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Vážení členové KCHNKO,

Všichni, kteří v těchto dnech čteme tyto řádky v našem 
pěkném a užitečných informací plném klubovém zpra-
vodaji, máme společnou zálibu a lásku. Ta se jmenuje ně-
mecký krátkosrstý ohař. Už několik desetiletí český NKO 
vykazuje vysokou kvalitu jak v exteriéru tak ve výkonu. 
Klub disponuje špičkovými chovateli a drezéry. Tato kvali-

ta a bohaté zkušenosti byly dosaženy intenzivní prací, moudrostí a velkým srd-
cem našich předků, kamarádů a přátel, kteří už většinou nejsou mezi námi, ale 
zanechali nám za téměř 80 let svého konání velice cenný a ušlechtilý materiál, 
s kterým je třeba nakládat velice obezřetně a zodpovědně. Nám všem, kteří v 
této nedokončené práci pokračujeme a navazujeme na zanechané zkušenosti, 
z toho vyplývá též velká a zavazující povinnost. Udělat pro společnou věc, pro 
náš klub, pro našeho NKO a pro naše kamarády něco prospěšného, něco navíc, 
pravděpodobně zdarma, ale zato s dobrým pocitem v duši a krásným a ušlech-
tilým NKO v našich honitbách.

Josef Stierand
jednatel klubu
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Vážení chovatelé a přátelé německého 
krátkosrstého ohaře, při pohledu na vý-
sledky z výstav, zkoušek loveckých psů 
a memoriálů v uplynulém roce, potěší 
asi každého ta skutečnost, že dosažené 
výsledky řadí naše německé krátkosrsté 
ohaře do absolutní špičky v  republice, 
a to pracovním výkonem i exteriérem. Ze 
strany členů našeho klubu je stále zvyšu-
jící se zájem o účast na klubové výstavě 
i klubových akcích, Memoriálu Františka 
Vojtěcha i Memoriálu Jindřicha Steinitze.

Klubová výstava se konala v květnu 
při oblastní výstavě loveckých psů na 
zámku Kačina, jejímž pořadatelem byl 
OMS Kutná Hora. Příjemné prostředí 
přilákalo širokou kynologickou veřejnost 
i velký počet německých krátkosrstých 
ohařů a páni rozhodčí Luděk Müller, 
Václav Koldinský a Bohumil Novák jich 
tak mohli posoudit celkem 80. Úroveň 
předvedených německých krátkosrstých 
ohařů byla velmi slušná a byl zde vidět  
nadprůměrný exteriér tohoto pleme-
ne. Titul klubový vítěz obdržel ve psech 
Mrak z Prosečské vysočiny, maj. Mel-
huka Zbyněk a fena Abba Duma Kazana, 
maj. Przewlocka Barbara.

21. ročník Memoriálu Jindřicha Stei-
nitze, jehož pořádáním byla pověřena 
jihočeská pobočka KCHNKO, se konal 
v okolí starobylého městečka Veselí nad 
Lužnicí, ležícího na výběžku chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko. Memoriálu 
se zúčastnilo 10 ohařů ze zahraničí a de-

Činnost Klubu chovatelů 
NKO Praha v roce 2004.

vět z České republiky. Pořadatelé  v čele 
s panem Stanislavem Brožkem připravili 
pro účastníky memoriál na velmi dobré 
úrovni, který bude nezapomenutelně za-
psán do historie dění našeho klubu. Vítě-
zem se stala fena Majka z Prosečské vy-
sočiny, vedená panem Jaroslavem Skálou. 

Memoriál Františka Vojtěcha, v pořa-
dí již 57., byl umístěn do obce Vnorovy 
a překrásného prostředí moravského slo-
vácka. Jihomoravská pobočka KCHNKO 
v čele s předsedou panem Ivo Bébarem, 
za přispění a  velmi obětavé práce členů 
Mysliveckého sdružení Pomoraví Vnoro-
vy uspořádali memoriál svou kvalitou od-
povídající jeho významu. Memoriál absol-
vovalo 19 ohařů, z toho dva ze Slovenské 
republiky. Vítězem se stal pes Vigo Afoli, 
kterého vedl pan Tomáš Viktora.

Úspěšně také reprezentovali naši čle-
nové se svými ohaři náš klub na vrchol-
ných kynologických akcích Memoriálu 
Richarda Knolla v Opavě a Memoriálu 
Karla Podhajského v Tachově. Stupeň 
nejvyšší v obou těchto soutěžích obsadila 
fena  Kety z Lučkovic, vedená Radkem 
Dufkem. Oba se tak nezapomenutelně
zapsali do historie kynologie v České 
republice, a to proto, že v září roku 2003 
zvítězili i na Memoriálu Františka Vojtě-
cha v Tachově.

Z chovatelského hlediska lze kladně 
hodnotit i činnost více jak tisíce členů 
našeho klubu, kteří jsou začleněni do 
sedmi krajských poboček.  V držení čle-

nů  je 114 chovných psů. V roce 2004 
bylo do chovu zařazeno 26 chovných 
psů. Počet chovných fen, pro které je 
vystavováno doporučení ke krytí se již 
dlouhodobě ustálil a každým rokem se 
pohybuje okolo jednoho sta.

V roce 2004 se výbor klubu sešel ke 
svému jednání pětkrát, z toho jednou 
společně s chovatelskou radou a jedenkrát 
zasedala samostatně chovatelská rada. 

Zájmem výboru klubu i chovatelské 
rady je pravidelně informovat členskou 
základnu o dění v klubu, kynologických 
aktivitách v republice i v zahraničí. Slou-
ží k tomu webové stránky klubu a zejmé-
na pak Zpravodaj, jehož dvě čísla v roce 
pravidelně dostáváte. Věřím, že s jeho 
novou úpravou a obsahem jste spokojeni. 

Zástupci výboru klubu se v září minu-
lého roku zúčastnili 36. ročníku mezi-
národní soutěže NKO - Dr. Kleemanna 
v Rakousku a zasedání Světového klubu 
NKO, které se konalo při této příležitosti.

Ve věku 70 let zemřel 20. listopadu 
2004 prezident Světového klubu NKO 
pan Claus Kiefer. Poslední rozloučení 
s panem Kieferem se za velké účasti jeho 
přátel a zástupců klubů NKO z celé Ev-
ropy konalo v kapli a na hřbitově v místě 
jeho bydliště v Römerbergu.

Závěrem bych chtěl poděkovat členům 
našeho klubu, kteří se podíleli na orga-
nizování klubových akcí a všem, kteří 
svojí účastí na výstavách, zkouškách lo-
veckých psů a memoriálech prezentovali 
německého krátkosrstého ohaře a Klub 
chovatelů německých krátkosrstých oha-
řů Praha.

Josef Novák

Rozbor finančního hospodaření za rok 2004    ▶

Příjmy 2004 

Tržby  10 430
Členské příspěvky 184 200
Zápisné nových členů 2 650
Krytí chovných psů 8 900
Nadpočetná štěňata 14 000
Úroky z vkladů 1 041,99
Celkové příjmy 221 222,99

Náklady 2004

Drobný materiál 244,00
Poštovné 18 310,00
Cestovné 63 196,50
Tisk a dist. zpravodaje 90 501,00
Ostatní tiskoviny 2 480,80
Věcné ceny 6 978,00
Popl. za vedení účtu 3 481,50
Dotace na akce 27 800,00
Čl. příspěvek ČMMJ 500,00
Celkové výdaje 213 491,80

Předkládáme vám informaci o finan-
čních záležitostech činnosti klubu za rok 
2004. Hospodaření klubu v roce 2004 
bylo s mírným ziskem, největšími polož-
kami na straně výdajů zůstává tisk a dis-
tribuce klubového zpravodaje a cestovné 
a stravné funkcionářů klubu. Přičemž 
výše vypláceného cestovného je při sou-
časných cenách pro provozovatele do-
pravního prostředku na hranici únosnos-
ti. Cena výroby klubového zpravodaje 
se daří udržovat díky nezměrnému úsilí 
redaktora zpravodaje na částkách, které 
nepřesahují průměr cen v uplynulých le-
tech. Na straně příjmů zůstávají největší 
položkou členské příspěvky a dále pak 
poplatky za krytí a poplatky za nadpo-

četná štěňata. Žádné jiné větší příjmy se 
v roce 2004 nepodařilo obstarat.

Josef Koblasa
ekonom KCHNKO

Rozbor finančního hospodaření
KCHNKO v roce 2004
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Přehled o doporučení a krytí
chovných psů a stav chovných fen v roce 2004
Číslo Jméno psa Doporučen Kryl
772 GRON ze Záves. ovčárny 2 1
778 DAN z Miroslav. dvora 2 1
779 ARIS z Dlouhého 6 1
781 IR z Jaroslavských polí 3 0
789 IRIS z Klokočky 1 1
796 BEN z Čeperáku 1 0
800 AJAX z Býchorska 6 2
806 GROF od Skály Prosičky 3 0
807 ATOS ze Štípek 6 4
808 SAM Šípová 5 2
814 DYK Kořenice 1 0
816 GRON Kořenice 2 1
818 FLOT z Jančkova dvora 1 0
822 ERIK od Brázdov. kříže 1 0
824 EDY z Husína 2 1
825 FERY z Husína 2 1
838 BRIT od Liščího pole 4 2
840 DRAK z Jochových rem. 3 1
842 ERGO z Týnce 6 1
843 JAR z Bilinky 1 0
844 GERO ze Sokoláku 1 1
846 FLOT z Matinických Hájů 1 0
848 ARON z Lazeckých výh. 1 1
849 ERIK z Hanáckých polí 1 0
850 GERON Kořenice 2 1
854 REN ze Zítkového rybníka 1 0
860 SIR ze Seče 1 1
861 CHARIK z Chotíkova 1 0
862 AR z Jeklíku 2/1 1/1
865 CIN z Čeperáku 4 0
866 AJAX od Zeleného ryb. 3 0
867 GERO Kořenice 1 0
868 KORAN Kořenice 2 0
869 JAS Kořenice 2 1

870 URAN Šternberk 1 1
871 AMOR ze Želechovic 1 0
872 KELLY z Klokočky 1 0
874 HAKY z Pelhřimova 8 4
875 FAUST z Husína 4 1
878 HAD od Puchartu 1 0
879 HRON od Puchartu 2 0
881 RALF Afoli 6 3
883 CHARON z Dvor. Sokol. 2 0
884 ALF od Velkých smrků 1 0
885 LORD z Jaroslav. polí 2 1
886 BRET z Bujesil 2 2
889 ARGO z Orlova chovu 1 0
890 JAGO Kořenice 3 2
892 BOR Agram Moravia 7 1
893 DON od Mohelského ml. 3 0
896 SIR Javořice 7 0
897 EGON ze Švihovské skál. 6 1
899 KIM ze Štípek 5 2
900 NICKI vom Gleistal 4 2
901 JARIK ze Záves. ovčárny 5/1 2/1
904 ULF od Řeky Lomnice 12 5
905 ATOS z Oklíkova 3 1
906 CHIR z Dvorského Sokol. 2 0
907 REMO ze Štípek 5 4
908 IR z Kamenické leče 1 0
909 JAX z Kamenické 7 4
910 HOLAN od Prok. blesku 4 2
911 BRYT z Čerazské bažant. 1/1 0/1
912 LESAN Kořenice 3/1 2/1
913 MIT Kořenice 1 0
914 PRIM z Klokočky 2 1
915 IR ze Sedlinky 5 0
916 IRO z Jamenských strání 2 1
917 DIX z Lučkovic 1 0

918 HAS JUTA z Bolatic 8 3
921 BOJAR z Bolesl. písčiny 4 1
922 BRIT z Boleslav. písčiny 6 0
924 VAL Afoli 2 0
925 ATHOS z Krištof. dvora 3 0
926 LESAN z Proseč. vys. 13/2 4/2
927 BARD z Vtelenských polí 1 1
928 IR z Nemilanských hájů 6 0
929 KORD z Chotíkova 10 7
930 EDY z Chrlických luk 1 0
931 PRIM Kořenice 2 1
932 KANTUS vom Rhonblick 5 3
933 JIK z Dvorského Sokol. 1 1
937 BOJAR z Kolšova 1 0
941 CHARLIE z Vtelens. polí 2 1
944 BEN od Borové skalky 1 0
945 TOR ze Štípek 1 0
951 GEN od Borovanské tůně 2 2
955 ŠAN Kořenice 1 0
959 RYS Kořenice 1 0
Celkem: 273/6 91/6

KKO Brno
28/II KAZAN ze Zlat. Nivy 1 1
032/ SOK Javořice 2 0
Celkem: 3 1

KKO Jizerní Vtelno
12 HEKTOR od Nezd. potoka 1/1 0/1
21 LORD Tergy 1/1 1/1
24 EMÍR od Řeka Lomnice 1 1
30 XAVER z Vtelenských polí 1 0
52 CAR od Mileho 1 1
53 MAT ze Záplav 1 0
56 IDOL z Czarnego dworu 3 1
64 TRIX ze Štípek 1 1
65 JUNO z Českého lesa 1 0
Celkem: 2/11 1/6

Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu

Pobočka

Barva Klasifikace Linie Rok narození
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Severočeská 5 1 5 1 4 2 1 4 1 6

Jihočeská 1 14 4 12 7 16 2 1 1 1 6 4 4 3 19

Středočeská 1 14 10 14 10 1 6 3 8 1 3 4 1 5 7 2 7 2 1 25

Východočeská 1 12 8 11 8 2 1 13 2 2 3 2 5 4 7 1 2 21

Západočeská 12 8 4 7 5 2 5 1 2 2 12

Jihomoravská 5 9 1 5 10 7 5 1 1 1 2 1 1 2 6 2 1 15

Severomoravská 2 8 7 3 4 3 1 2 2 1 2 3 2 10

Celkem: 10 74 24 62 43 3 45 31 2 3 11 1 8 7 9 15 23 22 19 12 8 108

Přehled o stavu chovných fen NKO v roce 2004

Severomoravská pobočka KCHNKO a OMS Frýdek Místek 
pořádají 13. ročník MsPO ve dnech 27. - 28. srpna 2005. Sou-
těž bude probíhat v honitbách MS Staříč-Kamenná, Fryčovice, 
Chlebovice, Trnávka-Kateřinice.

Přihlášky zasílejte do 31. 7. 2005 na adresu OMS ČMMJ Frý-
dek Místek, Hliník 1600, 738 01 Frýdek Místek.

Možnost zajištění ubytování máte u Vítězslava Bekera, Lysův-
ky, tel.: 608 865 566. Noclehy je třeba objednat do 15. 8. 2005.

Těšíme se na setkání se všemi příznivci NKO na dalším, již 
13. ročníku Moravskoslezského poháru ohařů.

Pozvánka na 13. ročník 

Moravskoslezského 
poháru ohařů

67. ročník Memoriálu 
Karla Podhajského

1. – 2. října 2005

Organizováním 67. ročníku MKP byl pověřen Okresní 
myslivecký spolek ČMMJ v Českých Budějovicích.

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 1. října v Hluboké 
nad Vltavou.

Případné dotazy k ubytování a organizaci směřujte na  
ing. Pavla Pletku, jednatele OMS České Budějovice,  
tel.: 387 330 454.
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Slavnostní zahájení 58. ročníku MFV proběhne v sobotu 17. září 2005 v 8.00 hodin na náměstí v Týnci nad Labem.

Přihlášky, jejichž uzávěrka je v pátek 12. srpna 2005, zasílejte doporučeným dopisem na adresu výcvikáře klubu:
Josef Musil
Družstevní 1237
396 01 Humpolec

Organizační výbor 58. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha srdečně zve všechny přátele myslivosti, myslivecké kynologie  
a příznivce německých krátkosrstých ohařů k zhlédnutí této vrcholné kynologické soutěže.

1. GITA Soběšický Kobylín – ČLP/POI/9344/04 – f – 13.06.2000 498 b.
Ing. GOTTVALD Jindřich, Kobylín 15, 644 00 Brno-Soběšice
2. TARAN Kořenice – ČLP/KO/73702 – p – 10.08.2002 497 b.
ŠEFL Jaroslav, Nezbavětice 52, 332 04 Nezvěstice
3. HEXA od Blatského potoka – ČLP/KO/72946 – f – 01.09.2001 497 b.
DVOŘÁK Václav, Mažice 3, 391 91 Borkovice
4. CAR od Mileho – ČLP/KO/72550/03 – p - 05.05.2001 496 b.
ROZKOŠNÝ Josef, Zborovská 444, 535 01 Přelouč 
5. OR ze Štípek – ČLP/KO/72085/04 – p – 26.07.2000 496 b.
MUDr. PILAŘ Pavel, Nádražní 442, 768 61 Bystřice p/Hostýnem
6. DITA od Mokré cesty – ČLP/POI/9351/02 – f – 01.07.2000 496 b.
majitel: POKORNÝ Petr, 544 64 Kocbeře 9 
vůdce: ZAHRADNÍČEK František, 17. listopadu 2235, 544 01 Dvůr Králové n/L. 
7. OXA z Ka-Mir Bohemia – ČLP/DO/7972 – f – 06.06.2002 496 b.
HÝBNER Jan, Smetanova 1208, 294 21 Bělá p/Bezd. 
8. CHAR z Beňovské skály – ČLP/POI/9353 – p – 18.07.2000 496 b.
VYSOUDIL Oldřich, Žerotín 109, 784 01 Litovel
9. VERON Bohemia Frony – ČLP/POI/9228 – p – 26.06.1999 496 b.
FENCL Vlastimil, 330 12 Horní Bříza 482 
10. VIKTOR ze Supího koše – ČLP/NDO/2941/03 – p – 02.06.2000 495 b. 
PROUZA Václav, Bukovice 120, 549 54 Police n/Met.
11. NORA ze Záplav – ČLP/KO/73978 – f – 27.04.2003 495 b.
JERMAN František, Ledce 160, 273 05 Smečno

12. MONA ze Záplav - ČLP/KO/73321 - f - 16.04.2002 495 b.
KALÍK Miroslav, Třebízského 104, 273 74 Klobuky v Čechách
13. ALAN z Chotutického údolí – ČLP/DO/7840 – p – 13.04.2001 495 b.
KAISER Vladimír, Malá Tyršova 1725/4, 143 00 Praha 4
14. NORA z Kvítele – ČLP/KO/74043 – f – 29.04.2003 494 b.
NOVÁK Josef, 411 16 Klapý 108
15. ENNY z Ranského letiště – ČLP/KO/73028 – f – 30.10.2001 493 b.
KRATOCHVÍL Václav, 411 22 Keblice 42
16. ATAMAN Duma Kazana – ČLP/KO/73910/04 - p – 28.09.2002 492 b.
majitel: MÜLLEROVÁ Zuzana, Štípky 11, 747 15 Šilheřovice
vůdce: MÜLLER Luděk, Štípky 11, 747 15 Šilheřovice
17. BRITA Jedová chýše – ČLP/POI/9437/03 – f – 03.03.2001 492 b.
DRÁBEK Jiří, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice
18. NÉRO zo Starých Levíc – ČLP/KO/74549 – p – 06.06.2003 492 b. 
POSPÍŠIL Jiří, 783 76 Věrovany 68
19. TOXY Kořenice – ČLP/KO/73705 – p – 10.08.2002 492 b.
NOVÁK Jaroslav, M.Alše 436, 280 02 Kolín II
20. BOGAR Meryben – ČLP/MOK/1503/04 – p – 11.07.2002 489 b.
SEDLÁKOVÁ Zuzana, Tř.osvobození 1754/18, 735 06 Karviná 

Náhradníci:
21. VIGO Afoli – ČLP/KO/73348 - p - 24.04.2002 489 b.
VIKTORA Tomáš, Břidlice 222, 379 01 Třeboň
22. MRAK z Prosečské vysočiny – ČLP/KO/73238 – p – 20.03.2002 489 b.
MELMUKA Zbyněk, Tylova 143, 393 01 Pelhřimov 
23. AMOR z Rýzmberského hradu – ČLP/POI/9577/03 - p – 23.04.2002 488 b.
KORELUS Josef, L.Janáčka 344, 280 02 Kolín II
24. LADA z Niv Bučovice – ČLP/POI/9459/03 – f – 06.05.2001 488 b.
ZAHRADNÍČEK František, 17.listopadu 2235, 544 01 Dvůr Králové n/L.
25. GORA z Dolnic – ČLP/POI/9257/04 – f – 24.02.2000 488 b. 
BEJČEK Miroslav, 398 51 Sepekov 244
26. ETTA z Ranského letiště – ČLP/KO/73032 – f – 30.10.2001 487 b.
HRABÁKOVÁ Olga, Štěpánov 15, 417 57 Hrobčice

Výběr psů na MRK 2005 byl schválen zasedáním KK ČMMJ dne 13. 12. 2004. 
Bylo vybráno 20 účastníků a 6 náhradníků. U chovných jedinců se chovnost po-
čítá potvrzením Plemennou knihou ČMKJ před konáním VZ, jichž se zúčastnili  
a z kterých byli vybráni na MRK. Pouze tento schválený seznam je platný.

POZVﾁNKA
31. ročník Memoriálu  
Richarda Knolla

OMS Olomouc z pověření ČMMJ Praha a MS Náměšť na 
Hané, Senice na Hané, Slatinice a Bohuslavice vás zvou na 31. 
ročník MRK, který se uskuteční ve dnech 20. – 21. srpna 2005.

Slavnostní zahájení MRK proběhne v sobotu 20. srpna mezi 
8.00 – 9.00 hodinou na nádvoří zámku v Náměšti na Hané.

Informace o programu, ubytování a propozice získáte na 
OMS Olomouc, tel.: 585 427 644.

Výběr psů
na MRK 2005

58. ročník 
Memoriálu Františka Vojtěcha

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, pobočka Poděbrady ve spolupráci s OMS ČMMJ 
Kolín, MS Týnec nad Labem, MS Konárovice a MS Křečhoř pořádají pod záštitou Města Týnec nad Labem  

ve dnech 17. - 18. září 2005

o titul „Všestranný vítěz NKO ČR 2005 - MFV“ se zadáním titulu - CACT, res. CACT

Program:
Pátek 16. září 2005 
15.00 – 16.30 hod. ubytování v penzionu „U kata“, Uhelná 596, Kutná Hora
17.00 hod. veterinární prohlídka psů, Hájenka Mysliveckého sdružení 
 Týnec n. L.
18.00 hod. porada rozhodčích, Hájenka MS Týnec n. L.
18.30 hod. losování a rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti, 
 Hájenka MS Týnec n. L.
Sobota 17. září 2005
6.30 hod. snídaně v místě ubytování
8.00 hod. slavnostní zahájení 58. ročníku MFV na náměstí v Týnci n. L.

8.45 hod. odjezd do honiteb a zahájení prací (pole, les, voda)
20.00 hod. společ. večer s hudbou v Obecním domě v Kolíně, Legerova ul.
Neděle 18. září 2005 
7.00 hod. snídaně v místě ubytování
8.00 hod zahájení druhého dne 58. ročníku MFV, organizační pokyny, 
 představení chovných jedinců a kandidátů chovu, Hájenka 
 MS Týnec n. L. a odjezd do honiteb
odpoledne po ukončení posuzování v honitbách vyhlášení výsledků, 
 předání diplomů a věcných cen, slavnostní ukončení 
 58. ročníku MFV v Obecním domě v Kolíně, Legerova ul.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Na zkouškách a soutěžích loveckých psů (dále jen zkoušky) 
posuzují rozhodčí pro výkon loveckých psů. 
2. Rozhodčím se může stát ten, kdo splní podmínky tímto řá-
dem stanovené a získá příslušnou kvalifikaci.
3. Podle druhů zkoušek a plemen loveckých psů se může stát 
rozhodčím pro zkoušky: 
a) ohařů (zkoušky vloh, podzimní, lesní a všestranné), 
b) psů malých plemen na povrchu (zkoušky vloh, podzimní, 
lesní, barvářské a všestranné), 
c) norníků, 
d) honičů (zkoušky honičů, barvářské zkoušky honičů a honič-
ské zkoušky), 
e) barvářů (předběžné zkoušky a individuální hlavní). 

Článek 2
Čekatelé na funkci rozhodčího
1. Každý, kdo chce získat kvalifikaci rozhodčího, musí se nej-
dříve stát čekatelem na tuto funkci a v čekatelské době prokázat 
tímto řádem požadované vlastnosti a předepsané vědomosti. 
2. Čekatel musí být bezúhonný, odborně vzdělaný, charakterní, 
energický, nesmlouvavý a fyzicky zdatný. 

Článek 3
Kvalifikační podmínky
1. Ten, kdo se uchází o funkci čekatele na rozhodčího musí pro-
kázat, že:
- dovršil minimální věk 18 let,
- je členem ČMMJ,
- aktivně se účastní práce na úseku myslivecké kynologie.
2. Uchazeč musí prokázat, že vycvičil a na zkouškách úspěšně 
předvedl: 
a) pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky ohařů - 2 různé ohaře 
na ZV a 3 různé ohaře na PZ v jakékoli ceně, 
b) pro lesní zkoušky ohařů - 3 různé ohaře na LZ nebo VZ v ja-
kékoli ceně. Čekatel pro LZ musí být rozhodčím pro ZV a PZ 
ohařů, 
c) pro všestranné zkoušky ohařů - 3 různé ohaře na VZ v jakékoli 
ceně. Čekatel pro VZ musí být rozhodčím pro ZV, PZ a LZ ohařů, 
d) pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky malých plemen  
- 3 různé psy na ZV a 3 různé psy na PZ v jakékoli ceně, 
e) pro zkoušky vloh a lesní zkoušky malých plemen - 3 různé 
psy na ZV a 3 různé psy na LZ v jakékoli ceně, 
f) pro zkoušky vloh a barvářské zkoušky malých plemen  
- 3 různé psy na ZV a 3 různé psy na BZ v jakékoli ceně, 
g) pro lesní a barvářské zkoušky malých plemen - 3 různé psy 
na LZ a 3 různé psy na BZ v jakékoli ceně, 
h) pro všestranné zkoušky malých plemen - 3 různé psy na VZ 
v jakékoli ceně. Čekatel pro VZ mal. plemen musí být rozhod-
čím pro ZV, PZ, LZ a BZ mal. plemen, 
i) pro zkoušky norníků - 3 různé norníky na zkouškách v noro-
vání se ziskem alespoň 2/3 celkového počtu bodů, 
j) pro honičské zkoušky a barvářské zkoušky honičů - 3 různé 
psy na honičských zkouškách a na barvářských zkouškách ho-
ničů v kombinaci: 2 psy na BZH a 1 pes na ZH nebo 1 pes na 
BZH a 2 psy na ZH, 
k) pro zkoušky barvářů - 2 barváře na předběžných a 1 barváře 
na individuálních hlavních zkouškách.

Poznámka:
Rozhodčím pro VZ jezevčíků může být jmenován rozhodčí s kva-
lifikací pro BZ, LZ mal. plemen, norování, BZH nebo HZ.
BZ mal. plemen a BZH mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací
pro dosled spárkaté zvěře. Zkoušky přinášení retrieverů  
a FT retrieverů mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro  
PZ a VZ ohařů. 

Článek 4
Ustanovení čekatelem rozhodčího
1. Splňuje-li uchazeč o funkci čekatele rozhodčího podmínky 
uvedené v článku 2 a 3 tohoto řádu, požádá OMS, kde je evi-
dován jako člen, o základní dotazník pro čekatele na funkci 
rozhodčího, který řádně vyplní a doloží doklady o prokázání 
kvalifikačních podmínek (fotokopie soudcovských tabulek).
OMS potvrdí základní dotazník a zašle s příslušnými doklady 
sekretariátu ČMMJ. 
2. U žádosti o rozšíření aprobace platí stejné podmínky jako 
v bodě 1. 

Článek 5
Hospitace
1. OMS a sekretariát ČMMJ delegují čekatele na zkoušky tak, 
aby splnil předepsaný počet hospitací do 3 let. V závažných pří-
padech o vyjímce rozhoduje Kynologická komise ČMMJ. 
2. Čekatel musí úspěšně absolvovat předepsaný počet hospitací 
(odst.3) na zkouškách, pro něž má získat kvalifikaci rozhodčího.
3. Čekatel musí s úspěchem hospitovat na zkouškách příslušné-
ho druhu a plemene na funkci rozhodčího: 
a) pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky ohařů - na 2 ZV 
a 3 PZ, 
b) pro lesní zkoušky ohařů - na 2 LZ, 
c) pro všestranné zkoušky ohařů - na 2 VZ, 
d) pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky malých plemen - 2 na 
ZV a 2 na PZ, 
e) pro zkoušky vloh a lesní zkoušky malých plemen - 2 na ZV 
a 2 na LZ, 
f) pro zkoušky vloh a barvářské zkoušky malých plemen - 2 na 
ZV a 2 na BZ, 
g) pro lesní a barvářské zkoušky malých plemen - 2 na LZ  
a 2 na BZ, 
h) pro všestranné zkoušky malých plemen - 2 na VZ, 
i) pro zkoušky norníků - na 3 zkouškách z norování, 
j) pro zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů - 3 na BZH 
a ZH (HZ), v kombinaci : 2 na BZH a 1 na ZH (HZ) nebo 1 na 
BZH a 2 na ZH (HZ),  
k) pro zkoušky barvářů - na 3 Pb. 
4. Hospitaci potvrdí čekateli vrchní rozhodčí, který zašle orignál 
hospitačního listu sekretariátu ČMMJ a kopii předá čekateli. 
5. Nesplní-li čekatel hospitace ve stanovené lhůtě (odst.1), je vy-
ňat ze seznamu čekatelů. 

Článek 6
Zkouška na funkci rozhodčího
1. Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem, 
podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. 
2. Zkouška se skládá z teoretické části, spočívající v přezkoušení 
z příslušných zkušebních řádů formou testu. 

Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích 
pro posuzování výkonu loveckých psů
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plinárního provinění na úseku myslivecké kynologie či hrubě 
poruší myslivecké předpisy, bude odvolán z funkce rozhodčího 
podle platných stanov ČMMJ. 
2. Rozhodčí, který byl odvolán z funkce, musí vrátit průkaz roz-
hodčího do 14 dnů od rozhodnutí sekretariátu ČMMJ. 

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. ČMMJ vede seznam rozhodčích a čekatelů, který každoročně 
upřesňuje a zasílá jednotlivým OMS. 
2. Změny v osobních údajích je rozhodčí, nebo čekatel povinen 
neprodleně oznámit prostřednictvím OMS sekretariátu ČMMJ. 
3. Dnem schválení tohoto řádu pozbývá platnost Zkušební řád 
pro zkoušky kynologických rozhodčích pro posuzování výkonu 
loveckých psů schválený Mysliveckou radou ČMMJ  
ze dne 27. 11. 1998. 

Schváleno usnesením Myslivecké rady ČMMJ dne 28. 5. 2003.
Schváleno usnesením Sboru zástupců ČMMJ dne 21. 6. 2003.

Řád pro jmenování rozhodčích 
pro posuzování exteriéru psů

3. Zkouška se skládá před komisí, kterou deleguje sekretariát 
ČMMJ. 
4. Složí-li čekatel úspěšně zkoušku, stává se rozhodčím pro ten 
který druh zkoušek. 
5. Po úspěšném složení zkoušky a získání kvalifikace rozhodčí-
ho bude rozhodčí zařazen do seznamu, který vede sekretariát 
ČMMJ. 
6. Neuspěl-li čekatel při zkoušce, může ji opakovat v příštím 
roce. Opravná zkouška je přípustná nejvýše jedenkrát. 

Článek 7
Jmenování rozhodčího
1. Rozhodčího jmenuje sekretariát ČMMJ po vykonání zkoušky 
pro čekatele a zařazení do seznamu rozhodčích. 
2. Jako vrchní rozhodčí může být na zkoušky delegován roz-
hodčí po uplynutí doby 3 let od svého zařazení do seznamu 
rozhodčích. 

Článek 8
Odvolání z funkce rozhodčího
1. Rozhodčí, který neplní řádně povinnosti stanovené zkušeb-
ním řádem, případně jej hrubě poruší nebo se dopustí disci-

I. Účel
Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů 

(dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. Vymezuje základ-
ní podmínky pro jmenování rozhodčích. Členské organizace 
ČMKU nemají právo tyto obecné podmínky mírnit.

II. Pojmy
Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují 

následující pojmy:
Rozhodčí: osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem 

a jmenovaná předsednictvem ČMKU (dále jen P ČMKU) jako 
rozhodčí pro posuzování exteriéru psů.

Čekatel: osoba splňující podmínky přijetí stanovené tímto řá-
dem a zařazená do přípravy čekatelů na funkci rozhodčího.

Aprobace: plemeno nebo plemena psů, jejichž exteriér je roz-
hodčí oprávněn posuzovat.

Rozšíření aprobace: proces, ve kterém rozhodčí s určitou 
aprobací získává oprávnění posuzovat další plemena psů.

Hospitace: účast čekatele nebo rozhodčího, který si rozšiřuje 
aprobaci, v kruhu při posuzování psů delegovaným mezinárod-
ním rozhodčím.

Národní rozhodčí: rozhodčí s oprávněním posuzovat ple-
mena psů, pro která má aprobaci, na výstavách a dalších akcích 
všech úrovní na území ČR. Na zahraničních akcích, na které 
byl řádně delegován ČMKU, může posuzovat a to mimo akce 
mezinárodní, sekční (např. evropská ) a světové. Akce musí být 
pořádány pod záštitou FCI.

Mezinárodní rozhodčí: rozhodčí s oprávněním posuzovat 
plemena psů pro která má aprobaci na výstavách a dalších ak-
cích všech úrovní na území ČR i v zahraničí. Akce musí být 
pořádány pod záštitou FCI a rozhodčí na ně musí být řádně de-
legován ČMKU. 

Skupinový rozhodčí: rozhodčí oprávněný posuzovat jednu 
nebo několik skupin FCI a národní plemena v rámci ČMKU, 
přiřazená k příslušným skupinám FCI.

Univerzální rozhodčí: rozhodčí oprávněný posuzovat všech-
na plemena psů FCI a národní plemena v rámci ČMKU.

III. Podmínky pro jmenování rozhodčích.
Čekatelem se může stát žadatel splněním požadavků ČMKU 

prostřednictvím Komise pro rozhodčí ČMKU (dále jen Komise).

Podmínky pro přijetí čekatele:
a) Odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady.
b) Věk minimálně 25 a maximálně 50 let.
c) Místopřísežné prohlášení, že se uchazeč nezabývá obchod-

ní činností v oblasti prodeje psů.
d) Uchazeč musí prokázat, že je 5 let aktivním chovatelem 

s registrovaným názvem chovatelské stanice, odchovy jsou za-
psány v plemenné knize ČMKU a že odchoval minimálně 5 
vrhů plemene, které chce posuzovat, aktivně se zúčastňoval vý-
stav jako vystavovatel a má odpovědnost v kynologii. 

e) Uchazeč musí doložit potvrzení pořadatele výstavy o tom, 
že pracoval minimálně 5x na výstavě jako vedoucí kruhu nebo 
zapisovatel. Za tuto práci na výstavě nesmí požadovat odměnu.

f) Doporučení příslušného chovatelského klubu, kterého je 
uchazeč členem a ve kterém odchoval požadovaný počet vrhů. 

g) Mezi čekatele nemůže být zařazena až do vyjasnění celé zá-
ležitosti osoba, proti které bylo v rámci ČMKU nebo jejích člen-
ských subjektů zavedeno kárné řízení.

h) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky před zkušební ko-
misí, složenou na návrh Komise z mezinárodních rozhodčích. 
Uchazeč musí prokázat základní znalosti zejména z oborů:
- anatomie a fyziologie
- základy genetiky
- standard plemene
- platné řády ČMKU, zejména stanovy, chovatelský, zápisní 
a výstavní řád 
- chování, principy a provádění posuzování
- předpisy FCI, zejména stanovy, chovatelský a výstavní řád 
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termíny a zkušební komisi stanoví P ČMKU. Komise bude zve-
řejněna nejméně 2 měsíce před konáním zkoušky. Náklady na 
tuto komisi platí ČMKU. Pokud bude klub požadovat dalšího 
než takto stanoveného rozhodčího, může delegovat vlastního 
rozhodčího na své náklady.

Závěrečná zkouška je bezplatná, její eventuální opakování je 
zpoplatněno ve výši stanovené P ČMKU.

IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích.
Přijetí žádosti o rozšiřování není nárokové. Povolení rozšiřo-

vání je podmíněno potřebami ČMKU. 
a) Další rozšiřování aprobací lze povolit rozhodčímu, který 

posuzuje nejméně 3 roky, posoudil nejméně 3 výstavy, z toho 
dvě na kterých mohl zadávat čekatelství českého šampionátu 
krásy CAC a nedopustil se přestupků proti řádům ČMKU. Rov-
něž bude hodnoceno posuzování v uplynulém tříletém období, 
zejména po stránce odborné, morální a etické. 

b) Žádost o rozšíření aprobace podává rozhodčí písemně se-
kretariátu ČMKU. Ten osloví předmětné kluby a vyžádá si jejich 
vyjádření. O přijetí či odmítnutí rozhodne P ČMKU na návrh 
Komise. 

c) Rozhodčí musí přednostně rozšiřovat své aprobace v té 
skupině FCI, ve které je rozhodčím a pokud chce dál rozšiřovat, 
musí nejprve dokončit tuto skupinu. Výjimky může povolit Ko-
mise. Rozšiřování aprobací v další skupině FCI - žádost podává 
rozhodčí písemně Komisi. Jestliže Komise rozšíření doporučí, 
budou o tom příslušné chovatelské kluby písemně informovány 
sekretariátem ČMKU. Současně lze rozšiřovat aprobace maxi-
málně na 3 plemena. 

d) Získání aprobace je podmíněno minimálně trojí hospitací 
na výstavě nebo 1x na bonitaci a 2x na výstavě, včetně výstav 
mezinárodních, v kruhu příslušného plemene. I v tomto přípa-
dě musí být žadatel o rozšíření aprobace na výstavu řádně dele-
gován. Hospitace může být provedena pouze u mezinárodních 
rozhodčích a slovenských rozhodčích řádně delegovaných na 
akci v ČR. 

Přijímací zkouška:
Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komi-

se, musí odpovídat minimálním požadavkům řádu FCI. O vý-
sledku zkoušky musí být účastník ihned informován a o jejím 
průběhu musí být proveden zápis. Zkoušky pořádá ČMKU. 
Zkušební komisi jmenuje na návrh předsedy Komise P ČMKU. 
V případě neúspěchu může být žadatel opakovaně přezkoušen 
s odstupem 1/2 roku a to pouze 2x.

Účast na přijímacích zkouškách a případných opakováních je 
zpoplatněna částkou stanovenou P ČMKU, splatnou před zahá-
jením konání zkoušky.

Příprava čekatelů:
Příprava čekatelů je metodicky řízena odborným orgánem 

ČMKU - Komisí.
a) Příprava čekatele probíhá minimálně 1 rok, maximálně  

3 roky.
b) Čekatel má povinnost zúčastnit se přednášek pořádaných 

Komisí pro rozhodčí ČMKU. 
c) Během přípravného období se čekatel nejméně 6x zúčastní 

hospitace na výstavách v kruhu nebo na bonitacích příslušné-
ho plemene, na akcích pořádaných členskými organizacemi 
ČMKU, z toho nejméně 4x na výstavách se zadáváním CAC 
z toho jednou na klubové nebo speciální výstavě. Na výstavu 
musí být předem delegován pořádající organizací, která provádí 
i delegaci rozhodčích. Tyto hospitace nemohou být prováděny 
na mezinárodních výstavách. 

d) Během hospitací musí čekatel být celkem účasten na po-
souzení minimálně 30-ti jedinců daného plemene se sestavením 
tří posudků při každé hospitaci. U málopočetných plemen psů 
může být počet 30 jedinců přiměřeně snížen individuálním roz-
hodnutím P ČMKU. 

e) Hospitovat lze pouze u mezinárodního rozhodčího, tento 
rozhodčí je povinen předat ČMKU potvrzení o znalostech, se-
psání posudků a chování čekatele.

f) Závěrečných zkoušek se může zúčastnit pouze čekatel, 
který byl minimálně 6x hodnocen výborně nebo velmi dobře 
a hospitace splnil nejméně u dvou rozhodčích. 

g) K závěrečným zkouškám může být připuštěn čekatel, který 
doložil potvrzení pořadatele výstavy, že v průběhu přípravného 
období pracoval minimálně 5x na výstavě jako vedoucí kruhu 
nebo zapisovatel. Nezapočítávají se práce doložené před přijí-
macími zkouškami. Za tuto práci na výstavě nesmí požadovat 
odměnu.

h) Během jednoho kalendářního dne lze u jednoho plemene 
hospitovat pouze 1x.

i) Čekatel je povinen nechat si potvrdit hospitační list u vede-
ní výstavy (výstavní kancelář) nebo u pořadatele bonitace.

Závěrečné zkoušky:
Závěrečné zkoušky čekatelů provádí ČMKU. Zkušební komisi 

na návrh Komise P ČMKU. Je nejméně tříčlenná.
Zkouška se skládá ze dvou částí:
a) teoretické -při které čekatel prokazuje znalosti z výše uve-

dených oborů (viz příprava čekatele). Dále musí být čekatel 
schopen komentovat standard a vývoj plemene. Zkouška je  
ústní a písemná.

b) praktické - skládající se z praktického posouzení nejmé-
ně tří jedinců daného plemene včetně vypracování písemných 
posudků. Zkoušejícími musí být minimálně dva mezinárod-
ní rozhodčí s aprobací na dané plemeno. O výsledku zkoušky 
musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky 
musí být proveden zápis. V případě neúspěchu může být čekatel 
opakovaně přezkoušen v některém z dalších termínů, určených 
P ČMKU a to pouze 2x. Závěrečné zkoušky čekatelů se budou 
konat 2x ročně, na předem stanovené jarní a podzimní výstavě, 
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e) Rozhodčí rozšiřující si aprobaci musí být účasten při po-
souzení minimálně 10-ti jedinců celkem za hospitace. 

f) Posuzující rozhodčí potvrdí hospitaci, uvede počet posou-
zených jedinců a ohodnotí znalosti žadatele o rozšíření aproba-
ce ze standardu plemene. 

g) Rozšiřování je možné pro tři plemena v jeden den při tom, 
že posuzování plemene v daném kruhu je dokončeno. 

h) Žadatel o rozšíření aprobace si nechá potvrdit hospitační 
list u vedení výstavy. 

i) K závěrečné zkoušce může být připuštěn rozhodčí, jehož 
znalosti byly hodnoceny minimálně 3x jako výborné nebo vel-
mi dobré a to minimálně od dvou rozhodčích. 

j) Rozhodčí, který má splněné hospitace tak, jak to požaduje 
tento řád, požádá ČMKU o zajištění závěrečné zkoušky. Zkouš-
ka se provádí na určené výstavě formou písemného posudku 
předvedeného psa a ústního komentáře. Zkoušejícím musí 
být pověřený mezinárodní rozhodčí nebo rozhodčí specialista 
pro dané plemeno. Na zkoušky dohlíží další rozhodčí pověře-
ný P ČMKU. O výsledku zkoušky musí být žadatel o rozšíření 
aprobace neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být 
proveden zápis. V případě neúspěchu může být žadatel o rozší-
ření aprobace opakovaně přezkoušen, nejméně s odstupem půl 
roku a to pouze 2x. 

k) Skupinový rozhodčí, který posuzuje minimálně 50 ple-
men psů z více skupin, může požádat prostřednictvím Komise 
P ČMKU o umožnění individuálního studia pro další plemena 
vždy jedné skupiny FCI. Komise doporučí, o kterou skupinu je 
třeba rozšiřovat a určí zástupce dané skupiny jako garanta pro 
přípravu na praktické zkoušky. Během kalendářního roku je 
možné rozšíření o jednu skupinu FCI.

V. Všeobecná ustanovení.
a) Rozhodčí musí být členem členského subjektu ČMKU.
b) ČMKU vede evidenci národních a mezinárodních roz-

hodčích, čekatelů, rozhodčích rozšiřujících si aprobaci, lektorů 
a zkušebních komisí.

c) ČMKU, která do své evidence zařazuje čekatele nebo 
rozhodčího, je povinna si ověřit, jsou-li splněny požadované 
předpoklady a informovat všechny chovatelské kluby v rámci 
ČMKU pro plemeno/a o jejichž posuzování se jedná. Protest 
proti přiznání - rozšíření aprobace lze podat ze závažných a do-
ložených důvodů vedení Komise.

d) Případné přestupky všech rozhodčích řeší orgány ČMKU 
podle platných řádů ČMKU.

e) Rozhodčí, který neposuzoval 5 let, musí být přezkoušen ze 
znalosti standardu plemene a výstavních předpisů, jinak nesmí 
posuzovat.

f) Z evidence musí být vyškrtnuti čekatelé a rozhodčí zabýva-
jící se obchodováním se psy. 

g) V pravomoci předsednictva ČMKU je na základě návrhu 
předsedy Komise určit finanční náležitosti související se zkouš-
kami rozhodčích a čekatelů.

h) Dopustí - li se rozhodčí přestupku vůči chovatelskému, 
zápisnímu a výstavnímu řádu ČMKU nebo etice rozhodčího, 
nebude delegován na akce (i předem schválené), a to až do vy-
řešení jeho přestupku. Šetření musí proběhnout za jeho  
přítomnosti.

VI. Rozdělení rozhodčích.
Rozdělení podle plemen:
a) Rozhodčí pro jednotlivá plemena - posuzuje pouze jedno 

nebo více plemen.
b) Skupinový rozhodčí - posuzuje jednu nebo více skupin 

FCI. Do kategorie skupinový může být zařazen rozhodčí, který 
posuzuje nejméně 50 % plemen z příslušné skupiny nebo 75% 
u nás chovaných plemen z příslušné skupiny. O zařazení rozho-
duje P ČMKU na návrh Komise.

c) Univerzální rozhodčí - je rozhodčí, který má na základě 
splnění podmínek daných FCI od své národní organizace po-
voleno posuzovat všechny skupiny FCI včetně národních, FCI 
zatím neuznaných plemen. Je zmocněn navrhovat čekatelství 
CACIB na mezinárodních výstavách všem plemenům uznaným 
FCI za předpokladu znalosti alespoň jednoho jazyka FCI.

Rozdělení podle zařazení:
a) Národní rozhodčí - posuzuje všechny typy výstav na  

území ČR.
b) Mezinárodní rozhodčí - má právo posuzovat na meziná-

rodních výstavách v zahraničí a navrhovat CACIB. Do sezna-
mu mezinárodních rozhodčích může být zařazen rozhodčí na 
základě žádosti předložené Komisi a schválené P ČMKU, který 
posuzuje minimálně 3 roky a posuzoval alespoň 5x na národ-
ních a mezinárodních výstavách v ČR. Povinností ČMKU je 
vést aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích a každý 
rok jej předávat úřadu FCI. 

VII. Práva a povinnosti rozhodčích.
Práva a povinnosti rozhodčích jsou blíže specifikována ve Vý-

stavním řádu FCI a ČMKU.

Řád byl schválen P ČMKU dne 4. 11. 2004 s platností  
od 1. 1. 2005.

Chovatelský a zápisní řád
Českomoravské kynologické unie

Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) 
je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického 
zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností 
specifických pro jednotlivá plemena .

I. Úvodní ustanovení
1. Chovatelský a zápisní řád ČMKU je základní normou pro 

chov plemen psů začleněných do ČMKU.

2. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby.
3. Speciální chovné podmínky určují chovatelské kluby. Tyto 

podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými práv-
ními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární 
péči a zákonem č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v 
platném znění.

4. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI 
v plném rozsahu.

5. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli 
plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. 

II. Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především re-

spektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov 
nesmí být na úkor zdraví).
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2. Druhy chovu: 
•  čistokrevná plemenitba 
•  křížení (ve smyslu předpisů FCI).

III. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní 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. Agresivní jedi-
nec nemůže být využit v chovu.

2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské klu-
by ve své pravomoci při respektování platného standardu FCI. 
Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné 
podmínky pro zařazení do chovu.

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

4. K chovu (krytí) smí být použiti jedinci minimálního stáří 
15 měsíců u malých plemen (do 50 cm kohoutkové výšky uvá-
děné standardem) a 18 měsíců u velkých plemen.

5. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v 
den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může, v 
souladu se specifickými podmínkami plemene, povolit přísluš-
ný chovatelský klub za předpokladu, že použití k chovu není 
na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být 
v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně 
vyšetřen veterinárním lékařem. 

IV. Chovatel, majitel chovného psa
1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická oso-

ba, která má vlastnické právo k chovnému psu (feně). Průkaz 
původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného 
chovného psa (feny).

2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatel-
ská stanice byla řádně zaregistrována.

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

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

5. Změna držení:
•  u chovného psa neprodleně 
•  u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatel-

skému 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 ply-
noucí z krytí chovným psem.

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

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit 
plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z maji-
telů nebo držitele podepsaný ostatními spolumajiteli, ev. všemi 
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).
2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).

3. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
a) jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu
b) jméno feny a číslo jejího zápisu
c) jméno a adresu majitele nebo držitele psa
d) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
e) podpisy obou majitelů (držitelů)
f) místo a datum krytí.
4. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, 

který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do ple-
menné knihy a vydání průkazu původu.

5. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutný-
mi k zápisu vrhu určí chovatelský klub sám. 

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, ma-
jitel feny.

5. Držitel psa je povinnen se o fenu řádně starat v době, kdy je 
u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, kte-
ré v této době fena způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes ve 
smyslu chovatelského řádu příslušného klubu.

7. Při neplánovitém krytí jiným psem než smluveným je dr-
žitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu 
všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn 
po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrov-
nání.

8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držite-
le chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom 
zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu 
úhynu feny.

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo z důvodů na straně drži-
tele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit ma-
jiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné 
feny nedošlo z důvodů na straně držitele chovného psa, je drži-
tel 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. Při úhradě krytí formou štěněte pří-
sluší první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, kte-
rá by měla hlavně obsahovat tyto body:

a) doba výběru štěněte majitelem psa
b) doba odběru štěněte majitelem psa
c) doba, po které právo na výběr štěněte zaniká
d) doba, po které právo na odběr štěněte zaniká
e) vyrovnání výloh s dopravou
f) zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá 

štěňata nebo jen jedno štěně, případně, že štěně zvolené majite-
lem psa do doby odběru uhyne. 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 přede-
psanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. 
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Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, 
kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způ-
sobem.

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

14. Právo krytí zdarma zanikne 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 chovatelský 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 uvědoměn 
příslušný chovatelský klub.

2. Určit počet vrhů feny v kalendářním roce je v pravomoci 
chovatelského klubu.

3. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpoví-
dá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. 
Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí pro-
vádět pouze veterinární lékař v případech stanovených §5 záko-
na 246/1992 Sb. Jde o případy kdy :

a) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická 
nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete zname-
nají při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení

b) jde o nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu 
nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat

c) jde o regulování populace zvířat.
Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených 

důvodů zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.
4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprá-

vu příslušnému poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:
•  základní identifikační údaje
•  datum krytí a vrhu 
•  počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat 
•  pohlaví 
•  barvy štěňat 
•  zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, 

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

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

6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 49 dnů. Štěňata 
(vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem. 

VIII. Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chova-

telské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a drže-
ných fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celo-
životní.

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem 
její registrace FCI. Tento název nelze měnit.

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

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jmé-
na jedince. 

6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chova-
teli je možný děděním nebo smluvním postoupením.

7. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.

8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice 
musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci cho-
vatelských stanic ČMKU. 

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je při-

hláška vrhu.
2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahra-

ničního krytí i kopie originálu průkazu původu včetně dokladu 
o chovnosti.

3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou nejpozději do 
28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné 
knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písme-
nem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Do-
poručuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvlášt-
ní abecední řadu.

5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
6. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schematu: 

- zkratka plemenné knihy / identifikační značka plemene / číslo
zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla 
zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifi-
kaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

7. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má 
chovatel trvalé bydliště. 

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vysta-

veny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle 
výše uvedeného schematu. V případě, že jsou importovaní je-
dinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných 
vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původ-
ní plemenné knihy (původní plemenná kniha / česká plemenná 
kniha/ zkratka plemene/ číslo zápisu).

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno do-
ložit ověřeným překladem. 

XI. Zápis jedinců do registru
1. Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují:
a) importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných kni-

hách neuznaných FCI
b) štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři gene-

race předků řádně zapsané v plemenných knihách uznaných FCI
c) jedinci bez průkazu původu.
2. Podmínkou pro zapsání do registru : - viz bod c) - souhlas 

příslušného chovatelského klubu. Jedinec musí být posouzen na 
dvou výstavách dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně 
známkou “velmi dobrá”. V dalším chovu by měl, dle doporučení 
FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen.

3. Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou ne-
zaměnitelně označeny nápisem: “ČMKU - registr”. 

XII. Průkaz původu
1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a 

označeném znakem FCI a ČMKU.
2. Průkaz původu musí obsahovat:
•  rodokmen, nutné identifikační údaje o psu - feně
•  nejméně tři generace předků 
•  přílohu, část určenou k zápisu výsledků z výstav, závodů, 

zkoušek, svodů a bonitací. 
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Prů-

kaz původu je příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je povi-
nen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zby-
tečného odkladu po té, co jej obdržel z Plemenné knihy ČMKU, 
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kterou byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje  
i cenu průkazu původu.

4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné 
knize. Za poškozený průkaz je možno vystavit přepis, za zniče-
ný nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo 
dalších kynologických časopisech vystavit duplikát.

5. Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze Plemenná kniha 
ČMKU.

6. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci 
(plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterináři, po-
radci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU).

7. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá 
svým podpisem ten, kdo zápis provedl. 

XIII. Vývoz
1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí 

být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: 
razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem 
ČMKU, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka  
a adresou nového majitele.

2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchod-
ních organizací je nepřípustný. 

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU 

se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje 
kárnému řízení.

2. Chovatelský řád jednotlivých chovatelských klubů musí 
respektovat ustanovení tohoto chovatelského řádu a závazných 
právních předpisů.

3. Prováděcí pokyny pro zápis do Plemenné knihy ČMKU vy-
dává P ČMKU. 

Schváleno předsednictvem ČMKU dne 14. 9. 2000.
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení ÚKOZ, 
tj. dnem 20. 9. 2000

Článek 1 - Účel výstavního řádu 
Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstav-

ního řádu FCI a platí pro výstavy pořádané na území ČR. Upravuje 
podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly 
jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, 
které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem upravují 
propozice výstavy. Výstavy reprezentují kynologii před veřejností, 
přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov  
a držení jednotlivých plemen psů. 

Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí: 
- pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak 
- plemeno: plemeno uznané FCI, které má uznaný standard FCI, 

národně uznané plemeno, dosud mezinárodně neuznané či pleme-
no nově tvořené, které je registrováno národní organizací 

- vystavovatel: zpravidla majitel psa nebo osoba pověřená majite-
lem k předvedení psa na výstavě. 

Článek 2 - Plánování a organizace výstav
a) Výstavu může uspořádat jakákoli kynologická organizace, která 

je začleněna do ČMKU a má právní subjektivitu (dále jen pořadatel). 
b) Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí po-

řadatel zaslat do 15. srpna předchozího roku sekretariátu ČMKU, 
případné změny schvaluje Předsednictvo ČMKU. Při koordinaci 
bude obecně dodržována zásada chráněných termínů mezinárod-
ních a národních výstav na území republiky. Žádost o uspořádání 
mezinárodních a národních výstav se řídí doplňujícími předpisy 
ČMKU, která tyto termíny schvaluje.

c) Kalendář výstav bude zveřejněný do 1. ledna. Výstavy pořáda-
né v lednu a v únoru budou zařazeny do Kalendáře kynologických 
akcí předchozího roku.

d) Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpo-
vídá pořadatel. Pořadatel výstavy (speciální, klubové) je povinen 
požádat před vydáním propozic ČMKU o souhlas se zadáváním če-
katelství šampionátu ČR (CAC, CAJC). Předsednictvo ČMKU určí, 
zda a za jakých podmínek lze čekatelství zadávat.

e) Výstavy jsou finančně zabezpečovány pořadatelem, pokud
není předem smluvně stanoveno jinak.

f) Vlastní realizací výstavy pověřuje pořadatel výstavní výbor. 

Článek 3 - Druhy výstav 
Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na: 
a) oblastní a krajské 
b) klubové (CAC, CAJC) 
c) speciální (CAC, CAJC) 
d) národní (CAC, CAJC) 
e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI) 
a) Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená  

v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního roz-
dělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být 
speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

b) Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být uspořádány 
jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro 
plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním 
titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, pís-
meno c VŘ ČMKU. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro 
všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné 
podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC  
a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje.

To znamená:
1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC
1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC
1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC
c) Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz 

speciální výstavy 20.. pro plemeno(a), které spadá do kompetence 
pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být 
současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jed-
nom kalendářním roce pořádána pouze jedna spec. výstava. 

d) Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro 
všechna plemena. 

e) Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství me-
zinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - pří-
stupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou 
FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

Článek 4 - Výstavní třídy 
a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy. 
b) Rozdělení psů do tříd: 
1. třída dorostu 6 - 9 měsíců 
2. třída mladých 9 - 18 měsíců 

Výstavní řád
Českomoravské kynologické unie
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3. mezitřída 15 - 24 měsíců 
4. třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez 

ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
5. třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách 

přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která 
musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsa-
nou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí 
být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X.
Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro 
ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. “malý certifikát”. Vystavují
organizace pověřené ČMKU.

6. třída šampionů od 15 měsíců, je otevírána pouze na meziná-
rodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní 
šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.

7. třída veteránů od 8 let. 
8. mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez ná-

roku na kvalifikaci a pořadí.
9. třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může 

být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným 
mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního 
vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uve-
dené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

S výjimkou mezinárodních výstav mohou být v některých  
speciálních případech (např. u plemene německý ovčák) vypsány třídy 
s jiným členěním, tak jak to odpovídá potřebám chovu a typu výstav.

Pro plemeno německý ovčák jsou na Speciálních výstavách vypi-
sovány následující třídy: 

- třída dorostu 6 - 12 měsíců 
- třída mladých 12 - 18 měsíců 
- třída dospívajících 18 - 24 měsíců 
- třída pracovní - od 24 měsíců, je podmíněna zkouškou z výkonu 
- třída veteránů od 8 let 
Některá plemena jsou posuzována odděleně podle zbarvení. 

Plemena, kterých se členění týká, určuje pro Mezinárodní výstavy 
směrnice FCI, pro ostatní typy výstav směrnice ČMKU. 

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI. 
Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělo-

vání titulu Český šampion a Český Junior šampion (viz příloha VŘ). 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním 

výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. 
K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu pů-

vodu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující  
pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvová-
ní předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je 
pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

Článek 5 - Klasifikace
Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením 

(stužka, rozeta apod.). 
a) Třída dorostu 
- velmi nadějný: žlutá barva 
- nadějný: bílá 
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává 

se titul Vítěz třídy. 
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů  

(ev. vítězů), veteránů: 
- výborná: modrá 
- velmi dobrá: červená 
- dobrá: zelená 
- dostatečná: fialová
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných znám-

kou výborná či velmi dobrá. 
c) Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
- výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, 

který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je před-
veden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vy-
rovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní 
postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. 
Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene. 

- velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který 
má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dob-
ré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfolo-
gické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci. 

- dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky 
svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. 

- dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje 
znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu 
velmi mnoho.

- neoceněn: Pro vady přechodného rázu. 
Vyloučen z posuzování musí být jedinec s vadami, které standard 

taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl 
proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. 
V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí 
uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili. 

Článek 6 - Tituly 
a) Vítěz třídy. Může být udělen na oblastních nebo krajských vý-

stavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, 
vítězů a veteránů ocenění výborný 1. 

V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udě-
len v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mla-
dých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí pro MV). 

b) Oblastní a krajský vítěz. Může být udělen nejlepšímu psovi a feně 
z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

c) Klubový vítěz. Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje 
statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, 
stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje 
se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce. 

d) Vítěz speciální výstavy. Nejlepší pes a fena plemene z konkuren-
ce výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. 

e) Národní vítěz. Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na ná-
rodní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy 
otevřené, pracovní, vítězů. 

f) Nejhezčí veterán. Pes nebo fena z konkurence vítězů třídy  
veteránů. 

g) Vítěz plemene FCI (BOB). Do soutěže nastupují CAJC a nej-
lepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální 
výstavy) a výborní 1 z třídy veteránů. Titul může být zadán jen na 
výstavách se zadáváním CAC. 

h) Vítěz skupiny FCI (BIG). Do soutěže nastupují všichni vítězové 
plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. 

i) Vítěz výstavy (BIS). Do soutěže nastupují všichni vítězové  
skupin FCI. 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných 
jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na 
jeho zadání. 

Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v 
souladu s propozicemi výstavy. 

Článek 7 - Čekatelství 
a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC) 
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český 

junior šampion, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v kata-
logu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC). 

b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC): 
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu 

Český šampion, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden  
v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC). 
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c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB): 
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, 

který je přílohou tohoto VŘ. Příslušná ustanovení týkající se pod-
mínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být 
uvedena v katalogu mezinárodních výstav. 

Čekatelství uděluje (CAC, CAJC) nebo navrhuje (CACIB) 
rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V pří-
padě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být 
předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá 
(navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno 
datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, 
jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven  
na oficiálním formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC a CAC  
a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných 
na území České republiky. 

Článek 8 - Soutěže 
Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav  

pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, 
propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně 
chovu jednotlivých plemen. 

Zpravidla se vypisují tyto soutěže: 
a) Nejhezčí pár psů 
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou 

v majetku jednoho majitele. 
b) Chovatelské skupiny 
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející 

z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou 
různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí 
být v majetku chovatele. 

c) Mladý vystavovatel (Junior Handling) 
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. 

Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předvá-
děného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě 
posouzen. 

Rozdělení věkových kategorií: 
1. skupina 9 - 13 let 
2. skupina 13 - 17 let
Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nej-

méně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let  
a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.

Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo 
nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let 
a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let.

d) Soutěž o nejlepšího plemeníka se vypisuje pouze na klubo-
vých a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník 
s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se 
typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený 
v normální konkurenci. 

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být 
uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu 
výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí. 

Článek 9 - Rozhodčí 
a) Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou 

uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k po-
suzování příslušných plemen. 

b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhod-
čí, kteří jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhodčích člen-
ského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, kteří jsou uvedeni 
v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro 
uvedení na listinu mezinárodních rozhodčích. 

c) Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzo-
vat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU 

a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání dotazníku - potvrze-
ní, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob 
získání kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhod-
čích upravují speciální mezinárodní a národní předpisy. 

d) Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výsta-
vu delegován a to výhradně na ta plemena, pro která má kvalifikaci.

e) Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomorav-
ská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací 
pověřena. Stejným způsobem se provádí delegace čekatelů. 

f) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pově-
řen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedo-
staví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou. 

Povinnosti hlavního rozhodčího: 
- řídí poradu rozhodčích, 
- je předsedou komise, která rozhoduje o protestech, 
- přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím, 
- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o průběhu výstavy. 
g) Rozhodčí má právo: 
- požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro 

posuzování psů, 
- upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů 

nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hru-
bém porušení odmítnout posuzovat psy, 

- neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud za-
vinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posou-
zen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí, 

- na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce ve výši, 
která byla dohodnuta předem. 

h) Rozhodčí má povinnost:
- odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organi-

zací, která není zastřešena členskou organizací FCI, 
- písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace 

rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či dele-
gující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet je-
dinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.) 

- zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu 
před zahájením výstavy, 

- vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat 
pouze a výhradně podle standardu FCI, 

- vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění. V každé 
třídě (mimo třídy dorostu) určit pořadí čtyř jedinců. U ostatních 
jedinců budou zadána ocenění bez uvedení pořadí, 

- neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před 
výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, 
kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo partneru, 

- rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele, 
- vyplnit knihu rozhodčího a předat ji ke kontrole  

výstavnímu výboru 
- neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince.
i) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování  

v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že 
- nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování, 
- nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výsta-

vách kde je ve funkci rozhodčího v den, kdy posuzuje, 
- nesmí posuzovat psy rodinných příslušníků, 
- psy, které předvádí na výstavě, kde není rozhodčím, musí být 

buď z jeho vlastního chovu, nebo musí být jejich vlastníkem, nebo 
musí patřit partneru nebo blízkému příbuznému, 

- nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vy-
stavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat, 

- v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu bu-
dou předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet, 

- v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez 
diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile. 
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- při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické 
nápoje, 

- nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování, 
- tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele 

Článek 10 - Posuzování 
a) O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn roz-

hodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvede-
ných jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení 
jedinci splňují podmínky opravňující přihlášení do příslušné třídy 
(věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.) 

b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových dů-
vodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích. 

c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze roz-
hodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením 
hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). 
Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovate-
li. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořada-
tele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se 
zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotogra-
fové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzová-
ní a určení pořadí. 

d) Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném 
znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikají-
cích dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich 
garantem. 

e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo 
konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou na-
dějný, velmi nadějný nebo výborný, velmi dobrý). 

f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, 
případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhod-
čím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu nebo kvalifikačního
listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výbo-
rem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh 
výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího). 

g) Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, 
zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí. 

Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu 
a) Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště 

musí být zapsáni v Plemenné knize Českomoravské kynologické 
unie - (týká se importovaných jedinců). 

b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uve-
deny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto 
VŘ). 

Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni 
a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. 
b) Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polo-

vině březosti, feny kojící a háravé feny. 
c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat. 
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti 

týrání 246/1992 Sb. v platném znění zejména ve znění zákona  
č. 77/2004 Sb.) 

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru) 
a) Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí. 
b) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast 

na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na 
výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřej-
něním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, 
národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení roz-
hodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen. 

c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy 
a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek. 

d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné 
doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů). 

e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhod-
čích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu ma-
teřských organizací. 

f) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře. 
g) Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom 

musí dbát na dostatečnou velikost kruhů, zejména s ohledem na 
speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, případně další 
nezbytné vybavení (např. váhy, stůl s podložkou na posuzování, sig-
nální pistole apod.) 

h) Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, do-
statečný počet barevných označení a doklady o udělení titulů  
a čekatelství. 

i) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy. 
j) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po 

dobu konání výstavy. 
k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu  

a náhrady v předem stanovené výši. 
l) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které 

stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) 
a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují. 

m) V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní 
poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. 

Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele 
Vystavovatel má právo: 
a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stano-

veném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, 
b) na posouzení přihlášeného psa, 
c) obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stuž-

ku a případně získanou věcnou cenu, 
d) používat tituly získané na výstavách, 
e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování 

vlastního psa, 
f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkon-

nostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však 
má být provedeno výhradně v průběhu výstavy , výjimečně na zá-
kladě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU a to 
za úhradu stanovenou P ČMKU. 

g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic. 
Vystavovatel má tyto povinnosti: 
a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku dolože-

nou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvr-
dit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení 
tohoto VŘ a propozic, 

b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky, 
c) při přejímce na výstavu se vykázat “Přijetím přihlášky”, 
d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele, 
e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) při-

děleným číslem, 
f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, 

aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen. Dbát pokynů  
rozhodčího, 

g) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody 
způsobené psem plně odpovídá vystavovatel, 

h) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh 
výstavy, 

i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, 
nemá nárok na vrácení výstavního poplatku. 
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Článek 15 - Protest 
a) Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí  

a titulů) není přípustný. 
b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či 

propozic) je přístupný. Protest musí být podán písemně a současně 
se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice. 

c) Protest musí být podán v průběhu výstavy. 
d) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředi-

tele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího 
(pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsled-
ku musí být učiněn písemný zápis. 

e) Protest může podat v průběhu výstavy kdokoli. 
f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování 

ve všech kruzích) se neprojednává. 

Článek 16 - Ručení 
a) Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění 

psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v prů-
běhu výstavy. 

b) Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. 

Článek 17 - Veterinární předpisy 
a) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat 

právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče  
a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené or-
gánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti 
uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s práv-
ním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce. 

b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která 
povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší. 

c) Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy  
návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí. 

Článek 18 - Tresty a sankce 
a) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a propo-

zic výstavy může mít za následek disciplinární jednání. Příslušnost 
k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy jednotlivých ky-
nologických organizací. 

b) Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat sekreta-
riátu ČMKU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zada-
ných titulů. 

Schváleno předsednictvem ČMKU 22. 11. 2001. Nové znění Vý-
stavního řádu nabývá platnosti od 1. 1. 2002

Úpravy v čl. 4 bod b) a čl. 12 schváleny předsednictvem ČMKU 
dne 19. 2. 2004 s okamžitou platností.

Úpravy v čl. 1 a 7 bod c) schváleny P ČMKU na zasedání dne  
25. 3. 2004 - Usnesení 14/01/04 (s okamžitou platností). 

Úpravy v čl. 8 bod c) schváleny P ČMKU s platností ode dne  
1. 7. 2004.

Úprava čl. 3 bod b) schválena P ČMKU dne 7. 10. 2004 s okamži-
tou platností - Usnesení 19/03/04.

Změna čl. 3 bod b) schválena předsednictvem ČMKU dne  
20. 1. 2005 s okamžitou platností (Usnesení 22/02/05) a doplněna 
vysvětlením dne 17. 02. 2005.

Vážený pane redaktore,

Předem Vás srdečně zdravím a mrzí mne, že jste se nezeptal druhé 
strany, než jste otiskl rozhovor s p. R. Dufkem.

Moje fena Kety z Lučkovic nebyla roční, ale stáří 18 měsíců a měla 
PZ v I. ceně s jednu trojkou a jednu dvojkou a byla chovná. Letos moh-
la dát třetí vrh.

Jak Dufek píše v Myslivosti 1/2005, že ji cvičil pro mne, tak to nebyl 
můj nápad, ale když při jedné návštěvě Dufkovi fenu viděli, jak je rychlá,
hlasitá, tak mne přemluvili, abych jí R. Dufkovi zapůjčil, že potřebují na
příští rok 2003 psa na vrcholové zkoušky. Dohodli jsme se, že cvičiteli 
dám za to vrh štěňat od Kety a ne jedno štěně, jak píšete. Rodokmen byl 
samozřejmě zapůjčen spolu s fenou k zapisování dosažených zkoušek.

Když se kvalifikovala na MRK, tak jsem fenu u Dufka ještě ponechal.
V lednu 2004 ji nakryl, fena však nezabřezla. Mám obavy, aby nebyla 
zkažená injekcemi, které dostala, aby mohla na vrcholové zkoušky.

Po MRK jsem p. Dufkovi navíc nad dohodu dal ročního psa Cira  
z Lučkovic, aby měl zase psa letos na zkoušky. Psa si sám vybral.

14 dnů po MRK p. Dufek Kety nepřivezl a na otázku, kde má Kety, vů-
bec nereagoval. Kety si ve vrhu vybral můj tehdy devítiletý vnuk  
a protože byla hlasitá a nemohla kvůli sousedům být ve výběhu, spávala  
s ním rok u postele. Na jeho otázky, kdy nám vrátí Kety, když má všechny 
zkoušky hotové a i Cira odvezli, jsem si pro Kety dojel. Kety mi vydal bratr 
Radka Dufka. Nechápu, jak můžete napsat, že „majitel fenu ukradl před
očima“. To snad není možné ani u nás, aby si vlastník ukradl svoji věc.

V souladu s dohodou jsem jel fenu nakrýt do Němčic na Hané, kde 
jsem ještě Radku Dufkovi předložil písemnou dohodu shodnou s ústní
z listopadu 2002, rozšířenou o možnost oboustranné kontroly a to pří-
tomnosti cvičitele R. Dufka jak u krytí, tak u samotného vrhu štěňat,
abych jako důkaz dobré vůle rozptýlil možné obavy R. Dufka o předání
vrhu, ke kterým jsem však nezavdal ani nejmenší příčinu. Fotokopii 
dohody vám zasílám. R. Dufek dohodu ke škodě obou stran odmítl 
podepsat a dál mně jako majiteli protiprávně zadržuje rodokmen Kety 
z Lučkovic, takže mně jako majiteli a chovateli znemožnil fenu krýt.

Celý problém je v tom, že když p. Dufek viděl, jak je fena výjimeč-
ná, přišel s tím, že chce, aby se štěňata jmenovala „Z Dufkova dvora“.
Nic takového však dohodnuto nebylo a já se v žádném případě vydírat 
nenechám. V klubu NKO jsem již 40 let. Jiné plemeno než NKO jsem 
nikdy nechoval. Plemenitbu jsem prováděl vždy četně a ne na kšeft.
Podle toho tomu také odpovídají exteriérové a pracovní vlastnosti psů 
z mé chovné stanice. Například když panu Třešňákovi z Mukařova dvě 
štěňata uhynula na parvovirózu, peníze jsem mu vrátil, i když slíbil, že 
si štěňata naočkuje. Ostatní štěňata neonemocněla i bez očkování, tak-
že já jsem infekci v chovu neměl.

O stavu věci jsem informoval i předsedu klubu. A vám tento dopis 
zasílám proto, abyste již nemusel informovat jednostranně a bez pod-
kladů. Je obrovská škoda, že takto výjimečná fena nebude moci být 
využita pro chov, neboť jako majitel a chovatel bez rodokmenu na ni 
chovat nemohu.

S pozdravem chovu NKO zdar! 
Stanislav Brousil

Lučkovice, 27. února 2005

Kety z Lučkovic
Dopis od majitele

V minulém Zpravodaji jste si mohli přečíst rozhovor s Radkem 
Dufkem, který dosáhl značného úspěchu na cvičitelském poli  
s fenou Kety z Lučkovic. V rozhovoru mimo jiné uvedl několik 
rozhořčení nad vztahy s majitelem feny. Jak ale vidí celou věc prá-
vě její majitel? Otiskujeme celý dopis bez redakční úpravy.
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Když se řekne Zlatá podkova Hum-
polec, vybaví se nám nádherný areál, 
kde diváci mohou každoročně obdi-
vovat výkony krásných a ušlechtilých 
koní. V letošním roce jsme se sešli opět 
na Zlaté podkově v Humpolci, aby-
chom mohli obdivovat neméně krásná 
a ušlechtilá zvířata – naše německé 
krátkosrsté ohaře.

KCHNKO uspořádal v tomto nádher-
ném prostředí dne 11. června 2005 sa-
mostatnou klubovou výstavu. Její pořá-
dání v Humpolci se už pomalu stává tra-
dicí, neboť letošní výstavu tam pořádal 
klub již po čtvrté. A není také divu. Po 
organizační stránce nebylo pořadatelům 
co vytknout. Výstavní výbor v čele se 
zkušeným ředitelem panem Josefem Mu-
silem odvedl ohromný kus práce. Všech-
na potřebná místa výstavy, jako jsou 
např. parkoviště, přejímka psů, výstavní 

kancelář nebo občerstvení vystavovatelů 
i diváků byla výborně zajištěna.

Před hlavní tribunou, kde proběhlo 
vlastní slavnostní zahájení, byly připra-
veny tři výstavní kruhy vybavené infor-
mačními tabulemi.

Posuzování bylo svěřeno do rukou zku-
šených rozhodčích Ing. Luboše Klemen-
ta, MVDr. Čestmíra Šrámka a Jaroslava 
Krystla, kteří pod dohledem vrchního 
rozhodčího Bohumila Taška posuzovali 
velice citlivě, zodpovědně a spravedlivě.

Na výstavu bylo přihlášeno celkem  
88 ohařů, z toho 39 psů a 49 fen. Byli ne-
jen z celé České republiky, ale mohli jsme 
vidět a porovnávat i ohaře předváděné 
vůdci z Rakouska a Slovenska.

Kvalita posuzovaných psů byla velmi 
dobrá. Rozhodčí tedy neměli při výběru 
nejlepšího jedince snadný úkol, ale zhos-
tili se ho skutečně na jedničku, což bylo 
diváky oceněno potleskem.

Kdo vydržel v chladném počasí do kon-
ce, nelitoval. Přehlídka chovných psů byla 
skutečným vrcholem klubové výstavy. 
Poděkování si za účast zaslouží majitelé 
chovných psů, kterých bylo v jednotlivých 
genealogických liniích předvedeno cel-
kem 46. I zde se ukázalo, že máme v cho-
vu NKO na čem stavět a čím se chlubit.

Poděkování patří i trubačům, panu Mo-
ravcovi a Štolovi, kteří při zahájení i při 
rozdílení cen a titulů přispěli slavností ná-
ladě zatroubením mysliveckých fanfár.

V průběhu celé výstavy panovala mezi 
všemi účastníky, chovateli, diváky i rozhod-
čími, přátelská atmosféra a byl tak vytvořen 
prostor pro výměnu zkušeností a názorů.

Titul klubový vítěz obdrželi:
Pes: VOX von Alsheim předváděný pa-
nem Mechtlerem Veitem z Rakouska.
Fena: CHYTA z Polanského revíru 
předvedená panem Ing. Pavlem Olivou  
z Miroslavi.
Titul BOB pro vítěze plemene byl udělen 
psovi CITU z Krutého lesa předvedeného 
panem Zbyňkem Melmukou ze Štěchovic. 

František Mazura

Klubová výstava
Závodiště Zlatá podkova v Humpolci 
11. června 2005

Klubová výstava KCHNKO
Výsledky
Posuzovali rozhodčí: Jaroslav Krystl, MVDr. Čestmír Šrámek, Ing. Lubomír Klement.

Třída mladých - psi
Dag Kořenice o: Faust z Husína
Nar.: 22.6.2004 m: Šejny Kořenice
Velmi dobrý Maj.: Petra Viniarská

Gin od Štítarského rybníka o: Ar z Jeklíku
Nar.: 10.4.2004 m: Gerta z Chotíkova
Velmi dobrý Maj.: František Kafka

Bred od Orlice Borohrádek O. Bred z Bujesil
Nar.: 20.3.2004 m: Běta z Hamáče
Velmi dobrý Maj.: Karel Mastný

Rex z Kvítele o: Car od Mileho
Nar.: 1.5.2004 m: Dolly vom Silur
- - - Maj.: Josef Koníř

From z Knollovy školy o: Kantus vom Rhonblick 
Nar.: 6.2.2004 m: Dasta z Čeperáku
Výborný 4 Maj.: MUDr. Jiří Macháček

Gron od Štítárského rybníka  o: Ar z Jeklíku
Nar.: 10.4.2004 m: Gerta z Chotíkova 
Velmi dobrá Maj.: Radek Nedbal

Erik z Visálku o: Mars z Kvítele 
Nar.: 8.3.2004 m: Bona z Visálku
Dobrý Maj.: Josef Hendl

Britt od Včelích úlů o: Haky z Pelhřimova 
Nar.: 6.5.2004 m: Bora z Jasánků
Výborný 3 Maj.: Jan Horák

Zoran Afoli o: Atos ze Štípek 
Nar.: 8.5.2004 m: Rona Afoli
- - -  Maj.: Karel Souček

Bard Kořenice o: Fery z Husína 
Nar.: 27.4.2004 m: Ila Kořenice
- - - Maj.: Emanuel Doležal 

Pik z Doškové chalupy o: Gen od Borovanské tůně 
Nar.: 18.4.2004 m: Ajša z Mšených lázní
Výborný Maj.: Václav Kratochvíl

Erost z Moravcova dvora o: Sir ze Seče 
Nar.: 9.4.2004 m: Asta z Hamáče
Velmi dobrý Maj.: Jaroslav Frýda

Gal od Štítárského rybníka o: Ar z Jeklíku 
Nar.: 10.4.2004 m: Gerta z Chotíkova
Velmi dobrý Maj.: Jaroslav Svoboda

Quent v.Gottlesbrunnerhof o: Heiko v. Osterberg 
Nar.: 3.5.2004 m: Eicka vom der Naamleiten
Velmi dobrý Maj.: Brigitte HausbergerFoto mgr. Lenka Svobodová
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Chyron z Pelhřimova o: Ulf od Řeky Lomnice 
Nar.: 10.5.2004 m: Hera z Pelhřimova
Velmi dobrý Maj.: Jiří Zaňák

Nestor z Chlumína o: Lord Tergy 
Nar.: 2.9.2004 m: Cila z Českého lesa
Výborný 2 Maj.: Vlastimil Jindra

Cit z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské Vysočiny 
Nar.: 14.4.2004 m: Silva z Krutého lesa 
Výborný 1, CAJC, BOB Maj.: Zbyněk Melmuka

Psi - mezitřída:
Fero od Věžeckého potoka o: Výr z Krutého lesa 
Nar.: 20.1.2004 m: Gerta z Heřmanska
Velmi dobrý Maj.: Martin Kyjovský

Patt v. Goottlesbrunnerhof o: Atos ze Štípek 
Nar.: 5.1.2004 m: Miss v. Gottesbrunnerhof 
Velmi dobrý Maj.: Brigitte Hausberger

Or z Kvítele o: Ergo z Týnce 
Nar.: 27.8.2003 m: Dolly vom Silur
Výborný, CAC Maj.: Josef Novák

Psi - třída otevřená:
Neg od Klapavce o: Šery Šípová 
Nar.: 8.7.2002 m: Hedy z Houdkova dvora
Výborný Maj.: Karel Kinzel

Xanti ze Štípek o: Atos ze Štípek 
Nar.: 11.9.2003 m: Cessy ze Štípek
Velmi dobrý Maj.: Josef Žákovský

Alan ze Selských lesů o: Foro od Borovanské tůně 
Nar.: 13.12.2002 m: Bora z Barunčiny zahrádky
Neposouzen Maj.: Milan Kos

Mur z Husína o: Ron z Čiliny 
Nar.: 20.3.2001 m: Gabi z Husína
Velmi dobrý  Maj.: Stanislav Fleisig

Cit z Černých blat o: Had od Puchartu 
Nar.: 17.1.2003 m: Heda z Pilavy 
Velmi dobrý Maj.: Jaroslav Kašík

Valda z Husína o: Egon ze Švihovské skály 
Nar.: 21.8.2003 m: Jita z Husína
Výborný, CAC Maj.: Jan Bureš

Fram z Kuželova Ranče o: Kim ze Štípek 
Nar.: 17.11.2003 m: Lady ze Štípek
Výborný  Maj.: Stanislav Ludvík

Xero Afoli o: Jarik ze Záveské Ovčárny 
Nar.: 11.5.2003 m: Rena Afoli
Výborný Maj.: Miroslav Matoušek

Orf von Schotterlee o: Lukas Adin Dom 
Nar.: 12.5.2003 m: Dina von Engelsdorf
Výborný 3 Maj.: Franz Summerauer

Rap Kořenice o: Grof od Skály Prosičky 
Nar.: 1.1.2002 m: Ila Kořenice
Výborný, R. CAC  Maj.: Bohumil Novák

Car z Entlova dvora o: Geron Kořenice 
Nar.: 4.3.2003 m: Astra od Jalubského potoka
Výborný 4 Maj.: Jaroslav Dlabal

Jago z Bilice o: VPP Engholms 
Nar.: 7.5.2003 m: Bena z Bilice
Výborný Maj.: Lubomír Knytl

Psi - třída pracovní:
Karon z Dvorského Sokoláku  o: Ajax z Býchorska 
Nar.: 2.1.2002 m: Asta z Hroudova dvora
Velmi dobrý  Maj.: Václav Brzák

Faust z Procingerova dvora  o: Fram ze Štípek 
Nar.: 30.1.2003 m: Bery ze Soldátovy Hvězdy
Velmi dobrý 4 Maj.: Ing. Pavel Králík

Nick von Schotterlee o: Lukas Adin Dom 
Nar.: 2.4.2002 m: Dina von Engelsdorf
Velmi dobrý  Maj.: Leopold Sandner

Vox v. Alsheim o: Vlies v. Hege – Haus 
Nar.: 22.12.2001 m: Winie v. Wasser Schlinc
Výborný, CAC, Klub. víť.  Maj.: Mechtler Veit

Art Kořenice o: Jago Kořenice 
Nar.: 9.8.2003 m: Ira Kořenice
Výborný 3 Maj.: Jaroslav Novák

Cid z Malých Uskoků o: Hron z Žerůtek 
Nar.: 27.4.2003 m: Betty z Malých Uskoků
Výborný 2 Maj.: Vlastimil Srba

Psi - třída veteránů:
Edy z Husína o: Zen z Husína 
Nar.: 11.1.1997 m: Jola z Husína
Výborný Maj.: MUDr. Jiří Seidl

Feny - třída dorostu:
Dixie od Rytíře Malovce o: Aris z Dlouhého 
Nar.: 25.9.2004 m: Bajka od Rytíře Malovce
Velmi nadějná Maj.: Alena Marková

Fena - třída mladých:
Bojka Kořenice o: Fery z Husína 
Nar.: 27.4.2004 m: Ila Kořenice 
Výborná Maj.: Milan Volejník

Nora ze Záveské ovčárny o: Kantus vom Rhonblick 
Nar.: 12.5.2004 m: Kora ze Záveské ovčárny 
Velmi dobrá Maj.: Josef Koblasa

Reta z Kvítele o: Car od Mileho 
Nar.: 1.5.2004 m: Dolly vom Silur
- - -  Maj.: Milan Topš 

Elza ze Špitálek o: Kord z Chotíkova 
Nar.: 3.7.2004 m: Nina Kořenice
Velmi dobrá  Maj.: Karel Zich

Cikra z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské Vysočiny 
Nar.: 14.4.2004 m: Silva z Krutého lesa
Výborná 3 Maj.: Zbyněk Melmuka

Ellis z Klobouckého lesa o: Remo ze Štípek 
Nar.: 31.5.2004 m: Whitney z Vtelenských polí 
Výborná  Maj.: Stanislav Pilát

Gita od Štítarského rybníka o: Ar z Jeklíku 
Nar.: 10.4.2004 m: Gerta z Chotíkova
Výborná 4 Maj.: Petr Herčík

Dita ze Žandovských vrchů o: Fery z Husína 
Nar.: 16.1.2004 m: Katy z Očkovskej doliny 
Velmi dobrá  Maj.: Václav Petránek

Brita ze Semického revíru  o: Ajax z Býchorska 
Nar.: 5.3.2004 m: Heda z Dvorského Sokoláku
Velmi dobrá  Maj.: Martin Manhart

Ela od Nezdického potoka o: Lord Tergy 
Nar.: 27.4.2004 m: Rita od Nezdického potoka
Velmi dobrá Maj.: Vladimír Hasta
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Fany z Křelova o: Atos z Oklikova 
Nar.: 13.2.2004 m: Eny z Křelova
Výborná 2 Maj.: Jaroslav Konečný

Dora z Entlova dvora o: Geron Kořenice 
Nar.: 20.3.2004 m: Astra od Jalubského potoka
Velmi dobrá Maj.: Jaroslav Gajoš

Bona od Včelích úlů o: Haky z Pelhřimova 
Nar.: 6.5.2004 m: Bora z Jasánků 
Výborná Maj.: Josef Chudoba 

Dara Kořenice o: Faust z Husína 
Nar.: 22.6.2004 m: Šejny Kořenice
Dobrá Maj.: Jiří Zábrana

Dama Kořenice o: Faust z Husína 
Nar.: 22.6.2004 m: Šejny Kořenice
Výborná 1, CAJC Maj.: Jiří Švec

Běla od Orlice Borohrádek o: Bred z Bujesil 
Nar.: 20.3.2004 m: Běla z Mamáče 
- - -  Maj.: Ing. Jiří Ešpandr

Nora ze Záveské ovčárny o: Kantus vom Rhonblick 
Nar.: 12.5.2004 m: Kora ze Záveské ovčárny
Velmi dobrá  Maj.: Stanislav Brožek

Halina z Nerošovské o: Sam Šípová 
Nar.: 18.5.2004 m: Cita z Nerošovské
Velmi dobrá Maj.: Milan Jouda

Juna ze Sedlinky o: Aron z Lazeckých výhonů 
Nar.: 21.4.2004 m: Brita z Ludger
Výborná  Maj.: Josef Věntus

Charin z Pelhřimova o: Ulf od Řeky Lomnice 
Nar.: 10.5.2004 m: Hera z Pelhřimova
Dobrá Maj.: Pavel Klička

Foto ing. Ondřej Kozub

Feny - mezitřída:
Xenti ze Štípek o: Atos ze Štípek 
Nar.: 11.9.2003 m: Cessy ze Štípek
Výborná 2 Maj.: Jan Ungerman

Dola ze Žandovských Vrchů o: Fery z Husína 
Nar.: 16.1.2004 m: Katy z Očkovskej Doliny
Dobrá  Maj.: Jaroslav Voříšek

Hela z Haškovy Lipnice o: Aris z Dlouhého 
Nar.: 14.8.2003 m: Juna z Cechu
Velmi dobrá  Maj.: Josef Kořínek

Erny od Věžeckého potoka o: Výr z Krutého lesa 
Nar.: 30.6.2003 m: Gerta z Heřmanska
Velmi dobrá  Maj.: Ing. Roman Jelínek

Sára z Bošovic o: Remo ze Štípek 
Nar.: 3.2.2004 m: Jita Kořenice
Výborná  CAC Maj.: František Navrátil

Hery z Čeradic o: Jarik ze Záveské ovčárny 
Nar.: 20.10.2003 m: Ery z Čeradic
Dobrá  Maj.: Pavel Příhonský

Yora Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny 
Nar.: 2.1.2004 m: Rena Afoli
Velmi dobrá  Maj.: Ing. Jiří Formánek

Feny - třída otevřená:
Chyta z Polanského revíru o: Lesan z Prosečské Vysočiny 
Nar.: 26.2.2004 m: Hessy z Polanského revíru
Výborná CAC, Klub. víť. Maj.: Ing. Pavel Oliva

Vilda z Husína o: Egon ze Švihovské skály 
Nar.: 21.8.2003 m: Jita z Husína
Dobrá  Maj.: Jan Brada

Mira ze Záveské ovčárny o: Faust z Husína 
Nar.: 18.2.2003 m: Kora ze Záveské ovčárny
Velmi dobrá  Maj.: František Bárta

Vina Kořenice o: Bor Agran Morávia 
Nar.: 7.5.2003 m: Ila Kořenice
Výborná 3 Maj.: Štěpán Horák

Freda z Kuželova ranče o: Kim ze Štípek 
Nar.: 17.11.2003 m: Lady ze Štípek
Dobrá Maj.: Miloslav Funda

Cila ze Staré hory o: Fero z Očkovskej doliny 
Nar.: 16.6.2003 m: Astra z Leškovek
neposouzena Maj.: Jaroslav Hrabal

Celma ze Staré hory  o: Fero z Očkovskej doliny
Nar.: 16.6.2003 m: Astra z Leškovek
Velmi dobrá  Maj.: Miroslav Sadloň

Bára z Medlešické stráně o: Jax z Kamenické leče 
Nar.: 28.4.2003 m: Bojka z Klíčova
Dobrá Maj.: Pavel Krejčí

Inna od Borovanské tůně o: Jasan z Petrova pramene 
Nar.: 1.5.2003 m: Fina od Borovanské tůně
Velmi dobrá Maj.: Jiří Kotlík

Para v. Gottlesbrunnerhof o: Atos ze Štípek 
Nar.: 5.1.2004 m: Miss v. Gottlesbrunnerhof
Výborná  Maj.: Franz Glock

Neli od Klapavce o: Šary Šípová 
Nar.: 8.7.2002 m: Hedy z Houdkova dvora
Výborná 4 Maj.: Karel Kinzel

Ela od Mileho o: Chary z Plentova dvora
Nar.: 4.5.2003 m: Haidy z Kocmánku
Výborná  Maj.: Bohuslav Bauer
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Cira od Rytíře Malovce  o: Or Afoli 
Nar.: 26.12.2002 m: Bereta od Rytíře Malovce
Výborná R. CAC Maj.: Iveta Nováková + Alois

Feny - třída pracovní:
Tona Kořenice o: Faust z Husína 
Nar.: 10.8.2002 m: Ira Kořenice 
- - - Maj.: Aleš Jelínek

Ziggy z Klokočky – Kubát o: Kelly z Klokočky 
Nar.: 6.4.2003 m: Majka z Klokočky 
Výborná 3 Maj.: Miloš Šilhavý

Darscha od Věžeckého potoka o: Sok Javořice 
Nar.: 28.5.2002 m: Gerta z Heřmanska
Výborná CAC Maj.: Ing. Roman Jelínek

Erby od Věžeckého potoka o: Výr z Krutého lesa 
Nar.: 30.6.2003 m: Gerta z Heřmanska
Velmi dobrá 4 Maj.: Ing. Roman Jelínek

Queen v. Marchspitz o: Dagobert v. Hege – Haus 
Nar.: 6.4.2002 m: Otti v. Marchspitz
Výborná R. CAC Maj.: MF. Ing. D. Kowarovsky

Juka z Bilice o: Upp Engholms 
Nar.: 7.5.2003 m: Bena z Bilice 
Velmi dobrá Maj.: Andrej Zechmeister 

Walli Engholms o: Dagobert vom Hege - Haus 
Nar.: 4.1.2002 m: Farah Engholms
- - - Maj.: Andrej Zechmeister 

Feny - třída vítězů:
Hera z Polánského revíru o: Dan z Miroslavského dvora 
Nar.: 19.2.2002 m: Elza z Polanského revíru
Výborná  CAC Maj.: Jiří Fukal

Mezinárodní výstava psů
Brno, 12. února 2005
Posuzoval rozhodčí: Ing. Jaromír Dostál, DrSc.

Psi - třída dorostu:
Abutch od Habrovic. rybníka o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 27.05.2004 m: Gitta z Českého lesa
Nadějný Maj.: Michal Tesner

Psi - třída mladých:
Atari Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborný 2 Maj.: Martina Rymerová

Ikar z Vtelenských polí o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 03.03.2004 m: Vannesa z Vtelenských polí
Dobrý Maj.: Jana Šmídová

Perun z Hájské o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 26.01.2004 m: Luna z Hájské
Výborný 1 Maj.: František Dvořák

Pram z Jaroslavských polí o: Bred z Bujesil
Nar.: 28.04.2004 m: Alma z Benetky
Velmi dobrý Maj.: František Dvořák

Sent z Bošovic o: Remo ze Štípek
Nar.: 03.02.2004 m: Jita Kořenice
Velmi dobrý Maj.: František Navrátil

Psi - mezitřída:
Flot z Čeperáku o: Holan od Prokopova blesku
Nar.: 25.07.2003 m: Bona z Čeperáku
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Josef Novák

Foto ing. Ondřej Kozub
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Národní výstava psů
Ostrava, 19. března 2005
Posuzoval rozhodčí: Bohumil Tašek

Lee V. G. HR o: Zep delle Stoppie
Nar.: 22.03.2003 m: Prima V. G.
Výborný 3 Maj.: Nenad Jagodič

Quality Whimper Rapa-Nui o: Lord Tergy
Nar.: 09.07.2003 m: Rena z Vtelenských polí
Výborný 2, Res. CACIB Maj.: Ing. Lenka Vlčková

Psi - třída otevřená:
Uron Kořenice o: Ax z Jeklíku
Nar.: 16.01.2003 m: Jeta Kořenice
Výborný 1, CAC Maj.: Josef Šon

Psi - třída pracovní:
Gan z Rutvasu o: Jago Kořenice
Nar.: 13.04.2003 m: Fera z Rutvasu
Velmi dobrý Maj.: Pavel Máchal

Feny - třída mladých:
Flora od Věžeckého potoka o: Výr z Krutého lesa
Nar.: 20.01.2004 m: Gerta z Heřmanska
Velmi dobrá  Maj.: Milan Zlámal

Máša z Českého lesa o: Emír od řeky Lomnice
Nar.: 04.01.2004 m: Chance z Českého lesa
Výborná 2 Maj.: Iva a Radovan Lysákovi

Poly z Hájské o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 26.01.2004 m: Luna z Hájské
Výborná 1 Maj.: František Dvořák

Feny - mezitřída:
Dona z Podřípských hájů o: Mars z Kvítele
Nar.: 20.07.2003 m: Era od Velkého Besta
Výborná 2 Maj.: Luboš Dušek

Rita z Bošovic o: Remo ze Štípek
Nar.: 07.06.2003 m: Jita Kořenice
Výborná 1, CAC, Res. CACIB Maj.: František Navrátil

Feny - třída otevřená:
Gitta z Českého lesa o: Lord Tergy
Nar.: 01.03.2000 m: Xeni z Českého lesa
Výborná 1, CAC Maj.: Bc. Pavla Fialová

Nela z Jaroslavských polí o: Alan z Ptýrovských luk
Nar.: 25.03.2002 m: Alma z Benetky
Velmi dobrá  Maj.: Josef Ouředský

Trixie ze Štípek o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24.12.2001 m: Hera ze Štípek
Výborná 2  Maj.: Martina Rymerová

Veta Kořenice o: Bor Agram Morávia
Nar.: 07.05.2003 m: Ila Kořenice
Velmi dobrá  Maj.: Miroslav Rec

Feny - třída pracovní:
Dora z Býchorska o: Ajax z Býchorska
Nar.: 01.06.2003 m: Alma od Rosecké skály
Výborná 1, CAC, CACIB Maj.: Petr Trávniček

Ironie z Chlumína o: Lord Tergy
Nar.: 01.05.2003 m: Cila z Českého lesa
Výborná 2  Maj.: Josef Havel
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Psi - třída mladých:
Alan z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 31.05.2004 m: Dana z Vtelenských polí
Výborný 1, CAJC, BOB Maj.: Pavel Pernica

Ares Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Dobrý Maj.: Martina Rymerová

Blek od Včelích úlů o: Haky z Pelhřimova
Nar.: 06.05.2004 m: Bora z Jasánků
Velmi dobrý Maj.: Karel Richter

Cak Kořenice o: Kord z Chotíkova
Nar.: 15.06.2004 m: Jeta Kořenice
Velmi dobrý Maj.: Klára Botíková

Ziko ze Štípek o: Atos ze Štípek
Nar.: 31.03.2004 m: Cita ze Štípek
Velmi dobrý Maj.: Soňa Pohludková

Psi - třída vítězů:  
Trix ze Štípek o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24.12.2000 m: Hera ze Štípek
Výborný 1, CAC, NV Maj.: Martina Rymerová

Feny – třída mladých:
Archie Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Velmi dobrý Maj.: Lukáš Balcar

Feny - mezitřída:
Asta z Bílé vody o: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 27.08.2003 m: Katrin ze Štípek
Velmi dobrá 3 Maj.: M. Sýkora a L. Klementová



Oblastní výstava psů
Milovice u Hořic, 14. května 2005
Posuzoval rozhodčí: Josef Novák

22. ročník IKP
Mezinárodní zkoušky NKO

Uspořádáním této již tradiční soutěže německých 
krátkosrstých ohařů byl pověřen francouzský klub  
s tím, že ve dnech 16. – 18. září 2005 se účastníci 
sejdou v městě Vitry le Francois, které se nachází  
v oblasti Champagne. 

Přihlášky přijímá pan Michael Hammerer, Reichau 986, 
87737 Bees (NSR) do 30. 6. 2005. Startovné je stanoveno ve výši 
135,- EUR.

Program:
Pátek 16. 9.2005
9.30 – 12.30 hod. 
- ověření přihlášek, 
   vylosování, 
   zařazení do skupin 
   na sekretariátě
- veterinární kontrola

11.00 hod. - uvítání delegací na radnici v síni cti
13.30 hod. - posouzení exteriéru a soutěžících psů na zámku  
       ve Vitry
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Ester z Gruntu o: Erik z Hanáckých polí
Nar.: 05.05.2003 m: Kela od Svaté vody
Výborná 1, CAC Maj.: Josef Kurovec

Inka Akcezal o: Remo ze Štípek
Nar.: 24.06.2003 m: Cita Akcezal
Velmi dobrá 2 Maj.: Jiří Vilkus

Psi – třída mladých:
Cero od Velkých smrků o: Jas z Kamenické leče
Nar.: 6.5.2004 m: Alfa od Velkých smrků
Dobrý Maj.: Tomáš Dvořák

Grof od Velkého Besta o: Ergo z Týnce
Nar.: 26.1.2004 m: Faty od Velkého  Besta
Nedostavil se Maj.: Jiří Hypš

Irek od Benátského jezera o: Ergo z Týnce
Nar.: 5.4.2004 m: Centa z Křídelského závrší
Velmi dobrý 1 Maj.: Ing. Jan Sláma

Emír od Chlupatého habru o: Jik od Dvorského sokoláku
Nar.: 26.6.2004 m: Aida z Kopidlenských lesů
Velmi dobrý 2 Maj.: Jan Šubr

Psi – třída otevřená:
Xar Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny
Nar.: 11.5.2003 m: Rena Afoli
Výborný, vítěz třídy, oblastní vítěz Maj.: Ing. Jiří Formánek

Psi – třída pracovní:
Agar z Dlouhých mezí o: Atos ze Štípek
Nar.: 9.12.2002 m:Ama od Velkých smrků
Dobrý Maj.: Jaroslav Soukup

Velvet z Klokočky-Kubát o: Amor ze Želechovic
Nar.: 6.3.2002 m: Majka z Klokočky
Bázlivost, neposouzen Maj.: Zdeněk Čebiš

Pery Tišnov o: Kim z Cenklova
Nar.: 11.5.2002 m: Katka Tišnov
Dobrý Maj.: Vladimír Pavel

Cedr ze Soldátovy hvězdy o: Kazan ze Zlatkovské nivy
Nar.: 10.5.2002 m: Mery z Klobouk u Brna
Výborný, vítěz třídy Maj.: Josef Matouš

Feny – třída  mladých:
Poly z Jaroslavských polí o: Bred z Bujesil
Nar.: 28.4.2004 m: Alma z Benetky
Velmi dobrá 2 Maj.: Jaromír Štěpán

Běla od Orlice Borohrádek o: Bred z Bujesil
Nar.: 20.3.2004 m: Běta z Hamáče
Výborná, vítěz třídy Maj.: Ing. Jiří Ešpandr

Arna od Harachovské obory o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 23.6.2004 m: Uma Lukovec Bohemia
Dobrá Maj.: Svatopluk Adamita

Feny – třída otevřená:
Gita z Nerošovské o: Sam Šípová
Nar.: 12.5.2003 m: Cita z Nerošovské
Velmi dobrá 4 Maj.: Pavel Brett

Afra z Jirsákova dvora o: Brit od Liščího pole
Nar.: 9.4.2003 m: Majka Tišnov
Výborná, vítěz třídy, obl. vítěz Maj.: Dagmar Bělonohá

Alka z Mockova dvora o: Chary z Plentova dvora
Nar.: 7.3.2003 m: Nety z Jenišovic
Velmi dobrá Maj.: Miroslav Mocek

Fany z Nerošovské o: Sam Šípová
Nar.: 24.3.2002 m: Cita z Nerošovské
Velmi dobrá 2 Maj.: Miloň Hypius

Indy z Cidlinovy špičky o: Jas z Tamlova
Nar.: 23.4.2003 m: Fany z Cidlinovy špičky
Velmi dobrá 3 Maj.: Zdeněk Helikar

Feny – mezitřída:
Ola z Kvítele o: Ergo z Týnce
Nar.: 27.8.2003 m. Dolly vom Silur
Velmi dobrá 1 Maj.: Vladimír Hruška

Feny – třída pracovní:
Alpa z Trusnova o: Salto vom Lingenauer Holz
Nar.: 14.10.2002 m. Erva z Čeradic
Výborná, vítěz třídy  Maj.: Jaroslav Vít

Feny - třída otevřená:
Dorka z Gruntu o: Erik z Hanáckých polí
Nar.: 11.01.2002 m: Kela od Svaté vody
Velmi dobrá 2 Maj.: Rudolf Ochman

Trixie ze Štípek o: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24.12.2001 m: Hera ze Štípek
Výborná 1, CAC Maj.: Martina Rymerová



Společenské události
v našem klubu

90 let - Holub Jaroslav Vratislavice SČ

85 let - Hulan Václav Nedrahovice PO, Hájková Anna 
Mariánské Lázně ZČ, Laurin Jaroslav Janův Důl SČ, Šubr Jan 
Hrachovec VČ, Schejbal Josef Ostřetín VČ, Kaša Josef Děhylov SM.

80 let - Kňap Miroslav Čáslav PO, Kotrc Karel Šumavské 
Hoštice JČ, Hrabák Václav Krty JČ, Kovařík Václav 
Klánovice JČ, Kopta Vladimír Rakovice JČ, MUDr. Olivová 
Edit Kostomlaty SČ, Kvapil František Liberec SČ, Strejček 
Josef Slatina VČ, Hanák Jan Dražovice JM, Sedlák Josef 
Butovice SM.

75 let - Nezbeda Jindřich Nedojice PO, Ing. Šourek Věroslav 
Benešov u Prahy PO, Sokol Ferdinand Rožďalovice PO, Kadlec 
František Dolní Bukovsko JČ, Hampl Václav Rovné SČ, Došek 
Vlastimil Dubá SČ, Novotný Josef Čejkovice VČ, Hnát Jaroslav 
Kříčov VČ, Vít Jaroslav Hubiles VČ, Hubáček Josef Semechnice 
VČ, Mudruňka Josef Vamberk VČ, Veverka Jaroslav Val VČ, 
Doležal Jiří Okrouhlice VČ, Cetl Čestmír Ořechov JM, Menšík 
František Kostelec na Hané JM, Plaček Verner Hať SM.

70 let - Švarcová Ludmila Štířaty PO, Kubát Jiří Týnec 
PO, Albl František Nebílovy ZČ, Zechmeister Andrej Šala 
Slovensko, Kneifl Jan Český Krumlov JČ, Novák Alois Malovice
JČ, Rejchrt Václav Semechnice VČ, Novák Josef Přímětice JM, 

Valouch Bedřich Hodonín JM, Halfar František Hlučín SM, 
Jančík Oldřich Oprostovice SM, Zajíc Jiří Dolní Studánky SM.

65 let - Puha Tibor Praha PO, Soukup Stanislav Vlkýš ZČ, 
Vaněk Stanislav Rokycany ZČ, Ing. Marek Karel Sušice ZČ, 
Miesbauer Bohumír Strýčice JČ, Procházka Štěpán Petroviče 
SČ, Kovář Zdeněk Kundratice VČ, Jouda Milan Petroviče u N. 
VČ, Pecha Oldřich Smržov VČ, Klobas František Dobruška VČ, 
Voborník Jan Val VČ, Loskot Miloš Cerekvice nad Loučnou 
VČ, Stehno František Komárov VČ, Bukáček Josef Koruna VČ, 
Soukal Ivan Těchonín VČ, Grossman Emil Lukov JM, Žákovský 
Josef Lukov JM, Entl Ivo Kralice na Hané JM, Neuheuser Jan 
Olomouc SM, Ing. Kubica Rudolf Pržno SM.

60 let - Mgr. Havel Jiří Praha PO, Vitásek Jiří Nová 
Ves pod Pleší PO, Janouch Milan Starý Kolín PO, 
Martínek Eduard Dobřany ZČ, Šafář Jan Hrdějovice 
JČ, Diviš Václav Kocelovice JČ, Hejda Jiří Drahov JČ, 
Jonáš Josef Pelhřimov JČ, Bába Václav Markvartice SČ, 
Machek Václav Rašín VČ, Matouš Josef Sobotka VČ, 
Drahokoupil František Jilemnice VČ, Maťátko František 
Prasek VČ, Veselý Miroslav Hubiles VČ, Brandejs Josef 
Černíkovice VČ, Šejnoha František Makov VČ, Vašák 
Antonín Slatiňany VČ, Šmejda František Zámrsk VČ, 
Šulc Pavel Maleč VČ, Vrbka Josef Radkovice u Hrotovic 
JM, Gajdoš Josef Sobůlky JM, Maňák Antonín Blatnička 
JM, Chytil Josef Vřesina SM, Čeledník Ladislav 
Rokytnice SM, Tomčík František Pavlovice SM, Trnka 
Antonín Slatinice SM.

55 let - Šantrůček Václav Činěves PO, Mika František Vlašim 

18. 00 hod.  - porada rozhodčích v salonku na zámku ve Vitry
20.00 hod. - večírek na přivítání

Sobota 17. 9. 2005
7.30 hod. - sraz účastníků na zámku Vitry
8.00 hod. - odjezd na práci v poli
8.30 hod. - odjezd na práci na vodě
17.00 hod. - ukončení zkoušek
17.30 hod. - zpracování výsledků na sekretariátě
20.00 hod. - gala večírek v slavnostním sále na zámku Vitry

Pozvánka
5. přátelské setkání se členy  

rakouského klubu NKO

Neděle 18. 9. 2005
9. 00 hod. - sraz účastníků na zámku Vitry
9. 30 hod. - ukázkové hledání
12. 00 hod. - oběd ve Slavnostním sále na zámku Vitry
13. 00 hod. - vyhlášení výsledků, udělení cen a ukončení 
    soutěže

Vzhledem k tomu, že se jedná o vrcholnou soutěž Světového 
klubu NKO byla by vhodná účast našich vůdců a jejich NKO. 
Máme ve Francii velmi dobré jméno.

Ivo Bébar

13. srpna 2005 v 8.00 hodin v areálu MS Buková 
Veselí nad Moravou proběhnou porovnávací 
zkoušky v disciplínách pole a voda na úrovni 

Memoriálu Jindřicha Steinitze.
Na hojnou účast příznivců NKO se těší pořadatelé.

Ing. Robert Gál, předseda MS Buková Veselí nad Moravou, Ivo Bébar, předseda jihomoravské pobočky KCHNKO

Zpravodaj 1/2005  •  22



Adresy předsedů poboček
KCHNKO

Adresy poradců chovu
a jejich zástupců
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.: 603 117 573, 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

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

PO, Hadraba František Miskovice PO, Vrba Ladislav Toužim ZČ, 
Zdichinec Ladislav Vlachovo Březí JČ, Panáček Václav Veselí 
nad Lužnicí JČ, Hejhal František Milevsko JČ, Kunický Vladimír 
Lanhošť SČ, Vosáhlo Jaroslav Šídlov SČ, Kotlant Jan Černilov VČ, 
Šíma František Čistá v Podkrkonoší VČ, Ing. Kerda František 
Nemošice VČ, Michalíček Ladislav Přibylov VČ, Zvěřina Josef 
Skutíčko VČ, Resner Vlastimil Brno JM, Doubek František 
Polánka JM, Jedlička Josef Hevlín JM, Ing. Oliva Pavel Miroslav 
JM, Tašek Bohumil Bohumín SM, Rataj Jiří Bolatice SM, Němec 
Jaroslav Zubří SM, Závorka Rudolf Horní Bečva SM, Pospíšil Jiří 
Věrovany SM, Dlabal Jaroslav Čehovice SM.

50 let - Rejholec Miloslav Kolín PO, Vondráček Rudolf 
Křesetice PO, Procházka Jaroslav Semice PO, Smutný Jaroslav 
Městec Králové PO, Krumpholz Jaroslav Benátky n. Jiz. PO, 
Procházka Luboš Srbice ZČ, JUDr. Šíma Jaroslav Zliv JČ, Čermák 
Miroslav Jindř. Hradec JČ, Dvořák Václav Cep JČ, Jirka Jiří Stráž 
nad Nežárkou JČ, Mácha Ondřej Jistebnice JČ, Zmeškal Josef 
Veselá JČ, Kubeček Vlastimil Smržov VČ, Petrovický Jaroslav 
Chlumec n. Cidl. VČ, Ješina Pavel Rychnov n. Kněžnou VČ, 
Pechal Vladimír Pardubice VČ, Kupka František Sloupnice VČ, 
Kunt Pavel Krásná Hora VČ, Vidlák Vít Havl. Brod VČ, Olšák 
Karel Ostrava SM, Filip Otto Nová Ves SM, Volný Jaroslav 
Ptáčník SM, Patti Pavel Dolní Studánky SM.

Všem jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let 
pevné zdraví a hodně úspěchů v chovu a výcviku NKO.

Výbor KCHNKO Praha

Dne 23. února 2005 zemřel  
ve věku 86. let

z Holubic, okres Vyškov

Členem ČMMJ byl od r. 1949 a členem na-
šeho klubu od r. 1951, kdy si koupil a vycvičil 

svého prvního loveckého psa - krátkosrstého ohaře. Od té doby se 
až do svého pozdního věku věnoval chovu a výcviku tohoto naše-
ho nejrozšířenějšího plemene loveckých psů. Byl majitelem chov-
né stanice „Od Holubských skal“ a za svoji kynologickou činnost 
předvedl 37 NKO na různých druzích zkoušek.

V místním mysliveckém sdružení zastával řadu let funkci mys-
liveckého hospodáře a po dvě volební období pracoval ve funkci 
kynologického referenta na OMS ČMMJ Vyškov. Stál u zrodu naší 
vrcholné soutěže Memoriál Richarda Knolla, jehož 1. ročník se ko-
nal v r. 1975 v Bošovicích na okrese Vyškov. Rovněž působil jako 
vvšestranný rozhodčí.

Za dlouholetou práci pro myslivost a kynologii obdržel vyzna-
menání „Za zásluhy o myslivost“ I., II., a III. stupně.

Důstojné rozloučení s naším přítelem a kamarádem se uskuteč-
nilo za velké účasti myslivců kynologů a smutečních hostů v ob-
řadní síni krematoria v Brně.

Čest jeho památce.

Výbor KCHNKO Praha a přátelé z Jihomoravské pobočky .

     Václav Klusal
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1.  Kurovec Josef  Milotice nad Bečvou  SM
2.  Hečlová Petra Křesetice PO
3.  Wallner Tomáš Sedlec PO
4.  Runge Otto  Mělník PO
5.  Dostál Petr Diváky JM
6.  Svoboda Jaroslav Třebnice  PO
7.  Kozlík Ladislav  Hustopeče nad Bečvou  SM
8.  Frelich Stanislav Syrovín JM
9.  Máchal Pavel  Liberec  SČ
10. Souček Milan Týnec nad Labem PO
11. Tomková Markéta  Mělník  PO
12. Horáček Miroslav  Velké Němčice JM
13. Michl Jiří Chvalovice PO
14. Daněk Tomáš Holubice  JM
15. Kyjovský Martin  Mezina  SM
16. Svačina Petr  Iváň JM
17. Brodický František  Vsisko – Velký Týnec  JM
18. Kubica Rudolf Ing.  Pržno SM
19. Macháček Jiří MUDr. Církvice PO
20. Ulman Igor Ing. Trnava, Slovensko JČ
21. Šváb Jan  Horní Bříza  ZČ
22. Bělonohá Dagmar Hradec Králové VČ
23. Šlehofer Zbyšek Ing.  Brnířov ZČ
24. Turín Jaroslav  Horní Pěna JČ
25. Zábrana Jiří  Opatovice PO
26. Beran Tomáš  Sobotín SM
27. Marek Vít  Most  SČ
28. Vošta Milan  Břidlice JČ
29. Víšek Aleš  Borohrádek  VČ
30. Šilhavý Miloš Brtnice JM
31. Strnad František  Malšice  JČ
32. Brabec Josef  Rabyně- Blaženice PO
33. Bednář Zdeněk  Bzová JČ
34. Vošahlík Radek Brandýs nad Labem PO
35. Brzák Václav Bobnice  PO

Noví členové KCHNKO
od 1. 11. 2004 do 31. 5. 2005

36. Ešpandr Jiří Ing.  Vamberk  VČ
37. Smutná Romana Jablonec nad Nisou SČ
38. Langr Antonín  Uhřičice  SM
39. Nedvědický Milan  Lipník u Hrotovic JM
40. Mudroch Václav Milovice PO
41. Tournier Gilles  Francie JČ
42. Ferchaud Robert  Francie  JČ
43. Garcia Raymond Francie  JČ
44. Kalužík Roman Želechovice  JM
45. Hejda Josef Senec PO
46. Kristek Ivo  Brno JM

Nárůst členů klubu podle poboček:
Poděbradská 14 členů
Západočeská 2 členové
Jihočeská 8 členů
Severočeská 3 členové
Východočeská 3 členové
Jihomoravská 10 členů
Severomoravská 6 členů
KCHNKO Praha celkem  46  členů

Stav členů klubu k 31. 5. 2005 Počet členů
Poděbradská pobočka 163
Západočeská 88
Jihočeská 134
Severočeská 54
Východočeská  247
Jihomoravská 162
Severomoravská 163
Celkový počet členů KCHNKO Praha 1015

Srdečně vítáme všechny nové členy a členky v našem klubu  
a přejeme jim mnoho krásných chvil s NKO.

 Za výbor klubu Karel Mastný
 matrikář
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