
 

KLUB ČESKÉHO HORSKÉHO PSA 

KLUBOVÁ VÝSTAVA  ČESKÝCH  HORSKÝCH PSŮ  

1. 9.2018 
Autokemp U letadla, Seč  

ROZHODČÍ:    Ing. Leoš Jančík 

PROGRAM: Pátek  

 

Sobota 

 

31.8.2018 

 

1.9.2018 

      9,00         

schůze výboru klubu 

večer společné posezení 

 

KV    - posuzování v kruhu 

      13,00 bonitace ČHP (po posouzení KV) 

      16,00 členská schůze KČHP 

    

    

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  20.8. 2018 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:     

       Mgr. Lenka Čápová, Železniční 171/12, 460 01 Liberec 

       +420 724 502 477  

Přihlášky vč. příloh je možno poslat i v elektronické podobě na adresu: 

lena.cap@centrum.cz 

Výstavní poplatky uhraďte převodem na č.ú. klubu: 267029785/0300, 

variabil.symbol - vaše členské číslo, pro nečleny číslo mobilního 

telefonu; do poznámky: výstavní poplatek 
 

Třídy:  

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (uvedeny v přihlášce) 

Zadávané tituly a ocenění:  

BOB (nejlepší plemene),  BOS (nejlepší opačného pohlaví), Klubový vítěz (pro psa a fenu 

zvlášť), BOJ (nejlepší mladý plemene), BOV (nejlepší veterán plemene) 

Na výstavě budou zadávána čekatelství: CAJC, CAC ČR; Res.CAC ČR 

Udělení titulů není nárokové.  

Účast na výstavě a přiznání titulu není podmíněno členstvím v Klubu ČHP. 
 

Ubytování:  Autokemp U letadla, K Hrázi 515, 538 07 Seč 

          nutno uvést, že jde o akci českých horských psů 

                     www.autocamp.estranky.cz 

                     e-mail: autocamp.friss@seznam.cz           

         telefon: +420 739 730 732   

          GPS: 49°50´21.09´´, 15°39´47.88´´   

 

 

mailto:autocamp.friss@seznam.cz


Výstavní poplatky: 
 

 Člen KČHP Nečlen 

za 1. psa/fenu ve třídě mladých, mezitřídě, 

otevřené, pracovní a vítězů 
400,- 500,- 

za 2. a dalšího psa/fenu ve třídě mladých, 

mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů 
200,- 300,- 

za psa/fenu ve třídě štěňat, dorostu, veteránů a 

čestné (při více psech nelze pro platbu využít 

jako 1.psa) 

200,- 300,- 

Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata! 

Pokyny pro vyplňování přihlášek: 
Přihlášky se vyplňují  psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. 

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 

Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška vrácena.  

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. 

Třídu vítězů je nutno doložit kopií certifikátu o  přiděleném titulu, opravňujícím zařadit do této třídy.  

V případě, že přihláška nebude obsahovat tyto doklady, bude pes přeřazen do třídy otevřené. Přijetí 

psa na výstavu nebude písemně potvrzováno, seznam vystavovatelů bude vyvěšen týden před 

výstavou na stránkách klubu.  

Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením  výstavního řádu ČMKU a těchto 

propozic. 

K přihlášce na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa.  

Všeobecná ustanovení: 
Výstava je přístupná psům a fenám plemene český horský pes, kteří dosáhli v den výstavy stáří  

požadovaného pro zařazení do třídy.  

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 

ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní 

výbor může bez udání důvodu odmítnout  přijetí přihlášky. Změny exteriéru psa, prováděné 

nadměrným lakováním, tónováním srsti a dlouhodobé vyvazování  psů na stolech jsou zakázány. Z 

výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním 

nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Pokud není v propozicích 

uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z 

objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Podáním přihlášky 

vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. 

Veterinární předpisy: 
Předvedená zvířata musí být vybavena očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, ve kterém 

je potvrzeno, že zvíře bylo očkováno proti vzteklině, psince a parvoviróze a je proti nim v imunitě.  

Protesty: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů 

porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením 

jistiny 500,- Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch 

pořadatele výstavy. 

      

  



 

 

PŘIHLÁŠKA 

                     na Klubovou výstavu českých horských psů 
                1.9.2018 – Autokemp U letadla, Seč 

                  uzávěrka přihlášek: 20.8.2018 

 

PES  / FENA*      

Třídy: (*vhodné zakroužkujte) 

štěňat 

* 

dorostu 

* 

mladých 

* 

mezitřída 

* 

otevřená 

* 

pracovní 

* 

vítězů 

* 

veteránů 

* 

čestná 

* 

4 – 6 

měsíců 

6 - 9 

měsíců 

9 -18 

měs. 

CAJC 

15 - 24 

měs. 

CAC 

od  

15 měs. 

CAC 

od   

15 měs. 

CAC 

od  

15měs. 

CAC 

od 8 let od 

15měs. 

 

 

- pro zařazení do třídy vítězů a čestné platí tituly - Mezinárodní nebo Národní 

Šampión, Národní nebo  Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy – nutno doložit kopií 

získaného titulu 

- pro třídu pracovní nutno doložit kopii získaného certifikátu nebo složené zkoušky 
 

 

 
Jméno přihlášeného psa a název chovatelské  stanice 

 

 

Zkratka plemenné knihy a č. zápisu    Datum  narození 

 

 

Tituly (pro třídu vítězů)     

 

 

Otec 

 

 

Matka 

 

 

Chovatel  (jméno a příjmení) 

 

 

Majitel (jméno a příjmení) 

 

 

Adresa majitele včetně  PSČ 

 

Pište strojem, nebo hůlkovým písmem! 

 



Nezapomeňte připojit fotokopii průkazu původu psa/feny!  

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a výstavního řádu ČMKU a že se 

jim podrobuji. Zároveň souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu 

výstavy. 
 

Jsem / nejsem člen Klubu ČHP (nehodící se škrtněte) 
 

Datum:...............................        Podpis majitele:.......................................... 
 
 

Kontakt (telefon, e-mail): ……………………………………………………….. 
 

 

 
Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: 

 

 
Přihlášky zaslané 

poštou: 
zde nalepte doklad o 

zaplacení (nebo 

přiložte k přihlášce 

jako přílohu). Bez 

tohoto dokladu nebude 

přihláška přijata. 
 

 
Přihlášky 

v elektronické podobě: 
doklad o zaplacení  
připojte jako 

samostatnou přílohu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za1. psa/fenu ve třídě mladých, mezitřídě,  
otevřené, pracovní a vítězů 

……………. Kč 
Za 2. a další ...... psy/feny  ve třídě mladých, mezitřídě,  
otevřené, pracovní a vítězů 

……………. Kč 
Za psy ve třídě štěňat, dorostu,  
veteránů a čestné 

……………. Kč 

 
Celkem   ………………. Kč 

 

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být 

důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Pro 

každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a doporučeně 

zašlete na adresu:  
 

Mgr. Lenka Čápová 

Železniční 171/12 

460 01 Liberec 
 

Přihlášky vč. příloh je možno poslat i v elektronické 

podobě na adresu: lena.cap@centrum.cz 

 


