
KCHBO, z. s. Vás srdečně zve na 
 

KLUBOVOU VÝSTAVU 
PRO AUSTRALSKÉ A BELGICKÉ OVČÁKY 

 
 

10. 9. 2022– Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz  
v areálu LOVECKÉ CHATY  v Horce nad Moravou (Vodní 197/50, 783 35 Horka nad 

Moravou) GPS: N 49°39.35538', E 17°12.14712' 
 

Proposition in English below 
Program: 

08.00 - 09.30  přejímka psů, odběr DNA 
          09.45 zahájení výstavy 
10.00 – 15.00  posuzování v kruzích 

soutěže 
 

Uzávěrky přihlášek, včetně plateb: I. 01.08      II. 20.08.  

 
 
Info: 
Lenka Dušánková e-mail: vystava@kchbo.com  
 
Elektronická přihláška: http://www.dogoffice.cz Psi registrovaní v ČR jsou v 
systému již zavedeni – nepřidávejte je ručně!!! Pro úhradu poplatků jsou rozhodné údaje 
v propozicích 
 
 
Rozhodčí: 
 
Australský ovčák -  Angie Challenger (UK) 
BO - groenendael -  Alexandra Finke (D) 

BO - lakenois -   Alexandra Finke (D) 
BO - malinois -   Alexandra Finke (D) 
BO - tervueren -  Alexandra Finke (D) 
 
Změny vyhrazeny. 
V případě vyšší účasti bude doplněn další rozhodčí na třídy štěňat, dorostu, čestné, 
veteránů (v tomto pořadí) 
 
 
 
 

Tituly (včetně neoficiálních): 

 
Nejlepší štěně, Nejlepší dorostenec, BOJ (Best of Juniors), BOV (Best of Veterans), CAJC, 
CAC, res.CAC, ČKŠ, Nejlepší pes/fena, BOS, BOB. 
pro BO: BIS štěně, BIS dorost, BIS junior, BIS veterán, BIS tř. čestné, BIS tř. pracovní, 
BIS 
pro AUO: BIS black, BIS blue-merle, BIS red, BIS red-merle 
Udílení titulů není nárokové. Pro zadávání titulu ČKŠ platí ustanovení vydaná klubem 
KCHBO (je podmíněno členstvím v KCHBO, z.s.). Udělení titulu nejlepší pes/fena není 
podmíněno členstvím v KCHBO, z.s. 
 

Třídy: 

 
štěňat - pro psy a feny ve věku 4 - 6 měsíců  
dorostu - pro psy a feny ve věku 6 - 9 měsíců 
mladých - pro psy a feny ve věku 9 – 18 měsíců 
mezitřída - pro psy a feny ve věku 15 – 24 měsíců 
otevřená - pro psy a feny starší 15-ti měsíců 
pracovní - pro psy a feny starší 15-ti měsíců se zkouškou z výkonu (nutno doložit 
certifikát) 
vítězů - pro psy a feny starší 15-ti měsíců a pro psy s uznaným mezinárodním či národním 
titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze 
speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých 
veteránů - pro psy a feny starší 8-ti let 
čestná – pro psy a feny starší 15-ti měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním 
či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální 
výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze (bez nároku na CAC). Výborný 1 z třídy 
čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS. 
mimo konkurenci – pro psy a feny starší 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy 
bez nároku na klasifikaci. Rozhodčí vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí.  
 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení 
psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Ke každé 
přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu. Pro třídu pracovní, vítězů a čestnou 
také přiložte kopie příslušných certifikátů (dle Závazných pokynů ČMKU) / titulů, pokud 
tak nebude, bude pes zařazen do třídy otevřené. Třída čestná je neoficiální třída – tituly 
zadávané v této třídě nemohou být zapsány do průkazu původu. 
 

Soutěže: 
 
Přehlídka chovných párů - pro psa a fenu stejné variety v majetku jednoho majitele, 
kteří byli na výstavě posouzeni. Pár nesmí být v příbuzenském vztahu sourozenci nebo 
rodiče a potomci. 
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně 3 jedince a maximálně 5 jedinců, 
pocházející od jednoho chovatele, minimálně ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli 
na výstavě posouzeni (nemusí být v majetku chovatele). 
Přehlídka plemeníků - pro psa a 3-5 potomků po minimálně dvou matkách, kteří byli na 
výstavě posouzeni (plemeník nemusí být posouzen, ale musí se zúčastnit závěrečné 
přehlídky).  
Přehlídka plemenných fen - pro fenu a 3-5 potomků po minimálně dvou otcích, kteří 
byli na výstavě posouzeni (fena nemusí být posouzena, ale musí se zúčastnit závěrečné 
přehlídky).  
Dítě a pes - pro děti ve věku 3 - 9 let. 
 

http://www.dogoffice.cz/


 

Ceny: 
 
Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list. Vítězové titulů obdrží věcné ceny. 
 
 

Sponzorské dary: 
 
Nabízíme možnost sponzorování (reklamy) pro jednotlivce, chovatelské stanice i 
organizace. Za Vaše dary budou zakoupeny věcné ceny pro vítěze, příp. další psy v pořadí, 
jméno sponzora bude rovněž uvedeno v katalogu. Vaše sponzorské příspěvky (již od 200,-
Kč) velmi rádi uvítáme! Bližší informace u Lenky Dušánkové. 
 
 

Doklady k účasti na výstavě: 
 
● PP psa, vydaný plemennou knihou uznávanou FCI; 
● vstupní list (bude zaslán nejpozději 7 dní před výstavou na uvedený email); 
● očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata. 
 
 

Veterinární podmínky: 
 
● Všichni psi, kteří se chtějí výstavy a doprovodných akcí zúčastnit, musí být klinicky 

zdraví. 
● Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 

veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU 
a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 
998/2003 ze dne 26.5.2003. 

● Psi být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů (viz veterinární zákon). Psi 
musí být v imunitě proti parvoviróze a psince (21 dní od prvního očkování, nebo 

pokud je přeočkování provedeno během doby platnosti předchozí vakcíny). 
● Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí výstavy ani akcí 

zúčastnit. 
 
 

Všeobecná ustanovení: 
 
Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene australský ovčák, kteří musí být zapsáni 
v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává. 
Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou 
výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotyčného vystavovatele neprodleně písemně 
informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. 
Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Pořadatel a výstavní 
výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody 
způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Volné 
pobíhání psů není dovoleno. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedení 
v katalogu, psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, 
feny kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi 
nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům; psi s kupírovanýma ušima. Majitelé 
psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázán 

prodej štěňat. Musí být dodržovány právní předpisy (zejména předpisy na úseku 
veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání, vet.podmínky čl.17 VŘ ČMKU). 
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala (nákaza, apod.), budou poplatky 
použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. V případě více vlastníků 
vystaveného jedince (dané v PP) jsou v katalogu uvedena jména spolumajitelů, ale pouze 
jedna kontaktní adresa. 
 
 

Protesty: 

 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest 
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí 
být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního 
poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy. V případě zamítnutí protestu propadá složená 
jistina ve prospěch pořadatele výstavy. Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. 
Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se 
neprojednává. 
 
 

Odběr vzorků pro DNA profil 

 
Odběr vzorků pro DNA profil bude probíhat před posuzováním (viz. program výstavy). 
Poplatek za odběry musí být uhrazen dopředu.  
V případě, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, v přihlášce požádejte i ověření 
původu (dodatečné ověření původu je zpoplatněno). Pokud máte zájem pouze o odběr 
(bez bonitace), prosíme, sdělte svůj zájem na e-mail bonitace@kchbo.com. 
 
 

ZÁKLADNÍ BONITACE 

 
Psi musí být na základní bonitaci předem přihlášeni a to nejpozději do data uzávěrky pro 

výstavy. Vyhrazená doba pro měření, kontrolou identity (čip, případně tetování), chrupu, 
skusu a kontrolu varlat u samců bude sdělena po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů. 
(Bonitační řád viz www.kchbo.com). Přihlášení prostřednictvím dogoffice. Po přihlášení je 
nezbytné zaslat kopie výsledků vyšetření, která nejsou zapsaná v databázi a informaci, 
zda si přejete odebrat DNA pro DNA profil  na e-mail bonitace@kchbo.com 
 

 

COVID-19 

 
V případě zhoršení situace může dojít k omezením, např. povinné roušky, rozestupy. Včas 
Vás před akcí budeme informovat. Pokud by rozhodčí nemohly přicestovat z důvodu 
omezení vládou, vyhrazujeme si právo na jejich změnu. Pokud bude výstava zrušena 
z důvodu vládních nařízení, vystavovatelům budou vráceny všechny poplatky v plné výši.  

 
 

Poplatky: 

 
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nemůže být pes hlášený do třídy 
štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné považován za prvního psa. 
Tyto ceny platí pouze pro občany ČR a jejich psy zapsané v českých plemenných knihách. 
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V ostatních případech 
se jedná o cizího psa, pro kterého platí výstavní poplatek uvedený v € v anglických 
propozicích. 
 

mailto:bonitace@kchbo.com
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 uzávěrka 
01.08.2022 

Uzávěrka 
20.08.2022 

 člen KCHBO ostatní člen KCHBO ostatní 

Za prvního psa vč. 
katalogu 

700 Kč 1050 Kč 850 Kč 1200 Kč 

Za každého dalšího 
psa (bez katalogu) 

600 Kč 950 Kč 750 Kč 1050 Kč 

Tř. štěňat, dorostu, 
veteránů, čestná, 
mimo konkurenci 

400 Kč 500 Kč 600 Kč 700 Kč 

Soutěže (dítě a pes, 
pár, chov. skupina…) 

100 Kč 200 Kč 200 Kč 300 Kč 

 
Ostatní:     člen KCHBO ostatní 
Odběr vzorků pro DNA profil    1300 Kč      1300 Kč 
Základní bonitace       500 Kč                 800 Kč 
Inzerce v katalogu : 1/2 str.A5 / 1 str.A5  50% sleva! 300,-/ 500,-Kč 
 

Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo:  2201391422/2010  u Fio  

Jako variabilní symbol použijte číslo svého mobilního telefonu a jako specifický symbol 
333. Do textu uveďte Vaše jméno a text „výstava“. Pokud platíte více položek, uvítáme 
zaslání rozpisu na mail vystava@kchbo.com. Platby složenkou „A“ budou považovány 
za sponzorské příspěvky.  

 
 
Bez dokladu o zaplacení nemůže být přihláška přijata!! Neúčast psa na výstavě 
z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem pro vrácení (neuhrazení) výstavních poplatků! 
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Přihlášením na výstavu a uhrazením výstavního poplatku prohlašuji, že jsou mi známa 
ustanovení propozic a že se jim podřizuji.  
Přihlášením na výstavu a uhrazením výstavního poplatku souhlasím s uveřejněním 
osobních údajů - jména a příjmení, titulu, bydliště, telefonu a e-mailu v katalogu a dalších 
dokumentech souvisejících s účastí na výstavě. Souhlasím s pořízením fotografií, popř. 
videozáznamu mé osoby. Moje osobní údaje včetně fotografie a videozáznamu mohou být 
zveřejněny na webových stránkách KCHBO.com, Facebooku, v databázi KCHBO a 
periodicích věnovaných kynologii, popř. poskytnuty partnerům – sponzorům výstavy k 
jejich prezentaci 
 
 
 
 
 

Výstavu podporují: 

 
Hlavní sponzor: 

 
 

Další sponzoři: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


