
Zápis z jednání Výstavní komise dne 18.10. 2007 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

  
Přítomni:  ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Suchý  
Host:   Bc. Vladimíra Tichá   

 
1) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo ke shodě ve věci pořádání SV, rozhodla VK 

následovně: 
- americká akita – letos pořádal KCH málopočetných plemen psů, 2008 bude pořádat 

American Akita klub 
- anglický mastif - letos pořádal Moloss klub, v r. 2006 pořádal KCH málopočetných 

dogovitých plemen psů, 2008 bude pořádat Klub anglického mastifa 
- baseti – letos pořádal Basset klub, 2008 bude pořádat KCH honičů 
- border kolie – letos pořádal KCH málopočetných plemen psů, 2008 bude pořádat Border 

Collie Club CR 
- boston teriér – letos pořádal 1. Boston terrier klub v ČR, 2008 bude pořádat I.CZ 

yorkshire terrier klub 
- český teriér – letos pořádal KCH terierů, 2008 bude pořádat KCH českých terierů 
- danie dinmont teriér - letos pořádal KCH terierů, 2008 bude pořádat KCH dandie 

dinmont terierů 
- dobrman – letos nepořádal nikdo, 2006 pořádal Moravsko-slezský dobrman klub, 2008 

bude pořádat Dobrman klub ČR 
- havanský psík – letos pořádal KCH málopočetných plemen psů, 2008 bude pořádat 

KCH havanských psíků 
- kernteriér, glen of Imaal teriér, norfolk, norwich, skye teriér, west  highland white 

teriér - letos pořádal KCH terierů, 2008 bude pořádat KCH málopočetných plemen psů 
- polský ovčák nížinný - letos pořádal KCH málopočetných plemen psů, 2008 bude 

pořádat KCH polských ovčáků níţinných 
- pyrenejský horský pes - letos pořádal KCH málopočetných plemen psů, 2008 bude 

pořádat Klub pyrenejských plemen psů 
- pyrenejský mastin - letos pořádal Moloss klub, 2007 pořádal KCH málopočetných 

plemen psů, 2008 bude pořádat Klub pyrenejských plemen psů 
- pyrenejský ovčák – letos pořádal Klub pyrenejských plemen psů, 2008 bude pořádal 

KCH málopočetných plemen psů 
- středoasijský ovčák - letos pořádal Moloss klub, 2007 pořádal KCH málopočetných 

dogovitých plemen psů, 2008 bude pořádat Klub ruských a asijských ovčáckých psů 
- šarpej – letos pořádal Exotic klub, 2007 pořádal KCH málopočetných dogovitých plemen 

psů, 2008 bude pořádat Shar-pei Club 
- velký švýcarský salašnický pes - letos pořádal KCH málopočetných plemen psů, 2008 

bude pořádat Klub švýcarských salašnických psů 
 

2) Ţádost KCH kavalír a king Charles španělů o rozšíření odděleného posuzování 
barevných rázů i na mezinárodní výstavy: 
Bylo vyţádáno stanovisko 2. klubu, dosud nedošlo, VK vyčká názoru druhého klubu, který 
bude zaurgován. 

 
3) Ţádost KCH foxteriérů o povolení zadávat titul Klubový jubilejní vítěz na Klubové 

jubilejní výstavě (80 let klubu): Konání 4 výstav s CAC je proti VŘ, VK nedoporučuje 
pořádání 4. výstavy. VK doporučuje jednu z těchto 2 moţností: 
- tento titul zadávat na KV výstavě se zadáváním CAC – tento titul nebude opravňovat ke 

vstupu do třídy vítězů. 
- stávající KV se zadáváním titulu CAC a Klubový vítěz přejmenovat na Klubovou jubilejní 

výstavu a titul Klubový jubilejní vítěz zadávat místo titulu Klubový vítěz. V tomto případě 
bude zadaný titul Klubový jubilejní vítěz opravňovat ke vstupu do tř. vítězů. 

 



4) Ţádost P. Kotěry o pořádání krajské výstavy – výstavu zastřešila KJ ČR, VK bere na 
vědomí a nemá námitek proti konání této výstavy. 

 
5) Oznámení Klubu anglického bulteriéra o dřívějším zastřešení miniaturního bulteriéra a 

žádost o přidělení klubové výstavy - VK nemá námitek proti pořádání klubové výstavy 
KAB i pro miniaturního bullteriéra. VK doporučuje P ČMKU, aby SV pro rok 2008 zůstala 
KCH málopočetných plemen psů, který řádně poţádal o její konání. 

 
6) Ţádost výboru Klubu Coton de Tuleár o upravení propozic na MV a NV: 

– třída štěňat – bude otevřena od 4 do 6 měsíců v závislosti na státní legislativě, řeší  
nový výstavní řád 

– nastoupení imunity po očkování – ČMKU ani jiné kynologické organizaci nepřísluší  
určovat veterinární podmínky 

– průkaz původu ve třídě štěňat je řešen v novém výstavním řádu 
 

7) Dopis J. Marka – VK navrhuje P ČMKU toto vyjádření: VK se schází nepravidelně, 
průměrná perioda mezi zasedáními je 2 měsíce. VK nemůţe reagovat na podněty došlé 
v mezičase okamţitě. VK je pouze poradní orgán, podněty projednané VK v konečném  
rozhodnutí přísluší vţdy P ČMKU. 
Softwarové vybavení a zadávání titulů – bylo postoupeno k řešení DR ČMKU. 

 
8) Stížnost p. Ireny Hochmanové – VK shledala postup při MVP v Českých Budějovicích 

jako nesprávný. Dle současného VŘ a propozic došlo k pochybení při zamezení vstupu psa 
p. Hochmanové do kruhu, ale protoţe nebyl podán řádný protest v době posuzování, nemá 
VK moţnost tento případ řešit zpětně.  
VK konstatuje, ţe MV jsou pořádány na základě předpisů FCI, z kterých vyplývají určitá 
omezení pro neuznaná plemena. Propozice MV je třeba upravit, protoţe posuzování 
plemen FCI s neuznanými plemeny dohromady není na MV přípustné. Problém bude řešen 
v rámci nového VŘ. 
VK si je vědoma nutnosti propagace národních a neuznaných plemen, proto se rozhodla 
poţádat o spolupráci propagační komisi ČMKU, která se s autorkou podnětu spojí. 
 

9) Stížnost p. Renaty Žižkové na velikost a povrch kruhů pro tibetské dogy na výstavách 
pořádaných na BVV v Brně – VK vzala připomínky na vědomí, celý problém bude řešen 
v novém VŘ a souvisejících předpisech. 

 
10) Klubová výstava klubu KCH málopočetných plemen psů pro plemena dosud FCI 

neuznaná – VK doporučuje P ČMKU nesouhlasit s pořádáním této výstavy. Výstava byla 
zavedena v době, kdy neuznaná plemena nemohla být vystavována při MV, coţ je 
v současnosti moţné. Není etické, aby plemeno mělo proti VŘ titul Klubový vítěz zadaný 2x 
v roce. 
 

11) Ţádost KCH pudlů o otevření třídy čestné na všech výstavách v ČR - připomínky 
členských subjektů bude sekretariát přijímat v termínu, který bude zveřejněn spolu s VŘ 
k připomínkování na webu ČMKU. 

 
 

Příští zasedání VK se bude konat 6.12.2007 od 11.00.  
Zápis podléhá schválení P ČMKU. 

Zapsala:Jarošová 
 

 


