
Klub chovatelů kníračů České republiky
pobočka Praha město p.s.

pořádá v sobotu 27.5.2023
 ve výstavním areálu Interdog Bohemia,
Krásná louka, Luční 286, Mladá Boleslav

GPS: 50.4192136N, 14.9002447E

CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU kníračů
všech velikostních a barevných rázů

se zadáváním titulů ČKŠ-J, ČKŠ, ČKŠ-V, CAJC, CAC,ISPU certifikát,
ISPU-J, ISPU-V,Vítěz roku, Vítěz roku mladých, Vítěz roku

veterán,BOJ, BOV, BOS, BOB

Uzávěrka přihlášek:  10.5.2023

Hlásit se lze pouze on-line: www.dogoffice.cz  

Delegovaní rozhodčí:
Željko Lozič, SRB, Ištvan Orčik, SRB

(změna vyhrazena!) 

Program:
8:30 - 9:30 přejímka psů
9:00 – 10:00 testování srsti
9:30 – 10:00 předávání pohárů
10:00 – 14:00 posuzování v kruzích
14:00 – 15:00 závěrečné soutěže

http://www.dogoffice.cz/


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

Rozdělení do tříd:

Třída štěňat 4 – 6 měsíců

Třída dorostu 6 – 9 měsíců

Třída mladých 9 – 18 měsíců

Mezitřída 15 – 24 měsíců

Třída otevřená od 15 měsíců bez ohledu na získané tituly a vykonané zkoušky

Třída pracovní od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií certifikátu o složené zkoušce

Třída  vítězů  od  15  měsíců  -  nutno  doložit  fotokopií  titulu  Klubový  vítěz,  Národní
vítěz,Vítěz celostátní speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz,
Interšampion, Klubový šampion nebo Šampion členské země FCI

Třída čestná od 15 měsíců - nutno doložit fotokopií titulu viz. třída vítězů, bez nároku
na získání zadávaných titulů, postupuje do soutěže o BOS a BOB

Třída veteránů od 8 let

Tituly:

ČKŠ – J - čekatelství titulu Klubový Junior šampion
ČKŠ – V - čekatelství titulu Klubový Veterán šampion
ČKŠ, res. ČKŠ – čekatelství titulu Klubový šampion
CAJC – čekatelství titulu Český junioršampion
CAC, res. CAC – čekatelství titulu Český šampion
ISPU certifikát – čekatelství titulů ISPU klubový vítěz, ISPU klubový vítěz mladých, ISPU
klubový vítěz veterán
Vítěz roku
Vítěz roku mladých
Vítěz roku veterán
BOJ – Nejlepší mladý plemene
BOV – Nejlepší veterán plemene
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví
BOB – Vítěz plemen



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.
Pro získání titulů ISPU klubový vítěz, ISPU Junior a Veterán klubový vítěz platí ustanovení
ISPU.

Finálové soutěže: 

SOUTĚŽ DÍTĚ A PES
NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
NEJHEZČÍ JEDINEC TŘÍDY ČESTNÉ
NEJHEZČÍ VETERÁN
NEJHEZČÍ ŠTĚNĚ
NEJHEZČÍ JEDINEC DOROSTU
NEJKRÁSNĚJŠÍ MLADÝ PES VÝSTAVY
NEJKRÁSNĚJŠÍ JEDINEC BOS
NEJKRÁSNĚJŠÍ PES VÝSTAVY

Všeobecná ustanovení
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě) 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 před konáním 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,  eventuelně  potvrzení  o
získaném titulu (šampionátu).

Podmínky pro vystavování
Přihláškou se vystavovatel zavazuje k dodržování těchto propozic, platného výstavního 
řádu ČMKU a pokynů výstavního výboru. Současně s přihláškou je nutné zaslat kopii 
průkazu původu, eventuálně certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu.
Psi, kterým nelze prohlédnout zuby nebudou posouzeni a ztrácejí nárok na vrácení 
výstavního poplatku. Pořadatel neručí za případné škody vystavovatele nebo úhyn psa. Je 
zakázáno volné pobíhání psů po výstavišti a prodej štěňat. 
Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem. Vystavovatel, který opustí 
výstavu před ukončením finálových soutěží ztrácí nárok na věcnou cenu za získané 
ocenění.
V případě,  že  by  se  výstava  nekonala  z veterinárních  příčin  nebo  jiných  objektivních
důvodů, budou vystavovatelé včas upozorněni a výstavní poplatky budou použity ke krytí
vzniklých nákladů.
Změny exterieru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti psa a základní
úprava spojená s vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
Na výstavě bude prováděno testování srsti na přítomnost barviva. Odmítnutí



odebrání vzorku srsti nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa.
Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti.
Vystavovatel souhlasí podáním přihlášky se zveřejněním své adresy v katalogu.

Z     výstavy jsou vyloučeni  :  
psi dle článku 12 Výstavního řádu ČMKU, a to zejména:
- psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny ve druhé polovině březosti, feny kojící a
  háravé, kryptorchidi
- psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat
- psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům
- psi, na nichž byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exteriérové vady či  
  nedostatku
- psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona na ochranu zvířat č.246/1992 sb.,
a  novely  –  zákona  č.77/2004  sb.  Kupírovaní  jedinci  nebudou  na  výstavu
vpuštěni.

Protest
Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro nedodržení výstavního řádu a propozic. 
Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku 
výstavního poplatku za prvního psa pouze v průběhu výstavy. 
Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. Protest proti 
rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. 

Doklady nezbytné pro účast psa na výstavě
• průkaz původu psa
• očkovací průkaz nebo veterinární pas
• členský průkaz KCHK s platnou známkou na rok 2023

Veterinární podmínky
• psi musí být klinicky zdraví
• psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 
veter.zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. 
• Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003
• Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině 

• Výstavní poplatky pro členy KCHK   

za prvního psa (s katalogem)......................... 700,-
za každého dalšího psa.................................. 600,-
třída dorostu, štěňat, čestná................... 250,-
veteráni........................................................ 250,-
soutěže......................................................... 250,-
přihlášení soutěží na místě + 100 Kč

!!!Nečlenové KCHK platí dvojnásobek uvedených částek!!!



Výstavní poplatky pro členy KCHK Praha město 

za prvního psa (s katalogem)......................... 600,-
za každého dalšího psa.................................. 500,-
třída dorostu, štěňat, čestná...........                200,-
veteráni........................................................ 200,-
soutěže......................................................... 200,-
přihlášení soutěží na místě + 100 Kč

Inzerce v katalogu:    Jedna strana formátu A5…500,-  
    Půl strany formátu A5 350,-

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

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. Stornování po uzávěrce není možné.

          Občerstvení pro vystavovatele bude zajištěno.
  


