


LETNÍ
V. OBLASTNÍ SVATOMARTINSKÁ VÝSTAVA PSŮ

Kynologický areál Rychety
K Dálnici 1138/57a, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

neděle 31. července 2022

Pořádá Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, z. s., 
člen Kynologické jednoty České republiky, z pověření ČMKU

Svatomartinská výstava v létě? Jémine? Proč ne.
Pokud přijdete v kulichu či šále, odměna vás nemine!

Vážení vystavovatelé, návštěvníci, hosté,

Proč tak netradičně? S některými z vás jsme se jako pořadatelé setkali na 
předchozích 4 ročnících Svatomartinské OV v Mladé Boleslavi. Pak nás na
dva roky zastavil Covid. Nyní se setkáváme znovu. Na jiném místě a 
v jiném, letním termínu. Ale realizační tým zůstává stejný a tak jsme se pro
vás snažili připravit výstavu, na jakou jste od nás byli zvyklí, nebo jak jste o
ní možná slyšeli. 
Vítáme vás, přejeme vám hodně úspěchů a příjemné zážitky. 
Věříme, že s sebou berete dobrou náladu a hezké počasí. O ostatní se 
staráme my. 
A jak vždy píšeme v katalogu:
Pokud se vám výstava bude líbit, je to dobře a my splnili svůj úkol.. 
Pokud s něčím nebudete spokojeni, nebo budete mít podněty, jak 
výstavu vylepšit, prosíme, neváhejte nám to sdělit. Vaše názory jsou 
pro nás důležité, podle možností se budeme snažit výstavu 
vylepšovat.

Všichni psi jsou nejkrásnější a nejmilejší především pro své majitele, 
Podělte se o radost z nich se všemi účastníky výstavy a prožijte příjemný 
den.

Výstavní výbor



Sponzoři výstavy:
TENESCO s.r.o.

Ceny od společnosti Poháry BAUER s.r.o., p.Sojka
Silvie Růžičková

Hafšijem Nikola Hesová
Vážení sponzoři, děkujeme, bez vaší laskavé pomoci se neobejdeme.

Katalog zpracován v DogOffice.
Pořadatel výstavy neručí za chyby v katalogu, které vznikly tím, že je

majitelpsa uvedl chybně v systému. 

Ředitelka výstavy:      Dagmar Hrdinová

Výstavní výbor: pokladní výstavy: Martin Bastl
Členové: Jitka Bastl Hořáková, 

Zuzana Bukvičková, 
Alena Košťálová

Hlavní rozhodčí: Mgr. Božena Ovesná

Program výstavy

9.30 - 13.00 hod. posuzování v kruzích
Cca od 14.00 hod. soutěže a vyhlášení vítězů výstavy

Po posouzení psů v kruhu č.2 u paní Bc. Vladimíry Tiché proběhne 
povinné předkolo pro všechny účastníky soutěže Junior Handling 
(nejpozději do 13:15 hod.).

Rozhodčí a kruhy:
Kruh č. 1  Mgr. Božena Ovesná 
Kruh č. 2  Bc. Vladimíra Tichá 
Kruh č. 3  Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc 
Kruh č. 4  Ing. Leoš Jančík 
Kruh č. 5  Karel Hořák



Důležité upozornění:
Žádáme vystavovatele, aby si neprodleně po příchodu na výstaviště 
zkontrolovali správnost zařazení psa v katalogu. Pokud zjistíte 
nesrovnalosti, vyžádejte si ve výstavní kanceláři nápravu. Přeřazení 
jedince na výstavě z třídy do třídy jako nový požadavek není možné.

Výstavní třídy (dle VŘ ČMKU):
Třída štěňat věk od 4 do 6 měsíců
Třída dorostu věk od 6 do 9 měsíců
Třída mladých věk od 9 do 18 měsíců
Mezitřída věk od 15 do 24 měsíců
Třída otevřená věk od 15 měsíců 
Třída pracovní věk od 15 měsíců, přístupná jedincům s vykonanou a 

uznanou předepsanou zkouškou pro plemeno
Třída vítězů věk od 15 měsíců, pro jedince s uznaným mezinárodním 

či národním 
titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového 
vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, 
Světového vítěze

Třída veteránů věk od 8 let
Třída čestná věk od 15 měsíců, stejné podmínky jako u tř. vítězů, 

jedinec je posuzován bez nároku na titul, zadává se 
pouze známka a pořadí

Klasifikace (dle VŘ ČMKU)
Třídy štěňat a dorostu: 
Velmi nadějná (VN)
Nadějná (N)
Stanovuje se pořadí prvních čtyř jedinců oceněných jako VN nebo N 
Ostatní třídy:
výborná (V)
velmi dobrá (VD) 
dobrá (D)
dostatečná (DST)
diskvalifikace (DSK)
nemůže být posouzen (NP)
Stanovuje se pořadí prvních čtyř jedinců oceněných jako V nebo VD 



Tituly (dle VŘ ČMKU):
Ve třídách štěňat a dorostu se nezadává titul vítěz třídy
Vítěz třídy může být zadán ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, 
pracovní, vítězů a veteránů, psu i feně Oblastní vítěz může být zadán 
nejlepšímu psu i feně z konkurence vítězů tříd mezitřídy, otevřené, 
pracovní a vítězů

Ceny
Vítězové třídy mladých - obdrží cenu při odchodu ze závěrečných soutěží
o
nejlepšího mladého psa a fenu.
Oblastní vítězové – obdrží cenu při odchodu ze závěrečných soutěží o 
vítěze
skupin FCI a NON FCI.
Ostatní vítězové závěrečných soutěží obdrží ceny při vyhodnocení, počet 
cen viz
bod Soutěže…
Pokud se majitelé oceněných vítězných psů nezúčastní závěrečných
soutěží, ztrácejí nárok na zisk ceny.

Závěrečné soutěže, jejich pořadí a doprovodný program
Proběhnou cca od 14 hod. ve slavnostním kruhu,
posunutí času zahájení je možné. Dodatečné hlášení do soutěží v den 
výstavy
není možné.

Mladý vystavovatel I.  věková kategorie (Junior Handling)
(dle VŘ ČMKU, rozhodčí vybere 3 nejlepší, všichni účastníci získají cenu)
Nejlepší pár psů (dle VŘ ČMKU, vybírá se 1. – 3. místo)
Nejlepší štěně  (Do soutěže nastupují štěňata – psi a feny všech plemen 
ocenění
jako VN1, vybírá se 1. – 3. místo)
Nejlepší dorost pes a fena (Do soutěže nastupují dorostenci – psi a feny 
všech plemen
ocenění jako VN1, vybírá se 1. - 3. místo)
Nejlepší veterán (Do soutěže nastupují všichni psi a feny ocenění jako 
vítězové
třídy veteránů, vybírá se 1. – 3. místo)



Nejlepší ze třídy čestné (Do soutěže nastupují všichni psi a feny ocenění 
jako
V1 ve třídě čestné, vybírá se 1. – 3. místo)
Nejlepší mladý pes (Do soutěže nastupují všichni mladí psis titulem vítěz 
třídy mladých (VTM), vybírá se 1. – 3. místo)
Nejlepší mladá fena (Do soutěže nastupují všechny mladé feny s titult 
vítěz třídy mladých (VTM),vybírá se 1. – 3.místo)
Vítězové skupin FCI a NON FCI (Do soutěže nastupují oblastní vítězové 
psi a
feny plemen zařazených do příslušné skupiny, vybírá se 1. – 3. místo v 
každé
skupině)
BIS (Do soutěže nastupují vítězové skupin)

Informace pro vystavovatele:
1. Katalog je k dispozici na www.dogshow.cz   Startovní čísla se vydávají 
ve výstavním kruhu.
2. Seznam vystavovaných plemen a jejich pořadí jsou uvedeny u každého
výstavního kruhu a NEMUSÍ souhlasit s údaji v katalogu. Soutěže budou
zahájeny po ukončení posuzování v kruzích, nejdříve od 14 hod. Výstava 
se řídí
Výstavním řádem ČMKU. Dřívější zahájení soutěží je možné.
3. Zápis do průkazu původu není povinný a bude prováděn na základě
předloženého posudku ve výstavní kanceláři v průběhu výstavního dne.
Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa nebo potvrzení, že průkaz bude vydán (platí pouze pro
třídy
štěňat a dorostu);
očkovací průkaz nebo PET pas
vstupní list.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v 
plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří 
požadovaného pro zařazení do třídy.
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu ČMKU a barevné rázy se 
posuzují dle dodatku výstavního řádu ČMKU. Změny exteriéru psa 
prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava 
trimováním a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.



Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění 
osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být 
důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky
použity k uhrazení nákladů výstavy. Je zakázán prodej štěňat na výstavě.

Veterinární předpisy
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů ČR.
3. Při vstupu na výstavu i v průběhu ní musí majitelé psů na vyzvání 
předložit očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním.
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 
2003

4. Psi, kteří nesplňují tyto předpisy se nemohou výstavy zúčastnit.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic 
výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením kauce ve 
výši 1000,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích. 
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, kauce propadá ve prospěch 
pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení posuzování ve všech 
kruzích se neprojednává.



Mladý vystavovatel – Junior handling – věková skupina 9-13 let
 

Anna Meleková Bearded kolie 
Markétka Smrčková
Lucie Poustková Beagle 
Nikol Nikiťuk Labradorský retriever 
Alena Hublová Sheltie 
Tereza Šimonovská Lapinkoira 
Sofie Schlitterova Australský ovčák 
Anna Fröhlichová Zlatý retriever 
Rozarie Röslerová Maďarský ohař krátkosrstý 
Tadeáš Beztahovský Maďarský ohař krátkosrstý 
Eliška Hoorková Australský ovčák 

Nejlepší pár psů 

Stafordšírský bullterier Excalibur Moravian Gate Bull
Akira Postman Bulls 

Shih-tzu Herold Jipe Bohemia
Gina Jipe Bohemia 

Rhodéský ridgeback C'hevalier Finn By Borana
Bea Emellia Hvězdy na stráži 

Lapinkoira Casper Nezkrotná markýza
Borůvka Pěnivá voda

 
Irish Soft Coated Wheaten Terrier Jasper Kyd Jacobson W anton Buddy`s

Goforit Quapaw
 
Americký bezsrstý terier Guliver Pleyer Johanna"s Dogs

Gipsie Johanna"s Dogs



 Kruh č.1 Božena Ovesná                                                                                  57 

Australský ovčák 13
Bearded kolie 2
Belgický ovčák – Laekenois 1
Belgický ovčák – Malinois 2
Belgický ovčák – Tervueren 1
Border kolie 8
Briard - plavý a šedý 1 
Československý vlčák 1
Holandský ovčák – krátkosrstý 2
Chodský pes 3 
Kolie dlouhosrstá 1
Kolie krátkosrstá 2
Sheltie 8
W elsh Corgi Cardigan 1 
W elsh Corgi Pembroke 5
Afgánský chrt 1 
Barzoj - ruský chrt 1 
Italský chrtík 2 
Whippet 2 

Kruh č.2 Vladimír Tichá                                                                                    39 

Bílý švýcarský ovčák 5 
Americký stafordširský terier 6
Cairn Terier 2
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 2
Norfolk terier 1
Norwich terier 1
Stafordšírský bullterier 4
Yorkšírský terier 11
Brabantík 1
Francouzský buldoček 4
Mops - béžový/stříbrný/apricot 1
Mops - černý 1

Kruh č.3 Jaroslava Ovesná                                                                              62

Jezevčík králičí - hladkosrstý 1
Jezevčík standard - dlouhosrstý 1
Jezevčík standard - hladkosrstý 1



Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý 4
Bišonek 5
Bostonský terier 7
Coton de Tuléar 2
Čínský chocholatý pes bez srsti 7
Čínský chocholatý pes osrstěný 2
Havanský psík 1
Kavalír king charles španěl - blenheim 2
Kavalír king charles španěl - černý s pálením 1
Kavalír king charles španěl - ruby 1
Kavalír king charles španěl - trikolor 2
Malý kontinentální španěl - Papillon do 2,5kg 1
Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg 4
Pekingský palácový psík 6
Pražský krysařík - černý s pálením 1
Pudl střední - bílý 1
Shih-tzu 10
Tibetský terier 2

Kruh č.4 Leoš Jančík                                                                                          83

Beagle 3
Dalmatin 2
Rhodéský ridgeback 9
Slovenský kopov 1
Irský setr 1
Italský ohař - oranžový bělouš 1
Maďarský ohař krátkosrstý 6
Malý münsterlandský ohař 1
Německý ohař krátkosrstý 5
Pointer 1
Výmarský ohař - krátkosrstý 4
Anglický kokršpaněl - vícebarevní 3
Flat Coated Retriever 2
Kooikerhondje 1
Labradorský retriever 6
Lagotto romagnolo 1
Německý křepelák 2
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 4
Zlatý retriever 16
Čivava - dlouhosrstá 9
Čivava - krátkosrstá 5



Kruh č.5 Karel Hořák                                                                                          39
Bernský salašnický pes 2
Cimarrón Uruguayo 1
Dobrman - černý s pálením 3
Knírač malý - bílý 1
Knírač malý - černostříbřitý 1
Knírač malý - pepř a sůl 1
Kontinentální buldok 1
Landseer 2
Leonberger 2
Německá doga - černá 1
Německá doga - modrá 2
Německá doga - skvrnitá 1
Německá doga - žlutá 1
Německý boxer - zlatý 1
Německý boxer - žíhaný 1
Rotvajler 2
Ruský černý terier 1
Svatobernardský pes - dlouhosrstý 1
Svatobernardský pes - krátkosrstý 1
Španělský mastin 2
Tibetská doga 2
Tosa-Inu 2
Trpasličí pinč - černý s pálením 1
Velký švýcarský salašnický pes 1
Akita 3
Americká akita 1
Eurasier 1
Chow-chow - červený a ostatní 1
Lapinkoira 10
Mexický naháč - standardní 1
Německý špic malý - bílý 1
Německý špic malý - černý a hnědý 1
Německý špic malý - ostatní barvy 5
Německý špic střední - ostatní barvy 1
Peruánský naháč - malý bez srsti 1
Peruánský naháč - střední bez srsti 3
Peruánský naháč - velký bez srsti 4
Samojed 2
Sibiřský husky 1
Americký bezsrstý terier 5
Boerboel 1
Moskevský strážní pes 1


















































































