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Vážení vystavovatelé, návštěvníci a příznivci kynologie, 

Vítáme Vás na Krajské výstavě psů, Klubové výstavě Brazilské fily a 

Klubové výstavě Českých teriérů,  zde na výstavišti v Lounech a přejeme 

Vám pohodu, dobrou náladu, přívětivé počasí, mnoho pěkných zážitků, 

příjemných překvapení a radost z úspěchů. 

Děkujeme sponzorům za všechny dárky, městu Louny a zejména společnosti 

Diamantexpo, pořadateli výstavy Člověk v přírodě za možnost uspořádat již 

VIII. Krajskou výstavu psů ve společném termínu v příjemném prostředí 

výstaviště a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci této 

výstavy. 

 

 
 

Tématické zaměření výstavy Člověk v přírodě 

• Chovatelství drobného zvířectva 

• Potřeby pro chovatele 

• Kynologické kluby 

• Rybářství, potřeby pro rybáře 

• Včelařství 

• Myslivectví 

• Akvaristika, teraristika 

• Zoologické zahrady 

• Zájmové svazy a spolky 

• Rostlinná a živočišná výroba 

• Potravinářská výroba 

• Zemědělská výroba 

• Ochrana životního prostředí 
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Eva a Miroslav Blažejovi – prodej chovatelských potřeb a krmiva 

blazejovaeva@seznam.cz 

Brodce nad Jizerou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel nákladních pneumatik zn. KAMA 

www.pneumatiky365.cz 
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Ředitel výstavy: Helena Jeníková
Hlavní rozhodčí: Ing. Leoš Jančík

Rozhodčí :
Kruh č. 1: Márová Petra
Kruh č. 2: Frnčová Lenka
Kruh č. 3: Ing. Jančík Leoš
Kruh č. 4: Frnčo Ladislav
Kruh č. 5: Mudra Antonín
Kruh č. 6: Zdařil Jan, Vlasák Václav
Kruh č. 7: Hořák Karel

Program:
Posuzování v kruzích:  od 9:30 hodin
Závěrečné soutěže: od 14:00 hodin
Soutěže: 
Soutěž o divácky nejúspěšnějšího psa  
nastoupí všichni do soutěže  přihlášení psi a feny
Junior handling 9-13let - Frnčo Ladislav
nastupují všichni přihlášení 
Junior handling 13-17 let - Frnčo Ladislav
nastupují všichni přihlášení
Soutěž o nejkrásnější pár psů – Ing. Jančík Leoš
pes a fena jednoho plemene včetně FCI neuznaných plemen, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 
majetku jednoho vystavovatele
Soutěž o nejlepší chovatelskou skupinu – Márová Petra
minimálně 3 a maximálně 5 jedinců z vlastního chovu a různých spojení, minimálně od dvou otců 
nebo matek
Nejlepší štěně pes – Frnčová Lenka
do soutěže nastupují všichni psi ze třídy štěňat se známkou VN1
Nejlepší štěně fena – Frnčo Ladislav
do soutěže nastupují všechny feny ze třídy štěňat se známkou VN1
Nejlepší dorost pes – Mudra Antonín
do soutěže nastupují všichni psi ze třídy dorostu se známkou VN1
Nejlepší dorost fena – Hořák Karel
do soutěže nastupují všechny feny ze třídy dorostu se známkou VN1
Nejlepší mladý pes – Vlasák Václav
nastupují všichni psi ze třídy mladých se známkou V1, vítěz třídy mladých, CAJC pes  
Nejlepší mladá fena – Ing. Jančík Leoš
nastupují všechny feny ze třídy mladých se známkou V1, vítěz třídy mladých, CAJC fena
Nejlepší dospělý pes – Márová Petra
nastupují všichni psi s oceněním Krajský vítěz, BOB nebo BOS z klubové výstavy
Nejlepší dospělá fena – Frnčová Lenka
nastupují všechny feny s oceněním Krajský vítěz, BOB nebo BOS z klubové výstavy
Nejlepší ze třídy čestné – Vlasák Václav
Nastupují psi a feny společně se známkou V1
Nejlepší veterán pes – Mudra Antonín
nastupují všichni psi ze třídy veteránů se známkou V1, vítěz třídy
Nejlepší veterán fena – Hořák Karel
nastupují všechny feny ze třídy veteránů se známkou V1, vítěz třídy
Vítěz Lounské výstavy – všichni rozhodčí společně
nastupují vítězové soutěží  - nejlepší veterán pes, nejlepší veterán fena, nejlepší mladý pes, nejlepší 
mladá fena, nejlepší dospělý pes, nejlepší dospělá fena, nejlepší ze třídy čestné
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Informace pro vystavovatele:
Výstavní čísla si vyzvedněte v kruhu, kde se bude posuzovat vaše plemeno.  
Zápis do PP od 10:00 do 13:30 hodin ve výstavní kanceláři Krajské výstavy psů  
Pro výstavu platí Výstavní řád ČMKU.  
Zadávané tituly pro Krajskou výstavu : Vítěz třídy, Krajský vítěz. Zadávané tituly pro Klubové 
výstavy: CAJC, CAC, rCAC, BOJ, BOV, BOS, BOV. Udělení titulů není nárokové. 
Zápis do PP psa/feny není povinný. Každý posouzený pes i fena obdrží výstavní posudek a diplom.
 
Ceny vystavujícím na Krajské výstavě budou předávány při zápisu do PP nebo po předložení 
výstavního posudku. Ceny Klubových výstav budou předávány v kruzích při posuzování.
 
Ceny za Krajské vítěze budou předávány v soutěži o Nejlepšího dospělého psa a Nejlepší dospělou 
fenu. Dřívějším odchodem ztrácí vystavovatel nárok na obdržení věcné ceny.

Uvedené pořadí plemen v kruzích nemusí odpovídat skutečnosti.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům i fenám zapsaným v plemenných knihách FCI  a zahraničním 
vystavovatelům.  
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 
ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s provedeným 
operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru.   
Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy (viz zákon na ochranu zvířat proti 
týrání).
Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úprava s 
dlouhodobým  vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.

Protest:
Lze podat pouze z formálních důvodů. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest 
musí být podán písemně v průběhu výstavy - do skončení posuzování ve všech kruzích, ve výstavní 
kanceláři současně se složením jistiny 1100,- Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 
prospěch výstavy.
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Soutěž o divácky nejúspěšnějšího psa  

B ezvodová  L ucie  – aus t ra ls ký ovčák
B ie l íková  Pavl ína  – jack rus se l  t e rrie r
B radáčová  Z uzana  – beagle
B re jcha  A dam – český fousek
B urešová  L ucie  – českos lovenský vlčák
Čecháčková  Jana  – angl i cký kokršpaně l
D ragounová  Ja ros lava  -  2x be rnský sa lašnický pes
D rvotová  I rena  - americký kokršpaně l
F laksová  Stanis lava  – 3x  minia turní  bul te rie r
H eřmanová  Z uzana  – s ib i řs ký husky
Marčeková  E rika  – i rs ký vlkodav
Mazancová  Marie  – be rnský sa lašnický pes
Sa láková  Ve ronika  – 2x basse t  hound
St rnad M i lan – jack rus se l  t e rie r
Tothová  Jo lana  - whippe t
Vavroušková  Ema - š ipe rka
Vydarená  E l i š ka  – whippe t  / výmarský ohař
Z imanová  Ka te řina  - da lmat in

SOUTĚŽE - 06.09.2020

Nejlepší pár psů

500 Border kolie, Gassy z Herodesova domu, Alissa Dantroni Fox

501 Americký stafordširský terier, Goodhunting Go W ith Me, Dona W ith
Love Long Step

502 Jack Russell Terrier, Ajke Vita Amicus, Energy Engie Baleff Gun

503 Rhodéský ridgeback, Kibwana Khaan Slunce života, Jiya Indiana Slunce
života

504 Mops - béžový/stříbrný/apricot, Csilizradványi Dodo, Ulrin Helza
505 Basset Hound, Freddie Highmore Dramijos, Eloise Esmara Dramijos

Nejlepší chovatelská skupina

506 Legs-Smon, Tibetský terier
507 Šedý poklad, Československý vlčák
508 Assonanza, Dalmatin
509 Slunce života, Rhodéský ridgeback
510 Andraste, Anglický kokršpaněl

Junior handling 9-13 let

511 Michaela, Hajšmanová, 12, Pudl
512 Karolina, Drvotová, 11, Americký kokršpaněl
513 Frída Martina, Vokurková, 10, Lagotto romagnolo
514 Vendulka, Kotorová, 10, Belgický ovčák

515 Aneta, Kišová, 11, Anglický kokršpaněl
516 Eliška, Skalická, 10, Kavalír King Charles španěl
517 Andrea, Hubáčková, 9, Sheltie
518 Jitka, Petrů, 12, Pudl

Junior handling 13-17 let

519 Eliška , Valová, 14, Kavalír King Charles španěl
520 Petra, Fryšová, 14, Americký stafordširský terier
521 Klára, Deusová, 16, Beagle
522 Filipa Klára, Vokurková, 14, Lagotto romagnolo
523 Nela, Bezvodová, 14, Border kolie
524 Kamila, Kuncová, 13, Border kolie
525 Adam, Brejcha, 14, Český fousek
526 antonin , beck, 17, Miniaturní bullterier
527 Anna Marie, Machačná, 14, Ruský černý terier

 100 Vojtěch , Urban, 14, Český terier
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KLUBOVÁ VÝSTAVA BRAZILSKÁ FILA    6. 9. 2020    LOUNY 
kruh č. 7
rozhodčí:  Karel Hořák

KATALOG - 06.09.2020

FCI II. pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi

Brazilská fila / Kruh/Ring: 7

PSI / MALE Mezitřída / Intermediate Class
1 NETUNO ZE ŠAKALÍHO DVORA ČLP/FIB/4556/18 24.10.2018

O: Jagunco ze Šakalího dvora M: Charqueada R11 Mb do Rafuri
Chov: Vaněčková Hana Maj: Lemčák Jan

PSI / MALE Třída otevřená / Open Class
2 MALHADO ZE ŠAKALÍHO DVORA ČLP/FIB/4546/17 25.11.2017

O: Jagunco ze Šakalího dvora M: Charqueda R11 Mb do Rafuri
Chov: Vaněčková Hana Maj: Varníčková Hana

PSI / MALE Třída vítězů / W inner Class
3 MAKIHI COSTA DO SUR ČLP/FIB/4578 10.01.2019

O: Dunga Faruck do Maranguape M: ZULU E do Serfas
Chov: Lorena Patricia del Pino Pinochet Maj: Vaněčková Hana

PSI / MALE Třída veteránů / Veteran Class
4 BRENTANO FROM DRAKULA'S COUNTY ČLP/FIB/4085/ 08.06.2011

O: Alejandro Guarda Costas (Fci) M: Angelica from Drakula's County
Chov: Vacek Jaroslav Maj: Mohelský Josef

FENY / FEMALE Mezitřída / Intermediate Class
5 PENELOPE COSTA DO SUR ČLP/FIB/4579 10.01.2019

O: Dunga Faruck do Maranguape M: Zulu Edo Serfas
Chov: Maj: Varníčková Hana

FENY / FEMALE Třída otevřená / Open Class
6 MEIRA ZE ŠAKALÍHO DVORA ČLP/BIB/4551/ 25.11.2017

O: Jagunco ze Šakalího dvora M: Charqueada R11 MB do Rafuri
Chov: Vaněčková Hana Maj: Zuzana Chytrá

FENY / FEMALE Třída vítězů / W inner Class
7 MARIA ZE ŠAKALÍHO DVORA ČLP/FIB/4550 25.11.2017

O: Jagunco ze Šakalího dvora M: Charqueada R11 Mb do Rafuri
Chov: Vaněčková Hana Maj: Vaněčková Hana
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Řád pro udělování titulu  "ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION"
CAJC čekatelství - Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých 
na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.CAJC může být zadán pouze 
psovi a feně oceněným známkou výborný 1 CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým 
byl již titul Český junior šampión přiznán.Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí 
delegovaný na výstavu.CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových 
kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno: 
1.Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých-CAJC a jedno čekatelství 
(CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů.Toto čekatelství 
CACnelze použít pro přiznání titulu Český šampión.
3.Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.

Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených 
majitelem psa/feny. tj. potvrzení zvýstav(karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu 
psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.Pro titul 
Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již 
Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION"
1.CAC-čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. 
otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a 
klubových pořádaných v ČR. 
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampionmají. 
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný navýstavu. 
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo 
feny. 

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno: 
1) a) u plemen, která mají získání titulu podmíněno zkouškou zvýkonu: Úspěšným absolvováním 
takové zkoušky zvýkonu, která opravňuje prozařazení do třídy pracovní a dvojím získáním 
čekatelství CAC,  ztoho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být 
získáno na některé ztěchto výstav-národní, speciální,  nebo  klubovévýstavě.  Absolvování  
zkoušky  musí  být  doloženo  certifikátempředepsaným  pro  třídu  pracovní. Chovatelské kluby 
jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost 
musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU. 

b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC-ztoho 2x na 
mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

c) u FCI zatím neuznaných plemen:čtverým získáním čekatelství CAC
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách 
(výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích, 
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR, 
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz 
původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá 
diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 

Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. 
Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů 
(vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na 
výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR 
jedinec, který už má potvrzený titul Český si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu 
ČMKU nebo na www.cmku.cz .Použití Res.CAC propřiznání titulu Český šampion -výklad.Ocenění 
Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC 
vtom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl vdobě udělení titulu res. CAC 
ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který 
uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu 
ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, 
katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ GRANDŠAMPION"
1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů 
čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných 
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kynologickými organizacemi vČR pod záštitou ČMKU.
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími. 
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR
5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství 
mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz 
původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá 
diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Lemčák Jan, Nad Strakovkou 2296/21 16000 Praha 6, Česká republika 1

Mohelský Josef, Střížovice 10 46345 Pěnčín, Česká republika 4

Vaněčková Hana, Kroučová 38 27054 Řevničov, Česká republika 3, 7

Varníčková Hana, Kunčice nad Labem 7 54361 Kunčice nad Labem, Česká
republika

2, 5

Zuzana Chytrá, Na Vyhlídce 946 51101 Turnov 1, Česká republika 6
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