
 
 

ČESKOMORAVSKÁ 
KYNOLOGICKÁ UNIE 
ČESKOMORAVSKÁ 

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA 

57. ročník 
Mezinárodní výstavy psů všech plemen 

INTERCANIS CACIB FCI 
24.–25. června 2023 

BVV Brno – brněnské výstaviště 
Program: 

 přejímka psů od 7:30 
 posuzování v kruzích 9.00   – 14.00 
 předkola JUNIOR HANDLING 1. věk. kategorie – začátek bude upřesněn v čas.rozvrhu výstavy 

předkola JUNIOR HANDLING 2. věk. kategorie – začátek bude upřesněn v čas.rozvrhu výstavy 
 přehlídky a závěrečné soutěže od 14:30 

 

Rozdělení plemen podle skupin FCI: 
Sobota: I., III., IV., VI., VII., VIII. + FCI neuzn. plemena 
Neděle: II., V., IX., X.  
 

Sekretariát výstavy: 
INTERCANIS – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ 
VŠETIČKOVA 5, 602 00 BRNO, CZ 

Mobil: +420 737 346 769 

www.intercanis.cz 

 
 

Uzávěrka přihlášek 26.5.2023 
 

Přihlášení je možné pouze ON-LINE na www.dogoffice.cz 
Přihlášky zaslané e-mailem nepřijímáme! 
 

Výstavní poplatky: */** 

za psa 1100 Kč/60 € 

štěňata, dorost, čestná, veteráni 700 Kč/45 € 

soutěže 500 Kč/25 € 

 

*pro platby hrazené v ČR / **pro platby hrazené ze zahraničí.  
Výstavní poplatky pro česká národní plemena sleva 200 Kč/10 €.  
 

Adresa majitele účtu a číslo účtu:  
Českomoravská kynologická jednota, z.s.  
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4  
KB Praha 1, č.účtu: 107-9059900207/0100  
IBAN: CZ9501000001079059900207 SWIFT: KOMBCZPPXXX 
 



Katalog v elektronické verzi bude k dispozici na www.intercanis.cz v den výstavy. 
 
Pokyny pro vyplňování přihlášek 
 
Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz Každý uživatel musí mít v 
systému zřízen svůj osobní účet. V části moji psi si založíte své psy a přiložíte k nim potřebné přílohy 
(PP obě strany včetně strany, kde je uvedený majitel). Majitel zapsaný v PP musí být stejný, jako je 
jméno uživatele účtu v dogoffice.cz tzn. pokud je pes ve spolumajitelství, musí na stejná jména být 
založen i účet v DO.  
Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email. Po dokončené registraci vám systém vygeneruje 
variabilní symbol pro platbu. Přihláška je platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ. 
Pořadatel si vyhrazuje právo NEPŘIJMOUT nezaplacené přihlášky bez urgence. Pes může být přihlášen 
pouze do jedné třídy. Vstupní listy jsou k dispozici v systému www.dogoffice.cz asi 7 dnů před 
výstavou. 
 
Manipulační poplatky: Stornování vystavovatelem do 19.5.2023 300 Kč. Přeřazení psa do jiné třídy na 
žádost vystavovatele do uzávěrky 300 Kč. Po uzávěrce již není přeřazení možné. Poplatek zaplaťte 
pod stejným  V.S. jako  je číslo přihlášky a následně s dokladem o platbě požádejte o přeřazení.  

 
Veterinární podmínky: 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva,  
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti 
vzteklině v souladu s § 4 odst.1,   písm. f) veterinárního zákona, 
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat 
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003, 
Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 
případnému poranění osob.  
 
Třídy: rozdělení podle Výstavního řádu ČMKU a FCI (jsou uvedeny na přihlášce). Rázy (barevné, velikostní, dle typu srsti) 
některých plemen jsou posuzovány odděleně dle ustanovení FCI nebo rozhodnutí ČMKU. Udělení čekatelství a titulů není 
nárokové. 
Čekatelství: CAJC ČR, CAC ČR, CAC ČMKU, RES. CAC ČR, CACIB, Res. CACIB, CACIB-J, CACIB-V. 
Tituly: BOB – Vítěz plemene, BOS – Nejlepší z opačného pohlaví, BOJ – Nejlepší mladý plemene, BOV – Nejlepší veterán 
plemene, JBIG – Juniorský vítěz skupiny FCI, JBOD – Juniorský vítěz dne, JBIS – Juniorský vítěz výstavy, BIG – Vítěz skupiny 
FCI, BOD – Vítěz dne, BIS – Vítěz výstavy. 
Soutěže: 
Mladý vystavovatel – Junior handling – věkové skupiny: 
1. od 9 – 13 let, 2. od 13 – 18 let 
Nejlepší štěně – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě štěňat známkou VELMI 
NADĚJNÝ 1.  
Nejlepší dorost – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě dorostu známkou VELMI 
NADĚJNÝ 1. 
Nejlepší veterán – soutěží jedinci, kteří obdrželi titul Nejlepší veterán plemene (BOV). 
Přehlídka čestných tříd – do soutěže nastupují V1 z čestných tříd. 
Nejlepší pár psů – pro fenu a psa jednoho plemene a rázu vystavených na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo 
spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 
Chovatelská skupina – pro 3 až 5 jedinců jednoho plemene a rázu posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho 
chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo matek. 
Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOJ po skupinách FCI. 
Vítěz skupiny FCI (BIG) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOB po skupinách FCI. 

Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBIG. 
Vítěz dne (BOD) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BIG. 
Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD. 
Vítěz výstavy (BIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOD. 
Všeobecná ustanovení: Výstava se pořádá dle Výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen 
zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 

http://www.intercanis.cz/


Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. V průběhu 
výstavy bude probíhat namátková kontrola identity psů (tet. číslo/čip) dle předpisů ČMKU.  
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, 
feny v druhé polovině březosti, kojící feny a agresivní jedinci. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co 
mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo po-
můcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole 
na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z 
účasti na výstavě. Majitelé psů s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné 
přehlídky vítězů. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu ČMKU a FCI, těchto propozic a pokynů 
výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V 
případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 
Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené 
přihlášky. Je-li na rozhodčího přihlášeno více než 80 psů, nemusí být po dohodě s pořadatelem psány posudky. 
Vystavovatelé na výstavě ČMKU jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit 
jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu 
hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Ponechání psa v 
uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka – toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v 
takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční 
klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být 
považováno za týrání. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a webových stránkách MVP Intercanis. 
Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem 
fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi. 
 

Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení 

výstavních řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 2200,- Kč, a to pouze v průběhu 

výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ČESKOMORAVSKÁ 
KYNOLOGICKÁ UNIE 
ČESKOMORAVSKÁ 

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA 

57
th 

INTERNATIONAL DOG SHOW 

for all breeds 

INTERCANIS CACIB FCI 
24.–25. of June, 2023 

BVV Brno – Brno Exhibition Center 
Programme: 

Admission of the dogs from 7:30 
   Judging 9.00–14.00 

Junior handling – 1st age category. The start of the competition will be specified in the show schedule. 
Junior handling – 2nd age category. The start of the competition will be specified in the show schedule. 
Final competitions from 14:30 

 

Division of breeds by FCI groups: 
Saturday: I., III., IV., VI., VII., VIII. + FCI non recognized breeds 
Sunday: II., V., IX., X. 
 

INTERCANIS – International dog show 
Všetičkova 5, 602 00 Brno, CZ 
Mobil: +420 737 346 769   
www.intercanis.cz 

 

Entry deadline: 26.5.2023 
 

ONLINE ENTRIES www.dogoffice.cz Entry takes place via the online system 

www.dogoffice.cz Each user must have their personal account set up in the system. In the section 
My dogs you will establish your dogs and attach to them the necessary attachments (Pedigree of 
both parties, including the party where the owner is listed). The owner registered in the pedigree 
must be the same as the username of the account in dogoffice.cz ie. if the dog is co-owned, an 
account in the dogoffice.cz must be established under the same names. 

 

After a successful registration you will receive a confirmation message, you will also see your application 
status in the section „ APPLICATIONS“ . After completing your registration the system will generate a variable 
symbol for payment. The application is only valid when having been paid! 

 
The organizer reserves the right to cancel unpaid entries without urgency. A dog can only be entered 
in one class. Entry forms are available in the system www.dogoffice.cz about 7 days before the 
exhibition. 
 

Entry fees: 

Dog 60 € 

Baby, puppy, veteran, honor 45 € 

Competitions 25 € 

 
Registration fees for Czech national breeds – 10 € discount (for the following breeds: český fousek, český terier, český 
strakatý pes, pražský krysařík, čsl. vlčák). 
Address of the account holder and account number: 



Českomoravská kynologická jednota, z.s. 
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4  
KB Praha 1, Account NO.: 107-9059900207/0100 
IBAN CZ 9501000001079059900207 SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 
 
Veterinary conditions: 

• All the entered dogs must be clinically healthy. 
• Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid vaccination against rabies.  
• Dogs from EU and third countries must have valid EU Pet Passport and must meet the conditions by the EU Regulation 
998/2003 from 26/5/2003  
• ll the time during the dog show the owners must supervise / take care of the dogs so that they do not cause any 
damage to other dogs or humans. 

Classes: division into classes is governed by Show Regulation of CMKU and FCI and is indicated on the entry form. Color, 
sizes and type of hair of some breeds are judged separately in compliance with the provisions of FCI or by decision by 
ČMKU. Awarding of titles can not be entitled.  
Expectancy: CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, Res. CAC ČR, CACIB, Res. CACIB, CACIB-J, CACIB-V 
Titles: Best of Breed – BOB, Best of opposite sex – BOS, Best Junior in breed – BOJ, Best Veteran of breed – BOV, Junior 
Winner of FCI – JBIG, Junior Winner at the show – JBIS, winner of FCI group – BIG, winner of the show – BIS.  
Competitions:  
Junior Handling – age groups: I. 9–13 years, II. 13–18 years 
Best Minor Puppy – To enter the competition, all males/ females who were honored at an exhibition in minor puppy class 
very promissing I. 
Best Puppy – To enter the competition, all males/ females who were honored at an exhibition in puppy class very 
promissing I.  
Best Veteran – competing of dogs, who received the title Best Veteran BOV. 
Best of Honour class – competing of dogs, who recived Exc. 1 in honour class. 
Best Couple – a male and a female of the same breed and variety presented at the show,owned or co-owned by the same 
person(s). The co-ownership must be confirmed by a record in the pedigree. 
Best Breeder‘s Group – 3 – 5 individuals of the same breed and variety, which have been judged at the show, which come 
from the same kennel and which have at least two different fathers or mothers. 
Junior Group Winner (JBIG) – competing by FCI groups. For all dogs, who received the title BOJ 
Group Winner (BIG) – competing of dogs with titule BOB, judging by groups FCI 
Junior Best of Day (JBOD) – competing of dogs, who won JBIG 
Best of Day (BOD) – competing for dogs, who won the FCI groups 
Junior Best in Show (JBIS) – competing of winners JBOD 
Best in Show (BIS) – competing for dogs, who won BOD 
Instructions for application completion: Applications should be completed in block letters. Each dog has its own 
application. Illegible applications will not be accepted. For incorrectly completed application organizer is not responsible. 
For each application, the entryform must include a photocopy of both sides of pedigree. In the case of a payment by 
postal service, support the entryform at least with a photocopy of payment. A dog can be entered only in one class. If the 
application is missing attached photocopy of proof that the dog meets the conditions for the working or champion class, 
will be placed in the open class. To access the honor class is required to prove title to justify the inclusion of a dog in this 
class. To documents sent after the third deadline will not be considered. Acceptance of a dog to the show will be about 10 
days before the show electronically send to your e-mail address. If you don‘t receive the confirmation, please contact the 
show office. An exhibitor agrees with publication of his address in the catalog. 
General provisions: The exhibition is accessible to males and females of all breeds registered in the books recognized by 
the FCI that reached the day of the show the age required for class. Organizers are not responsible for damages caused by 
a dog or an exhibitor, or for dog loss or death during the exhibition. The fairgrounds are not allowed to move freely dogs. 
During the show will be a random inspection of the identity of dogs (tatoo nr./chip) according to the regulations of CMKU. 
The exhibition will not be admitted dog with cropped ears and will not be judged. Show is not open for females in 
season, females in the second half of pregnancy, nursing females and aggressive individuals. It is forbidden to treat the 
coat, skin or nose of the dog anything that changes their texture, color or shape. It is forbidden to treat the dog on the 
show grounds, using any substances or equipment. Allowed only cutting, trimming, combing and brushing. It is also 
forbidden to tie the dog on the table at the show. Violation of this provision may result in immediate expulsion from the 
show. Owners of the dogs awarded the title BOB are obliged to participate with their dogs in the final competitions. 
Exhibitors are required to comply with the provisions of the FCI Show Regulations and ČMKU, these propositions and the 
instructions of Show Committee, which will undertake the filing. Exhibitor acknowledges that it is required to maintain 
order in the exhibition area. If the show does not take place due to force majeure, the fees will be used to cover the 
expenses. Taking puppies for sale at the show is prohibited. Organizer assumes no responsibility for not delivery 



entryforms. If more than 80 dogs are entered for the judge, there is no need to write show reports after agreement with 
the organizer. 
Leaving the dog in a vehicle without human supervision - This is allowed only exceptionally and for a short time period. In 
this case, the dog must be provided with sufficient air, space or light, as well as a suitable ambient temperature (eg 
functional air conditioning in summer and heating in winter). Longer keeping the dog in a confined space of the vehicle 
can be considered as a cruelty. 
Exhibitors at the CMKU show are responsible for the welfare of dogs. It is forbidden to expose a dog to a situation that 
could endanger his health or well-being, such as leaving him in a vehicle for extraordinary heat or winter, respectively 
behave in a rough way. Violations of this Regulation will result in exclusions from the following exhibitions. 
Protest: A protest against any decision made by the judge is not admissible. A protest can be submitted for formal 

reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be submitted in 

written form, against a deposit of 2200 CZK, during the course of the show. If the protest is found to be unjustified, this 

deposit will be forfeited to the organizer of the show. 

Photos and videos can be taken at the exhibition. By visiting the event, the viewer accepts that they may be subject to 

photography and records. The photographer must be notified of any objections to this. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERCANIS 24.-25.6.2023 
 

I. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Australská kelpie / Australian Kelpie  Václavík Miroslav, CZ 
Australský honácký pes / Australian Cattledog  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Australský ovčák / Australian Shepherd  Ellerová Martina, SK 
Bearded kolie / Bearded Collie  Řehánek Petr, CZ 
Beauceron / Berger de Beauce  Václavík Miroslav, CZ 
Belgický ovčák / Chien de Berger Belge  Krinke Milan, CZ 
Bílý švýcarský ovčák / Berger Blanc Suisse   Řehánek Petr, CZ 
Bobtail / Old English Sheepdog  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Border kolie / Border Collie    Ridarčíková Gabriela, SK 
Briard / Berger de Brie Ridarčíková Gabriela, SK 
Československý vlčák / Československý vlčák  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Holandský ovčák / Hollandse Herdershond  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Chodský pes / Chodský pes   Řehánek Petr, CZ 
Kolie / Collie  Dzidt Anna, PL 
Miniaturní americký ovčák / Miniature American Shepherd Václavík Miroslav, CZ 
Německý ovčák / Deutscher Schäferhund  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Saarlosův vlčák / Saarloos Wolfhond  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Šeltie / Shetland Sheepdog  Dzidt Anna, PL 
Šiperka / Schipperke Krinke Milan, CZ 
Slovenský čuvač / Slovenský čuvač  Václavík Miroslav, CZ 
Welsh corgi / Welsh Corgi  Krinke Milan, CZ 
Ostatní nejmenovaná plemena /Other breeds   Václavík Miroslav, CZ 

II. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Anglický buldog / Bulldog  Ridarčíková Gabriela, SK 
Anglický mastif / Mastiff  Staviarska Viera, SK 
Appenzelský salašnický pes / Appenzeller Sennenhund  Ellerová Martina, SK 
Argentinská doga / Dogo Argentino  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Bernský salašický pes / Berner Sennenhund  Ellerová Martina, SK 
Bordeauxská doga / Dogue de Bordeaux  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Brazilská fila / Fila Brasileiro Szutkiewicz Andrzej, PL 
Bullmastiff / Bullmastiff  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Dánsko-švédský farmářský pes / Danish-Swedish Farmdog Ridarčíková Gabriela, SK 
Dobrman / Dobermann  Denk Szaba, HU 
Entlebuchský salašnický pes / Entlebucher Sennenhund   Ellerová Martina, SK 
Hovawart / Hovawart  Denk Szaba, HU 
Italský corso pes / Cane Corso Italiano  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Kanárská doga / Presa Canario Ridarčíková Gabriela, SK 
Kangalský pastevecký pes / Coban Köpegi  Ridarčíková Gabriela, SK 
Kavkazský pastevecký pes / Kavkazskaia Ovtcharka  Staviarska Viera, SK 
Knírač malý bílý / Zwergschnauzer Weiss  Havelka Tibor, SK 
Knírač malý černostříbřitý / Zwergschnauzer Schwarz-Silber  Havelka Tibor, SK 
Knírač malý černý / Zwergschnauzer Schwarz  Havelka Tibor, SK 
Knírač malý pepř a sůl / Zwergschnauzer Pfeffersalz  Havelka Tibor, SK 
Knírač střední černý / Schnauzer Schwarz  Havelka Tibor, SK  
Knírač střední pepř a sůl / Schnauzer Pfeffersalz                                   Havelka Tibor, SK 
Knírač velký černý / Reisenschnauzer Schwarz  Havelka Tibor, SK 
Knírač velký pepř a sůl / Reisenschnauzer Pfeffersalz  Havelka Tibor, SK 
Kontinentální buldog / Continental Bulldog Václavík Miroslav, CZ 
Landseer / Landseer  Václavík Miroslav, CZ 
Leonberger / Leonberger  Václavík Miroslav, CZ 
Neapolský mastin / Mastino Napoletano  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Německá doga / Deutsche Dogge Ridarčíková Gabriela, SK 
Německý boxer / Deutscher Boxer  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Německý pinč / Pinscher  Havelka Tibor, SK 
Novofoundlandský pes / Newfoundland  Václavík Miroslav, CZ 
Opičí pinč / Affenpinscher  Havelka Tibor, SK 
Pyrenejský horský pes / Chien de Montagne des Pyrénées  Staviarska Viera, SK 
Pyrenejský mastin / Mastin de los Pirineos Ridarčíková Gabriela, SK 



Rotvajler / Rottweiler  Denk Szaba, HU 
Rumunský ovčák – Bucovina / Ciobanesc Romanesc de Bucovina Ridarčíková Gabriela, SK 
Ruský černý teriér / Russkiy Tchiorny Terrier              Staviarska Viera, SK 
Shar-pei / Shar Pei  Staviarska Viera, SK 
Středoasijský pastevecký pes / Sredneasiatskaia Ovtcharka  Szutkiewicz Andrzej, PL 
Svatobernardský pes / St. Bernardshund  Denk Szaba, HU 
Šarplaninský pastevecký pes / Sarplaninac Václavík Miroslav, CZ 
Španělský mastin / Mastín Epaňol Ridarčíková Gabriela, SK  
Tibetská doga / Tibetan Mastiff  Staviarska Viera, SK 
Tornjak / Tornjak Václavík Miroslav, CZ 
Tosa inu / Tosa  Staviarska Viera, SK 
Trpasličí pinč / Zwergpinscher  Havelka Tibor, SK 
Velký švýcarský salašnický pes / Grosser Schweizer Sennenhund  Ellerová Martina, SK 
Ostatní nejmenovaná plemena / Other breeds   Szutkiewicz Andrzej, PL 

 
III. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Americký stafordširský terier / American Staffordshire Terrier   Kirschbichler Heidi, AT 
Australský Silky terier / Australian Silky Terrier Dolejšová Olga, CZ 
Bedlington terier / Bedlington Terrier Denk Szaba, HU 
Border teriér / Border Terrier  Denk Szaba, HU 
Bulteriér / Bull Terrier  Kirschbichler Heidi, AT 
Český teriér / Český Terrier  Dolejšová Olga, CZ 
Erdelterier / Airedale Terrier   Denk Szaba, HU 
Foxterier / Fox Terrier  Denk Szaba, HU 
Irský soft coated wheaten terier / Irish Soft Coated Wheaten Terrier  Dolejšová Olga, CZ 
Irský terier / Irish Terrier  Dolejšová Olga, CZ 
Jack Russel terier / Jack Russell Terrier  Denk Szaba, HU 
Kerry blue terier / Kerry Blue Terrier Dolejšová Olga, CZ 
Mini bullterier / English Bull Terrier - Miniature size  Kirschbichler Heidi, AT 
Norfolk teriér / Norfolk Terrier  Dolejšová Olga, CZ 
Norwich terier / Norwich Terrier  Dolejšová Olga, CZ 
Parson Russel terier / Parson Russell Terrier  Denk Szaba, HU 
Skotský terier / Scottish Terrier Dolejšová Olga, CZ 
Skye terier / Skye Terrier Dolejšová Olga, CZ 
Stafordširský bulterier / Staffordshire Bullterrier   Havelka Tibor, SK 
Welsh terier / Welsh Terrier Dolejšová Olga, CZ 
West highland white terier / West Highland White Terrier  Denk Szaba, HU 
Yorkshire terier / Yorkshire Terrier  Kubeš Robert, CZ 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Dolejšová Olga, CZ 

IV. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Jezevčík dlouhosrstý / Dachshund Normalgrösse Langhaar        Kubeš Robert, CZ 
Jezevčík drsnosrstý / Dachshund Normalgrösse Rauhhaar  Kubeš Robert, CZ 
Jezevčík hladkosrstý / Dachshund Normalgrösse Kurzhaar Kubeš Robert, CZ 
Jezevčík králičí dlouhosrstý / Dachshund Kaninchen Langhaar  Mozíková Petra, CZ 
Jezevčík králičí drsnosrstý / Dachshund Kaninchen Rauhhaar  Mozíková Petra, CZ 
Jezevčík králičí hladkosrstý / Dachshund Kaninchen Kurzhaar  Mozíková Petra, CZ 
Jezevčík trpasličí dlouhosrstý / Dachshund Zwerg Langhaar  Mozíková Petra, CZ 
Jezevčík trpasličí drsnosrstý / Dachshund Zwerg Rauhhaar  Mozíková Petra, CZ 
Jezevčík trpasličí hladkosrstý / Dachshund Zwerg Kurzhaar  Mozíková Petra, CZ 

V. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Akita / Akita   Vondrouš Otakar, CZ 
Aljašský malamut / Alaskan Malamute  Balogh Zsuzsanna, HU  
Americká akita / American Akita  Vondrouš Otakar, CZ 
Basenji / Basenji  Vondrouš Otakar, CZ 
Chow chow / Chow chow   Vondrouš Otakar, CZ 
Japonský špic / Nihon Supittsu  Szutkiewicz Katarzyna, PL 
Mexický naháč / Xoloitzcuintle  Matyáš Jaroslav, SK 
Německý špic / Deutscher Spitz  Szutkiewicz Katarzyna, PL 
Peruánský naháč / Perro Sin Pelo del Perú  Matyáš Jaroslav, SK 
Samojed / Samoyede  Balogh Zsuzsanna, HU 



Shiba inu / Shiba  Matyáš Jaroslav, SK 
Sibiřský husky / Siberian Husky  Balogh Zsuzsanna, HU 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Matyáš Jaroslav, SK 
 

 

VI. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Basset hound / Basset Hound  Matyáš Jaroslav, SK 
Bavorský barvář / Bayrischer Gebirgsschweisshund  Staviarska Viera, SK 
Beagle / Beagle  Staviarska Viera, SK 
Bernský honič / Berner Laufhund  Staviarska Viera, SK 
Bloodhound / Chien de Saint Hubert  Staviarska Viera, SK 
Dalmatin / Dalmatiner  Matyáš Jaroslav, SK 
Malý hrubosrstý vendéeský baset / Petit Basset Griffon Vendéen  Staviarska Viera, SK 
Modrý gaskoňský baset / Basset Bleu de Gascogne  Staviarska Viera, SK 
Rhodéský ridgeback / Rhodesian ridgeback  Matyáš Jaroslav, SK 
Velký hrubosrstý vendéeský baset / Grand Basset Griffon Vendéen  Staviarska Viera, SK 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Staviarska Viera, SK 

VII. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Anglický setr / English Setter  Balogh Zsuzsanna, HU 
Český fousek / Český fousek  Smékal Dalibor, CZ 
Gordon setr / Gordon Setter  Balogh Zsuzsanna, HU 
Irský červenobílý setr / Irish Red & White Setter  Balogh Zsuzsanna, HU 
Irský setr / Irish Red Setter  Balogh Zsuzsanna, HU 
Maďarský ohař / Magyar Vizsla  Balogh Zsuzsanna, HU 
Německý dlouhosrstý ohař / Deutscher Langhaariger Vorstehhund  Václavík Miroslav, CZ 
Německý drátosrstý ohař / Deutscher Drahthaariger Vorstehhund  Václavík Miroslav, CZ 
Německý krátkosrstý ohař / Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund  Václavík Miroslav, CZ 
Pointer / English Pointer Smékal Dalibor, CZ 
Výmarský ohař / Weimaraner  Smékal Dalibor, CZ 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Smékal Dalibor, CZ 

VIII. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Americký kokršpaněl / American Cocker Spaniel  Klírová Naděžda, CZ  
Anglický kokršpaněl / English Cocker Spaniel  Woźna-Gil Hanna, PL 
Anglický springer španěl / English Springer Spaniel  Woźna-Gil Hanna, PL 
Clumber španěl / Clumber Spaniel  Woźna-Gil Hanna, PL 
Curly coated retrívr / Curly Coated Retriever  Beke Judit, HU 
Flat coated retrívr / Flat Coated Retriever Spoljaric Boris, HR 
Chesapeake bay retrívr / Chesapeake Bay Retriever  Spoljaric Boris, HR 
Kooikerhondje / Kooikerhondje  Szutkiewicz Katarzyna, PL 
Labradorský retrívr / Labrador Retriever  Szutkiewicz Katarzyna, PL 
Lagotto romanolo / Lagotto romagnolo  Szutkiewicz Katarzyna, PL 
Německý křepelák / Deutscher Wachtelhund Szutkiewicz Katarzyna, PL 
Nova Scotia duck tolling retrívr / Nova Scotia Duck Tolling Retriever  Spoljaric Boris, HR 
Portugalský vodní pes / Cao de Aqua  Spoljaric Boris, HR 
Sussex španěl / Sussex Spaniel Woźna-Gil Hanna, PL 
Welsh springer španěl / Welsh Springer Spaniel  Woźna-Gil Hanna, PL 
Zlatý retrívr / Golden Retriever  Beke Judit, HU 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Spoljaric Boris, HR 
IX. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Bišonek / Bichon á poil Frisé  Klírová Naděžda, CZ 
Boloňský psík / Bolognese  Klírová Naděžda, CZ 
Boston terrier / Boston Terrier  Klírová Naděžda, CZ 
Brabantíci a grifonci / Petit Griffon, Brabancon  Dzidt Anna, PL 
Cotton de tuléar / Coton de Tuléar  Řehánek Petr, CZ 
Čínský chocholatý pes / Chinese Crested Dog  Dzidt Anna, PL 
Čivava / Chihuahua  Kirschbichler Heidi, AT 
Francouzský buldoček / Bouledogue Francais  Kubeš Robert, CZ 
Havanský psík / Bichon Havanais  Klírová Naděžda, CZ 



Japan chin / Chin  Kubeš Robert, CZ 
Kavalír King Charles spaniel / Cavalier King Charles Spaniel  Dolejšová Olga, CZ 
King Charles spaniel / King Charles Spaniel  Kubeš Robert, CZ 
Lhasa apso / Lhasa Apso  Dzidt Anna, PL 
Lvíček / Petit Chien Lion Kirschbichler Heidi, AT 
Maltézský psík / Maltese  Kirschbichler Heidi, AT 
Malý kontinentální španěl / Papillon - Epagneul Nain Continental   Řehánek Petr, CZ 
Phaléne - Epagneul Nain Continental  Řehánek Petr, CZ 
Mops / Pug  Řehánek Petr, CZ 
Pekinéz / Pekingese  Klírová Naděžda, CZ 
Pudl / Caniche  Beke Judit, HU 
Pražský krysařík / Pražský krysařík  Řehánek Petr, CZ 
Ruský toy / Russkiy toy  Kirschbichler Heidi, AT 
Shih tzu / Shih Tzu  Kubeš Robert, CZ 
Tibetský španěl / Tibetan Spaniel  Kirschbichler Heidi, AT 
Tibetský teriér / Tibetan Terrier  Beke Judit, HU 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Beke Judit, HU 

 
X. skupina FCI 
PLEMENO / BREED  
Afgánský chrt / Afghan Hound  Spoljaric Boris, HR 
Anglický chrt (greyhound) / Greyhound  Spoljaric Boris, HR 
Barzoj / Borzoi  Spoljaric Boris, HR 
Deerhound / Deerhound  Spoljaric Boris, HR 
Irský vlkodav / Irish Wolfhound  Spoljaric Boris, HR 
Italský chrtík / Piccolo Levriero Italiano  Spoljaric Boris, HR 
Saluki / Saluki  Woźna-Gil Hanna, PL 
Sloughi / Sloughi  Woźna-Gil Hanna, PL 
Španělský Galgo / Galgo Espaňol Woźna-Gil Hanna, PL 
Whippet / Whippet  Woźna-Gil Hanna, PL 
Ostatní nejmenovaná plemena  / Other breeds  Spoljaric Boris, HR 

 
neuznaná plemena FCI / NON FCI 
             Vondrouš Otakar, CZ 

Juniorhandling      24.6.2023 Klírová Naděžda, CZ 
                        25.6.2023 Krinke Milan, CZ 

Změny vyhrazeny. / Judges are subject to change. 

 


