
Zápis z jednání Výstavní komise dne 19.10.2011 
(návrh pro projednání P ČMKU) 

   
Přítomni:  Ing. R. Lysák, L. Šeráková, J. Králíčková 

 
1) Kontrola zápisu z minulého jednání 

ad 4) Upozornění na podmínky při konání Krajské výstavy v Kladně dne 13.08.2011 

VK poţádala organizátora o vyjádření se k zaslané stíţnosti. VK obdrţela 
vyjádření spolu s veterinárními podmínkami výstavy. V dopise je uvedeno, ţe 
z důvodu vynucené opravy haly se výstava konala v náhradních prostorách, coţ bylo 
vystavovatelům s omluvou samotným primátorem města Kladna sděleno při zahájení 
výstavy. VK neshledala ţádné pochybení ze strany pořadatele. 

  

2) U klubů pro stejné plemeno, kde nedošlo ke shodě ve věci pořádání SV, doporučuje 
VK následovně: 

anglický mastif – letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

anglický špringeršpaněl – letos pořádal Klub loveckých slídičů, v roce 2012 bude 
pořádat Klub anglický špringršpaněl 

argentinská doga – letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

bordeauxská doga - letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

bulmastif - letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub málopočetných 
dogovitých plemen psů 

brazilská fila – letos pořádal Klub málopočetných dogovitých plemen psů, v roce 
2010 pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Fila Brazileiro klub 

chow chow – letos pořádal Exotic klub, v roce 2012 bude pořádat Klub chovatelů a 
majitelů psů čau čau 

king charles spaniel – letos pořádal Klub chovatelů kavalír a king charles španělů, 
v roce 2010 pořádal Klub chovatelů málopočetných plemen psů, v roce 2012 bude 
pořádat King charles spaniel klub 

polský ovčák – letos pořádal klub Klub chovatelů polských ovčáků níţinných se 
sídlem v Praze, v roce 2011 bude pořádat Klub chovatelů málopočetných plemen 
psů 

neapolský mastin - letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

papillon – letos pořádal Exotic klub, v roce 2012 bude pořádat Klub chovatelů 
málopočetných plemen psů 

shar-pei – letos pořádal Shar-pei club, v roce 2010 pořádal Exotic klub, v roce 2012 
bude pořádat Klub málopočetných dogovitých plemen psů 

shiba – letos pořádal Shiba klub, v roce 2012 bude pořádat Klub chovatelů 
málopočetných plemen psů  

středoasijský pastevecký pes – letos pořádal Moloss klub, v roce 2010 pořádal Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů, v roce 2012 bude pořádat Klub ruských a 
asijských ovčáckých psů 



španělský mastin - letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub 
málopočetných dogovitých plemen psů 

tosa inu - letos pořádal Moloss klub, v roce 2012 bude pořádat Klub málopočetných 
dogovitých plemen psů 

yorkšírský teriér – letos pořádal I. CZ Yorkshire terrier klub, v roce 2010 pořádal 
Českomoravský klub chov. yorkshire terriérů, v roce 2012 bude pořádat Yorkshire 
terrier klub chovatelů a přátel 

 

3) Ţádost KCHMPP o povolení pořádat Krajské výstavy a Výstavu FCI neuznaných 
plemen s CAC 

a) výše uvedený klub ţádá o povolení Krajské výstavy psů všech plemen mimo NO 
dne 28.04.2012  

VK doporučuje ke schválení. 

b) povolení rozšíření krajské výstavy pro plemena zastřešená v KCHMPP, která 
nemají přidělenou speciální výstavu,  na všechna plemena mimo NO dne 17.06.2012 
v Mladé Boleslavi 

VK doporučuje ke schválení s tím, že plemena, pro která ten samý den bude 
pořádaná speciální výstava, nemohou být posouzena při krajské výstavě. 

c) ţádost o povolení pořádat výstavu FCI neuznaných plemen se zadáním titulu CAC 
dne 22.09.2012 

VK doporučuje ke schválení pod podmínkou, že neuznaná plemena nebudou 
vystavována na KVP bez KV dne 16.06.2012. V případě, že klub má zájem tato 
plemena dne 16.06.2012 vystavovat, VK nedoporučuje výstavu FCI neuznaných 
plemen ke schválení. Klub bude vyzván, aby se rozhodl pro jednu z možností. 

 

4) Ţádost Saluki klubu o povolení pořádat Středoevropskou výstavu chrtů  

Saluki klub ţádá o povolení Středoevropské výstavy chrtů dne 28.07.2012 na 
Konopišti. 

VK odkládá tuto žádost na příští zasedání s tím, že klub bude požádán o vyjádření, 
která nadnárodní organizace chrtů zastřešuje tuto středoevropskou výstavu. 

 

5)  Ţádost Moloss klubu ČR o povolení pořádat European Moloss show 

Moloss klub ţádá o povolení pořádat 4. výstavu s udělení CAC, CAJC a titulů 
European Winner Moloss show a European Junior Winner Moloss show v termínu 
09.09.2012 v Nezamyslicích. 

VK odkládá tuto žádost na příští zasedání s tím, že klub bude požádán o vyjádření, 
která nadnárodní organizace pro molossy zastřešuje tuto evropskou výstavu. 

 

6) Stíţnost na organizaci Středoevropské speciální výstavy chrtů 

Stěţovatel uvádí, ţe na výše uvedené výstavě konané dne 03.09.2011 byl výstavní 
kruh postaven cca 3 metry od vosího hnízda, bylo pobodáno několik psů, lidí i dětí. 
Dále stěţovatel uvádí, ţe se tuto situaci snaţil řešit s ředitelem výstavy, který 
odpověděl, ţe za to nezodpovídá a ţe je to věc majitele pozemku. 

VK požádá pořadatele o vyjádření k dané stížnosti. 



7) Stíţnost na neoprávněné zařazení feny do třídy pracovní 

Stěţovatelka uvádí, ţe na klubové výstavě Saluki klubu ČR konané dne 13.08.2011 
byla fena neoprávněně zařazena do třídy pracovní, kde získala hodnocení V1, CAC. 

Fena byla do třídy pracovní zařazena na základě národního pracovního certifikátu, 
který neopravňuje k zařazení do pracovní třídy. 

VK obdržela vyjádření zástupce DaCK p. Dany Bejčkové, ve kterém uvádí, že se 
jedná o fenu Bagheera Yrtep, která nemá vystaven ani národní, ani mezinárodní 
certifikát pro třídu pracovní. Zařazením této feny do třídy pracovní tedy klub porušil 
Výstavní řád, na což bude upozorněn. Dle zjištění VK fena ve třídě neobdržela 
čekatelství CAC a proto výsledky výstavy zůstávají v platnosti. 

 

8) Dotaz týkající se národního certifikátu pro chrty sk. FCI X 

Dotazovatelka poukazuje na zápis P ČMKU ze den 29.09.2011, kde je uvedeno 
rozhodnutí o národním certifikátu pro FCI sk. X. P ČMKU sdělilo, ţe pokud byl 
národní certifikát vystaven před schválením změny Národního dostihového řádu, 
zůstává nadále v platnosti, ale od 01.07.2010 v návaznosti na platnou směrnici o 
certifikátech a v souladu s výstavním řádem ČMKU neopravňuje psa k účasti ve třídě 
pracovní na výstavách všech typů. 

 Dotazovatelka se ptá, jestli můţe národní certifikát pouţít v zahraničí, kde ho 
uznají pro zařazení do třídy pracovní. Dále uvádí, ţe na Moravskoslezské výstavě 
v Brně dne 17.09.2011 byla do pracovní třídy přijata fena barzoje na základě 
národního certifikátu SKJ. 

VK upozorňuje, že národní certifikát před ukončením jeho vydávání byl využitelný 
pouze na výstavy pořádané na území ČR až do výstav národních. Stejně tak národní 
certifikáty jiných zemí nemají platnost na území ČR, od toho jsou vydávány 
mezinárodní certifikáty vydané členskými zeměmi FCI. Národní výstava v Brně bude 
požádána o zaslání kompletních přihlašovacích materiálů k uvedené feně.  

 

9) Úprava přílohy k Výstavnímu řádu – plemeno portugalský podengo  

Na základě změny zaslané z FCI VK navrhuje upravit rozdělení plemene portugalský 
podengo následovně: dlouho a hrubosrstý velký 

    dlouho a hrubosrstý střední   

    dlouho a hrubosrstý malý 

    hladko a krátkosrstý velký 

    hladko a krátkosrstý střední 

    hladko a krátkosrstý malý 

 

10) Výstavní komise doporučuje ke schválení výstavní kalendář pro rok 2012 se všemi 
dosud zaslanými úpravami. 

11) VK projednala návrhy klubových akcí v termínu pořádání MVP Praha  
03. – 04.11.2012. Vzhledem k tomu, ţe výstava byla později rozdělena na 2 
samostatné jednodenní výstavy, staly se oba dva dny chráněnými termíny a dotčené 
kluby byly vyzvány k zaslání nových termínů pro pořádání těchto akcí. Jejich nové 
ţádosti navrhuje VK z časových důvodů k projednání přímo P ČMKU. 

 



Zápis podléhá schválení P ČMKU.     Zapsala: Fialová 


