
 

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE - PRAHA 

KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ SE SÍDLEM V BRNĚ, z.s. 

 

PROPOZICE  

NA  

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU 
Plemene NKO 

Klubů: 

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha 
Klub krátkosrstý ohař se sídlem v Brně 

Klub krátkosrstý ohař ČR 
 

V HUMPOLCI 29.5.2016  

Hlavní rozhodčí: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. 

Rozhodčí:  Ing. Jozef Jursa, CSc. 

    MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.  

    RNDr. Petr Dvořák 

 



 

PROGRAM: 
 
8.00 - 9.00  přejímka psů 
9.00 - 9.15  zahájení 
9.30 - 12.00  posuzování v kruzích 
12.30 - 13.30  soutěže 
14.00 - 14.30  přehled vítězů 
14.30 - 15.00  výběr do chovu 
Změna času vyhrazena 
 
 

TŘÍDY:  
 
Štěňat 4 – 6 měsíců 
Dorostu  6 - 9 měsíců 
Mladých  9 - 18 měsíců 
Mezitřída  15 - 24 měsíců 
Otevřená  od 15 měsíců, bez ohledu na vykonané zkoušky z výkonu 
Pracovní  od 15 měsíců se zkouškou z výkonu 
Vítězů  od 15 měsíců s národním nebo mezinárodním titulem 
Veteránů  od 8 let 
 
 
TITULY: 

CAJC 
CAC 
RES. CAC  
BOJ – Nejlepší mladý 
BOV - Nejlepší veterán  
BOB - Vítěz plemene  
BOS - Nejlepší z opačného pohlaví 
Vítěz speciální výstavy 2016 

 
VÝSTAVNÍ VÝBOR: 
 
ředitel    Jan Toman 
zástupce ředitele  Ing. Pavel Konečný 
ekonom    Jana Malá 
ostatní Broněk Procinger, Vladimír Kulhánek, Zdeněk 

Putna, Ing. Jana Wasserbauerová, 
Mgr. Stanislava Midrlová 

 

 
Výběr do chovu může být u jedinců od 12-ti měsíců věku. 



 

SOUTĚŽE: 
 
Chovatelská skupina –  Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a 

maximálně pět jedinců jednoho plemene 
pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z 
různých spojení (min. od dvou různých otců nebo 
matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci 
nemusí být v majetku chovatele. 

 

Nejkrásnější pár psů –  soutěž pro psa a fenu stejného plemene posouzené 

na této výstavě v majetku jednoho majitele. 
Posouzení bude probíhat podle Mezinárodního 
výstavního řádu FCI. 

  
 

VÝSTAVNÍ POPLATKY: 
 
1. uzávěrka do 30.4.2016 
Za prvního psa ........................600 Kč  25 € 
Za druhého a dalšího psa ......400 Kč  15 € 
Veteráni, štěňata a dorost ......100 Kč    5 € 
 

2. uzávěrka do 9.5.2016 

Za prvního psa ........................800 Kč  30 € 
Za druhého a dalšího psa ......600 Kč  25 € 
Veteráni, štěňata a dorost ......100 Kč    5 € 
 

Výběr do chovu……………….100 Kč    5 € 
 
Platby posílejte ve prospěch účtu: 1349982339/0800 
 
Přihlášky v papírové podobě posílejte na adresu: 
Jana Wasserbauerová, Odrovice 36, 664 64 
 
Přihlášky v elektronické podobě posílejte na adresu: 
wasserbauerovaj@gmail.com 
 
- Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku 
na vrácení poplatků.  
 
 



 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY: 
 

Přihlášený jedinec musí splňovat podmínky uvedené v propozicích. 
Vystavovatel může přihlásit psa nebo fenu pouze do jedné třídy. 
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména v katalogu. 
 
Z POSOUZENÍ JSOU VYLOUČENI: 
 

Psi nebo feny podezřelí z nemoci. Feny ve vyšším stupni březosti, 
kojící a háravé feny. Psi v majetku osob, kterým byl přístup na 
kynologické akce zakázán, psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  
 

Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 
odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů v platném znění - veterinárního zákona) 
nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 
měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této 
vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi 
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky 
dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 
26.5.2003. 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 

Výstava se pořádá podle platného výstavního řádu. V případě nekonání 
výstavy z vyšší moci nebo veterinárních důvodů bude poplatek použit na 
úhradu nákladů spojených s přípravou výstavy. Pořadatel neručí za 
ztrátu psa, jeho úhyn nebo škody psem způsobené. 
 
PROTEST: 
 

- protest proti rozhodnutí rozhodčího - ocenění, zadání pořadí a titulu 
není přípustný 
- protest z formálních důvodů - porušení výstavních předpisů či propozic 
je přípustný, musí být podán písemně současně se složením jistiny ve 
výši 200 Kč 
 - protest musí být podán v průběhu výstavy 
 
 
 
 

 


