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Roudnice nad Labem leží na levém břehu řeky Labe v okrese 
Litoměřice, nedaleko památné hory Říp, na  jejímž vrcholu je 

vystavěna románská rotunda. K  této hoře se pojí pověst úzce spjatá 
s příchodem Čechů do střední Evropy a se vznikem českého národa. 
Nedaleko Řípu vzniklo město Roudnice nad Labem s  dominantou 
starobylého lobkowického zámku, který je v současnosti sice veřejnosti 
nepřístupný, ale v  prostorách bývalé zámecké jízdárny je zřízena  
Galerie moderního umění 19. a 20. století. Ve městě můžete navštívit 
také Muzeum Karla Rozuma a výstavy ve věži Hláska. Starý kamenný 
most v  Roudnici přes řeku Labe byl třetím nejstarším kamenným 
mostem, který byl v Čechách postaven, a prvním kamenným mostem 
přes řeku Labe.

Město je vzdálené jen cca 45 km od  Prahy, hlavního města České 
republiky. Okolo Roudnice vede dálnice D8, z  Prahy jste autem 
v Roudnici nad Labem za přibližně 40 minut.

V  roce 2015 bude v  tomto městě pořádána Světová výstava 
plemene rottweiler „IFR World Show 2015“. Roudnice byla vybrána 
i  proto, že se zde úspěšně konaly podobné kynologické akce,  
např. v  roce 2009 MS a  světová výstava belgických ovčáků nebo 
neméně úspěšné MS FCI IPO 2013, které mají jistě příznivci kynologie 
ještě v živé paměti. Proto Rottweiler klub České republiky, který byl 
pověřen uspořádáním Světové výstavy IFR 2015, vsadil na  jistotu 
a doufá, že akce konaná v Roudnici nad Labem naváže na úspěšnou 
tradici akcí zde konaných v minulosti, v neposlední řadě na MS IPO IFR 
z roku 2009, kterého byl také pořadatelem.

Zveme všechny příznivce plemene rottweiler a  všechny jeho 
obdivovatele k  účasti nebo návštěvě výstavy, která se bude  
konat 16.–17. května 2015 v  Roudnici nad Labem-Vědomicích, 
ve sportovním areálu Pod Lipou.

Roudnice nad Labem is situated on the left bank of the Elbe 
River in the district Litoměřice, near the Říp Mountain, on top 

of which a romanesque rotunda is built. A famous legend is closely 
connected with this peak about the arrival of the Bohemians to the 
Central Europe and the origin of the Czech nation. Roudnice nad 
Labem was founded near Říp and its historic landmark, the Lobkowicz 
castle, is currently closed to the public. Nevertheless, the Gallery of 
Modern Arts was established in the area of former castle riding hall 
and the Museum of Karel Rozum or Gallery in Hláska Tower are also 
worth visiting. The old stone bridge in Roudnice was the third oldest 
stone bridge built in Bohemia and the first stone bridge over the Elbe 
River.

Roudnice nad Labem is just about 45 kilometres away from Prague, 
the capital of the Czech Republic. D8 motorway near Roudnice enables 
you to get here from Prague by car in approx. 40 minutes.

Roudnice nad Labem will be the venue for IFR World Show 2015. 
This location has been chosen because similar cynological events were 
successfully held here in the past, e.g. FMBB World Championship in 
2009 or FCI IPO WCH, which took place here in 2013 and that many of 
you can still remember. Therefore, the Czech RTW Club delegated to 
organise IFR World Show, is sure and hopes that the 2015 IFR World 
Show will carry the torch of successful tradition of events organised 
by the Czech RTW Club, such was the organization of IFR IPO WCH in 
2009.

We are very pleased to invite all friends, breeders, and fans  
of Rottweiler breed to the World Show, which will take place on 
16th–17th May 2015 in Roudnice nad Labem, Vědomice, in the sport 
centre “Pod Lipou”.

Roudnice nad Labem liegt am linken Ufer vom Fluss Elbe im 
Stadtkreis Litoměřice, in der Nähe vom denkwürdigen Berg 

Říp. An seinem Gipfel wurde eine romanische Rotunde aufgebaut. Zu 
diesem Berg wird eine Sage über den Ursprung und die Ankuft der 
tschechischen Nation in das Mitteleuropa gebunden. Nicht weit von 
Říp ist die Stadt Roudnice nad Labem entstanden. Die Stadtdominante 
ist altertümliches Lobkowitzerschloss, das zurzeit für Öffentlichkeit 
geschlossen ist, aber in den Räumen der ehemaligen Pferdemanege 
wurde eine Modernkunstgalerie des 19. und 20. Jahrhunderts 
errichtet. In der Stadt gibt es auch ein Landmuseum und Expositionen 
im Turm Hláska. Alte Steinbrücke in Roudnice über den Fluss Elbe ist 
die dritte älteste in Tschechien, aber erste Steinbrücke über Elbe.

Roudnice nad Labem ist nur ca 45 Km von Prag, der Hauptstadt der 
Tschechischen Republik entfernt. An die Stadt vorbei für Autobahn 
D8, also aus Prag erreichen Sie Roudnice in ca 40 Minuten.

Im Jahre 2015wird sich hier die IFR Weltschau stattfinden. 
Roudnice wurde auch deswegen ausgewählt, dass gerade in dieser 
Stadt erfolgreich ähnliche Kynologieveranstaltungen stattgefunden  
wurden, z.B. im Jahre 2009 die FMBB Weltmeisterschaft und die  
FMBB Weltschau oder voriges Jahr die FCI IPO Weltmeisterschaft.  
Die IFR Weltschau 2015 organisiert der tschechische Rottweilerklub, 
dessen Vorstand hofft, dass diese Veranstaltung in der erfolgreichen 
Tradition in Roudnice stattgefundenen Veranstaltungen fortsetzen wird, 
und dass alles gut gelingt, wie im Falle der IFR IPO Weltmeisterschaft 
2009, die auch tschechischer Rottweilerklub organisiert hat.

Wir möchten herzlich alle Rottweilerfreunde zur Teilnahme 
oder zum Besuch der IFR Weltschau 2015 in Roudnice nad Labem 
einladen, die sich am Wochenende 16.–17. Mai im Stadtteil 
Vědomice, im Sportareal Pod Lipou, stattfinden wird.

Roudnice  
nad Labem



RoTTWeILeR kLuB 
ČeSké RePuBLIky
VáS ZVe na 
SVěToVou VýSTaVu IFR!

Výstava se koná o víkendu 16. a 17. května 2015 
v Roudnici nad Labem ve sportovním areálu 
Pod Lipou, Vědomice.

RoZhodČí:
n   ERIKA STEPANAUSKIENE (Litva)
n   BIANKA MIKSIC KOSUN (Chorvatsko)
n   DIRK VANDECASTEELE (Belgie)
n   MILOš SEDLáŘ (Česká republika)

První uzávěrka přihlášek 
je 20. 3. 2015, 
druhá uzávěrka přihlášek 
je 10. 4. 2015. 

Těšíme se  
na všechny přátele 
rottweilerů!

uByToVání 
přímo v areálu nabízí Hotel Sport Lípa (www.hotelsportlipa.cz), 
stanový kemp Sporthotel BK Pod Lipou (www.bkreal.cz)  
nebo chatová osada Pod Lipou (www.podlipou.cz).  
Více ubytovacích možností najdete na www.ifrshow2015.cz

RoTTWeILeR CLuB  
oF The CZeCh RePuBLIC
WouLd LIke To InVITe you To 
The IFR WoRLd ShoW 2015!

IFR World Show will be held over the weekend 
16th and 17th May 2015 in Roudnice nad Labem 
at the sports centre “Pod Lipou”, Vědomice.

JudgeS:
n   ERIKA STEPANAUSKIENE (Lithuania)
n   BIANKA MIKSIC KOSUN (Croatia)
n   DIRK VANDECASTEELE (Belgium)
n   MILOš SEDLáŘ (the Czech Republic)

The first deadline for entry forms 
is the 20th March 2015 and 
the second deadline for entry forms 
is the 10th april 2015.  

We are looking 
forward to all friends 
of Rottweilers!

aCCoMModaTIon 
available on site at Hotel Sport Lípa (www.hotelsportlipa.cz),  
in a tent camp Sporthotel BK Pod Lipou (www.bkreal.cz)  
or in cottages Pod Lipou (www.podlipou.cz).  
More accommodation to be found on www.ifrshow2015.cz

RoTTWeILeRkLuB deR  
TSCheChISChen RePuBLIk
MöChTe SIe heRZLICh ZuR  
IFR-WeLTSChau 2015 eInLaden!

Die Ausstellung findet sich am Wochenende  
16. und 17. Mai 2015 in Roudnice nad Labem,  
im Sportareal Pod Lipou, Vědomice statt.

RIChTeR:
n   ERIKA STEPANAUSKIENE (Lituaen)
n   BIANKA MIKSIC KOSUN (Kroatien)
n   DIRK VANDECASTEELE (Belgien)
n   MILOš SEDLáŘ (Tschechische Rep.)

der erste Meldeschluss 
ist am 20. 3. 2015, 
der zweite Meldeschluss 
am 10. 4. 2015.  

Wir freuen 
uns auf alle 
Rottweilerfreunde

dIe unTeRkunFT 
direkt im Sportareal bietet Hotel Sport Lípa (www.hotelsportlipa.cz),  
Camp Sporthotel BK Pod Lipou (www.bkreal.cz)  
oder Wochenendhäuser Pod Lipou (www.podlipou.cz).  
Mehr finden Sie auf den Webseiten www.ifrshow2015.cz

Veškeré informace najdete na webu

www.ifrshow2015.cz
All information can be found on website: 

www.ifrshow2015.cz
Alle Informationen finden Sie an den Webseiten 

www.ifrshow2015.cz


