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55. Podbrdská krajská výstava ps ů Rokycany  

 
Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční 55. Podbrdskou krajskou výstavu ps ů 
plemen FCI, národních a neuznaných plemen, mimo NO,  

klubovou výstavou Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska,   
 
která se uskute ční v sobotu 13. června 2020  na letišti v Rokycanech, Osecký vrch - směr 
Osek, Radnice.  
 
Program: 
7.00 - 09.00 Přejímka psů 
09.30 - Zahájení výstavy 
09.45 –13.30 Posuzování psů v kruzích 
14.00 - Závěrečné přehlídky 
 
Třídy: 
Štěňat  -     od 4 do 6 měsíců 
Dorostu -    od 6 do 9 měsíců 
Mladých -   od 9 do 18 měsíců 
Mezitřída -  od 15 do 24 měsíců 
Otevřená -  od 15 měsíců 
Pracovní -  od 15 měsíců přístupná psům i fenám s uznanou zkouškou z výkonu, kde je nutno doložit   
                    certifikát 
Vítězů -      od 15 měsíců přístupná jedincům s přiznaným titulem mezinárodní a národní šampión, národní a  
                   klubový vítěz 
Veteránů -  od 8 let 
 
K přihlášce psa na výstavu nutno přiložit: fotokopii jeho průkazu původu; do třídy vítězů navíc kopii potvrzení 
o přiznaném titulu, do pracovní tř. certifikát o vykonané zkoušce.  
 
Ocenění: 
Vítěz třídy- ve všech třídách každého plemene psu a feně, mimo třídu dorostu a štěňat / VN1/ 
Krajský vítěz- o titul soutěží vítězové tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů; zadává se psu i feně. 
  

Klubová výstava Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska 
 
Bez zadávání titulu „Klubový vítěz“ 
 
Tituly a ocenění: 

Nejkrásnější štěně – pes/fena 
Nejkrásnější dorost – pes/fena 
Nejlepší mladý – pes/fena; BOJ 
Nejlepší veterán – pes/fena; BOV 
CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR 
Vítěz barvy – pes/fena 
Vítěz plemene – BOB 
Nejlepší jedinec opačného pohlaví - BOS 
 
  



 
Sout ěže: 
 
5.Školi čka mladého vystavovatele od 5-9let 
 
Mladý vystavovatel - Junior handling  
 
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: 
 
1. kategorie- od 9 do 13 let  
2. kategorie- od 13 do 17 let  
 
Rozhodčí bude posuzovat správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a 
psem. Nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt.  
 
Nejhezčí pár ps ů  
Nejlepší chovatelská skupina  
 
Do soutěží se lze přihlásit i ve výstavní kanceláři - do 11.00 hod  
Poplatek 50,- Kč 
 
Inzerce: 
1 strana 100,- Kč 
1/2 strany 50,- Kč 
 
Výstavní poplatky : 
 
1.uzávěrka :  za prvního psa včetně katalogu…. .400,- Kč      klubová  výstava ……. 500,- Kč   
                     za dalšího psa ………………………300,- Kč                       -----„-------    400,- Kč 
                     za štěně, dorost + veterán …………300,- Kč                        ------„-----    300,-Kč 
 
Poplatky zasílejte složenkou na adresu:                
                                                                     nebo    č.účtu:  670100 - 2213337271/6210 
Danuše Švantnerová                                          v poznámce pro příjemce uveďte jméno vystavovatele      
Spojovací 52 
330 02 Nová Huť  
p.Dýšina 

                                                                           
Uzávěrka: 
 
 I. - 25.května 2020 
  
Doklady k účasti na výstavě: 
Průkaz původu psa nebo potvrzení z plemenné knihy a očkovací průkaz, potvrzení o zaplacení výstavního 
poplatku, které bude sloužit ke vjezdu na parkoviště. 
 
Veterinární podmínky : 
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 
Psi musí mít platná všechna očkování. 
 
Memoriál pí. Mula čové pro pražské krysa říky a pin če: 
Součástí výstavy bude již 19. ročník Memoriálu paní Mulačové, kterého se mohou zúčastnit psi a feny 
vítězové tříd: mladých, veteránů a krajští vítězové + dorost/štěně  VN1. 
 Vybírat se bude nejlepší fena, nejlepší pes. 
 
Memoriál p.Karla Melky pro kavalíry : 
na podnět členů klubu KKCHS se uskuteční již 16. ročník memoriálu, kterého se mohou zúčastnit psi a feny 
vítězové tříd: dorost + štěně  VN1,mladých, veteránů a nejlepší pes+nejlepší fena KV. Vybírat se bude 
nejlepší fena, nejlepší pes.  
 



Česká národní plemena - P O Z O R!    
 
Součástí výstavy bude 6.ročník  o nejkrásnějšího jedince Podbrdské výstavy z národních plemen.kterého se 
mohou zúčastnit psi a feny vítězové tříd: mladých, veteránů a krajští/kluboví vítězové + dorost/štěně  VN1. 
Vybírat se bude nejlepší fena, nejlepší pes.   
Český horský pes, Český strakatý pes, Pražský krysařík, Český fousek, Český teriér, Chodský pes, 
Československý vlčák . 
 
Všeobecná ustanovení: 
Výstava je přístupná psům a fenám skupin FCI a národním plemenům, mimo NO, kteří dosáhli v den 
výstavy požadovaného stáří pro zařazení do výstavních tříd. Importování jedinci v majetku českých 
vystavovatelů musí být zapsáni v českých plemenných knihách. 
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. 
Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.  
Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak 
odstraněnou vadou exteriéru. Psi narození po 1. 7.1993, kteří mají kupírované uši za účelem změny 
vzhledu.  
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU.  
V případě, že by se výstava neuskutečnila z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na 
uhrazení nákladů spojených s její přípravou.  
Na základě reglementu FCI nelze při úpravě exteriéru vyvazovat psy na pracovních stolech a používat 
posypové pudry.  
 
Upozornění. 
Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve 
znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto 
nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.  
 
Protesty: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení 
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč a 
pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.  
 
 
 
 
 
Delegovaní rozhod čí: 
 
Hořák Karel……………… .ČR 
Havelka Tibor …………… .SK  
Mudra Antonín………… …ČR 
Řehánek Petr………… …. ČR 
Vondrouš Otakar …………ČR 
Šmejkalová Kateřina……  .ČR – KV kavalírů 
 
Pořadatel výstavy si vyhrazuje , v případě potřeby změnu rozhodčího.  
 
V závěrečných kruzích  budou vítězové tříd i z klubovky soutěžit o nejlepší štěně, nejlepšího dorostence 
(jedinci ohodnoceni známkou VN1), nejlepší mládí, nejlepší veterán, nejlepší dospělý (z kraj.vítězů a vítězů 
klub.výstavy) Vítěz Rokycan (z vítězů všech tříd)  
 
přihlášky  zasílá a p řijímá: 
 
Anna Čechová,U hv ězdárny 968/II 33701 Rokycany  
mobil: 732 729 212 
e-mail: cechova.an@tiscali.cz ,  web - http://koro.unas.cz,  Jsme i na dogofissu.  


