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Vážení členové KCHNKO,

dostáváte nyní do rukou nové číslo našeho klubového 
Zpravodaje. Tento rok je pro náš chovatelský klub význam-
ný. Je tomu již 75 let od vzniku Klubu chovatelů německého 
krátkosrstého ohaře. I přes dějinný vývoj a rozdělení na 
další dva kluby NKO, dál KCHNKO plní přání původních 
zakladatelů, povznesení a zkvalitnění chovu. Dlouholetou 

poctivou prací většiny členů, zejména chovatelů, jsme krátkosrstého ohaře do-
stali na vrchol plemen využívaných při lovu či myslivosti. Pádným důkazem jeho 
kynologických kvalit je množství úspěchů na vrcholných akcích, jako např. MKP. 
Jako matrikář klubu mám radost ze stálého zájmu o toto plemeno a klubovou 
činnost. Již delší čas neklesá počet členů pod tisíc, spíše zaznamenávám mírný 
nárůst členské základny. Je to dobře nejen pro NKO, ale i pro ekonomiku klubu. 
Věřím, že další roky, jež přijdou, neublíží české myslivosti a stále budeme moci 
pracovat na kvalitním vývoji tak ušlechtilého tvora, jakým je německý krátkosrs-
tý ohař. 

Klubu přeji ještě alespoň tolik let jako při tomto výročí a šťastnou ruku při vý-
běru lidí, ochotných mnohdy zdarma a s obětováním svého času věnovat krátko-
srstému ohaři.

Mastný Karel
matrikář klubu
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pro spolupráci s armádou. Byl zřízen 
chovatelský odbor krátkosrstých ohařů. 
Vedoucím odboru se stal Miroslav Tre-
fil a hlavním poradcem chovu Richard
Knoll. Ke konci činnosti ve Svazarmu 
byl jmenován vedoucím chovatelského 
odboru krátkosrstého ohaře Richard 
Knoll. Když v roce 1955 přešla lovecká 
kynologie k Československé myslivecké 
jednotě, zůstali všichni činovníci odboru 
na svých místech.

Dne 15. února 1958 byly provedeny na 
konferenci klubu řádné volby delegáty 
všech krajů a zvoleni noví funkcioná-
ři klubu. Předsedou byl zvolen Vojtěch 
Hájek, který tuto funkci zastával po tři 
volební období až do roku 1970. Funk-
ci předsedy klubu od roku 1970, až do 
současnosti postupně zastávali Vladimír 
Dušánek, Václav Kratochvíl, Bohumil 
Tašek a Miroslav Matějka.

V roce 1958 byl na konferenci klubu 
zvolen hlavním poradcem chovu Richard 
Knoll. Ten se pro nemoc v roce 1959 
vzdal funkce a na jeho místo přišel Ka-
rel Mynář. Od roku 1960 po dvě volební 
období zastával funkci hlavního poradce 
chovu Dr. Ing. Jindřich Steinitz. V roce 
1970 byl zvolen hlavním poradcem cho-
vu Milan Novotný a až do současnosti 
vykonávali tuto chovatelsky významnou 
funkci postupně MVDr. Josef Nejdl  
a Bohumil Novák. 

Velký podíl má klub i na tvorbě zku-
šebních řádů pro ohaře. První zkušební 
řády pro ohaře sestavil podle německé-
ho vzoru v roce 1923 Karel Podhajský. 
Když se po jeho smrti ukázalo, že tyto 
řády byly překonány, takže je bylo nutno 
přepracovat, vypracoval klub nové zku-
šební řády, a to pro jarní zkoušky mla-
dých ohařů, pro podzimní polní zkoušky 
mladých ohařů a starších ohařů a pro 
všestranné zkoušky. Řády byly schvále-
ny kynologickou radou Československé 
myslivecké jednoty v roce 1933 a pou-
žívaly se až do roku 1957 s případnými 
dodatky a opravami, vypracovanými rov-
něž klubem. Též zkušební řád pro lesní 
zkoušky je práce klubu.

Původní název klubu z roku 1931 
Klub „Krátkosrstý ohař“ v Českoslo-
venské republice se později několikrát 
změnil. Nejprve na Klub „Krátkosrstý 
ohař“ v Brně. Za éry Svazu chovatelů 
loveckých psů v Praze na „Spolek cho-
vatelů krátkosrstých ohařů v Brně“  
a když byl klub v roce 1955 přičleněn  
k Československé myslivecké jednotě, 
na „Klub chovatelů krátkosrstých oha-
řů v Praze“. Poslední změna názvu je 
z roku 1993, a to „Klub chovatelů ně-
meckého krátkosrstého ohaře se síd- 
lem v Praze“. 

Před několika málo dny jsme měli 
možnost vzpomenout významné výro-
čí 75. let od založení Klubu chovatelů 
německého krátkosrstého ohaře. Chtěl 
bych tímto článkem přiblížit dávnou 
historii klubu, vzpomenout dnes již 
nežijících zakladatelů této dobré myš-
lenky a připomenout vývoj klubu, pro-
vázen vývojem celé naší společnosti, 
provozováním myslivosti a myslivecké 
kynologie. Údaje zde uvedené by měly 
přiblížit vývoj klubu  nejrozšířenějšího 
plemene loveckého psa zejména mladé 
generaci a osvěžit paměť dříve naroze-
ným a připomenout tak s jakými idea-
mi byl klub před 75-ti lety založen.

Tehdejším hlavním úkolem klubu bylo 
soustředit chovatele za účelem zvelebení 
chovu po stránce chovatelské i pracovní 
a vést cílevědomě rozvoj plemene. Byl 
zaveden řízený chov a ustanoven po-
radce chovu. Začala se prosazovat čisto-
krevná plemenitba, jejímž hlavním cílem 
bylo udržení vyrovnanosti žádoucích 
vlastností. Od roku 1960 byla do chovu 
zavedena liniová plemenitba na základě 
genealogických linií a od roku 1963 kon-
trola dědičnosti celé populace ročních 
jedinců.

Hovoříme-li o minulosti, nelze začít 
jinak, než vzpomínkou na význačné ky-
nology, kteří měli hlavní podíl na zalo-
žení našeho klubu, a to pana Karla Pod-
hajského a pana Richarda Knolla, kteří 
okolo roku 1929 přišli s návrhem, že je 
potřeba založit k povznesení chovu krát-
kosrstého ohaře klub. V té době k tomu 

však nedošlo, neboť Karel Podhajský byl 
velmi zaneprázdněn, posléze nemocen  
a v roce 1930 zemřel.

Přesto se začalo na založení klubu pra-
covat. Na všechny chovatele, majitele  
a přátele krátkosrstého ohaře bylo zaslá-
no provolání, které podepsali František 
Suchý, Josef Kadlec, František Vojtěch, 
František Schwarz, Alois Schück, Milan 
Mužík a Richard Knoll.

Klub byl založen při příležitosti mezi-
národní výstavy v Pardubicích dne  
7. června 1931. Bylo usneseno, že se klub 
bude jmenovat Klub „Krátkosrstý ohař“ 
v Československé republice. Zvolený 
výbor v čele s předsedou Františkem Su-
chým pracoval až do roku 1942. Podle 
stanov byla na zakládající schůzi zvolena 
chovatelská rada, jakožto poradní in-
stituce pro chov a výcvik krátkosrstého 
ohaře. Od roku 1932 zavedl klub novou 
funkci chovatelských referentů, jejichž 
úkolem bylo starat se o chov krátkosrsté-
ho ohaře ve svých oblastech. Klub podle 
stanov soustřeďoval chovatele, majitele 
a přátele krátkosrstého ohaře za účelem 
zvelebení chovu krátkosrstého ohaře,  
a to jak po stránce chovatelské, tak i po 
stránce pracovní.

V letech 1946 – 1947 zakládá klub 
na přání členů pobočky. Byla zřízena 
pobočka klubu v Praze, Plzni, Hradci 
Králové a Boskovicích. Tyto pobočky vy-
konaly hodně práce, bohužel po ustavení 
Kynologické jednoty byly zrušeny. Když 
v roce 1955 přešel klub do Českosloven-
ské myslivecké jednoty, byly pobočky 
opět zakládány. Podle nynějších stanov 
jsou pobočky ve všech původních sedmi 
krajích České republiky.

Likvidace chovatelských spolků nasta-
la k 31. 12. 1948. Ve skutečnosti alespoň 
částečná činnost Klubu Krátkosrstý ohař 
trvala až do konce roku 1952. 

Od roku 1942 do roku 1951 byl v čele 
předsednictva spolku Milan Mužík. Po-
slednímu předsednictvu spolku do konce 
roku 1952 předsedal Ludvík Kachlík. 

V roce 1953 byl chov řízen celostátně 
Kynologickou jednotou v Praze, tzv. Pět-
kou. Do této „Pětky“ byl zván ústřední 
kynologický referent Československé 
myslivecké jednoty Karel Krýza a někdy 
též Richard Knoll jako hlavní poradce 
chovu. V tomto roce nejvíce utrpěla čin-
nost klubu a tím celý chov krátkosrstého 
ohaře.

V roce 1954 přechází Kynologická jed-
nota a tím i chovatelské kluby do Svazu 

75. výročí založení klubu
chovatelů NKO
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Nejstarší klubovou akcí je mezinárodní 
soutěž NKO Memoriál Františka Vojtě-
cha, který proběhl poprvé v roce 1947 v 
Hradci Králové. Každým druhým rokem 
pořádá klub mezinárodní soutěž NKO 
Memoriál Dr. Ing. Jindřicha Steinitze. 
První ročník se konal v roce 1975  

v Pardubicích.  Oblíbená a hojně na-
vštěvovaná je také každoroční klubová 
výstava.

Výsledky, kterých bylo dosaženo za  
75 let činnosti klubu, můžeme hodnotit po-
zitivně. Podílelo se na nich několik generací 
členů, chovatelů a funkcionářů klubu, kteří 

svoji práci vykonávali a vykonávají nezištně a 
obětavě ve svém volném čase. Po zásluze patří 
všem poděkování za práci a čas, který věnovali 
ve prospěch činnosti klubu a chovu  NKO.

Josef Novák
předseda klubu

Hodnocení činnosti jakékoliv organiza-
ce v našem demokratickém systému pří-
sluší členské základně. Stalo se však zvy-
kem a tradicí, že vzhledem k plošnému 
rozložení našich členů je kladena během 
volebního období odpovědnost na výbor, 
který má povinnost řídit a organizovat 
práci členské základny. Jedním z článků 
řízení a informování je náš klubový Zpra-
vodaj, ve kterém se členové výboru snaží 
podat aktuální informace o dění v chovu 
a výcviku NKO.

Naše členská základna skládající se  
z cca 1000 členů se aktivně zapojuje do 
kynologického dění a tím potažmo i do 
výkonu práva myslivosti. Mám tím  
v prvé řadě na mysli účast na všech dru-
zích zkoušek z výkonu, kde získávají psi 

loveckou upotřebitelnost a pak i následně 
na výstavách, kde jsou feny i psi zařazo-
váni podle platných předpisů do chovu. 
Je již tradicí, že je každoročně pořádána 
Klubová výstava. V minulém roce se ko-
nala dne 11. června na závodišti Zlatá 
podkova v Humpolci. Dík výstavnímu vý-
boru v čele s panem Josefem Musilem byl 
odveden velký kus práce, takže rozhodčí 
mohli posoudit 88 NKO a početní ná-
vštěvníci mohli vidět psy z ČR, Slovenska 
a Rakouska. Titul Klubový vítěz obdržel 
pes Vox von Alsheim pana Mechtlera  
z Rakouska a fena Chyta z Polanského 
revíru pana ing. Olivy z Miroslavi. Titul 
BOB získal pes Cit z Krutého lesa pana 
Melmuky z Útěchovic. Další klubovou 
akci 58. ročník Memoriálu Františka Voj-
těcha zajišťovala Poděbradská pobočka 
dne 17. a 18. září v Týnci nad Labem. Přes 
nepřízeň počasí byly tyto zkoušky velmi 
dobře organizačně zajištěny a zúčastnilo 
se jich 19 soutěžících včetně dvou vedou-
cích psů ze Slovenska. Vítězem s plným 
počtem 500 bodů se stala fena Dasta  

z Čepeláku pana Semeráda z Dolních 
Heřmani. Poděkování patří předsedovi 
pořádající pobočky panu Vlastimilu Kaší-
kovi, předsedovi našeho klubu panu Jose-
fu Novákovi a celému kolektivu místních 
příznivců lovecké kynologie.

Bohužel z technických důvodů nebyly  
v našem Zpravodaji publikovány výsledky 
13. roč. Moravskoslezského poháru, který 
zajišťovala Severomoravská pobočka ve 
spolupráci s OMS ČMMJ Frýdek-Místek. 
Na tyto VZ ohařů se přihlásilo 13 NKO, 
3 MO, 2 VO a 2 POI. K vlastní soutěži se 
však dostavilo 15 vedoucích a po prvním 
dnu neuspělo 7 ohařů. Ani v druhém dnu 
se psům nedařilo a byly vyřazeni další  
2 psi, takže konečného ocenění se dočkalo 
6 psů a to 4 v I. Ceně, 1 ve II. Ceně a 1 ve 
III. Ceně. Vítězem se 479 body  
a s oceněním za nejlepší práci ne barvě se 
stal pointr Franzini Moris pana Pospíšila 
z Věrovan.

Ivo Bévar
místopředseda klubu

Činnost klubu
chovatelů NKO Praha 
v r. 2005

Vzpomínka na zakladatele klubu
Karel Podhajský (1871 – 1930)
Obětavý, svědomitý a nevšedně skromný 

pracovník v loveckém psářství, k němuž po-
máhal položit pevné a trvalé základy. Svoje 
bohaté vědomosti a zkušenosti v tomto 
oboru předával s ochotou a radostí všem, 
kteří projevili o loveckého psa zájem. Byl 
jeden z prvních kynologů, který propagoval 
a prokázal všestrannost našich ohařů. Byl 

autorem zkušebních a zápisních řádů, zakladatelem, vedoucím 
a budovatelem naší plemenné knihy loveckých psů „Člp“.

Richard Knoll (1893 – 1973)
Výrazná osobnost na dráze lovecké ky-

nologie v oblasti publicistické, organizační, 
chovatelské a cvičitelské. Společně s Janem 
Bačou je autorem Knihy „Všestranný ohař“, 
nepostradatelné učebnice každého kynolo-
ga. Vynikal pílí, obětavostí a houževnatostí. 
Po smrti Karla Podhajského přepracoval 
zkušební řády pro ohaře. Vypracoval řády 

pro lesní zkoušky. Stal se čtyřikrát vítězem memoriálu Karla 
Podhajského. Choval veškerá plemena loveckých psů, nejvíce 
však přilnul ke krátkosrstému ohaři. Svým dílem, chovem a 
výcvikem krátkosrstého ohaře se stal v myslivecké kynologii 
velikou osobností.

František Vojtěch ( 1866 – 1946)
Průkopník české kynologie, má nezapo-

menutelné zásluhy na rozšíření a zkvalit-
nění chovu krátkosrstého ohaře. Vynikal 
jako chovatel, cvičitel a propagátor krátko-
srstého ohaře. Byl čelným funkcionářem 
Kynologické unie, kde zvláště hájil zájmy 
lovecké kynologie. Účinně propagoval li-
dovou myslivost a kynologii a své bohaté 

zkušenosti z výcviku loveckých psů ochotně předával mladým 
a nezkušeným cvičitelům.

Dr. Ing. Jindřich Steinitz (1895 – 1973)
Význačný kynolog chovatel, cvičitel, bri-

lantní řečník, který bohatou praxi spojil s 
vědou. Od svého mládí převážně choval a 
obdivoval krátkosrstého ohaře. Postaven do 
čela chovu krátkosrstého ohaře jako hlavní 
poradce, dovedl prosadit radikální změny. 
Využívaje dlouholetých a bohatých zkuše-
ností v chovu koní, vypracoval a zavedl do 

chovu krátkosrstého ohaře liniovou plemenitbu a provádění 
kontroly dědičnosti. Je zakladatelem řízeného chovu krátko-
srstého ohaře u nás.  
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Předkládáme  vám informaci o fi-
nančních záležitostech činnosti klubu  
za rok 2005. Hospodaření klubu bylo 
v roce 2005 se ztrátou zhruba 25 tis. 
korun. Toto nebylo způsobeno špat-
ným hospodařením, ale tím, že bylo 
v roce 2005 nutno zaplatit  faktury  
za vydání tří klubových Zpravodajů  
(tedy i Zpravodaje č. 2/2004).  Nej-
většími položkami na straně výdajů 
zůstává tisk a distribuce Klubového 
zpravodaje a cestovné a stravné funk-
cionářů klubu. Přičemž výše vyplá-
ceného cestovného je při současných 
cenách pro provozovatele dopravní-
ho prostředku na hranici únosnosti. 
Cena výroby Klubového zpravodaje 

Rozbor finančního hospodaření
KCHNKO v roce 2005.

se daří udržovat díky nezměrnému  
úsilí redaktora zpravodaje na část-
kách  které nepřesahují průměr cen  
v uplynulých  letech. 

Na straně příjmů zůstávají největší 
položkou členské příspěvky a dále pak 
poplatky za krytí a poplatky za nadpo-
četná štěňata. Žádné jiné větší příjmy 
či sponzorské dary se v roce 2005 ne-
podařilo obstarat. 

VÝDAJE 
Spotřeba drobného materiálu 395,00
Poštovné 10 397,50
Cestovné 63 280,00
Tisk a distribuce Zpravodaje 130 256,60
Ostatní tiskoviny 13 092,36
Věcné ceny 8 974,,00
Poplatky (za vedení účtu) 3 227,00
Dotace na uskutečnění akcí 33 120,00
Členský příspěvek ČMMJ 500,00
Celkem výdaje  263 215,46
PŘÍJMY 
Tržby  40 725,00
Členské příspěvky 161 850,00
Zápisné nových členů 2 500,00
Poplatky za krytí chovným psem 8 800,00
Poplatky za nadpočetná štěňata 23 500,00
Úroky  z vkladů  1 026,10
Celkem příjmy  238 401,10

Josef Koblasa 
ekonom  KCHNKO

Přehled o doporučení a krytí
chovných psů a stav chovných fen v roce 2005

859 CHARI ze Schod. mlýna 1 0
860 SIR ze Seče 1 0
862 AR z Jeklíku 2 2
865 CIN z Čeperáku 1 1
868 KORAN Kořenice 2 0
870 URAN Šternberk 1 0
874 HAKY z Pelhřimova 6 1
875 FAUST z Husína 3 0
878 HAD od Puchartu 1 0
881 RALF Afoli 4/1 2/1
883 CHARON z Dvor. Sokoláku 1 0
884 ALF od Velkých smrků 1 0
887 AX z Jeklíku 3 1
889 ARGO z Orlova chovu 2 0
890 JAGO Kořenice 1 0
891 LORD z Klokočky 1 0
892 BOR Agram Morávia 7 0
896 SIR Javořice 6/1 2/1
897 EGON ze Švihovské skály 2 0
899 KIM ze Štípek 4 0
900 NICKY vom Gleistal 3 3
901 JARIK ze Záves. ovčárny 10/1 2/1
904 ULF od Řeky Lomnice 15/1 6/0
905 ATOS z Oklikova 3 0
909 JAX z Kamenické leče 4 1
910 HOLAN od Prokop. blesku 4 0
913 MIT Kořenice 7/1 3/1
914 PRIM z Klokočky 1 1
915 IR ze Sedlinky 8/1 1/1
916 IRO z Jamen. strání 1 0
917 DIX z Lučkovic 1 0
918 Has Juta z Bolatic 7/1 1/1
919 IREK Fransto 1 0
922 BRIT Boleslavské písčiny 1 1
926 LESAN z Prosečské vys. 15/1 4/1
927 BART z Vtelenských polí 2 0
928 IR z Nemilanských hájů 1 0
929 KORD z Chotíkova 4 0
934 Or ze Štípek 3 0
935 HART od Blaten. potoka 1 0
936 ARGO z Entlova dvora 9 2
937 BOJAR z Kolšova 2 1
938 BOJAR z Černické obory 2 2
940 CIR z Býchorska 8 1
941 CHARLIE z Vtelen. polí 3 1

942 CHYT od Zubčické mysliv. 1 0
943 KENY od Záveské ovčárny 4 1
944 BEN od Borové skály 9 2
945 Tor ze Štípek 7 3
946 VIGO Afoli 13 5
947 UNO Afoli 3 0
949 ATOS od Orlice Borohrádek 4 1
950 NÉRO zo Starých Levíc 2 1
951 GEN od Borovanské tůně 6/2 5/1
952 ARGO z Třebětské honitby 1 0
953 ART Kořenice 2 1
954 BEN ze Sadských Borů 3 0
955 ŠAN Kořenice 2 0
958 FLOK z Rutvasu 2 1
960 ŽERYK z Brníkov. stráně 3 0
962 ART od Roztrhané skály 3 1
963 ARGO z Bílice 1 1
966 UTAH ze Štípek 1 0
969 AJAX od Lužecké lípy 1 0
Celkem: 267/13 62/9

KKO Brno
025 CAR z Řeznovského hájku 1 1
028 KAZAN ze Zlatkovské nivy 1 0
030 CIDOR od Věžec. potoka 1 1
032 SOK Javořice 3 2
 VÝR z Krutého lesa 2 0
Celkem: 8 4

KKO Jizerní Vtelno
8 NORD z Vtelenských polí 1 1
21 LORD Tergy 1 0
24 EMÍR od Řeky Lomnice 2 2
31 ALÁN z Ptýrovských luk 1 1
42 DAN z Rohatecka 1 1
52 CAR od Mileho 5 2
55 JUNO z Českého lesa 1 0
64 Trix ze Štípek 2/1 1/1
67 JASAN z Bilice 1 1
Celkem: 15/1 9/1

 Zahraniční krytí
 REMO ze Štípek 1 1
 ODIN v. Marchspitz 1 1
 LEE V. G. 1 1
Celkem: 3 3

Číslo Jméno psa Doporučen Kryl
778 DAN z Mir. Dvora 1 0
783 ERIK z Ficáku 1 0
800 AJAX z Býchorska 4 0
807 ATOS ze Štípek 8 4
808 SAM Šípová 3 0
816 GRON Kořenice 3 2
824 EDY z Husína 4 0
838 BRIT od Liščího pole 1 1
840 DRAK z Joch. Remízku 1 0
842 ERGO z Týnce 1 0
843 JAR Z Bilinky 1/2 0/1
844 GERO ze Sokoláku 0/1 0/0
850 GERON Kořenice 4 3
851 MRAK z Klokočky 1 0
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Pobočka

Barva Klasifikace Linie Rok narození
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Severomoravský 3 7 - 4 9 5 - 5 4 - 2 1 - - 2 - 3 1 0 1 1 2 5 1 14

Jihomoravský 6 14 - 6 13 13 - 12 7 - - 3 - - 2 2 1 2 1 6 6 6 3 1 26

Východočeský 1 10 1 4 7 8 1 5 6 1 2 - - - - 2 2 2 3 3 3 2 1 0 16

Jihočeský 4 10 - 5 13 6 - 15 3 - - - - - 1 - 2 2 1 0 7 5 2 0 19

Západočeský 2 6 - 1 7 2 - 6 3 - - - - - - - 1 2 0 1 3 1 1 0 9

Severočeský - 7 - - 6 1 - 4 - - - - - - 2 1 0 0 5 0 1 1 0 0 7

Středočeský - 15 - 5 13 7 - 11 1 - - 4 - 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 0 20

Celkem: 16 69 1 25 68 42 1 58 24 1 4 8 - 1 9 6 11 10 13 13 25 22 15 2 111

Přehled o stavu chovných fen NKO v roce 2005

Dědičnost nežádoucích
exterierových vad u potomstva NKO 
zjištěných na svodech v roce 2004

KCHNKO Praha

Poř. č. psa     Jména rodičů         Vady potomstva
/potomků 

772/1  Grom ze Záveské ovčárny 
 Ema od Pytlánu 
778/2 Dan z Miroslavského dvora
 Ufa z Jeklíku  - předkus   
779/3 Aris z Dlouhého 
 Bajka od Rytíře Malovce - chudozubost
789/5 Aris z Klokočky   
 Majka z Klokočky - chudozubost
  - agresivní povaha
800/11 Ajax z Býchorska
 Alma od Rosecké skály (1)  - navíc P1
 Hynka z Dvorského Sokoláku (4)
 Heda z Dvorského Sokoláku (6) - výška 69 cm fena
807/4  Atos ze Štípek
 Cita ze Štípek - nepravidelný skus
 Ajka Příbram-Drkolnov - klešťový skus
  - chudozubost
 Rota Afoli 
 Borka Trávník Jarošov  
808/1  Sam Šípová
 Cita z Nerošovské 
816/5  Gron Kořenice
  Sára ze Slavonic - předkus 
825/3  Fery z Husína
  Ila Kořenice 
838/3  Brit od Liščího pole
  Cyra od Mileho - chudozubost
842/1 Ergo z Týnce
 Faty od Velkého Besta  - chudozubost 
848/3 Aron z Lazeckých výhonů
 Brita z Ludger - předkus 
  - nepravidelný skus
850/3  Geron Kořenice
 Astra od Jakubského potoka
855/1  Or Afoli
 Bereta od Rytíře Malovce
860/3  Sir ze Seče
 Asta z Hamáče  - nepravidelný skus
862/3 Ar z Jeklíku
 Gerta z Chotíkova 
874/4  Haky z Pelhřimova
 Cilka z Vítova dvora

875/4 Faust z Husína
 Šejny Kořenice
881/1 Ralf Afoli
  Jola z Husína
885/1 Lord z Jaroslavských polí
  Bery ze Soldátovy hvězdy
886/3 Bred z Bujesil
 Běta z Hamáče (2)
 Alma z Benetky (1)
890/2  Jago Kořenice
 Irma z Choťánek 
896/7  Sir Javořice
 Rita v.T. Terschurendal 
899/7  Kim ze Štípek
 Lady ze Štípek  - předkus 
900/6  Nicky vom Gleistal
 Agata z revíru Valdek (2) 
 Anet z Ferdinandova údolí (4)
901/5  Jarik ze Záveské ovčárny
 Freda z Husína (3)            - 2x chudozubost
 Kira Kořenice 
 Rena Afoli
904/4  Ulf od řeky Lomnice
 Alfa ze Tchořovic (3) 
 Hera z Pelhřimova 
905/5 Atos z Oklikova
 Eny z Křelova
907/2  Remo ze Štípek
 Cita Akcezal
 Whitney z Vtelenských polí
909/1  Jax z Kamenické leče
 Luka od Pavlovské 
910/1 Holan od Prokopova blesku
 Chytra Supí hora
916/3 Iro z Jamenských strání
 Bela z Kolšova            - chudozubost
   - chudozubost
  - chudozubost
918/1 Has Juta z Bolatic
 Cita ze Záhumení
923/1 Bard z Vtelenských polí
 Chára z Kamenické leče - plachá povaha
926/10   Lesan z Prosečské vysočiny
 Ira Kořenice (3) 
 Akina z Kožlí  (3)  - navíc P1
 Silva z Krutého lesa (1)  - plachá povaha
 Hesly z Polánského revíru (1)  
 Alina Tergy  (1)
 Luna z Hajské (1)
929/12 Kord z Chrtíkova
 Cira z Oplotských polí (2) - klešťový skus
  - klešťový skus
 Jitka z Maršovských strání (2)
 Ufa z Jeklíku (3)
 Nina Kořenice (5)

Bohumil Tašek, hlavní poradce chovu
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Foto Jan Tichý

932/15 Kantus vom Rhönblick
 Jerika z Tamlova (6) - slabá kostra
  Dasta z Čepeláku (3)
 Kora ze Záveské Ovčárny (6)  - chudozubost
951/1  Gen od Borovanské tůně
 Ajša z Mšenských lázní

148 jedinců (nepravidelný skus 3x, předkus 4x, podkus 0x, chudozubost 
11x, klešťový skus 3x, plachá povaha 3x, slabá kostra 1x, agresívní 
povaha 1x, kryptochorid 0x, entropium 0x) 26 vad.

KKO Jizerní Vtelno
008/1 (J.Vt.) Nord z Vtelenských polí
 Uma Lukavec-Bohemia 
012/1 (J.Vt.) Hektor od Nezdic. potoka
 Gama Fransto
016/3 (J.Vt.) Chary z Plentova dvora
 Haidy z Kocmánku (1)
 Nety z Jenišovic (2)  - navíc P1 
024/1 (J.Vt.) Emír od Řeky Lomnice
 Ariel Tergy
049/3 (J.Vt.) Prince Ruffain Rapa-Nui
 Hera ze Štípek  - navíc P3 
052/7 (J.Vt.) Car od Mileho
 Pegy Tišnov na Moravě (6)  - plachá povaha  
 - plachá povaha
  - plachá povaha
 Dolly vom Situr (1)
053/1 /J.Vt.)  Mat ze Záplav
 Pegi Andělský hrad

17 jedinců (nepravidelný skus 0x, předkus 0x, chudozubost 0x, klešťový 
skus 0x, plachá povaha 3x, slabá kostra 0x, nevyjádřený typ 0x, krypto-
chorid 0x, entropium 0x)  2  vady.

KKO Brno
029/2 (Brno) Frey od Mohelského mlýna
 Ita z Okřešic  - chudozubost
020/2 (Brno) Ir z Okřešic
 Bora z Josíku
028/2 (Brno) Kazan ze Zlatkovské nivy
 Bety od Věžeckého potoka - nepravid. skus
031/2 (Brno) Chvat Vrbová bažantnice
 Chita z Ficáku 
032/9 (Brno) Sok Javořice
 Cita od Věžeckého potoka (3) - předkus 
 Tery ze Zítkového rybníka (5)
 Sita od Věžeckého potoka (1)
034/1 (Brno) Výr z Krutého lesa
 Gerta z Heřmanska

18 jedinců (nepravidelný skus 1x, předkus 1x, chudozubost 1x, klešťový 
skus 0x, plachá povaha 0x, slabá kostra 0x, nevyjádřený typ 0x, krypto-
chorid 0x, entropium 0x) 3 vady.

Celkový přehled:
Předvedeno celkem: 183 jedinců NKO
Po chovných psech vedených u KCHNKO Praha:148 jedinců NKO. 
KKO Jizerní Vtelno: 17 jedinců NKO. KKO Brno:    18 jedinců NKO. 
Z předvedených 183 jedinců bylo zjištěno 31 vad, což je 16,9 % 
(vady chrupu 24 jedinců - 13,1 %, plachá povaha 6 jedinců - 3,3 %). Z 
uvedeného přehledu vyplývá, že nejproblematičtější ze sledovaných 
ukazatelů na Jarních svodech jsou u plemene NKO vady chrupu.
V porovnání s rokem 2004 bylo předvedeno o 205 jedinců méně a 
počet vad klesl o 0,5%.

Svody dle dodaných posudkových listů zpracoval 
Bohumil Tašek, hlavní poradce chovu

Německý krátkosrstý ohař je plemeno, které má za sebou 
dlouhý vývoj. Dokladem toho jsou informace, které si může-
me zjistit v odborné literatuře. Jeho všestrannost, pracovní 
spolehlivost i v těch nejtěžších podmínkách a krása exteriéru 
mu pomohly na první místo plemen lovecké kynologie. 

Jeho chov má v našich zemích velkou tradici, je vlastně odka-
zem předchozích generací chovatelů naší přítomnosti. Náš chov 
krátkosrstého ohaře má výbornou pověst i v zahraničí díky vý-
sledkům, kterých dosahují naši chovatelé a cvičitelé se svými 
psy na nejvyšších soutěžích a zkouškách v ČR i v zahraničí.

Pokládáme za svoji povinnost vzpomenout na chovatele, kteří 
se svojí prací, pílí, talentem a často i materiálními oběťmi za-
sloužili o jeho chov. Jejich těžké začátky, překážky a obtíže, které 
museli překonávat, znásobují radost a uspokojení, které každý z 
pamětníků musí pociťovat nad výsledky, nad chovem KO, nad 
krásou zvířat, vyrovnaností plemene v exteriéru a výkonu.

Cesta k dnešnímu stavu byla těžká a dlouhá. Z literatury mů-
žeme zjistit, že v době kolem roku 1870 byli v našich zemích 
ohaři starého kontinentálního typu, lymfatické konstituce. Je-
jich chov nebyl organizován, byl bez koncepce a jednotného 
řízení. Plemenitba byla vedena především na základě zkušeností 
předávaných jednou generací chovatelů druhé, chovatelskou in-
tuicí, citem a nadáním. Výběr zvířat pro plemenitbu se prováděl 
především na základě výsledků, které zvířata prokázala při prá-
ci, na základě jejich vrozených vlastností.

Požadavky na exteriér KO a dalších ohařů byl stanoven v Ně-
mecku až v roce 1879 na kynologickém kongresu v Hannoveru. 
Intenzivní práci při formování německého KO začalo po roce 

Proč si pořídit 
NKO?

1891. Tehdy došlo ke sloučení chovatelů tohoto plemene do klubu 
Kurzhaar.

Mezníkem v chovu německého krátkosrstého ohaře v našich ze-
mích bylo založení klubu „Krátkosrstý ohař“ dne 7. června 1931 v 
Pardubicích u příležitosti mezinárodní výstavy. Chovatelská práce 
tím dostala potřebnou organizační základnu, bylo možné zavést 
do chovu jednotný postup plemenářské práce a její programové 
řízení. V této etapě první etapě chovu KO v našem státě byl za-
veden řízený chov, negativním výběrem se z chovu eliminovala 
zvířata s nežádoucími vlastnostmi a s projevy degenerace. Plně 
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se začala prosazovat čistokrevná pleme-
nitba, která napomohla nejen k udržení 
plemene na dosažené výši, ale i k dneš-
nímu prošlechtění plemene, zejména k 
dosažení vyšší vyrovnanosti žádoucích 
vlastností. K důležitému chovatelskému 
zásahu v chovu našeho KO došlo v roce 
1942. Pro korekci některých exteriéro-
vých, ale zejména pracovních vlastností 
našich krátkosrstých ohařů, bylo v jeho 
chovu použito zušlechťovací křížení s 
pointrem. Křížení bylo úspěšné a spo-
lu s citlivě prováděným výběrem zvířat 
pro další chov se dosáhlo toho, že náš 
KO získal výborný nos, rychlé hledání a 
krásné manýry při vystavování.

Od roku 1945 se začala v chovu krát-
kosrstého ohaře využívat příbuzenská 
plemenitba, tj. zvířata se společným 
předkem do páté generace. Jde v pod-
statě o neutrální metodu plemenitby. 
Její úspěch či neúspěch závisí na tom, 
s jakým materiálem pracuje. Jsou-li k 
plemenitbě používána zvířata zdravá, 
plodná, s vysokou plemennou hodnotou 
v žádaných vlastnostech, lze očekávat 
dobrý výsledek. Naopak, použijí-li se 
zvířata s nízkou plodností konstitučně 
slabá, s nízkou plemennou hodnotou, 
nemocná, z neosvědčených linií, potom 
nemůže příbuzenská plemenitba při-
nést žádaný efekt. Pokud není spojena s 
důsledně prováděnou selekcí, výběrem 
zvířat, má značná rizika. Místo předpo-
kládaného efektu dalšího prošlechtění 
plemene můžeme dojít k depresi, zejmé-

na ve směru zhoršení vlastností a až k 
degeneraci zvířat pocházejících z těchto 
chovů. Neznalost těchto rizik dovolila 
kolem roku 1953 některým chovate-
lům krátkosrstého ohaře zavedení úzké 
příbuzenské plemenitby v jeho chovu. 
Dovoz psů ze zahraničí potřebných pro 
osvěžení krve nebyl v té době možný. 
Proto se maximálně využívali v chovu 
vynikající jedinci z našich chovů. Zvíře, 
které bylo mimořádně kvalitní ve výko-
nu, nebo v exteriéru, či získalo výborné 
hodnocení na mezinárodní výstavě, bylo 
v plemenitbě maximálně využíváno. Po-
chopitelně měla tato zvířata velký počet 
potomků a tím se stával jejich podíl na 
výstavě plemene stále výraznější. Vyzna-
čovala se často i silnou dědivostí žádou-
cích vlastností. Chovatelé se proto vraceli 
k osvědčeným spojením, často i za cenu 
velmi úzké příbuzenské plemenitby. Tím 
sporadicky docházelo k zvýšení podílu 
genotypů žádoucích rodičů u potomstva 
a vlastně k nahodilé, neplánované tvor-
bě krevních linií. Protože v této době se 
neprováděla žádná kontrola dědičnosti 
a s ní spojený výběr zvířat pro další ple-
menitbu, začaly se projevovat negativní 
stránky neplánované příbuzenské pleme-
nitby. Jejich hlavním projevem je snížená 
životnost potomků, snížená užitkovost, 
kvalita a výkon, zvětšený výskyt dědič-
ných defektů.

Na zevnějšku KO se projevovaly znaky 
degenerace, zejména slabá kostra, u fen 
kohoutová výška pod minimum povole-

ným standartem, nadměrně světlé oko, 
oko dravčí, chudozubost, nekroza tlapek 
a z nežádoucích povahových vlastností 
bojácnost a nervozita. 

Pro další rozvoj chovu německého 
krátkosrstého ohaře bylo tehdy ne-
zbytně nutné dát chovatelské práci řád, 
program, metodu.Úkolu se ujal Dr. ing. 
Jindřich Steinitz, který roku 1959 vypra-
coval zásady liniové plemenitby podle 
genealogických linií, metodu, která byla 
používána v chovu hospodářských zvířat. 
S jejím uplatněním bylo v chovu KO za-
čato od roku 1960, jako jediném plemeni 
loveckých psů.

Za zmínku jistě stojí výsledky NKO na 
MRK, kde se z 31 ročníků 21x stal vítě-
zem německý krátkosrstý ohař.

Ještě výraznější úspěchy zaznamenali 
NKO na Mem. Karla Podhájského, kde 
se z uskutečněných 67 ročníků 51x stal 
vítězem právě NKO.

Další úspěch zaznamenali a velkou 
oblibu se získali naši ohaři vývozem do 
zahraničí, zásluhou svých všestranných 
schopností. Jen pan Paulišta prostřed-
nictvím našich agentur a ve spolupráci 
s pařížskou loveckou kanceláří Prchale 
zajistil v minulých letech vývoz celkem 
519 psů, převážně NKO. První pes byl 
vyvezen v roce 1959 do Francie. I proto 
si pořiďte NKO!

Emil Grossman
člen výboru

Vážení chovatelé a přátelé německé-
ho krátkosrstého ohaře,

v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, skončila 
platnost stávajících klubových chovatel-
ských řádů ke dni 1. 3. 2006. K tomuto 
datu končí platnost Chovatelského řádu 
ČMKU a Chovatelského a zápisního 
řádu pro plemeno německý krátkosrstý 
ohař KCHNKO Praha.

Nově byl schválen rozhodnutím 
Ústřední komise pro ochranu zvířat dne 
23.2.2006 „Řád ochrany zvířat při chovu 
psů ČMKU“. Tento řád se vztahuje na 
všechny členské subjekty ČMKU.

Ostatní chovatelská specifika jsou uve-
dena v „Zápisním řádu ČMKU“, schvále-
ném předsednictvem ČMKU dne  
19. 1 .2006.

Výbor KCHNKO Praha se na svém jed-
nání problematikou výše uvedených řádů 

Zrušení chovatelského řádu 
a nové předpisy ČMKU

zabýval a rozhodl o vypracování vlastních 
řádů, které odpovídají podmínkám pleme-
ne německého krátkosrstého ohaře.

Řád ochrany psů při chovu, vypracovaný 
pro náš klub musí být v souladu se schvále-
ným řádem ochrany psů při chovu ČMKU. 
To znamená, že řád nemůže stanovit pro 
chov psů mírnější podmínky než jsou sta-
noveny v řádu psů při chovu ČMKU, řád 
může ale stanovit podmínky přísnější  
a podmínky odpovídající konkrétním pod-
mínkám a odlišnostem daného plemene 
psů. Tento řád podléhá schválení Ústřední 
komise pro ochranu zvířat.

Ostatní chovatelská specifika mo-
hou kluby začlenit do svých zápisních 
řádů. Zápisní řády nepodléhají schválení 
Ústřední komise pro ochranu zvířat.

Oba výše uvedené řády ČMKU jsou 
pro náš klub závazné a musíme se jimi 
do doby vypracování a schválení vlast-

ních řádů řídit. Doporučujeme je pečlivě 
prostudovat a upozorňujeme na zásadní 
změny:

a)  Výběr do chovu může být proveden 
nejdříve ve věku od 15 měsíců

b)  Minimální věk pro odběr štěňat od 
feny je 50 dnů

Tyto řády a další směrnice ČMKU 
jsou uvedeny v tomto Zpravodaji. 

1) Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU
2) Zápisní řád ČMKU
3) Směrnice pro registraci chovatelských 
stanic
4) Směrnice pro označování štěňat naro-
zených v České republice
5) Směrnice pro vydávání tetovacích  
a zápisových čísel
6) Směrnice pro zápis do průkazu původu
7) Směrnice k vystavování exportních 
průkazů původu

Josef Novák
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Článek 1
Název a sídlo žadatele 

(1) Tento řád ochrany zvířat při chovu byl zpracován a je určen pro 
Českomoravskou kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 
7, IČ 69781621, zastoupenou předsedou (kterým je volený funkcionář), tel. 
234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz, (dále jen „ČMKU“).

(2) ČMKU je sdružením právnických osob. Její činnost je zaměřena výhradně na 
zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost. Seznam právnických osob 
- členů ČMKU je uveden v Příloze č. 1 tohoto řádu ochrany zvířat při chovu. 

(3) Tento Řád je platný pro všechny členy ČMKU a jejich členy - fyzické osoby. 
Členové klubů jsou povinni se s tímto Řádem seznámit a řídit se jím.
  
(4) Žadatel uvedený v odstavci (1) vydává v souladu s ustanoveními zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, po 
projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany 
zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie (dále jen ,,Řád“).

Článek 2
Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení 
psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. 
Cílem Řádu je zabezpečení ochrany psů při chovu a zajištění jejich pohody, dále 
informovanost chovatelů a držitelů psů o podmínkách ochrany zvířat, aby mohli 
zabezpečit stanovené podmínky a zlepšování ochrany psů a činností chovatelů. 
Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem 
původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických 
vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána 
standardy Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique 
Internationale (dále jen „FCI“), nebo národními standardy v případě plemen 
FCI dosud neuznaných.
Řád je základní normou pro zájmový chov plemen psů začleněných do ČMKU.

(2) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, 
zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního 
stavu zvířat). 

Článek 3
Druh chovaných zvířat, biologická charakteristika, fyziologické a etologické 

nároky zvířat

(1) Druh chovaných zvířat:
Pes domácí (lat. Canis familiaris), řád šelmy (Carnivora), čeleď psovití – psovité 
šelmy (Canidae).
Chována jsou všechna  plemena psů popsaná jednotlivě standardy FCI nebo 
národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných (tzv. národní 
plemena). Jedná se pouze o psy s průkazem původu. Seznam plemen a jejich 
zařazení do skupin FCI  i seznam národních plemen je uveden v Příloze č. 2 
k tomuto Řádu. 
Podle vlastností je základní dělení plemen psů do celkem 10 skupin FCI 
následující:
Skupina I. Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcar. salašnických psů
Skupina II. Pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi
Skupina III. Teriéři
Skupina IV. Jezevčíci
Skupina V. Špicové a primitivní plemena
Skupina VI. Honiči, barváři a příbuzná plemena
Skupina VII. Ohaři
Skupina VIII.  Retrívři, slídiči a vodní psi
Skupina IX. Společenští a doprovodní psi
Skupina X. Chrti
Úplný seznam plemen FCI je zveřejněn na adrese www.fci.be pod ikonou 
„standardy“. Plemena dosud neuznaná FCI, jinak zvaná národní plemena, tvoří 
samostatnou skupinu. Úplný seznam národních plemen zastřešených ČMKU je 
možno najít na adrese www.cmku.cz pod odkazem „plemena“.

Řád ochrany zvířat
při chovu psů Českomoravské 
kynologické unie

(2) Základní biologická charakteristika:
Pes je savec, masožravá šelma. 
Smysly psa: vynikající čich, velmi dobrý sluch, zrak je méně významný - slabší, 
pes vnímá barvy ne zcela shodně s člověkem.
Potrava psa: převážně, ale nikoliv výhradně masitá.
Sociální vztahy a chování: pes je smečkové zvíře s rozvinutým sociálním 
chováním. Smečky jsou založeny na  hierarchickém rodinném principu 
s přirozenou dominancí rodičovského páru, což je při správné výchově dobře 
využitelné pro soužití s člověkem. Pes je teritoriální zvíře, především hlídač. Pro 
psa je přirozené lovecké chování a je pro něj typická spolupráce při lovu. Lovecké 
chování je u některých plemen  utlumeno.
Vztah k lidem: pes je vynikající společník, pomocník člověka při různých 
činnostech. 
Kontakt psa se smečkou (i lidskou v přeneseném slova smyslu) je naprosto 
nezbytný.
 
(3) Fyziologické a etologické nároky podle věkové kategorie psů s přihlédnutím 
ke kohoutkové výšce a váze dosažené v dospělosti:
Nároky jednotlivých plemen psů jsou různé. 
Základní dělení psů podle kohoutkové výšky dosažené v dospělosti je na malá 
plemena do kohoutkové výšky 50 cm  a velká plemena nad 50 cm. Podle tohoto 
základního dělení se zařazují psi a feny do chovu viz čl. 8 tohoto Řádu. 
Podle váhy dosažené v dospělosti je základní dělení plemen následující:
- trpasličí plemena (v dospělosti do 5 kg), štěně do 6 - 7 měsíců věku
- střední plemena ( v dospělosti  do 25 kg), štěně do 12 měsíců věku
- velká plemena (v dospělosti do 40 kg), štěně do 18 měsíců věku
- obří plemena (v dospělosti nad 40 kg), štěně do 24 měsíců věku
Výše uvedenému schématu odpovídají nároky na častější krmení (až 6x denně)  
a druh potravy pro štěňata. Výživa rostoucího psa zvláště velkých a obřích plemen 
by měla zohledňovat prevenci nadměrně rychlého růstu a prevenci nadbytku 
vápníku v krmné dávce. 
Dospělí psi malých a trpasličích plemen jsou zpravidla velice živí, aktivní  
a potřebují velké množství energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou 
dávkou denně, což platí i pro plemena velká a obří, u kterých je ale v dospělosti 
energetická náročnost nižší. 
Pro psy pracovní a ve sportovním výcviku je vhodný vyšší počet krmných dávek 
denně, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárokům kladeným na psa. 
Březí a kojící feny je také nutno krmit častěji, krmná dávka se zvyšuje až na 
dvojnásobek. Fenu v poslední třetině březosti a fenu kojící je vhodné krmit 
potravou odpovídající štěněčí.
Staří psi - psi začínají stárnout v závislosti na plemenu v různém věku. Obecně 
platí, že délka života u psů velkých plemen je kratší než u plemen malých.  
U velkých a obřích plemen se za seniora považuje pes ve věku od 7 let, u malých  
a trpasličích plemen až ve věku od 10 - 12 let. Stárnutím organismus slábne, 
běžné fyziologické pochody jsou zpomalené. Tomu odpovídá nutriční skladba 
potravy, 2 krmné dávky denně se doporučují. 
Psům v každém věku je nutné zajistit volný přístup k pitné vodě, dostatek volného 
pohybu a kontakt se smečkou (viz čl. 3 (2) tohoto Řádu).

(4) Chovem sledované vlastnosti nebo znaky psů jsou následující:
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem 
původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Informace 
o kontrole zdraví a dědičných vlastností jsou popsány v čl. 5 (3) tohoto Řádu. 
Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince  
a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toho lze 
dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky i geneticky zdravých jedinců do chovu. 
Při výběru do chovu rozhoduje v prvé řadě co největší shoda jedince s požadavky, 
které na něj klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen  FCI zpravidla obsahují 
klausuli: „Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické 
abnormality nebo poruchy chování“). Výběr do chovu může být proveden nejdříve ve 
věku od 12 měsíců u malých plemen do kohoutkové výšky 50 cm a ve věku  od 15 
měsíců u velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm. Podmínky pro chovné 
jedince viz čl. 8 tohoto Řádu. O zařazení jedince do chovu rozhodují odborníci z řad 
chovatelů a rozhodčích exteriéru psů a to jak na výstavách, tak na svodech mladých, 
bonitacích či popisných přehlídkách. Při zařazování jedince do chovu musí být 
přihlédnuto ke stanovisku veterinárního lékaře, při posuzování eventuelních dědičných 
vad, které mohou ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva.
Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědí standardní znaky, 
plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezdědí však dědičné 
vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Je třeba 
dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které 
by následně mohlo nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou 
připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např.  
o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné 
vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, 
monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie 
kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto 
jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. 
Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud 
tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci 
lidí a nemohou být utráceni. Viz čl. 5 (4).
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(5) Chovatel musí být schopen:
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,
b) zjistit změny v chování psů,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů.

Článek 4  
Objekty, zařízení a vybavení pro chov psů

Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úroveň chovu psů. Je povinen 
psům zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci 
prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Měl by mít 
v držení pouze takový počet psů, o které je schopen se řádně starat, zajistit jim 
individuální péči a dostatek pohybu. Starým a nemocným psům musí zajistit 
zvýšenou péči a pozornost, stejně tak březím a kojícím fenám a štěňatům. Pro 
chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou legislativou.

(1) Zásady pro budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů  
a péče o ně jsou následující:

Držení a chov psů v bytě.
Tento Řád pojednává o psech v zájmových chovech. Tito psi jsou především 
společníci lidí a jsou zpravidla chováni v bytě chovatele, drženi v  bytě držitele. 
Takto držení psi nesmí být trvale umístěni v uzavřené kleci. To je přípustné pouze 
v mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou (např. onemocnění, 
zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům musí být dána možnost volného 
pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně. Psům je nutno umožnit 
základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro pobyt  
v bytě musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být 
čisté a suché. Denní světlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání  
a vhodnou teplotu (ideální 18 - 20º C). Psům musí být vyhrazeno nerušené místo 
pro odpočinek  Psi musí mít trvale zajištěn přístup k pitné vodě. Pro březí, rodící 
a kojící feny je bezpodmínečně nutné zajistit nerušené místo. Zřízení porodního 
boxu a boxu pro fenu se štěňaty se doporučuje. Štěňatům, která dosud nemají 
termoregulační schopnost, je nutno zajistit odchov v místnosti s teplotou  
25 - 30º C bez průvanu.

Držení a chov psů mimo byt.
Psy je dále možno držet ve vhodných uzavřených prostorách mimo byt, např.  
v psincích a nebo v částečně otevřených prostorách - v boxech a kotcích. 
a) velikost prostor je následující:

Držení a chov psů v klecích – minimální rozměry zařízení
výška psa v kohoutku 

v cm
min. plocha podlahy 
klece na 1 psa v m²

min. výška klece 
v cm

30 0,75 60
40 1,00 80
70 1,75 140

Držení a chov psů v boxech – minimální rozměry zařízení

hmotnost psa
v kg

min. plocha 
podlahy 

boxu pro 1 
psa v m²

minimální plocha přilehlého 
výběhu na 1 psa v m²

do 3 psů více než 3 psi

do 6 0,5 0,5 0,5
6 - 10 0,7 1,4 1,2

10 - 20 1,2 1,6 1,4
20 -30 1,7 1,9 1,6
nad 30 2,0 2,0 1,8

   
b) vybavení a zabezpečení pro ochranu a pohodu zvířat je následující: 
Drženým psům musí být poskytnuta alespoň jedenkrát denně možnost 
volného pohybu mimo klec či box, pokud možno na volném prostranství  
v exteriéru. Pohyb v krytých prostorách např. při nepříznivém počasí je možný. 
Plochy určené pro výběh musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. 
Psům musí být umožněna základní biologická potřeba vyměšování několikrát 
denně. Jejich výkaly musí být z klecí a boxů pravidelně odstraňovány. Boxy  
a klece musí být udržovány čisté, suché a bez parazitů. Psi nesmí být v klecích 
a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drženi v uzavřených prostorách, 
musí zde být zajištěn přístup denního světla, musí být zamezeno vlhkosti  
a průvanu. Požadovaná teplota 18 - 20º C. Každý pes musí mít zajištěn tepelně 
izolovaný prostor na odpočinek. V kleci či boxu musí být napáječka nebo miska 
s pitnou vodou.
c) povrch použitých prostor je následující: 
Podlahy klecí a boxů nesmí být mřížové, pokud jsou takové, celá plocha musí být 
pokryta vhodným materiálem, který zamezí propadnutí tlapky (např. koberec, 
vhodné materiály ze dřeva, papíru a kombinací obou, zdravotně nezávadné). 
Dělící stěny mezi boxy musí být utvářeny tak, aby se psi nemohli vzájemně poranit. 
Snadné čištění a možnost dezinfekce povrchů je nutná. Chovatelská zařízení musí 
být konstruována tak, aby bylo zabráněno zranění a utrpení zvířat. 

d) prostor je zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy a je zajištěno 
zastínění, a to takto (týká se zejména boxů): 
Psi musí mít možnost volného přístupu k chráněnému místu, kde najdou útočiště 
před extrémními teplotami a dalšími vlivy počasí. V boxu je umístěna vhodná, 
pokud možno izolovaná bouda jako místo pro nerušený odpočinek. Velikost 
boudy odpovídá tělesným rozměrům psa. Pes musí mít možnost si v boudě 
pohodlně lehnout a postavit se. 
e) způsob a četnost denního krmení a napájení je následující: 
Psi musí mít trvale volný přístup k čisté pitné vodě. Četnost krmení odpovídá 
plemenu a věku. Základní schéma: štěňata do věku 1/2 roku cca 6x denně, mladí 
psi ve vývoji, psi v pracovním výcviku a březí feny cca 2x denně, dospělí jedinci 
1x denně, staří psi cca 2 x denně. Podrobnější schéma krmení viz článek 3. (3). 
Častější krmení - rozložení denních krmných dávek je možné.
f) nároky na zabezpečení potřebných krmiv a jejich nezbytné zásoby jsou 
následující: 
Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro masožravce v množství dle plemene, 
kde základním kriteriem je velikost psa. Základní složení tvoří cca 60% masa  
a 40% přílohy. Krmení je možno připravovat individuálně, jako vařenou stravu, 
kdy základem je čerstvé maso, zmrazené masové polotovary a příloha jako 
rýže, ovesné vločky či těstoviny. Doporučuje se tuto stravu doplňovat krmnými  
a vitamínovými doplňky. Dále je možné krmit vhodnými průmyslovými krmivy 
(granule pro psy, psí konzervy), které tvoří kompletní, vyváženou stravu. 
Podávání vitamínových doplňků je nutné u méně kvalitních průmyslových 
krmiv. V případě podávání superprémiových krmiv jsou vitamínové doplňky 
nevhodné. Dávkování doporučuje výrobce průmyslového krmiva.

(2) Psi mají k dispozici tato zařízení:
Vhodný box či klec, vyhrazené místo na ochranu před nepříznivými vlivy počasí, 
místo na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelských zařízeních, 
kde je ustájeno více jedinců se musí zřídit porodní boxy a oddělená místa pro 
kojící feny se štěňaty. V těchto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30ºC pro malá 
štěňata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí být světlé (denní světlo), 
čisté, suché a bez průvanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která 
umožňuje bezproblémový odchov štěňat. Rozměry se řídí velikostí plemene. 
Bedna musí být opatřena vhodným, snadno dezinfikovatelným a čistitelným 
povrchem a snadno měnitelnou podestýlkou (látka, sláma,...). Fena musí mít 
dostatek místa na ležení. Boky porodní bedny je vhodné opatřit zarážkou (podle 
velikosti štěňat), pod kterou se mohou štěňata schovat a ochránit se tak proti 
zalehnutí fenou.

(3) Zamezení úniku psů z chovatelského zařízení: 
Chovatelské zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo možné předejít 
nechtěnému úniku psů mimo vyhrazené prostory. Vstupy do klecí, boxů  
a chovatelských zařízení je nutno zajistit proti nechtěnému otevření zevnitř. 
Výběhy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocení nezranili, ale nepřekonali je. 
Majitel chovatelského zařízení je povinen pravidelně kontrolovat kvalitu zařízení 
a zajistit včas opravy tak, aby úniku psů předešel.

(4) K desinfekci a čištění jsou používány nedráždivé látky a prostředky. V době 
provádění desinfekce nemají zvířata přístup do prostoru, kde je desinfekce 
prováděna.

(5) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby:
a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a měli zabezpečenou pohodu, nebyli 
drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psu vždy 
se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke psům, kteří 
se projevují jako nebezpeční a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
c) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí 
odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet 
dalších poučených osob;
d) při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné 
prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
e) osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích 
doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, 
f) osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě 
mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár)  
a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací,
g) chovatel zabezpečí hygienu, výživu a bezvadný zdravotní stav psů, u seniorů  
a hendikepovaných psů co nejlepší zdravotní stav,
h) chovatel zajistí odborné služby veterinárního lékaře, zejména pravidelné 
prohlídky a očkování držených psů.

Čl. 5
Zákroky spojené s ochranou psů, zajištění jejich zdraví a pohody

(1) K ochraně psů, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tyto zákroky: 
kromě zajištění vhodného prostoru a krmení viz čl. 4 je povinností chovatele 
zajistit psu povinné každoroční očkování proti vzteklině a další vakcinaci dle 
doporučení příslušného veterinárního lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci 
v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psů dle věku, 
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nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře. Chovatel - držitel psa je 
povinen pravidelně kontrolovat: 
- čistotu a zdravotní stav uší a očí, 
- kůži a srst na výskyt vnějších parazitů, 
- chrup a dásně s ohledem na jeho stav (zlomený zub, zánět, zubní kámen...)
- délku drápků
- případně stav análních žlázek.

(2) Péče o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a štěňata po narození je 
zajišťována takto: 
- zvýšeným dozorem nad březí, rodící a kojící fenou,
- zvýšenou kvalitou a četností denních dávek krmiva,
- zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak u chovatele, 
- pokud to vyžaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na počet štěňat, 
zajištěním kojné   feny nebo umělé výživy pro štěňata,
- zajištěním pohody feny a vrhu viz čl. 4. (2) tohoto Řádu.

(3) Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků: 
Prostřednictvím kontrol či přejímek vrhů, kontrolou mladých jedinců na svodech 
a kontrolou dospělých jedinců při zařazování do chovu jsou kontrolovány 
základní zdravotní parametry a plemenné znaky. 
Prostřednictvím veterinárních lékařů, zejména specialistů na jednotlivá 
onemocnění psů jsou kontrolována zdravotní kriteria jako je:
- stupeň dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a lokte (DKL),
- stupeň luxace čéšky (LP), 
- kontrola dědičných očních chorob (např. PRA)
- kontrola srdečních onemocnění
a další dle problematiky jednotlivých plemen.

(4) Psi, kteří nevykazují všechny vlastnosti požadované standardem ať už se 
týkají zdraví nebo exteriéru a nejsou zařazeni do chovu, působí zpravidla jako 
společníci lidí. Zpravidla nejsou využíváni ani k práci či lovu. Nároky na ně 
kladené musí být přizpůsobeny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci 
nemohou být utráceni.

(5) V chovu chovatel zajistí:
a) veterinární péči a prevenci formou zabezpečení pravidelných veterinárních 
prohlídek, které provádí veterinární lékař,
b) udržování ideálního výživného stavu psů používáním kvalitního krmiva,
c) pohodu psů vhodným ustájením, kontaktem s člověkem a jinými psy, 
nerušeným  odpočinkem, zajištění kontaktu s ostatními zvířaty,
d) očkováním - ze zákona je povinná každoroční opakovaná vakcinace proti 
vzteklině, další očkování dle dané nákazové situace a doporučení ošetřujícího 
veterinárního lékaře.
e) pravidelná odčervení profylaktická 2 - 4x ročně, léčebná při výskytu vnitřních 
parazitů.

(6) Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně 
způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou označováni tetováním 
(ucho nebo slabina) nebo čipováním. Obojí označení je možné. Zda bude pes 
označen čipem nebo tetováním a lokalizaci tetování určí členský subjekt ČMKU 
- chovatelský klub, který řídí chov plemene. Umístění čipu je jednotné, na krku 
z levé strany.

(7) Kupírováním uší se rozumí kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, 
v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně 
vzhledu zvířete. Kupírování uší se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g)  zákona  
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považuje výslovně za týrání.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje propagaci týrání. Za propagaci 
týrání se podle § 4a považuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo 
předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. 
g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat. Toto ustanovení považuje za 
propagaci týrání zvířat předvedení kupírovaného jedince na jakékoliv veřejné 
akci. Na akcích ČMKU je zakázáno předvádění psů s kupírovanýma ušima.

Článek 6
Povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulace populace

(1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární lékař. 

(2) Usmrtit psa může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního 
stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze:
- slabost, 
- nevyléčitelná nemoc, 
- těžké poranění,
- genetická nebo vrozená vada,
- celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, 
jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.

(3) V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo 
štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. 
nestandardní zbarvení).

Čl. 7
Přeprava zvířat 

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 
Sb., o ochraně zvířat při přepravě.  

(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány 
tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich 
zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich 
pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
a) Přeprava autem. 
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, 
která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, 
aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených 
prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také 
dostatečně větratelný.  Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě 
delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za  
12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. 
Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení 
alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.
b) Přeprava v přívěsných vozících aut. 
Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat 
dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).
c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu. 
Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka 
boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes 
přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto 
přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud  cesta přesáhne tuto dobu, 
může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 7 (2) f). Ostatní 
podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).
d) Přeprava hromadnou dopravou. 
Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. 
doprovod psa.
e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.
Toto je povoleno pouze vyjímečně 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.
f) Letecká přeprava. 
Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby 
pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, 
aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. 
Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá 
délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než 
je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu 
je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy 
plastové z houževnatého materiálu,  musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, 
který znemožňuje otevření zevnitř.

(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí 
manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které 
by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména 
látky dráždivé a hořlaviny.

(4) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.

Článek 8
Podmínky pro chovné psy a feny

Základní podmínky pro chov psů jsou následující:
a) věkové omezení chovných zvířat, které je 
- u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let  
u fen, 15 měsíců až 
neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),
 - u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 měsíců až 8 let u fen,  
18 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),
b) u fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel 
předloží potvrzení  
    veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před 
předpokládanou říjí 
    s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle 
veterinárního 
    zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a č. 166/1999),  
se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným 
způsobem, 

Zpravodaj 1/2006  •  10



d) během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu,
e) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici 
podle posouzení 
    veterinárním lékařem, pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel 
povinen zajistit 
    kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata,
f) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, 
ideální počet je 
   1 vrh ročně; vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako 
regulérní vrh,
g) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

Článek 9
Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu 
zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu 
zvířat a být schváleny.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí  
o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

(3) Tento Řád nahrazuje a ruší Chovatelský a zápisní řád ČMKU schválený 
rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat ze dne 20. 09. 2000 pod  
č.j. 1020/459/Ř/00.

(4)  Porušením výše uvedených ustanovení tohoto Řádu se chovatelský klub, 
chovatel nebo majitel (držitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany ČMKU.

Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 č.j. 3523/2005-11020.

Zápisní řád 
Českomoravské kynologické unie
PREAMBULE

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov 
čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického 
zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro 
jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo 
národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do 
ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu 
FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního 
chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy

5. Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu ČMKU jsou směrnice, které tento 
řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb ČMKU. 
Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny podle nově vzniklé 
situace v budoucnosti.

I. Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady 

genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). 
Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, 
plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné 
vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu 
musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování 
a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit 
funkční zdraví psů.

2. Druhy chovu: 
a) čistokrevná plemenitba,
 b) křížení (ve smyslu předpisů FCI).
3. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen 

prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu 
vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán.

4. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel 
plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není 
omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují 
chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární 
péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro 
která byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro 
chovatele, mohou ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných 

pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí 
písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. 

5. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit 
vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Míněné řády mohou stanovit 
přísnější podmínky, musí ale vždy respektovat veškerá ustanovení 
Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní 
řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných 
plemen, které jsou pro plemeno specifické.

6. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou 
vadu,  jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny 
s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. 
Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické 
nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, 
jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním 
stavu a jedinci agresivní. 

II. Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez 

ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatel-
ské stanice je osobní a celoživotní.

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. 
Schválený název není možno změnit.

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, 
která je plně způsobilá k právním  úkonům.

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. 
Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného 
souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním 
nebo smluvním postoupením.

8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli 

nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.     
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 
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9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice 

musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatel-
ských stanic ČMKU. 

III. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený 

nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu 
po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem. 

2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, 
přičemž respektují platný standard FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno 
plemeno, musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu a vzájemně si 
respektovat chovné jedince.

3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu 
původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou 
plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

IV. Chovatel, majitel chovného psa
1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě 

stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo 
k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný 
doklad chovného psa nebo feny.

2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem 
zmocněn používat je k chovu.

3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla 
řádně zaregistrována.

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do  
15-ti dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.

5. Změna držení:
 -  u chovného psa neprodleně,
 - u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu 
 a plemenné  knize.
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata 

zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj 
převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je 
možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize 
souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný 
všemi ostatními spolumajiteli.

9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí 
splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná 
se v tomto případě o zahraniční krytí.

V. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy 

(není-li klubem určeno jinak).
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2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
 - jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu 

(zápisů),
 - jméno feny a číslo jejího zápisu,
 - jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
 - jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
 - podpisy obou majitelů (držitelů),
 - místo a datum krytí.
5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky 

vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu. 
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu 
určí chovatelský klub. 

VI. Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného 

krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden 

v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo 

jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady 

s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna 

za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně 
způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu 
chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen 
toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou 
škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny 
žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata 
narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí 
vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně. 

8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele 
chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli 
(držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve 
veterinárním ústavu.

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel 
chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud 
k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel 
chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na 
péči o fenu podle uzavřené dohody.

10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu 

písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního 
řízení.

12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět 
pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem 
potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene  
s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel 
feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím 
úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel 
(držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, 
nedohodnou-li se jinak.

14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny 

nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
16. Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

VII.Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit 

jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub.
2. Za období dvou kalendářních let jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné 

feny, ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je 
započítáván jako regulérní vrh.

3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, 
který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě 
nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému 
poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:

 - základní identifikační údaje,
 - datum krytí a vrhu, 
 - počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,
 - pohlaví,
 - informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně 

(v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému 
poradci chovu do 75 dnů po krytí.

VIII. Průkaz původu 
1. Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na 

formuláři uznaném FCI,  označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je 
čtyřgenerační.

2. PP musí obsahovat :
 a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
 - plemeno
 - jméno a chovatelská stanice
 - pohlaví
 - datum narození
 - tetování/čipování
 - druh a barvu srsti
 - údaje o chovateli
 b) nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro Z Reg a N Reg)
 c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto 

jedince.
4. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného 

odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, 
kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

5. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno 
vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

6. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha 
ČMKU.

7. Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění 
pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, 
poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů 
uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy 
1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským 

klubem.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé 

bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří 
žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto 
chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné 
knihy.     

3. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná 
přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský 
klub.

4. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie 
originálu PP včetně dokladu o chovnosti.

5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – t.zn., že musí být uvedena 
všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška 
vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána 
plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny 
abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v 
chovatelské stanici zvláštní abecední řadu. Jména nesmějí obsahovat název 
chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem 
propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být 
maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních  znamének. Jméno 
nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von,of,…).

7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene  nesmí 
opakovat.

8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka ple-
menné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy 
rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za 
důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu 
apod.).

9. V případě, že majitel feny nevlastní  chráněný název chovatelské stanice, 
může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze  jedenkrát. 
Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Jedincům dovezeným s platnými  PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, 

či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle 
následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo 
zápisu/-rok importu/rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci 
uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy 
uvádět  zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .

2. PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3. Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře 
ČMKU.

 
XI. Zápis do registru
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny 
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jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně 
zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením 
druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:  

1. pomocný
2. zvláštní
3. národní                  

 
1. Pomocný registr (P Reg)
Do pomocného registru se zapisují:
a) Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, 

pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).
b) Jedinci bez PP. 
Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro 

všechna  plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti 
příslušného chovatelského klubu.

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních 
rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne 
klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání 
uvedených posudků.

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady 
plemenných knih ČMKU.

Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy 
vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze 
jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků 
se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též 
přílohu pro výstavy.

Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena 
v pomocném registru  tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám 
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně 

s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, 
pokud nejde o národní plemeno (N Reg).

2.    Zvláštní registr (Z Reg)
Do zvláštního registru se zapisují:
a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené 

v N Regu.
b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země  zeměmi 

původu dotyčného plemene (např. azavak z Mali).
c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito 

psi postrádají 3 kompletní generace. 
d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků 

FCI.
Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými 

identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni. 
Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými 

zápisy daného plemene způsobem:
Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození
Psi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 

mající úplné PP nejsou vedeni v Z Reg. Všichni takoví psi zapsaní po 1.1.1991 
jsou v Z Reg, není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné 
knize těchto zemí či nejde-li o národní plemeno (N Reg).

3.   Národní registr (N Reg)
Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český 

horský pes, moskevský toy terier, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný 
pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace.

Pro jedince v národním registru je vystavován PP se všemi identifikačními údaji, 
nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků 
chovatelského klubu. PP je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not 
recognized by the FCI “.

Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz 
způsobem:

N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

XII. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu
1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP. 
2. Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení 

originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti 
plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

3. Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, 
jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. 
Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní 
organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční 
majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné 
knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. 
Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech a časopise 
Myslivost po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění. Po vydání duplikátu se 
stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu již nelze vystavit.

XIII. Administrativa plemenných knih 
Povinná dokumentace:
1. Přihlášky vrhů dle plemen a čísel zápisu, krycí listy, potvrzení o označení 

štěňat.
2. Kopie PP zapsaných vrhů.
3. Kopie PP importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).
4. Základní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě 

zapsaných vrhů) .
5. Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy 

ČMKU č.1.

XIV. Export   
1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem 

sekretariátu ČMKU označen: 
- razítkem EXPORT PEDIGREE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
- jménem a kompletní adresou nového majitele.
2. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo 

vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. 
3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn 

vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. 

XV. Závěrečná ustanovení 
1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU chovatelem nebo 

majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení 

tohoto řádu a závazných právních předpisů.

Schváleno P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.

Směrnice
pro registraci chovatelských stanic
1. Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázána na určité plemeno psů. 
2. Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném 
formuláři. 
3. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. 
Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.
4. CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být 
občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může 
žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy: 
a) je-li oprávněn pobývat na území ČR  v rámci trvalého pobytu,
b) jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících  
v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IVa zákona  
č. 290/2004 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR,
c) má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem 
na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu, 
d) Je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 
90ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum.
Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.
5. Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer. 

6. Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného 
plemene. 
7. Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným 
způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se 
připouští český i cizojazyčný. 
8. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název 
plemene (ne např. Brněnská kolie). 
9. Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických 
pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora - z Hory - na Hoře, ale lze použít z 
Hory - z Velké hory - na Bílé hoře. 
10. Schválený název CHS již není možno měnit. 
11. Převod CHS je možný při písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu 
s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). 
Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být 
přiznán jiný název CHS. 
12. CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 
4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem - protokolem o 
projednání dědictví.  
13. K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo 
písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS 
nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS. 
14. Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let. 

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.
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1. S platností ode dne 1.1.1996  musí  být všechna štěňata narozená v České 
republice označena nejméně jedním z níže uvedených způsobů:
a) mikročipem        
b) tetováním v jednom z následujících míst: - v uchu       
  - ve slabině
  - na vnitřní straně stehna
2. V rámci jednoho klubu musí být zvířata příslušného plemene označena 
schváleným způsobem. Vybraný způsob označování podléhá dohodě  
s příslušným pracovištěm plemenné knihy. Celý vrh musí být označen 
jednotným způsobem.
3. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné knihy ČMKU, pokud 
není stanoveno jinak.
4. Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh 
najednou. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví 
zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na 
příslušném formuláři.
5. V případě nezbytného přetetování je nutné uvést do PP změnu. Podmínky 
pro přetetování stanoví chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou plemennou 
knihou.

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností. 
Doplnění bodu č. 2 schváleno P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.

1. U první generace předků se zapisují všechny získané uznané tituly a zkoušky 
až do počtu 13. U druhé generace předků se zapisují nejvyšší ocenění až do 
počtu 5. 
2. Za nejvyšší tituly vůbec jsou považovány následující tituly: Interšampion , 
Národní šampion, Klubový šampion, Světový a Evropský vítěz, CACIB, BIS, 
BIG, BOB,  Národní vítěz, Klubový vítěz, čekatelství šapionátů. 
3. Po přiznání šampionátů se již neuvádějí čekatelství a rezervní čekatelství, 
která k šampionátu vedla. Zapisují se ale čekatelství ještě nedosaženého národ-
ního šampionátu jiné země.
4. Nová příloha k PP se vydává pouze majiteli psa (majitel doloží PP s 
vyplněnou rubrikou majitel). Přílohu vystavuje to pracoviště plemenné knihy, 
které vystavilo PP.
5. Zápisy v PP nebo příloze k PP z akce neuznané FCI zruší za poplatek 
příslušné pracoviště plemenné knihy.
6. PP i příloha k PP musí obsahovat záznam o majiteli, popř. o jeho změně.

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

Směrnice
pro označování štěňat narozených 
v České republice

1. Čísla přiděluje pracoviště plemenné knihy ČMKU pověřené vedením číselné 
řady příslušného plemene.
2. Čísla jsou podle praxe na pracovišti plemenné knihy přidělována na:
a) Formulář  „Žádanka o tetovací čísla“  
b) Přihlášku k zápisu štěňat (vrhu)
3. O čísla může žádat:
a) Přímo chovatel
b) Chovatel prostřednictvím klubového poradce chovu
4. Žádost o čísla musí obsahovat následující údaje:
- plemeno, popř. ráz a barvu
- název chovatelské stanice
- jméno, příjmení, adresu a PSČ chovatele
- datum narození vrhu
- datum krytí v případě, že se žádá na formuláři přihlášky k zápisu štěňat
- jména štěňat a jejich pohlaví, popř. barvu
- jméno a číslo zápisu otce i matky vrhu
- kolonku pro přidělená čísla
- může obsahovat kolonku pro potvrzení tetování či označení mikročipem.
- souhlas/nesouhlas chovatele se zveřejněním jména, adresy, příp. telefonu zá-
jemcům o plemeno.
5. U plemen, která jsou zapisována ve více než jednom chovatelském klubu, 
musí žádanka i přihláška obsahovat údaj o příslušnosti chovatele ke klubu 
(např.klubové razítko, hlavičku, podpis poradce chovu). Formulář žádanky o 
tetovací čísla předá chovateli příslušný poradce chovu na základě hlášení o na-
rození vrhu, není-li klubem stanoveno jinak.
6. Žádost o čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy 
nejpozději mezi 3. – 4. týdnem věku štěňat. Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla 
vydat pouze výjimečně, a to pouze z doložených důvodů.
7. Přidělení čísel je stvrzeno razítkem pracoviště a podpisem pracovníka, který 
čísla přidělil. Pracoviště plemenné knihy přidělí čísla do 10 dnů po jejich do-
ručení. Formulář s přidělenými čísly se odesílá na uvedenou adresu chovatele, 
pokud není klubem stanoveno jinak.
8. V případě, že jsou pro jedno plemeno vydávány PP různými pracovišti, vydá-
vá čísla pověřené pracoviště plemenné knihy.

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

Směrnice
pro vydávání tetovacích a zápiso-
vých čísel

Směrnice
pro zápis do průkazu původu

1) Exportní průkaz původu je možné vyhotovit pouze chovateli, případně 
českému majiteli psa, jehož jméno a adresa je zapsána v průkazu původu 
vyváženého jedince v rubrice „Majitel“.
2) Vyřizuje-li exportní průkaz původu osoba, která není chovatelem ani 
majitelem vyváženého psa, je tato osoba povinna předložit plnou moc na 
předepsaném formuláři. Formulář je součástí této směrnice. 
3) Pracovník sekretariátu je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní 
průkaz původu.
4) Doklad o zaplacení je možné vystavit pouze na jméno chovatele, případně 
českého majitele psa. Není možné vytavit tento doklad na jméno osoby pověřené 
plnou mocí, není-li tato osoba chovatelem ani majitelem vyváženého jedince.

PLNÁ   MOC

Zplnomocňuji tímto pana/paní
 jméno  ………………………………………………..
 příjmení  ……………………………………………...
 bydliště  ………………………………………………
 číslo OP  ……………………………………………..
k vyřízení exportního průkazu původu na psa/psy:

Plemeno  …………………………………………………………. pes/fena 
jméno a chov. stanice  …………………………………………………………
číslo zápisu  ………………………………………………..
jméno zahraničního nabyvatele a cílová země  
………………………………………………………..

Plemeno  …………………………………………………………. pes/fena  
jméno a chov. stanice  …………………………………………………………
číslo zápisu  ………………………………………………..
jméno zahraničního nabyvatele a cílová země  
………………………………………………………..

Chovatel/majitel vyváženého psa/feny:
Jméno, příjmení, titul  …………………………………………………………
bydliště  ……………………………     č.OP  ……………………….

V ……………. …….. dne ……………….. ………………………………..
          podpis  chovatele/majitele

Souhlasím  se zplnomocněním:  ……………………………….
      podpis

Ověření podpisů:

Směrnice k vystavování  
exportních průkazů původů
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Výběr psů 
na Memoriál Richarda Knolla 2006

   K účasti na MRK 2006 bylo vybráno 20 účastníků a 7 náhradníků. U 
chovných jedinců se chovnost počítá potvrzením plemen.knihou ČMKJ před 
konáním VZ, kterých se zúčastnili a z kterých byli vybráni na MRK.     
    
Pouze tento schválený seznam je platný: 
1. ŽERT Afoli – ČLP/KO/74850 – p – 02.07.04 500 b.
DRAHOKOUPIL František,  U Jilmu 958, 514 01Jilemnice
2. MERIL z Hložku – ČLP/CF/57382 – f – 24.05.04. 500 b.
ČERNÝ Jiří, Černouček 65, 413 01 Roudnice n/L.
3. FEDRA z Čeperáku – ČLP/KO/74264 – f – 25.07.03 500 b.  
SEMERÁD Ladislav, 594 01 Dolní Heřmanice 59
4. AURA z Rabštejnských lesů – ČLP/POI/9738 – f – 02.06.03 500 b.
m. : HANČ Milan, 277 04 Cítov 57  
v.  : HANČ Jiří, Vodochody 300, 411 87 Straškov
5. SENDY LH od Hanusky – ČLP/DO/7983 – p – 19.01.03 497 b.
HAJNÍK Jaroslav, Zalánská 405, 262 42 Rožmitál p/Třem.
6. BELA z Bílé Telče – ČLP/MMO/8709/05 - f – 01.04.03 496 b.
VOŘÍŠEK Jaroslav, Otmíče 3, 267 51 Zdice
7. FATIMA z Žehuňské doliny - ČLP/VOK/4685/05 – f –  29.01.03 496 b.    
KAZDA Milan, V Polích 1384, 289 22 Lysá n/Lab.
8. ARGO z Klokočky-Kubát  – ČLP/KO/74659 – p – 01.05.04 496 b.
SVOBODA Ladislav, U Sylvie 51, 294 71 Benátky n/Jiz.
9. XAR Afoli – ČLP/KO/74061 – p – 11.05.03 496 b.
Ing.FORMÁNEK Jiří, Bílý Kostel n/Nis.249, 463 31 Chrastava
10. AXA Bitýška – ČLP/NDO/3032 – f – 23.03.01 496 b.
MOTALÍK Marek, Bílany 93, 767 01 Kroměříž
11. OR z Kvítele – ČLP/KO/74305/05 – p – 27.08.03 492 b.
NOVÁK Josef, 411 16 Klapý 108

12. Franzini MORIS – ČLP/POI/9922/05 – p – 30.06.03 492 b.
POSPÍŠIL Jiří, 783 76 Všrovany 68
13. BETY z Koblova – ČLP/CF/56715/05 – f – 02.12.02 492 b.
SIKORA Josef, Vyvýšená 110, 711 00 Ostrava
14. AVAR z Knollovy školy – ČLP/POI/9552/04 – p – 30.03.02 492 b.
KNOTEK Miloš, Nová 466, 675 75 Mohelno
15. ENDY z Budišovské doliny – ČLP/DO/8033 – p – 03.05.04 492 b.
VEČEŘA Jaroslav, 683 52 Křenovice 26     
16. CID od Tří stromů – ČLP/CF/57081 – p – 10.08.03 492 b.
STOVIČKA Luboš,  Loucká 7, 273 24 Velvary
17. ERBY od Věžeckého potoka – ČLP/KO/74194 – f – 30.06.03 492 b.
JELÍNEK Břetislav, Věžky 36, 768 33 Morkovice
18. ECHO z Ranského letiště – ČLP/KO/73025 – p – 30.10.01 492 b.
HAUF Josef, Štěpánov 15, 417 57 Hrobčice
19. HERA od Blatského potoka – ČLP/KO/72945 – f – 01.09.01 492 b. 
DVOŘÁK Václav,  Mažice 3, 391 91 Borkovice
20. ORO z Kvítele – ČLP/KO/74310 – p – 27.08.03 491 b.
HAUF Josef, Štěpánov 15, 417 57 Hrobčice 
21. ORAN z Jaroslavských polí – ČLP/KO/74250 – p – 30.06.03 491 b.
KOLÁŘ Vladimír, Kostelní 131, 561 12 Brandýs n/O.
22. CHYT od Borovanské tůně – ČLP/KO/73267 – p – 11.04.02 491 b.
KOTLÍK Jiří, Tržní 644, 386 01 Strakonice 
23. CIT z Liščína – ČLP/KO/74056/05 – p – 18.04.03 490 b.
MALÝ Lubomír, Slatina 84, 411 17 Libochovice
24. KYR z Kaznějova – ČLP/KO/74162 – p – 12.06.03 490 b.
KOLDINSKÝ Václav, V Úvoze 343, 331 51 Kaznějov
25. ŠEJNY Kořenice – ČLP/KO/73623/04 – f – 29.06.02 490 b.
NOVÁK Jaroslav, Křičkova 1368, 280 02 Kolín 5
26. ART Kořenice – ČLP/KO/74283/04 – p – 09.08.03 489 b.
NOVÁK Jaroslav, M.Alše 436, 280 02 Kolín II.
27. CONY z Hovoran – ČLP/POI/9722/05 – f – 24.06.03 489 b.
KONEČNÝ Pavel, Doubravka 216, 691 51 Lanžhot

  59. ročník mezinárodní soutěže 
  německých krátkosrstých ohařů

15. - 17. září 2006 Bartošovice na Moravě
Slavnostní zahájení 59. ročníku MFV se uskuteční v so- 
botu 16. září 2006 v 8.00 hodin na nádvoří zámku v Bar-
tošovicích a Moravě. Ubytování zajišťuje Petr Sagan, 
Bartošovice n. M. 170, 742 54, tel.: 420 604 570 207    
                    Srdečně zveme všechny příznivce NKO.

Memoriál 
Františka Vojtěcha

32. ročník soutěže

26. - 27. srpna 2006 Židlochovice

OMS ČMMJ Břeclav ve spolupráci s Lesním závodem 
Židlochovice vás zvou na slavnostní zahájení 
Memoriálu Richarda Knolla, jenž proběhne v sobotu 

26. srpna 2006 na zámku v Židlochovicích.

Ubytování možno získat u Reného Bendy,  
tel.: 724 523 292.

12. - 13. srpna 2006, Štěkeň
22. ročník soutěže

MEMORIÁL 
JINDŘICHA STEINITZE

Zveme vás na slavnostní zahájení 22. ročníku MJS 
na zámku ve Štěkni, které začíná v sobotu 12. srpna 
2006 na zámku ve Štěkeni. Ubytování zajistí Václav 
Maňhal, Hradeckého 1068, 386 01 Strakonice,  
tel.: 774 062 963

Srdečně zveme příznivce kynologie a NKO.

68. ročník vrcholné kynologické soutěže
Memoriál 

Karla Podhajského
30. 9. - 1. 10. 2006, Hradec nad Moravicí

Zveme vás na další ročník kynologické soutěže do 
honiteb MS Křeménky - Bolatice, MS Bohuslavice  
a MS Bělá. Memoriál bude slavnostně zahájen  
v 8.30 hod. na nádvoří zámku v Hradci nad 
Moravicí. Výsledky budou vyhlášeny v kulturním 
domě v Bolaticích v neděli, 1. 10. v 17.00 hod.

Za pořadatele OMS Opava
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Klubová výstava NKO
při oblastní výstavě loveckých psů, 
Kačina, 6. května 2006

Brit z Krausova dvora o: Atos od Orlice Borohrádek
Nar.: 15.03.2005 m: Arka z Krausova dvora
Dobrý  Maj.: Miloš Srb

Brix z Krausova dvora o: Atos od Orlice Borohrádek
Nar.: 15.03.2005 m: Arka z Krausova dvora
Dobrý  Maj.: Pavel Vyskočil

César ze Semického revíru o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 14.01.2005 m: Heda z Dvorského Sokoláku
Velmi dobrý  Maj.: Suzanne Macháčková

Cir z Boleslavské písčiny o: Mit Kořenice
Nar.: 09.06.2005 m: Bona z Boleslavské písčiny
Velmi dobrý  Maj.: Vladimír Fadrhonc

Dan z Ploskovických zámků o: Uno Afoli
Nar.: 22.03.2005 m: Bora ze Slatinské bažantnice
Výborný 1, CAJC, BOB  Maj.: Petr Prokop

Far Kořenice o: Prim Kořenice
Nar.: 20.02.2005 m: Ira Kořenice
Výborný 2  Maj.: Jaroslav Novák

Lomar z Bilice o: KS – Tobias vom Hege-Haus
Nar.: 24.04.2005 m: Walli Engholms
Výborný 3  Maj.: MVDr. Ondrej Zechmeister

Psi - mezitřída:
Car ze Semického revíru o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 14.01.2005 m: Heda z Dvorského Sokoláku
Dobrý  Maj.: Antonín Urban

Daron Kořenice o: Faust z Husína
Nar.: 22.06.2004 m: Šejny Kořenice
Výborný 1 Maj.: Václav Kruliš

Hex z Nerošovské o: Sam Šípová
Nar.: 18.05.2004 m: Cita z Nerošovské
Velmi dobrý 2 Maj.: Stanislav Lehký

Psi – třída otevřená:
Cit z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 14.04.2004 m: Silva z Krutého lesa
Velmi dobrý 1 Maj.: Zbyněk Melmuka

Zirr z Klokočky - Kubát o: Kelly z Klokočky
Nar.: 06.04.2003 m: Majka z Klokočky
Velmi dobrý 2 Maj.: Jiří Kubát

Žert Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 02.07.2004 m: Rena Afoli
Dobrý Maj.: František Drahokoupil

Psi – třída pracovní:
Caro Kořenice o: Kord z Chotíkova
Nar.: 15.06.2004 m: Jeta Kořenice
Výborný 1, CAC, Klub. vítěz Maj.: Martin Přibyl

Dag Kořenice o: Faust z Husína
Nar.: 22.06.2004 m: Šejny Kořenice
Velmi dobrý 4 Maj.: Petra Viniarská

Dyk z Entlova dvora o: Geron Kořenice
Nar.: 20.03.2004 m: Astra od Jalubského potoka
Velmi dobrý 3 Maj.: František Brodický

Fram z Knollovy školy o: Kantus vom Rhonblick
Nar.: 06.02.2004 m: Dasta z Čeperáku
Velmi dobrý Maj.: MUDr. Jiří Macháček

Nor z Dvorského Sokoláku o: Ajax z Býchorska
Nar.: 23.02.2004 m: Hynka z Dvorského Sokoláku
Velmi dobrý Maj.: Milan Pštross

KCHNKO se rozhodl uspořádat Klubovou výstavu při Ob-
lastní výstavě loveckých psů na zámku Kačina u Kutné Hory. 
Toto místo bylo vybráno po přdchozích dobrých zkušenostech, 
kdy na zámku Kačina již v minulosti Klubová výstava proběhla. 
Překrásné prostředí zámeckého parku, vzorně zajištěý průběh 
výsatavy ze strany pořadatele a v neposlední řadě přízeň počasí 
slibovalo prožití příjemného dne všem milovníkům plemene 
NKO. Předpoklad si nic nezadal se skutečností a mám za to, že 
všichni kdo se rozhodli této akce zúčastnit odjížděli domu spo-
kojeně. 

Na výstavu bylo přihlášeno 72 jedinců plemene NKO z toho 
25 psů.

Posuzovali rozhodčí Tašek Bohumil - psi, Přemysl malý - do-
spělé feny a  Miloslav Helcl - mladé feny. Kvalita posuzovaných 
jedinců byla velmi dobrá a to zvláště u fen. Rozhodčí neměli 
snadný úkol vybrat toho nejlepšího jedeince z předvedených 
NKO.    

Titul Klubový vítěz obdrželi:
Pes: 
Caro Kořenice o: Kord z Chotíkova
Nar.: 15.06.2004 m: Jeta Kořenice
Maj.: Martin Přibyl Výborný 1, CAC, Klub. vítěz 

Fena:
Katy Akcezal o: Remo ze Štípek
Nar.: 12.02.2004 m: Cita Akcezal
Maj.: Jiří Vilkus Výborná 1, CAC, Klubový vítěz  

Nejlepší jedinec plemene NKO:  
Dan z Ploskovických zámků o: Uno Afoli
Nar.: 22.03.2005 m: Bora ze Slatinské bažantnice
Maj.: Petr Prokop Výborný 1, CAJC, BOB  

Poděkování za velmi zdařilou klubovou akcí patří hlavně po-
řadatelům, trubačům a všem majitelům NKO, kteří na tuto akci 
svého psa přihlásili a v neposladní řadě početné koroně. 

Psi - třída dorostu:
Atos z Dobelických luk o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 04.09.2005 m: Hera z Polánského revíru
Nadějný Maj.: Jiří Fukal

Fero z Býchorska o: Cir z Býchorska
Nar.: 10.08.2005 m: Alma od Rosecké stráně
Velmi nadějný Maj.: Ing. Josef Stehlík 

Psi - třída mladých:
Astor od Chvalovic. rybníka o: Brit Boleslavské písčiny
Nar.: 06.03.2005 m: Alina z Krištofova dvora
Velmi dobrý Maj.: Ing. Jiří Michl

Bard z Krausova dvora o: Atos od Orlice Borohrádek
Nar.: 15.03.2005 m: Arka z Krausova dvora
Dobrý  Maj.: Petr Řehák

Bor z Krausova dvora o: Atos od Orlice Borohrádek
Nar.: 15.03.2005 m: Arka z Krausova dvora
Dobrý  Maj.: Jaromír Mynařík

Brit z Klokočky - Kubát o: Prim z Klokočky
Nar.: 07.07.2005 m: Majka z Klokočky
Velmi dobrý  Maj.: Jaroslav Komberec
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Zorro z Klokočky - Kubát o: Kelly z Klokočky
Nar.: 06.04.2003 m: Majka z Klokočky
Výborný 2, res. CAC Maj.: Josef Demjan

Feny – třída mladých:
Lipa z Bilice o: KS – Tobias vom Hege-Haus
Nar.: 24.04.2005 m: Walli Engholms
Velmi dobrá  Maj.: Lubomír Knytl

Anita od Chvalovic. rybníka o: Brit Boleslavské písčiny
Nar.: 06.03.2005 m: Alina z Krištofova dvora
Velmi dobrá Maj.: Jiří Knotner

Arca Alma Mona o: Lord Tergy
Nar.: 06.03.2005 m: Alma Boleslavské písčiny
Velmi dobrá Maj.: Luděk Plíhal

Bára od Týnavy o: Ulf od řeky Lomnice
Nar.: 04.03.2005 m: Diana z Čechovky
Dobrá Maj.: Josef Zmeškal

Bety od Semické hůrky o: Kord z Chotíkova
Nar.: 04.03.2005 m: Jitka z Maršovských strání
Výborná Maj.: Jan Kraus

Brita z Krausova dvora o: Atos od Orlice Borohrádek
Nar.: 15.03.2005 m: Arka z Krausova dvora
Velmi dobrá Maj.: Zdeněk Kraus

Cilka ze Semického revíru o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 14.01.2005 m: Heda z Dvorského Sokoláku
Výborná 4  Maj.: Miroslav Todt

Dita z Ploskovických zámků o: Uno Afoli
Nar.: 22.03.2005 m: Bora ze Slatinské bažantnice
Výborná   Maj.: Antonín Žižka

Era ze Žandovských vrchů o: Mit Kořenice
Nar.: 10.03.2005 m: Katy z Očkovskej doliny
Výborná 3  Maj.: Radek Hoferek

Fira Kořenice o: Prim Kořenice
Nar.: 20.02.2005 m: Ira Kořenice
Dobrá  Maj.: Jiří Otta

Frea od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Gábi Bohema
Velmi dobrá  Maj.: Emil Grosmann

Friga od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Gábi Bohema
Odstoupila  Maj.: Ing. Zita Krepsová

Frona od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Gábi Bohema
Výborná  Maj.: Mgr. Simona Dřímalová

Heda z Rutvasu o: Jago Kořenice
Nar.: 02.03.2005 m: Iga Kořenice
Velmi dobrá  Maj.: Milan Janouch

Hela z Rutvasu o: Jago Kořenice
Nar.: 02.03.2005 m: Iga Kořenice
Velmi dobrá  Maj.: Milan Janouch

Ryna z Jaroslavských polí o: Alan z Ptýrovských luk
Nar.: 30.04.2005 m: Alma z Benetky
Výborná  Maj.: Jaromír Štěpán

Tina z Kvítele o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 19.06.2005 m: Míra z Kvítele
Výborná 1, CAJC  Maj.: František Jerman

Tysa z Kvítele o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 19.06.2005 m: Míra z Kvítele
Výborná 2  Maj.: Josef Hetver

Feny - mezitřída:
Cisa Kořenice o: Kord z Chotíkova
Nar.: 15.06.2004 m: Jeta Kořenice
Výborná 1, CAC  Maj.: Josef Novák

Nora ze Záveské ovčárny o: Kantus vom Ronblick
Nar.: 12.05.2004 m: Kora ze Záveské ovčárny
Velmi dobrá 2  Maj.: Stanislav Brožek

Žanda Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 02.07.2004 m: Rena Afoli
Velmi dobrá 3  Maj.: Roman Buchcar

Feny - třída otevřená:
Aida z Klokočky - Kubát o: Iris z Klokočky
Nar.: 01.05.2004 m: Majka z Klokočky
Velmi dobrá Maj.: Jiří Kubát ml.

Arieta z Údolí podlkovy o: Lord Tergy
Nar.: 25.03.2001 m: Asta z Českého lesa
Velmi dobrá  Maj.: Vladislav Flíček

Bělka ze Semického revíru o: Ajax z Býchorska
Nar.: 05.03.2004 m: Heda z Dvorského Sokoláku
Výborná 3 Maj.: Jiří Lukeš

Besi od Velkých smrků o: Chari ze Schodeckého mlýna
Nar.: 13.05.2001 m: Gina z Kamenické leče
Velmi dobrá  Maj.: Michal Sládek

Bona ze Semického revíru o: Ajax z Býchorska
Nar.: 05.03.2004 m: Heda z Dvorského Sokoláku
Velmi dobrá Maj.: Ing. Josef Stehlík

Bora od Včelích úlů o: Haky z Pelhřimova
Nar.: 06.05.2004 m: Bora z Jasánků
Velmi dobrá Maj.: Miroslav Hrdý

Cita z Lučkovic o: Joky Kordovina
Nar.: 30.10.2003 m: Bona z Liščína
Velmi dobrá Maj.: Radek Dufek

Eli Kořenice o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 31.07.2004 m: Ira Kořenice
Velmi dobrá  Maj.: Josef Burián

Katy Akcezal o: Remo ze Štípek
Nar.: 12.02.2004 m: Cita Akcezal
Výborná 1, CAC, Klub. vítěz  Maj.: Jiří Vilkus

Kora Akcezal o: Remo ze Štípek
Nar.: 12.02.2004 m: Cita Akcezal
Velmi dobrá  Maj.: Miroslav Sadloň

Lora z Vištuka o: Gin Kamenný most
Nar.: 01.01.2004 m: Amanda z Tiborovho dvora
Dobrá  Maj.: Miroslav Sadloň

Walli Engholms o: Dagobert vom Hege-Haus
Nar.:  m: Farah Engholms
Výborná 2, res. CAC  Maj.: MVDr. Ondrej Zechmeister

Žofra Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 02.07.2004 m: Rena Afoli
Velmi dobrá  Maj.: Josef Stierand

Feny - třída pracovní:
Alma od Semické hůrky o: Kord z Chotíkova
Nar.: 06.07.2004 m: Jitka z Maršovských strání
Výborná 2, res. CAC Maj.: Luboš Kulíšek

Bona Kořenice o: Fery z Husína
Nar.: 27.04.2004 m: Ila Kořenice
Nepřítomen Maj.: Jaroslav Linhart
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Posuzoval: Pavel Navrátil

Hanácká národní výstava psů
Olomouc, 14. ledna 2006

Psi – třída otevřená:
Arco Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC Maj.: Martina Rymerová

Cit z Losíků o: Ir z Okřešic
Nar.: 12.05.2004 m: Bora z Losíků
Výborný 2 Maj.: David Ježák

Lary z Kocmánu o: Endy Tišnov
Nar.: 20.06.2002 m: Iris z Kocmánku
Velmi dobrý Maj.: Jaroslav Krcánek

Psi – třída pracovní:
Cak Kořenice o: Kord z Chotíkova
Nar.: 15.06.2004 m: Jeta Kořenice
Velmi dobrý Maj.: Kamil Botík

Dyk z Entlova dvora o: Geron Kořenice
Nar.: 20.03.2004 m: Astra od Jalubského potoka
Výborný 1 Maj.: František Brodický

Psi – třída vítězů:
Atari Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC, BOB Maj.: Martina Rymerová

Cira od Milavečských mohyl o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 23.10.2004 m: Senta od Nezdického potoka
Velmi dobrá Maj.: Tomáš Wallner

Dita ze Žandovských vrchů o: Fery z Husína
Nar.: 16.01.2004 m: Katy z Očkovskej doliny
Výborná 1, CAC Maj.: Václav Petránek

Nora z Dvorského Sokoláku o: Ajax z Býchorska
Nar.: 23.02.2004 m: Hynka z Dvorského Sokoláku
Velmi dobrá Maj.: MVDr. Luboš Souček

Ora Kořenice o: Grof od Skály Prosičky
Nar.: 16.06.2001 m: Ira Kořenice
Velmi dobrá Maj.: Zdeněk Štádler

Zora z Klokočky - Kubát o: Kelly z Klokočky
Nar.: 06.04.2003 m: Majka z Klokočky
Velmi dobrá Maj.: Lubomír Vejtasa

Feny - třída vítězů:
Ira z Jamenských strání o: Salto vom Lingenauer Holz
Nar.: 21.03.2000 m: Rita v´T Terschurendal
Výborná 1, CAC Maj.: Vladimír Andres

Výběr do chovu provedla trojčlenná komise ve složení: 
Bohumil Tašek, Přemysl Malý, Miloslav Helcl.

Jako kandidáti chovu byli doporučeni psi:
César ze Semického revíru, Caro Kořenice, Nor z Dvorského 
Sokoláku, Zorro z Klokočky - Kubát 

feny:
Cisa Kořenice, Žanda Afoli, Aida z Klokočky - Kubát, Bělka  
ze Semického revíru, Bona ze Semického revíru, Bora od Vče-
lích úlů, Katy Akcezal, Žofra Afoli, Alma od Semické hůrky, 
Brita ze Semického revíru. Zpracoval:  Tašek Bohumil

Feny – třída mladých:
Frea od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Jitka z Gábi Bohema
Výborná 1, CAJC Maj.: Emil Grossmann

Frona od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Jitka z Gábi Bohema
Výborná 2 Maj.: Mgr. Simona Dřímalová

Feny - mezitřída:
Fany z Křelova o: Atos z Oklikova
Nar.: 13.02.2004 m: Eny z Křelova
Výborná 1  Maj.: Jaroslav Konečný

Feny - třída otevřená:
Ajda z Bílé vody o: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 27.08.2003 m: Kafan ze Štípek
Velmi dobrá Maj.: Pavel Bitala

Jako kandidáti chovu nebyli doporučeni žádní psi. 
Zpracoval:  Tašek Bohumil

Posuzovali: Ing. V. Vlasák

XIV. Mezinárodní výstava
psů všech plemen, Brno, 11. února 2006

Psi-třída pracovní:
Arco Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborný 1,CAC, res. CACIB   Maj.: Martina Rymerova

Cak Kořenice o: Kord z Chotíkova
Nar.: 15.06.2004 m.:Jeta Kořenice
Nedostavil se Maj.: Botík Kamil

Gal z Rutvasu o.: Jago Kořenice
Nar.: 13.04.2004 m.: Fera z Rutvasu
Velmi dobrý Maj.: Hrůza Marek

Lex z Českého lesa o.: Emír od Řeky Lomnice
Nar.: 15.03.2003  m.: Chance z Českého lesa
Výborný 2, res.CAC  Maj.: Rohla Karel

Feny-třída mladých:
Brigi Jasénky o.: Trix ze Štípek
Nar: 23.01.2005 m.: Pet ze Štípek
Výborná 2 Maj.: Rymerová Martina

Friga od hradu Lukova  o.:Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005   m.: Gábi Bohema
Odstoupila Maj.: Ing.Krepsová/Dalešický

Frona od hradu Lukova  o.: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m.: Gábi Bohema
Výborný 1, CAJC Maj.Mgr.Dřímalová Simona

Hera z Davle-Vinic o:Prím z Klokočky
Nar.:19.01.2005 m.: Gera z Davle-Vinic
Velmi dobrá 3 Maj.: Dufek Vladimír

Feny-mezitřída
Zoa ze Štípek o.: Atos ze Štípek
Nar.: 31.03.2004 m.: Cita ze Štípek
Neměla výšku Maj.: Stejskalová Soňa

Feny-třída otevřená
Chara z Řadovky o.:Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 11.03.2004 m.:Faby od Mohelského mlýna
Výborná 2, res.CAC Maj.:Buchtela Petr
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Chyta z Polánského revíru  o.:Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.:26.02.2004 m.: Hessy z Polánského revíru
Velmi dobrá Maj.: Ing.Oliva Pavel

Elza od Nezdického potoka   o: Lord Tergy
Nar.: 27.4.2004 m: Rita od Nezdického potoka
VD  Maj.: Hasik Karel

Kety Akcezal o: Remo ze Štípek
Nar.: 12.2.2004 m.:Cita Akcezal
V1,CAC,res.CACIB Maj.:Trojka Roman

Feny- třída pracovní
Eny od Nezdického potoka o.: Lord Tergy
Nar.: 27.4.2004 m.: Rita od Nezdického potoka
V2(bez pořadí a titulu)  Maj.: Ing.Polák Milan

Flora od Věžeckého potoka o.:Výr z Krutého lesa 
Nar.: 20.1.2004 m.: Gerta z Heřmanska
VD Maj.: Zlámal Milan

Perka z Hájské o.: Lesan z Prosečké vysočíny 
Nar.: 26.1.2004 m.: Luna z Hájské
Výborný 1, CAC Maj.Fibich Stanislav

Feny-třída šampionů
Ch. Gitta z Českého lesa o.: Lord Tergy
Nar.: 1.3.2000 m.: Xeny z Českého lesa
V2, res.CAC Maj.: Bc.Fialová Pavla

Ch. Pet ze Štípek o.:Aris Akcezal
Nar.:19.6.2001 m.: Cira ze Štípek
V1, CACIB, CAC Maj.:Rymerová Martina

Psi- třída mladých 
Bruce z Jasénky o.: Trix ze Štípek
Nar.: 23.1.2005 m.: Pet ze Štípek
V1,CAJC Maj.: Rymerová Martina

Psi-třída otevřená
Alko z Trutnova o.: Salto v.Lingenauer holz
Nar.: 14.10.2002 m.: Erva z Čeradic
D Maj.: Jílek Jaroslav

Atari Jasenky o.: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.:12.1.2004 m.: Hera ze Štípek
V1, CAC, CACIB, BOB Maj:Rymerová Martina

Na výstavě vybrala komise ve složení MVDr. Čestmír  
Šrámek CSc., František Kaplan, Ivo Bébar tyto kandidáty chovu: 
Bruce Jasénky, Gal z Rutvasu, Lex z Českého lesa, Brigy Jasénky, 
Hera z Davle Vinic, Elza od Nezdického potoka, Flora od Vě-
žeckého potoka, Perka z Hájské.                  Zpracoval: Ivo Bébar

Posuzoval: Luděk Müller

Národní výstava psů
Ostrava, 8. dubna 2006

Psi - třída mladých:
Billy ze Štípek o: Larco ze Štípek
Nar.: 11.06.2005 m: Abba Duma Kazana
Výborný 1, CAJC Maj.: Petr Selník

Kent z Bohumínských bažin o: Lord Tegy
Nar.: 28.01.2005 m: Jessy z Bohumínských bažin
Velmi dobrý  Maj.: Karel Kvašný

Psi - mezitřída:
Alan z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 31.05.2004 m: Dana z Vtelenských polí
Výborný 1, CAC, NV, BOB Maj.: Pavel Pernica

Argo z Odluží o: Sok Javořice
Nar.: 13.08.2004 m: Cita od Věžeckého potoka
Velmi dobrý Maj.: Ladislav Mašlaň

Psi – třída otevřená:
Adar z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 31.05.2004 m: Dana z Vtelenských polí
Velmi dobrý Maj.: Pavel Pernica

Arco Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC Maj.: Martina Rymerová

Psi – třída pracovní:
Flot od Věžeckého potoka o: Výr z Krutéhoi lesa
Nar.: 20.01.2004 m: Gerta z Heřmanska
Výborný 1 Maj.: Roman Kalužík

Psi – třída vítězů:
Atari Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC Maj.: Martina Rymerová

Feny – třída mladých:
Ceta z Bošovského revíru o: Ben z Okřešic
Nar.: 13.06.2005 m: Toska Javořice
Velmi dobrá Maj.: Marek Latina

Frea od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Jitka z Gábi Bohema
Výborná 3 Maj.: Emil Grossmann

Frona od Hradu Lukova o: Néro zo Starých Levíc
Nar.: 14.03.2005 m: Jitka z Gábi Bohema
Výborná 1, CAJC Maj.: Simona Dřímalová

Kaila z Bohumínských bažin o: Lord Tergy
Nar.: 28.01.2005 m: Jessy z Bohumínských bažin
Neposouzena  (schází P4) Maj.: Bohumil Tašek

Karsia z Bohumínských bažin o: Lord Tergy
Nar.: 28.01.2005 m: Jessy z Bohumínských bažin
Výborná 2 Maj.: Břetislav Šichor

Feny - mezitřída:
Aranka z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 31.05.2004 m: Dana z Vtelenských polí
Výborná 1, NV, CAC  Maj.: Pavel Pernica

Feny - třída otevřená:
Cita z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 14.04.2004 m: Silva z Krutého lesa
Výborná 1 Maj.: Jiří Vilkus

Irča Juta z Bolatic o: Aris Akcezal
Nar.: 06.06.2001 m: Fora od Juty
Velmi dobrá 4 Maj.: Petra Polášková

Jara ze Sedlinky o: Aron z Lazeckých výhonů
Nar.: 21.04.2004 m: Brita z Ludger
Velmi dobrá 3 Maj.: Rudolf Šubrt

Xell ze Štípek o: Atos ze Štípek
Nar.: 11.09.2003 m: Cessy ze Štípek
Velmi dobrá 2 Maj.: Jan Matějek

Výběr do chovu provedla trojčlenná komise ve složení: Bohumil 
Tašek, Josef Sedlák, Emil Grossmann. Jako kandidáti chovu byli 
doporučeni psi: Alan z Týnského rybníka, Argo u Odluží, Adar 
z Týnského rybníka. Feny: Frea od Hradu Lukova, Frona od 
Hradu Lukova, Karsia z Bohumínských bažin, Aranka z Týn-
ského rybníka, Cita z Krutého lesa, Xell ze Štípek.

Zpracoval: Tašek Bohumil
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Posuzoval: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.

Mezinárodní výstava psů
České Budějovice, 22. dubna 2006

Psi - třída mladých
Aram z Holubí skály o.: Car od Mileho
Nar. 22.4.2005 m.: Porta Andělský hrad
Dobrý Maj.: Hraška Eduard

Brit z Čibiho dvora o.: Nick vom Gleistal
Nar. 3.4.2005 m.: Anet z Ferdinandova údolí
Velmi dobrý Maj.: Pícha František

Far Kořenice o.: Prim Kořenice
Nar. 20.2.2005 m.: Ira Kořenice
Velmi dobrý Maj.: Novák Jaroslav

Iris od Blatského potoka o.: Has Juta z Bolatic
Nar. 1.11.2004 m.: Gera od Blatského potoka
Dobrý Maj.: Dvořák Václav

Psi – třída otevřená
Artex ze Srbských skal o.: Lord Tergy
Nar. 6.9.2009 m.: Nora z Jenišovic
Velmi dobrý Maj.: Kobylková Vlastimila

Atari Jasénky o.: Prince Ruffain Rapa – Nui
Nar. 12.1.2004 m.: Hera ze Štípek
Výborný 2, res. CAC Maj.: Rymerová Martina

Cit z Krutého lesa o.: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar. 14.4.2004 m.: Silva z Krutéholesa
Výborný 1, CAC, res. CACIB Maj.: Melmuka Zbyněk

Jugo z Jamenských strání o.: Sir Javořice
Nar. 22.1.2004 m.: Rita v. Terschurendal 
Velmi dobrý Maj.: Holát František

Kendy Akcezal o.: Remo ze Štípek
Nar. 12.2.2004 m.: Cita Akcezal
Výborný 4 Maj.: Svačina Petr
Nord ze Záveské ovčárny o.: Kantus vom Rhonblick
Nar. 12.5.2004 m.: Kora ze Záveské ovčárny
Velmi dobrý Maj.: Novák Jan

Viki ze Zítkového rybníka o.: Gron Kořenice
Nar. 8.3.2003 m.: Sendy ze Zítkového rybníka
Výborný 3 Maj.: Trnka Pavel

Psi – třída pracovní
Nord z Českého lesa o.: Emír od Řeky Lomnice
Nar. 7.2.2004 m.: Ariel Tergy
Velmi dobrý 1 Maj.: Moulis Pavel

Xavi Afoli o.: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar. 11.5.2003 m.: Rena Afoli
Velmi dobrý 2 Maj.:Peřan Zdeněk

Psi – třída šampionů
Charco Jasénky o.: Prince Ruffain Rapa – Nui
Nar. 12.1.2004 m.: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC, CACIB Maj.: Rymerová Martina

Feny – třída mladých 
Bety z Čibiho dvora o.: Nicky vom Gleistal
Nar. 3.4.2005 m.: Anet z Ferdinandova údolí
Velmi dobrý 3 Maj.: Volf Jan

Brita z Čibiho dvora o.: Nicky vom Gleistal
Nar. 3.4.2005 m.: Anet z Ferdinandova údolí
Dobrý Maj.: Nečas Pavel

Frea od Hradu Lukova o.: Néro zo Starých Levíc
Nar. 14.3.2005 m.: Gábi Bohéma 
Výborný 1 , CAJC Maj.: Grossmann Emil

Friga od Hradu Lukova o.: Néro zo Starých Levíc
Nar. 14.3.2005 m.: Gábi Bohéma
Odstoupil Maj.: Ing. Krepsová Z. + Kristýna

Odra z Chotíkova o. Ar z Jeklíku
Nar. 27.3.2005 m. Chrpa z Chotíkova
Velmi dobrý 2 Maj. Krystl Jaroslav

Feny – Mezitřída
Alda z Husína o. Edy z Husína
Nar. 7.9.2004 m. Fela z Husína
Výborný 1, CAC Maj. Stejskal Karel

Chira z Jeklíku o. Kord z Chotíkova 
Nar. 1.11.2004 m. Ufa z Jeklíku
Velmi dobrý 4 Maj. Slavík František

Elsa ze Tchořovic o. Ulf od Řeky Lomnice
Nar. 13.7.2004 m. Alfa ze Tchořovic
Výborný 3 Maj. Man Miloslav

Eny od Nezdického potoka o. Lord Tergy
Nar. 27.4.2004 m. Rita od Nezdického potoka
Výborný 2, res. CAC Maj. Polák Milan , ing.

Feny – Třída otevřená
Bělka Hastrmánek o. Erik z Ficáku
Nar. 3.5.2003 m. Sára Javořice
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj. Kříž Martin

Chary z Jeklíku o. Kord z Chotíkova
Nar. 1.11.2004 m. Ufa z Jeklíku
Velmi dobrý Maj. Sloup Josef

Cikra z Jeklíku o. Lesan z Prosečské vysočiny
Nar. 14.4.2004 m. Silva z Krutého lesa
Odstoupil Maj. Melmuka Zbyněk

Dita od Blatského rybníka o. Ralf Afoli
Nar. 24.10.2004 m. Hanny od Řeky Lomnice
Výborný 3 Maj. Kotlík Jiří

Hary z Jeklíku o. Dan z Miroslavského dvora
Nar. 9.11.2003 m. Ufa z Jeklíku
Výborný 4 Maj. Slavík František

Katy Akcezal o. Remo ze Štípek
Nar. 12.2.2004 m. Cita Akcezal
Velmi dobrý Maj. Vilkus Jiří

Tery z Čiliny o. Charik z Chotíkova 
Nar. 30.5.2001 m. Zena z Husína 
Velmi dobrý Maj. Chott Petr

Zina ze Zítkového rybníka o. Sok Javořice
Nar. 7.2.2004 m. Tery ze Zítkového rybníka
Výborný 2, res. CAC Maj. Hamr Karel

Feny – Třída pracovní
Ira z Českého lesa o. Lord Tergy
Nar. 12.6.2001 m. Xilla z Českého lesa
Výborný 2, res. CAC Maj. Jiroušek Daniel

Jessica z Města Budějovic o. Ralf Afoli
Nar. 14.7.2002 m. Aida z Dlouhého
Výborný 3 Maj. Trpák Jaroslav, MVDr.

Mona z Husína o. Ron z Čiliny 
Nar. 20.3.2001 m. Gábi z Husína
Výborný 1, CAC, res. CACIB Maj. Marousek Jiří

Zpracoval: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
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Posuzoval: Letroye  Daniele – Belgie.

Mezinárodní výstava psů
Praha, 29. dubna 2006

Psi – třída mezitřída
Dakar od Rytíře Malovce o.: Aris z Dlouhého
Nar.: 25.9.2004  m.: Bajka od Rytíře Malovce
Výborný 1, CAC, Res.CACIB Maj.: Vít Marek

Psi – třída otevřená
Atari Jasénky o.: Prince Ruffain Rapa-nui
Nar.: 12.1.2004 m.: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC Maj.: Martina Rymerová 

Psi – třída pracovní
Quality Whimper Rapa-nui o.: Lord Tergy
Nar.: 9.7.2003 m.: Rena z Vtelenských polí
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Lenka a Martin Malíčkovi

Feny – třída mladých 
Era ze Žandovských vrchů o.: Mit Kořenice
Nar.: 10.3.2005 m.: Katy z Očkovskej doliny
Velmi dobrá 1 Maj.: Radek Hoferek

Feny – třída mezitřída
Bona Chov z Kožlí o.: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 15.8.2004 m.: Akina Chov z Kožlí
Velmi dobrá 2 Maj.: Matouš Charvát
Joli z Pramínku o.: Car od Mileho
Nar.: 22.5.2004 m.: Jesi Fransto
Výborný 1, CAC, CACIB Maj.: Miloslav Růžička

Feny – třída otevřená
Trinie ze Štípek o.: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24.12.2001 m.: Nera ze Štípek
Velmi dobrá 1 Maj.: Martina Rymerová

Feny - třída pracovní
Eny od Nezdického potoka o.: Lord Tergy
Nar.: 27.4.2004 m.: Rita od Nezdického potoka
Velmi dobrá 1 Maj.: Ing. Milan Polák
Jako kandidáti chovu nebyli doporučeni žádní psi.

Zpracoval: Josef Novák

Posuzoval: Ing. Lenka Fialová

Oblastní výstava psů
Plzeň, 13. května 2006
Psi – třída mladých
Argo z Holubí skály O: Car od Mileho
Nar.: 22.4. 2005 M. Porta Andělský hrad
VD Maj.: Petržílka Ladislav

Art z Rechelské samoty O: Ar z Jeklíku
Nar.: 26.1. 2005 M. Chysa od Borovanské tůně
V1 vít. tř. mladých Maj.: Maňhal Václav

Astor z Holubí skály  O .Car od Mileho 
Nar.: 22. 4. 2005 M. Porta Andělský hrad
VD Maj.: Vyšňovský Jaroslav

Ogar z Chrtíkova O. Ar z Jeklíku
Nar.: 27. 3. 2005 M. Chrpa z Chotíkova
V2 Maj.: Hauer Petr

Psi – mezitřída
Eros z Bachlu O. Car od Mileho
Nar.: 21. 6. 2004 M. Ajka Vlkýš Samota
V2 Maj.: Nový Vladimír
Charyk z Mrákovské skály O. Ar z Jeklíku
Nar.: 17. 10. 2004 M. Aida z Ferdinandova údolí 
V1, obl. víť., víť. tř. Maj.: Petržílka Jakub
Omar z Českého lesa O. Kantus vom Rhonblick
Nar.: 30.7. 2004 M. Lima vom Rhonblick
Odstoupil Maj.: Šlouf Jan
Psi – třída otevřená
Tul z Husína O. Edy z Husína
Nar.: 21.9. 2002 M. Jita z Husína
VD Maj.: Voráček Karel
Psi – třída pracovní
Argo od Nezdického potoka O. Hektor od Nezdického potoka
Nar.: 14.5. 2003 M. Gama Fransto
V2 Maj.: Šindelářová Ivana Ing.
Nord z Českého lesa O. Emír od řeky Lomnice
Nar.: 7.2. 2004 M. Ariel Tergy
V1, víť. tř. Maj.: Moulis Pavel
Psi – třída vítězů
Ajax od Luženské lípy O. Charik z Chrtíkova
Nar.: 1.7. 2001 M. Ambra Příbram - Drkolnov
V, víť. tř. Maj.: Klesa Miloslav JUDr.
Feny – třída mladých
Ajda Afoli O. Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 21.3. 2005 M. Rena Afoli
D Maj.: Novák Jiří
Andy z Holubí skály O. Car od Mileho
Nar.: 22.4. 2005 M. Porta Andělský hrad
VD2 Maj.: Petržílka Zdeněk
Ora z Chrtíkova O. Ar z Jeklíku
Nar.: 27.3. 2005 M. Chrpa z Chotíkova
VD1 Maj.: Hudlička Václav
Oxa z Chrtíkova O. Ar z Jeklíku
Nar.: 27.3. 2005 M. Chrpa z Chotíkova
Odstoupil Maj.: Ouda Miloslav

Feny – mezitřída
Alina z Husína O. Edy z Husína
Nar.: 7. 9. 2004 M. Fela z Husína
VD3 Maj.: Nejdl Josef MVDr.

Jesi z Pramínku O. Car od Mileho
Nar.: 22.5. 2004 M. Jesi Fransto
V1, obl. víť., víť. tř. Maj.: Beneš Vladimír ml.

Odessa z Českého lesa O. Kantus von Rhönblick
Nar.: 30. 7. 2004 M. Lina von Rhönblick
VD2 Maj.: Šváb Jan

Feny – třída otevřená
Odetta z Českého lesa O. Kantus von Rhönblick
Nar.: 30. 7. 2004 M. Lina von Rhönblick
VD2 Maj.: Polanský Zdeněk

Kely z Kaznějova O. Ergo z Týnce
Nar.: 12.6. 2003 M. Megi ze Štípek
V1 M. Kraus Václav

Feny – třída pracovní
Tery z Čiliny O. Charik z Chrtíkova
Nar.: 30.5. 2001 M. Zena z Husína
Nepřítomen Maj.: Chott Petr
Do chovu byli vybráni tito psi: Art z Rechelské samoty, Eros z 
Bachlu, Argo od Nezdického potoka. Feny: Alina z Husína, Jesi 
z Pramínku, Odessa z Českého lesa, Kely z Kaznějova. 

Zpracoval: Karel Mastný
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Posuzoval: František Kaplan.

Mezinárodní výstava psů
Litoměřice, 20. května 2006

Psi - třída mladých:
Bruce Jasénky o: Trix ze Štípek
nar.: 23.01.2005 m: Pet ze Štípek
výborný maj.: Rymerová Martina

Dan z Ploskovických zámků o: Uno Afoli
nar.: 22.03.2005 m: Bora ze Slatinské bažantnice
výborný, CAJC maj.: Prokop Petr 

Eddy z Míšenských lázní o: Gen od Borovanské tůně
nar.: 25.02.2005 m.: Bria z Mšenských lázní
dobrý maj.: Krpeš Rudolf

Tyr z Kvítele o: Lesan z Prosečské Vysočiny
nar.: 16.06.2005 m: Mira z Květele
výborný maj.: Hendl Josef

Psi - mezitřída:
Dagles od Rytíře Malovce o: Aris z Dlouhého
nar.: 25.09.2005 m: Bajka od Rytíře Malovce
dobrý maj.: Smutná Romana

Dakar od Rytíře Malovce o: Aris z Dlouhého
nar.: 25.09.2005 m: Bajka od Rytíře Malovce
velmi dobrý maj.: Marek Vít

Psi - třída otevřená
Norton z Českého lesa o: Emír od Řeky Lomnice 
nar.: 07.02.2004 m: Ariel Tergy
velmi dobrý maj.: Mareš Zdeněk

Psi - třída pracovní
Argo od Habrovic. rybníka o: Nord z Vtelenských polí
nar.: 27.05.2004 m: Gitta z Českého lesa
výborný, CAC, r.CACIB maj.: Prokšová Jana

Rex z Kvítele o: Car od Míleho
nar.: 01.05.2004 m: Dolly vom Silur
dobrý maj.: Koníř Josef

Psi - třída šampionů
Atari Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
výborný, CAC, CACIB, BOB maj.: Rymerová Martina

Feny - třída mladých
Dita z Ploskovických zámků o: Uno Afoli
nar.: 22.03.2005 m: Bora ze Slatinské bažantnice
výborná, CAJC maj.: Žižka Antonín

Odra z Chrtíkova o: Ar z Jeklíku
nar.: 27.03.2005 m: Chrpa z Chrtíkova
velmi dobrá maj.: Krystl Jaroslav

Feny - mezitřída
Josy vom Mausberg o: Falk vom Mausberg
nar.: 04.10.2004  m: Gina vom Alberthain
výborná, r.CAC maj.: Kratochvíl Václav

Žofka Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny
nar.: 02.07.2004 m: Rena Afoli
výborná, CAC, CACIB maj.: Malý Přemysl

Feny - třída pracovní
Eny od Nezdického potoka o: ch. Lord Tergy
nar.: 27.04.2004 m: Rita od Nezdického potoka
výborná, CAC, r.CACIB maj.: ing. Polák Milan

Hexa z Haškovy Lipnice o:Aris z Dlouhého
nar.: 14.08.2003 m: Juna z Cechu
velmi dobrá maj.: Richter Josef

Volta de la Mare Croix o: Brit ze Svibince
nar.: 05.02.2004 m: Maxie de la Mare Croix
velmi dobrá maj.: Kratochvíl Václav
Vybráni do chovu byli: psi - Norton z Českého lesa, feny - Žofka
Afoli, Hexa z Haškovy Lipnice, Volta de la Mare Croix.

 Ing. Jiří Formánek

5. 7. 2006 oslaví 65. narozeniny člen Západočeské  
pobočky KCHNKO

Jaroslav Krystl z Plzně - Radčic
Počátky jeho lásky k myslivosti a kynologii začínají 

v roce 1966, kdy po smrti svého otce přebírá chovnou 
stanici ,,Z Chotíkova“. Z této stanice vzešla řada chov-
ných jedinců. Nálepku výborného cvičitele potvrzuje 

předvedením 35 psů na 131 zkouškách všech úrovní. Z vrcholných akcí 
je nutno vyzdvihnout 5x MKP, MRK 8x, MFV 5x, MJS 2x a ještě řadu 
dalších. V chovatelském klubu KCHNKO Praha je členem od r. 1967. 
Od r. 1978 byl předsedou ZČ pobočky klubu a v roce 1995 se stal zá-
padočeským poradcem chovu NKO a tuto funkci vykonává doposud. 
Současně je i členem chovatelské rady KCHNKO Praha. Působí jako 
všestranný rozhodčí z výkonu ohařů a ZV, PZ malých plemen a roz-
hodčí z exteriéru pro NKO. Od roku 1985 řídí KK při OMS Plzeň  
– sever a je zároveň v myslivecké radě. Uchazeči o lovecký lístek jej 
znají jako zkušebního komisaře nebo při vyšších mysliveckých zkouš-
kách. Myslivecké sdružení Křimice – Radčice má v Jardovi zkušeného 
hospodáře. Všechny jeho zásluhy o myslivost a loveckou kynologii  
ocenila ČMMJ Praha v roce 2001 udělením vyznamenání 1. stupně 
„Za zásluhy o myslivost“.

Připojujeme se k řadě gratulantů, kteří Ti Jardo blahopřejí k životní-
mu jubileu a přejí hlavně zdraví, dobrou náladu a ještě mnoho radosti 
při myslivosti a lovecké kynologii.

Výbor KCHNKO PRAHA
a členové Západočeské pobočky klubu 

V roce 2006 na jihu Čech oslaví životní výročí  70let 
František Šubrt z Horního Bukovska  

Pan František Šubrt je dlouholetým členem Jihočeské pobočky 
KCHNO a velmi spěšným chovatelem a především vůdcem  plemene 
loveckých psů NKO.  Ve svojí chovatelské stanici „ze Zítkového rybní-

ka“ odchoval na 20 vrhů  NKO a jeden vrh POI. Svoje odchovance vel-
mi úspěšně předvádí na všech možných zkouškách a soutěžích, 1x se 
zúčastnil Memoriálu Jindřicha Steinitze, 1x MFV, 7x si vybojoval účast 
na MRK a 5x se účastnil MKP. 12x  se zúčastnil velmi prestižní akce 
jihočeských kynologů - MŠ mem. A. Pražáka – a 7x tento start promě-
nil ve vítězství. Těchto výborných výsledků dosáhl vždy s odchovanci 
„ze Zítkového rybníka“. Řady úspěchů se psy z jeho chovatelské stanice 
dosáhli další odchovanci v majetku jiných vůdců.

 František Šubrt dosahuje se svými psi i vysoké kvality po stránce 
exteriéru, což svědčí o jeho dlouholetých znalostech a zkušenostech  
s plemenem NKO. František Šubrt je i velmi zkušeným rozhodčím  
z výkonu  na všech zkouškách  ohařů i  malých plemen.  

Je držitelem zlatého vůdcovského odznaku  KCHNKO. František Šu-
brt je velmi oblíbeným člověkem a kamarádem mezi kynology nejen  
v Jižních Čechách, ale i jinde v republice.

Všichni přátelé z jihočeské pobočky KCHNKO přejeme Františkovi 
Šubrtovi ještě dlouhá léta a zdraví a mnoho úspěchů na poli chovu  
a výcviků  NKO.

15. 9. 2006 se dožívá 90 let jeden z nejstarších členů 
KCHNKO a ZČ pobočky 

Stanislav Vaněk st. z Rokycan
Jubilant je dlouholetý člen klubu a zakladatel chovné 

stanice NKO „Z Čiliny“. Odchoval několik vrhů NKO 
a předvedl je na všech stupních z výkonu. Myslivosti 
se převážně věnoval na Rokycansku, kde pomáhal při 
organizování zkoušek nebo výstav. Je čestným členem 

ČMMJ a jeho zásluhy o myslivost a loveckou kynologii byly oceněny 
udělením 2. stupně „Za zásluhy o myslivost“.

Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví a ještě mnoho rado-
sti z krátkosrstých ohařů a myslivosti.

Výbor KCHNKO Praha
členové Západočeské pobočky
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Adresy předsedů poboček
KCHNKO

Adresy poradců chovu
a jejich zástupců

90 let – Vaněk Stanislav st. Rokycany

85 let – Puchta Václav Horní Lukavice, Lukavec Jaroslav Liberec, Vrána Fran-
tišek Věrovany

80 let – Voráček Karel Žerovice, Skála Jiří Klatovy, Lhota Vladislav Hořice v 
Podkrkonoší, Nývlt Oldřich Horní Přim, Ságner Vladislav Neděliště, Solničková 
Jiřina Běleč, MVDr. Ješina František Sruby, Karlík Jiří Borová, Fišr Jaroslav Háč-
ky, JUDr. Ing. Bezecný Bohumil Ostrava, Vala František Kobylná nad Vidnavou

75 let – Potápek Josef Proseč- Obořiště, Hamplová Božena Stěžery, Přibyl Jiří 
Holice v Čechách, Čejka Vlastimil Keřkov, Ing. Šimek Vladimír Světlá nad Sá-
zavou, Šimánek Jaroslav Znojmo, Kunc Zdeněk Čehovice, Hill Milán Brušperk, 
Vychodil Květoslav Břuchotín

70 let – Hejda Josef Senec, Hurtig Václav Zlonín, Kureš Jan Chlístov, Šubrt 
František Horní Bukovsko, Řepík Rostislav Litoměřice, Pavlíček Jiří Lodín, 
Voborník Jaroslav Bohuslavice nad Metují, Poulík Josef Práce, Mička František 
Ocmanice, Navrátil Milan Lutonina, Dressler Vratislav Pustějov, Suchánek Josef 
Císařov, Hilšer Emil Svatý Kopeček, Maksant Jindřich Odrlice

65 let – Dobeš Josef Brázdim, Kašík Vlastimil Kundratice, Novák Jaroslav 
Kolín, Funda Miloslav Dvory, Krystl Jaroslav Plzeň, Ing. Rett Jan Praha, Stejskal 
Karel Blatná, Auerbach Alena Praha, Krpeš Rudolf Brníkov, Náhlovský Bohumír 
Rovensko pod Troskami, Vopařil František Sebranice u Litomyšle, Skalický Lubo-
mír Dubany, Jansa Jaromír Velké Petrovice, Klubal Karel Brno, Paleček Antonín 
Lovčičky, Boček Matěj Ostrožská Nová Ves, Beneš Miroslav Landžhot, Vintrlík 
František Velké Němčice, Hruda Karel Hrubčice, Kološ Bořivoj Ostrava, Červen-
ka Ladislav Bohumín, Mrózek Jan Český Těšín, Sčerba Bedřich Český Těšín, Ku-
bík Břetislav Hranice na Moravě, Kytlica Josef Kojetín

60 let – Hála Jaroslav Kolín, Herel Pavel Uhlířské Janovice, Maršálek Jiří Sekeřice, Ing. 
Procházka František Semice, Staněk Petr Soběkury, Vavrovský Jaroslav Poledovice, Uh-
lík Karel Volyně, Dvořák Václav Mažice, Přech Václav Bílý Újezd, Rybář Jaroslav Louny, 
Viteček Petr Černíkovice, Vyskočil Pavel Borohrádek, Sůra Václav Kladruby nad Labem, 
Kinzel Karel Dobříkov- Rzy, Ing. Vašina Oldřich Dolní Sloupnice, Vavřík Josef Polánka, 
Košťál Jaroslav Náměšť nad Oslavou, Pučan Josef Dětkovice, Mašlaň Ladislav Komárno, 
Matějek Jan Žimrovice, Nehyba Oldřich Lhota, Trnka Stanislav Hlásnice

55 let – Birnbaum Václav Praha, Šedivý Ladislav Stará Boleslav, Štádler Zde-
něk Ondřejov, Říha Václav Nymburk, Janda Jaroslav Útušice, Jedlička Václav 
Jíno, Koblasa Josef Maršov, Kořínek Milan Jičín, Vejtasa Lubomír Bukovka, 
Souček František Libice nad Doubravou, Kupa Josef Věznice, Ing. Janeček Fran-
tišek Jiřice u Miroslavi, Voňka Miloš Křižanovice u Bučovic, Řičický Jaroslav 
Stěbořice, Dočkálek Milan Bělotín, Holáň Stanislav Krhová, Hladík František 
Posluchov, Vávra Rostislav Loučeny, Turek Bohumil Písek

50 let – Gross Luboš Kořenice, Herčík Petr Srbce, Šefl Jaroslav Nezbavětice,
MUDr. Seidl Jiří Klatovy, Koza Jiří Staňkov, Čáp Jiří Tachov, Švábek Jaroslav Dlou-
hý Újezd, Hamr Karel Břidlice, Mráz Vladimír Blatná, Vetýška Jaroslav Veselí nad 
Lužnicí, Kučera J. Bernartice, Brett Pavel Králíky, Kaplan Pavel Slepotice, Laštůvka 
Milan Černčice, Fikar Jan Termesivy, Semerád Vladimír Dolní Heřmanice, Grim 
Karel Brno, Bogacz Pavel Rakovec, Ochman Rudolf Kunovice, Ing. Ryška Jan Rož-
nov pod Radhoštěm
Všem letošním jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně radosti 

v osobním životě. Výbor KCHNKO Praha

Životní jubilea členů
 a členek KCHNKO Praha  
v letošním roce

V roce 2006 na jihu Čech oslaví životní výročí 60 let 

Václav Dvořák z Mažic.  
Dlouholetý člen KCHNKO v jižních Čechách Václav Dvořák je velmi úspěš-

ným vedoucím loveckých psů plemene NKO, ale i jeho úspěšným chovatelem. 
V chovatelské stanici  „od Blatského potoka“ odchoval Václav Dvořák 11 vrhů 
NKO. Odchovance z této stanice předvádí na všech typech zkoušek a soutěžích 
loveckých psů. 2x se zúčastnil MJS, 9x absolvoval MFV a 2x v této všestranné 
soutěži  zvítězil. 8x připravil svoje NKO tak, že mohli startovat na MRK a jeden-
krát v této soutěži všech plemen ohařů ČR zvítězil. 5x se zúčastnil nejvyšší vše-
stranné soutěže ohařů ČR - MKP.

V osmi startech na prestižní akci jihočeských kynologů MŠ – Mem. A. Pra-
žáka 1x zvítězil a několikrát k tomuto úspěchu chyběl pověstný krůček. V cho-
vatelské činnosti Václav Dvořák též dosáhl poměrně slušných výsledků. 

Je uznáván pro své teoretické i praktické zkušenosti a proto vykonává 
funkci zástupce poradce chovu v jihočeské pobočce. 

Václavovi Dvořákovi přejí všichni kamarádi a přátelé z jihočeské pobočky 
především mnoho zdraví a dále mnoho úspěchů v chovu a výcviku NKO.

Přátelé a výbor Jihočeské pobočky KCHNKO

V letošním roce (11. 6. 2006) se dožívá významného životního jubilea  
85. let, dlouhodobý chovatel NKO 

František Vrána z Věrovan
Celý život pracoval v zemědělství, což ovlivnilo jeho vztah k přírodě, mys-
livosti  i lovecké kynologii. Z jeho chovatelské stanice „Z Opletova“, vzešlo 
mnoho chovných fen i psů KO. Byl rovněž aktivním cvičitelem  
a členem kynologické komise OMS Olomouc.
Všichni kynologové Olomoucka  i členové klubu přejeme jubilantovi hodně 
zdraví a životního elánu do dalších let.
                   Nastoupil Jan, okresní důvěrník KCHNKO Olomouc

Poděbrady
Kašík Vlastimil Kundratice 23 281 26 Týnec n. L.
Jihočeská
Brožek Stanislav Na potoce 277/I. 391 81 Veselí n. Luž.
Západočeská
Fiala Josef Kozolupy 206 330 32 Kozolupy
Severočeská
Bláha Karel Velenice 85 471 23 Zákupy
Východočeská
Stierand Josef Kramolna 131 547 01 Náchod
Jihomoravská
Bébar Ivo Křižanovice u Buč. 32 683 57 Křižanovice
Severomoravská
Tašek Bohumil Mírová 1017 735 81 Bohumín

Hlavní poradce
Tašek Bohumil Mírová 1017 735 81 Bohumín
 Tel.: 603 769 559
Novák Bohumil Bečváry 173 281 43 Bečváry
 Tel.: 321 796 383
Poděbrady
Novák Josef Křičkova 1368 280 00 Kolín 5
 Tel.: 321 720 503
Novák Bohumil Bečváry 173 281 43 Bečváry
 Tel.: 321 796 383
Jihočeská
MVDr. Trpák Jar. Hálkova 16 370 04 Č. Budějovice
Dvořák Václav Mažice 3 391 91 Borkovice

Západočeská
Krystl Jaroslav Na Mazinách 14  322 00 Plzeň - Radčice
 Tel.: 377 822 586
Koldinský Václav V Úvoze 343 331 51 Kaznějov
 Tel.: 373 332 859
Severočeská
Malý Přemysl Na Hágu 235 464 01 Frýdlant v Č.
 Tel.: 606 469 089, 482 311 591
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32 Bílý Kostel
 Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Východočeská
Knytl Lubomír Slatina 88 566 01 Vysoké Mýto
 Tel.: 724 264 755, 465 424 015
Kaplan František Lipec 23 530 02 Pardubice
 Tel.: 777 672 634, 466 950 493
Jihomoravská
MVDr. Šrámek Č., CSc.   Údolní 1 691 72 Klobouky u Brna
 Tel.: 777 944 933, 519 419 824
Ing. Oliva Pavel Větrná 79 671 72 Miroslav
 Tel.: 736 631 463, 515 333 916
Severomoravská
Ing. Klement L. Za Parkem 1009 751 31 Lipník n. B.
 Tel.: 581 773 027
Müller Luděk Šilheřovice 11 747 15 Šilheřovice
 Tel.: 595 051 115
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1. Vítek Josef Chlum Severočeská pobočka
2. Brett Pavel Králíky VČ
3. Jansa Jaromír Velké Petrovice VČ
4. Zeibert David Mikulovice JM
5. Jelínek Aleš Přelouč VČ
6. Blaťák Karel Čekyně SM
7. Chudoba Josef Úmonín PO
8. Černík Martin Hlučín- Darkovičky SM
9. Šlouf Jan Plzeň ZČ
10. Mráz Vladimír Blatná JČ
11. Hudlička Václav Zruč- Senec ZČ
12. Moravec Roman Choceň VČ
13. Demjan Josef Hlavenec PO
14. Ylipekka Taina Tuohitie – FINSKO JČ
15. Trnka Pavel Dolní Bukovsko JČ
16. Kvašný Karel Ostrava- Poruba SM
17. Plíhal Luděk Štrampouch PO
18. Sedláček Josef Střítěž nad Bečvou SM
19. Kotlín Vít Vodňany JČ
20. Konvičný Antonín Kelč- Babice SM
21. Richter Josef Bukovina u Bělé SČ
22. Kadlec Jiří Radíkov SM
23. Zeman Václav Dlouhý Újezd ZČ
24. Lhotáková Pavla Podluhy ZČ
25. Václavová Lenka Tlučná ZČ
26. Krušina Jaroslav Loužnice SČ
27. Stanjura Milan Velké Hoštice SM
28. Ouřetský Josef Nasavrky VČ
29. Balogh Stanislav Tuhaň SČ
30. Kadleček Jiří Dubá SČ
31. Muláček Zdeněk Libochovany SČ
32. Ježák David Bolelouc SM
33. Horák Jan Nová Ves u Chotěboře VČ
34. Plíšek Martin Rušinov VČ
35. Řehák František Skalice VČ

Noví členové KCHNKO
od 16. 11. 2005 do 30. 4. 2006

36. Fíkar Tomáš Beroun ZČ
37. Brummer Josef Říčany PO
38. Jánoš František Horné Obdokovce –SLOVENSKO JČ
39. Turek Bohumil Písek JČ
40. Mgr. Dřímalová Simona Kroměříž JM
41. Horák Milan Libichov PO
42. Burda Jaroslav Nivnice JM
43. Hrůza Marek Nová Říše JM

Vítáme Vás všechny v našem chovatelském klubu a přejeme 
Vám mnoho krásných chvil při výcviku a chovu NKO. Vstu-
pujete mezi přátele, které spojuje společná láska k ušlechtilému 
tvoru, jakým je lovecký pes.

Nárůst členské základny podle poboček:
Poděbradská pobočka 5 členů
Západočeská 6 členů
Jihočeská 6 členů
Severočeská 6 členů
Východočeská 8 členů
Jihomoravská 4 členové
Severomoravská 8 členů
KCHNKO Praha celkem 43 členové

Celkový počet členů klubu k 30. 4. 2006
Poděbradská pobočka 170 členů
Západočeská 82 členové
Jihočeská 138 členů
Severočeská 59 členů
Východočeská 256 členů
Jihomoravská 161 člen
Severomoravská 168 členů
KCHNKO PRAHA celkem 1034 členové

Za výbor klubu Karel Mastný
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