
Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.
pobočka Praha město p.s.

a sponzoři

Pořádá v sobotu 15.10.2022

CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KNÍRAČŮ

 všech velikostních rázů
se zadáním titulu Vítěz CSV

se zadáváním titulů ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V, CAJC, CAC, ISPU
certifikát, Vítěz celostátní klubové výstavy, BOJ, BOV, BOB

PARK MIRAKULUM, Topolová 629, 289 24 Milovice
50.2396503N, 14.8602725E

Uzávěrka přihlášek: 

1. uzávěrka: 18.9.2022 
2. uzávěrka: 1.10.2022

Příjem přihlášek pouze on-line: www.dogoffice.cz 

Navrhovaní rozhodčí:

MVDr. Peter Supuka PhD, SK
Martin Šipkovský, SK

Organizátor si vyhrazuje právo změny delegací!

http://www.dogoffice.cz/


PROGRAM DNE: 
8.30 – 9.30 Přejímka psů na výstavu

9.00 – 10.00 testování srsti

9:30 – 10.00 Předávání pohárů za šampionáty

10:00 – 14.00 Posuzování v kruzích

14.00 – 15.30 Závěrečné soutěže

!! POZOR ZMĚNA !!

Testování srsti se bude provádět před zahájením výstavy, a to u všech
černých a čstř. jedinců všech velikostních rázů. 

Na výstavě budou předány ceny za klubové šampionáty

VÝSTAVNÍ TŘÍDY:

štěňat 4 - 6 měsíců

dorostu 6 - 9 měsíců

mladých 9 - 18 měsíců

mezitřída 15 - 24 měsíců

otevřená od 15 měsíců

pracovní od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou z 
výkonu. Nutné doložit kopií národního certifikátu u MK a SK, u
VK doložit mezinárodním certifikátem

vítězů od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem 
klubového, národního nebo mezinárodního šampiona krásy, 
Národní nebo Klubový vítěz, vítěz CSV ve třídách dospělých. 
Tituly musí být získány v členských státech připojených k FCI.
Doložit kopií získaných titulů!

veteránů od 8 let, zadává se známka a pořadí

čestná od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem 
národního, mezinárodního nebo klubového šampiona krásy, 
světového, evropského, národního nebo klubového vítěze 
nebo vítěz CSV ve třídách dospělých. Tituly musí být získány 
v členských státech připojených k FCI. Doložit kopií získaných
titulů! Zadává se známka a pořadí.

TITULY:

Vítěz  CSV  2022  může  být  udělen  psovi  a  feně  z  konkurence  jedinců  stejného
barevného  a  velikostního  rázu  s  oceněním  CAC,  ČKŠ  ze  tříd  otevřené,  pracovní,
mezitřídy a vítězů.

ČKŠ, CAC – Čekatelství titulů Klubový šampion, Český šampión může být udělen psům a 
fenám zvlášť ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě a vítězů oceněným známkou Výborný 1.

Res. ČKŠ,  Res. CAC – Čekatelství titulů Klubový vítěz, Český šampión může být udělen psům
a fenám zvlášť ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě a vítězů oceněným známkou Výborný 2, 



pokud byl ve třídě udělen ČKŠ, CAC.

ČKŠ–J,  CAJC – Čekatelství titulů Klubový junior šampion, Český junior šampion může být 
udě- len psovi a feně ve třídě mladých oceněným známkou Výborný 1.

ČKŠ-V – Čekatelství titulu Klubový šampion veteránů může být udělen psovi a feně ve třídě 
veteránů oceněným známkou Výborný 1.

ISPU certifikát – Čekatelství titulu ISPU Vítěz CSV

ISPU certifikát – Čekatelství titulu ISPU Vítěz CSV mladých

ISPU certifikát – Čekatelství titulu ISPU Klubový vítěz veteránů může být udělen všem psům 
a fenám s oceněním CAC, CAJC a V1 ve třídě veteránů

BOJ – Nejlepší mladý plemene může být udělen psovi nebo feně s uděleným titulem Klubový 
vítěz mladých pro každý barevný a velikostní ráz.

BOV – Nejlepší veterán plemene může být udělen psovi nebo feně s uděleným titulem Klubový
vítěz veteránů pro každý barevný a velikostní ráz.

BOB – Vítěz plemene může být udělen psovi nebo feně s uděleným titulem Vítěz CSV, BOJ, 
BOV pro každý barevný a velikostní ráz.

Udělování titulů se řídí výstavním řádem ČMKU. Všechny tituly je možné zadat bez ohledu na
počet  předváděných  jedinců  v jednotlivých  třídách,  pokud  kvalita  kandidáta  odpovídá
požadavkům  na  zadání  titulu.  O  udělení  titulu  rozhodují  rozhodčí  a  jejich  udělení  není
nárokové. Pro získání titulů Šampion, Šampion Junior a Veterán KCHK platí ustanovení KCHK.

FINÁLOVÉ SOUTĚŽE:

SOUTĚŽ DÍTĚ A PES

NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ, NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA

NEJLEPŠÍ JEDINEC TŘÍDY ČESTNÉ

NEJHEZČÍ ŠTĚNĚ, NEJHEZČÍ JEDINEC DOROSTU, NEJHEZČÍ MLADÝ JEDINEC

NEJHEZČÍ VETERÁN VÝSTAVY

NEJHEZČÍ MALÝ, STŘEDNÍ A VELKÝ KNÍRAČ

NEJKRÁSNĚJŠÍ PES VÝSTAVY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny v majetku českých nebo zahraničních vystavovatelů, 
kteří jsou zapsáni v plemenných knihách uznávaných F.C.I., a kteří dosáhli v den konání 
výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Nesprávné zařazení do třídy je vystavovatel 
povinen reklamovat ve výstavní kanceláři ihned po příchodu na výstavu. Pokud nebudou 
přiloženy příslušné kopie dokladů o získání požadovaných titulů nebo o zkoušce z výkonu, bude
jedinec zařazen do třídy otevřené. Vystavovaní jedinci mohou být individuálně zařazeni pouze 
do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní 
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní a šampionů 
přiložte k přihlášce fotokopii „certifikátu“ o získané zkoušce (který vystavuje příslušná 
plemenná kniha), event. potvrzení o získaném titulu (šampionátu). Pořadatel neodpovídá za 
škody způsobené psem nebo, ani za ztrátu či úhyn psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. 
Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu 
odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo 
vystavovat, psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem i psům, dále psi nemocní, podezřelí 
z nemoci, po úrazu, háravé a kojící feny, stejně tak feny ve vyšším stupni březosti, kryptorchidi
a jedinci s operativně, nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru. Dle zákona č. 77/2004 Sb. a 
246/1992 Sb. v platném znění nebudou na výstavu, vpuštěni jedinci s kupírovanýma ušima. 



Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti psa a základní 
úprava spojená s vyvazování psů na stolech jsou zakázány! V případě, že se výstava 
neuskuteční z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů s její 
přípravou. Podpisem přihlášky vystavovatel potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním plného jména
a adresy ve výstavním a povýstavním katalogu.

PROTESTY – výstava
Protest proti rozhodnutí posuzovatele je nepřípustný. Protest z formálních důvodů (porušení 
výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně, současně se 
složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa, a to nejpozději do 
ukončení posuzování ve všech kruzích. Nebude-li jeho oprávněnost uznána, jistina propadá ve 
prospěch organizátorů akce.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
Psi musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa se musí každý vystavovatel psa (dle § 6 
veterinárního zákona), prokázat platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá 
zvířata, kde je potvrzeno, že pes byl očkován proti vzteklině*, psince, parvoviróze, infekční 
hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho roku. (* délka 
expirace dle použité vakcíny max. 3 roky).

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
- průkaz původu psa včetně přílohy nebo výkonnostní knížky, případně potvrzení plemenné 
knihy, že PP bude vydán
- platný pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz
- členský průkaz KCHK s platnou známkou pro rok 2022

DALŠÍ USTANOVENÍ
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí s propozicemi a se zveřejněním své adresy 
v katalogu výstavy. Z více přihlášených psů jedním vystavovatelem bude za prvního psa 
považován pes, který je přihlášený do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů. 
Jako druhý pes je považován pes, který má v PP uvedeného stejného majitele. Pes, který má 
jako majitele ještě další osobu, je považován za prvního psa. (příklad: Majitel Novák – první 
pes, majitel Novák + Nový – první pes).

POPLATKY: 

1. uzávěrka 18.9.2022

Oblastní speciální
výstava

Člen KCHK
Člen KCHK

Praha město
Nečlen klubu

za prvého psa včetně 
katalogu

700 Kč 600 Kč
Platí dvojnásobek

za dalšího psa (stejný 
majitel)

600 Kč 500 Kč

ve třídě štěňat, dorostu, 
čestné a veteránů

250 Kč 200 Kč 500 Kč

Dítě a pes 250 Kč 200 Kč 250 Kč

Soutěže pár a skupina 350 Kč 250 Kč 350 Kč

Zahraniční vystavovatelé platba na místě

přihlášení soutěží na místě +100, - Kč

INZERCE 1 strana výstavního 
katalogu

1/2 strany 
výstavního katalogu

pro chovatele 350 Kč 350 Kč

Pro podnikatele smluvní



2. uzávěrka 1.10.2022

Oblastní speciální
výstava

Člen KCHK
Člen KCHK

Praha město
Nečlen klubu

za prvého psa včetně 
katalogu

800 Kč 700 Kč
Platí dvojnásobek

za dalšího psa (stejný 
majitel)

700 Kč 600 Kč

ve třídě štěňat, dorostu, 
čestné a veteránů

350 Kč 300 Kč 700 Kč

Dítě a pes 250 Kč 200 Kč 250 Kč

Soutěže pár a skupina 350 Kč 250 Kč 350 Kč

Zahraniční vystavovatelé platba na místě

přihlášení soutěží na místě +100, - Kč

INZERCE 1 strana výstavního 
katalogu

1/2 strany 
výstavního katalogu

pro chovatele 350 Kč 350 Kč

Pro podnikatele smluvní

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Název účtu: KCHK pobočka Praha -město, Šultysova 169, Kutná Hora,
Číslo účtu: 123 – 3785750277/ 0100

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 

1. uzávěrka: 18.9.2022 
2. uzávěrka: 1.10.2022

Po tomto datu z technických důvodů NEBUDE přihláška přijata.

Na výstavu se lze hlásit pouze on-line:
http://www.dogoffice.cz/ 

POKYNY k PLATBĚ
Po dokončení přihlášky vám systém vygeneruje variabilní symbol a částku k platbě. Po
zaplacení se vraťte do přihlášky a nahrajte doklad o platbě.
Nezaplacené přihlášky budou bez upozornění odmítnuté.
Po zadání přihlášky přes Dogoffice musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva,
pokud toto upozornění nedostanete, přihlášení neproběhlo!

Manipulační poplatky
Stornování přihlášky vystavovatelem je možné do uzávěrky, storno poplatek je polovina
výstavního poplatku. Po uzávěrce již stornování není možné.

Párování plateb u přihlášky
na systémovou hlášku „čeká se na spárování platby“ prosím ignorujte! Není třeba nikoho
kontaktovat, pokud Vám přišel potvrzovací e-mail a nahráli jste doklad o zaplacení, vše je v
pořádku. Další věci se vás netýkají.

http://www.dogoffice.cz/


K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno doložit:
– fotokopii průkazu původu psa
– do třídy pracovní - certifikát o složené zkoušce (pro VK platí pouze velký certifikát)
– do třídy vítězů - doklad o uděleném titulu
– potvrzení o uhrazení vstupních poplatků!

 potvrzení o zaplacení členského příspěvku KCHK pro rok 2022

Týden před výstavou budou rozeslány vstupní listy.

Parkování pro účastníky výstavy je zdarma .
Občerstvení je zajištěno.


	 Vítěz CSV 2022 může být udělen psovi a feně z konkurence jedinců stejného barevného a velikostního rázu s oceněním CAC, ČKŠ ze tříd otevřené, pracovní, mezitřídy a vítězů.
	 FINÁLOVÉ SOUTĚŽE:

