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28. ročník 
 

KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ VÝSTAVY PSŮ 
VŠECH PLEMEN VČETNĚ LOVECKÝCH 

pořádá ZKO Karlovy Vary Dvory 
 
Karlovy Vary dne 04.09.2021 
na dostihovém závodišti Karlovy Vary – Dvory 
 
Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 08.08.2021 

2. uzávěrka  21.08.2021 
 
Přihlášku zašlete na adresu: Základní kynologická organizace č. 437 

Chodovská ul.  377/34 
360 06 Karlovy Vary 

Email:     zkokarlovyvary@seznam.cz 
K vyplnění on-line:  www.zkokarlovyvary.cz 
Tel. :     +420 607 538 828  
Č.účtu:                                    437077/5500  VS telefonní číslo majitele 

 

Online přihláška možná přes www.dogoffice.cz 

 
Rozhodčí, kteří přislíbili účast 
Karek Hořák, Leoš Jančík, Božena Ovesná, Otakar Vondrouš 

 
Program výstavy: 

 
7:00 –   9:00 přejímka psů 
9:15 –   9:30 zahájení výstavy 
9:30 – 14:00 posuzování psů v kruzích, zadávání titulů 
14:30 – 16:00 soutěže, vyhlášení vítěze Karlových Varů 
Dodržení uvedených termínů je závislé na počtu posuzovaných psů 
 
Doprovodný program:  

 
Agility – závody 
Dílnička pro děti  
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PROPOZICE 

 
Výstava je organizována dle platného výstavního řádu ČMKU. 
 
Rozdělení do tříd: 
 
třída štěňat    věk 4 – 6 měsíců  
třída dorostu    věk 6 – 9 měsíců 
třída mladých     věk 9 – 18 měsíců 
mezitřída    věk 15 – 24 měsíců 
třída otevřená    věk nad 15 měsíců 
třída pracovní     věk nad 15měsíců 
se zkouškou z výkonu 
třída vítězů     věk nad 15 měsíců 
s tit. Klubový vítěz,  Národ. vítěz, ICH, šampión  
třída veteránů    věk nad 8 let 
 
TITULY 
 
Vítěz třídy 
Krajský vítěz 
bude vybrán z vítězů třídy otevřené, pracovní a vítězů mezitřídy 
Vítěz Karlových Varů  
rozhodčí vybere vítěze mezi nejkrásnějším psem a fenou výstavy 
 
Uvedení titulu není nárokové. 
 
Nejkrásnější veterán 
nastupují psi, feny ze třídy veteránů se známkou V1 
Nejkrásnější štěně 
Nastupují psi, feny se známkou VN1 
Nejkrásnější dorost 
nastupují psi, feny se známkou VN1 
Nejkrásnější mladý 
nastupují psi se známkou V1,VTM 
Nejkrásnější Pes/Fena 
postupují krajští vítězové 
 

NOVELA ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ 
 
Od 01. 03. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 
246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. 
Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost uvedeného zákona. 
 
Ve smyslu Zákona č. 77/04 Sb. nebudou posouzeni psi, u nichž došlo k úpravě 
ušních boltců. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POPIS PŘÍJEZDŮ 
 
GPS: 50°13'35.446"N, 12°50'15.931"E 
Adresa: Kpt. Jaroše 70/29 360 06 Karlovy Vary-Dvory 
 
od Chebu: 
za obcí Hory u Jenišova odbočit doprava směr Plzeň (sjezd z průtahu) kruhový 
objezd směr Plzeň a po cca 1 km odbočit před mostem přes řeku doleva, směr 
k dostihovému závodišti (orientační směrovky Krajský úřad a směr k Intersparu)  
 
od Plzně: 
po vjezdu do Karlových Varů stále po hlavní silnici a po přejetí mostu přes řeku 
odbočit doprava směr k dostihovému závodišti (orientační směrovky Krajský úřad 
a směr k Intersparu)  
 
od Prahy/od Chomutova: 
po vjezdu do Karlových Varů stále po hlavní silnici (silniční průtah) směr Plzeň, 
po sjezdu z průtahu směr Plzeň projetí kruhového objezdu stále směr Plzeň, po 
cca 1 km odbočit před mostem přes řeku doleva, směr k dostihovému závodišti 
(orientační směrovky Krajský úřad a směr k Intersparu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTĚŽE  
 
 
MLADÝ VYSTAVOVATEL – ( JUNIOR HANDLING I. + II. )  
Věkové kategorie  9 – 13 let a 13 – 17 let 
Soutěží se se psem, který byl na výstavě posouzen, hodnotí se předvádění psa, není 
důležitá jeho kvalita 
 
NEJHEZČÍ PÁR PSŮ 
pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 
jednoho majitele 
 
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA 
do soutěže může chovatel přihlásit skupinu nejméně tří jedinců téhož plemene, 
pocházející z různých vrhů jedné chovatelské stanice, nejméně po dvou různých 
matkách nebo otcích.  
Tito jedinci musí být přihlášeni a posouzeni na této výstavě.             
 
 
Možnost přihlášení do soutěží během výstavy ve výstavní kanceláři 
do 11:00 hodin. 

 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE 

ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů, informujeme, že v souvislosti s účastí na výstavě budou zpracovány 

osobní údaje. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení 

evidence účastníků výstavy. Přihlášením na výstavu dáváte souhlas se 

zveřejněním jména a adresy ve výstavním a po-výstavním katalogu. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v souladu s epidemiologickými 
opatřeními. O případných změnách budou účastníci včas prostřednictvím 
webových stránek www.zkokarlovyvary.cz informováni. 

PRAHA 

PLZEŇ 

CHOMUTOV 

SOKOLOV 

K.VARY- DVORY 

http://www.zkokarlovyvary.cz/


VÝSTAVNÍ POPLATKY  
 
     1. uzávěrka  2. uzávěrka 
první přihlášený pes s katalogem 400,- Kč  500,- Kč 
druhý a další psi (bez katalogu) 300,- Kč  400,- Kč 
pes ve třídě štěňat   250,- Kč  350,- Kč 
pes ve třídě dorostu   250,- Kč  350,- Kč 
pes ve třídě veteránů   250,- Kč  350,- Kč 
soutěže     200,- Kč  200,- Kč 

 
Přihlášky zaslané poštou – přijetí psů NEPOTVRZUJEME 
 
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního 
razítka na obálce se zaslanou přihláškou. 
Poplatek lze uhradit převodem na účet č. 437077/5500, VS telefonní číslo majitele 
Kopii o realizované platbě přiložte k přihlášce. 
Přihláška bez potvrzení o zaplacení nebude přijata!!!!! 
 
Přihlášky online: 
Přihlášení na výstavu online je platné pouze tehdy, jestliže se vám po odeslání 
přihlášky zobrazí ODESLÁNO, poté do 72 hod. potvrdíme přihlášení. 
 
V případě neúčasti vystavovatele na výstavě, ať už z jakéhokoli důvodu se výstavní 
poplatek nevrací. V případě nekonání výstavy z objektivních příčin, budou 
poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou spojených. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKLADY potřebné pro účast na výstavě veterinární předpisy 
 

 originál průkazu původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude 
průkaz vydán 

 očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním 

 

 všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu 
s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. 

 
Důležité upozornění: 
Z posuzování jsou vyloučeni psy (feny) 

 nemocní nebo z nemoci podezřelí 

 kastrovaní a s operativním zákrokem zastírajícím některou vadu zevnějšku 

 feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny 

 háravé feny  

 psi v majetku rozhodčího nebo členů jeho rodiny, který je na této výstavě 
posuzuje 

 
PROTESTY 
Protesty z formálních důvodů /nedodržení základních a ostatních podmínek 
propozic), nikoli však proti verdiktu rozhodčího, může podat jen vystavovatel, a 
to písemně, ředitelství výstavy nejpozději do 30 minut po skončení posuzování 
příslušné třídy spolu se složením stanovené jistiny ve výši 500,- Kč. Ta bude 
v případě uznání protestu vystavovateli vrácena. 
O protestu rozhodne komise složená z ředitele výstavy, hlavního rozhodčího 
(nebo jeho zástupce) a z rozhodčího, který příslušného jedince posuzoval. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 
INZERCE, REKLAMA 
Ceny jsou určeny dle rozsahu inzerátu pro chovatele za: 
1/2 stránky A5  300,- Kč 
za celou stránku A5 500,- Kč 
Cena reklamy pro komerční účely bude stanovena dohodou na tel. čísle 602403747 
pan Biederman (ředitel výstavy). 
Hlavní podmínkou pro vytištění inzerátu či reklamy v katalogu je zaslání do konce 
2. uzávěrky. 
 


