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PRACOVNÍ DOBA SEKRETARIÁTU A PLEMENNÉ KNIHY ČKS: 

    
   Po       7.00 -  15.30                       Út       7.00 -  16.30 
   St        7.00 -  15.30                       Čt       7.00 -  15.30 
   Pá       7.00 -  14.30 
 
 
       Polední přestávka:     12.00 -  12.30  
 

JEDNACÍ DNY 

 

Sekretariát –            úterý         7.00  -  11.45            12.45 – 16.15 
Plemenná kniha       úterý         7.00  -  11.45            12.45 – 16.15 
                                 středa         7.00  -  11.45            12.45 – 15.15 
 
TELEFONICKÉ SPOJENÍ:    Denně   7.00 - 9.00 hodin  
 
 

Poradci chovu všech stupňů mohou komunikovat s PK prostřednictvím 
mobilního telefonu po celou pracovní dobu. Číslo jim bude sděleno na základě 

přihlášení se emailem na adresu poradci@kynologie.cz. 
 

mailto:poradci@kynologie.cz


 - 3 - 

Kontakty: 
tajemník     Jiří Šiška, 266 722 237, 724 218 188 
    info@kynologie.cz 
 
 členská základna, účetnictví     Václav Srb, 266 722 238, 723 310 711 
      srb@kynologie.cz  
 
 zástupce tajemníka pro PK,      Eva Novotná, 266 722 239, 724 782 720 
 sekretariát MVP, potvrzování       vystava@kynologie.cz  
 exportů, importů, PP, RTG 
 
 zkoušky, delegace,                          Monika Pospíchalová, 266 722 246, 608 658 011 
     zkousky@kynologie.cz  
 
dotace,zpracování žádostí,            Bc. Klára Zámečníková, Dis., 266 722 246,  
reg. prodejců MVP                          724 782 716  
kompletace vyúčtování,             dotace@kynologie.cz  
 
tetovací čísla, vystavení PP,          Petra Pekařová , 266 722 239 
                                                           plemennakniha2@kynologie.cz    

 

reg. pracovníků MVP   pracovnici@kynologie.cz                                           

 

vystavení PP, archivace   Mgr. Kristýna Špačková, 266 722 224 

   spackova@kynologie.cz   

 

 evidence a fakturace RTG,           Ondřej Šiška, 266 722 254, 773 433 475 

 zápis DKK, DLK, web.stránky,    ondrej.siska@kynologie.cz 
 přehledy krytí, registr BPP 

  
vystavení  PP, exportní PP,            Petra Novotná, 266 722 254, 724 782 719  

duplikáty a přepisy,                        petra.novotna@kynologie.cz 

registr BPP 
 
ústředna 266 722 235 
fax    266 722 252  
elektonická korespondence           posta@kynologie.cz    
    

mailto:info@kynologie.cz
mailto:srb@kynologie.cz
mailto:vystava@kynologie.cz
mailto:zkousky@kynologie.cz
mailto:dotace@kynologie.cz
mailto:plemennakniha@kynologie.cz
mailto:pracovnici@kynologie.cz
mailto:spackova@kynologie.cz
mailto:posta@kynologie.cz
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1.  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – VŠEOBECNĚ .  

- je bezpodmínečně nutné, aby všichni účastníci soutěží dle MZŘ IPO  (mládež i   
 dospělí) měli složenou zkoušku BH; zkouška „BH“ je základním předpokladem  
 k připuštění k   jakékoliv zkoušce nebo soutěži podle MZŘ IPO 
 

- byla zrušena spodní hranice 10 let pro účast na akcích mládeže  
 

- od roku 2013 jsou i psům BPP zapisovány neúspěšné zkoušky do výk.průkazů,   
  s platností od 1.1.2016 byla provedena změna ve vystavování výkonnostních  
  průkazů psů bez prokázaného původu ( BPP) -  platba se již neprovádí předem,   
  na základě žádosti je průkaz vystaven a odeslán na dobírku žadateli ( cena 200,-  
  Kč plus poštovné ) 
 

- zkoušku ZZO a ZM může pes provádět i když již složil vyšší stupeň zkoušek  
 

- figurant  II. tř. může vykonávat funkci figuranta pouze na akcích v ZKO,   
  tzn.  na zkouškách a interních závodech (ne na akcích v krajském plánu). 
 
- upozornění – Sborník řádů a směrnic – AKTUÁLNÍ ZMĚNY viz web ČKS 
 
-akce se zadáváním čekatelství CACT a res.CACT. V případě plemen  
 dělených do rázů dle velikosti, nebo druhu, či barvy srsti se uděluje tolik   
 čekatelství, kolik se u  příslušného plemene na výstavě zadává BOB. 
 
-při zkouškách a všech výběrových soutěžích a mistrovstvích všech kategorií   
 pracuje pes v celém průběhu soutěže bez náhubku. Totéž platí i při nástupech a   
 vyhodnocení.   
 
-POZOR!!! Na akcích při LVT, nebo prodloužených víkendech, kdy  
 lektorskou  činnost provádí rozhodčí z výkonu, nesmí tento rozhodčí na závěr   
 akce posoudit zkoušky (buď předem nahlásí na sekretariát, že v uvedený  
 termín nemůže posuzovat, nebo v případě obdržení delegace na takovou akci  
 delegaci vrátí!!! 
 

-změny termínů zkoušek nutno hlásit včas před akcí sekretariátu ČKS ( vyřizuje   
 M. Pospíchalová – zkousky@kynologie.cz  )  
 

mailto:zkousky@kynologie.cz
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2. UPOZORNĚNÍ PRO KRAJE 

Od r. 2013 je povinnost krajů nahlásit na ČKS datum a místo konání zkoušek a 
prolongace figurantů I. a II. třídy. 

3. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH   I. A  II. TŘÍDY  

 13. 2. 2016 - školení rozhodčích výkonu I. + II. třídy – ZKO Bedea Kroměříž  
  
 20. 2. 2016 - školení rozhodčích výkonu I. + II. třídy – Zotavovna VS Praha 4 
  
 

4. ZMĚNY  ZŘ  A PLÁNOVÁNÍ  ZKOUŠEK  Z  VÝKONU 

 
a)-s platností od 1.července 2015 byl Národní zkušební řád rozšířen o zkoušky ZZO     
     1 – 3 stupně. Jedná se o zkoušky poslušnosti zkoušek ZVV l, ZVV 2 a ZVV 3 bez   
     střelby, při účasti malých plemen se překážka 1 m vysoká snižuje na 40 cm.  

 
ZZO 1: poslušnost dle ZVV 1 
ZZO 2: poslušnost dle ZVV 2 
ZZO 3: poslušnost dle ZVV 3 

 
 

Na základě usnesení VII. sjezdu ČKS byly schváleny zkrácené termíny pro zasílání 
požadavků o delegaci rozhodčího na zkoušky z výkonu. S ohledem na zpracování a 
nutnost včasného zaslání delegačních listů, včetně povinnosti vyrozumění 
rozhodčího pořadatelskou ZKO nebylo možno termíny více zkrátit. Zkoušky budou 
zveřejňovány pouze na webu ČKS   a elektronicky odesílány ZKO a delegovaným 
rozhodčím.  
 

 
b) povinnost  pro pořadatele zkoušek  -  vedoucím akce může být pouze osoba 
plnoletá - člen ZKO, která souhlasí se zveřejněním jména, adresy, případně el. 
adresy a telefonu v plánu akcí. Za souhlas se zveřejněním údajů člena zodpovídá 
ZKO.  
Požadavky na zkoušky lze zasílat i nadále v elektronické podobě na adresu: 
zkousky@kynologie.cz , na každou akci musí být vyplněna samostatná žádost  
  ( v příloze ) 
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c) Sloučení zkoušek  
   Zkoušky dle NZŘ a MZŘ lze sloučit  v jednu akci. Při sloučení je povolen 
maximální počet účastníků 10.  
Sloučení zkoušek není nutno uvést v žádosti o zkoušky ( NZŘ + IPO ), je však 
povinností pořadatele informovat o druzích a stupních zkoušek při komunikaci  
s delegovaným rozhodčím.  

 

 K rozdílnému výkladu zkoušek ZZO 1-3 došlo na základě původního 
jednání zástupců obou svazů, v rozdílnosti výkladu „snížení a používání“ 
překážek pro malá plemena.  
 

 Ujednoceno – rozsah zkoušek ZZO 1-3 je totožný a v plném rozsahu 
zkoušek ZVV 1-3 v oddílu poslušnosti. Z rozsahu této zkoušky je 
vypuštěna a neprovádí se střelba ve všech třech stupních. Při účasti 
malých plemen (kohoutková výška do 45 cm), se snižuje překážka pro 
skok vysoký na 40 cm. To platí u všech stupňů těchto zkoušek. Ostatní 
překážky zůstávají beze změn, včetně aportů 

 

 toto stanovisko bylo upřesněno na jednání zástupců ČKS a 
MSKS dne 12.11.2015 a je pro oba svazy závazné  

Číslo Zkouškové období        Uzávěrka přihlášek            
                                           zaslaných na ČKS              
                                                                                                            
 3/2016 5. 3. - 28. 3. 20. 1. 2016  . 
 4/2016 2. 4. - 30. 4.   20. 2. 2016     . 
 5/2016 1. 5..-  29. 5. 20. 3. 2016     . 
 6/2061 4. 6. -  26. 6.   20. 4. 2016   
 7/2016              2.7. -   31.7.                        20. 5. 2016 
 8/2016              6.8. -   28.8.                        20. 6. 2016 
 9/2016              3.9. -   28.9.                         20. 7. 2016 
10/2016             1.10.- 30.10.                       20. 8.2016 
11/2016             5.11.- 27.11.                      20. 9. 2016 
 

 
Uzávěrka přihlášek je datum, do kterého je nutno doručit na ČKS požadavky 

na zkoušky pro příslušné období. 
 

Požadavky došlé po termínu budou automaticky zařazeny na první (případně 
druhý) víkend následujícího zkouškového období. 
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    Delegovaného rozhodčího informujte doporučeným dopisem, telefonicky 
nebo emailem o podrobnostech akce nejméně 3 týdny před vlastní akcí. 
 

Vedoucí zkoušek musí být osoba plnoletá, která je členem (ne hostujícím) 
organizace, která zkoušky pořádá (členství doloží průkazkou ČKS s vylepenou 
známkou na příslušný rok).  
 

Požadavky zasílejte poštou nebo emailem, na určeném formuláři, pro každou 
akci samostatně vyplněném, do předmětu uveďte název ZKO a data zkoušek pro 
kontrolu počtu požadavků  !!  

 
Na požadavky delegace konkrétního rozhodčího nebude brán zřetel !!!!   

 

Požadavky zaslané bez uvedení jména, adresy, tel. a emailové adresy 
vedoucího akce nebudou akceptovány. Delegačenky pořadatelům i rozhodčím se 
zasílají výhradně emailem.   

 
Výsledkovou listinu si vytiskněte oboustranně z našich webových stránek 

www.kynologie.cz  – ČKS – Akce, zkoušky - Akce a soutěže , Soutěže a výsledky  , 
 Výsledková listina zkoušek - soutěže (vzor pro tisk) 

 
!! Všechny údaje vyplňte přesně a ČITELNĚ /nejlépe v počítači/ dle předpisu, 

údaje o psu, údaje psovoda (tzn. aktuální adresu psovoda včetně PSČ, č. 
legitimace ČKS a členství v ZKO nebo klubu, nestačí J. Novák, musí být Jiří, Josef..; 
u psa BPP č. registrace)!! 

 
V případě, že se akce nekoná, je potřeba NAHLÁSIT TOTO ROZHODČÍMU a na 

ČKS vrátit Delegační list (Akce zrušena – důvod!) před termínem akce!  
 

Upřesnění pro malá plemena – při zkoušce ZMPO MŮŽE funkci pomocníka  
vykonávat   delegovaný rozhodčí sám. 
 

http://www.kynologie.cz/
http://www.kynologie.cz/cks/akce10/souteze2010.htm
http://www.kynologie.cz/cks/akce10/vysledova_listina.xls
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5. POSTUP ZKO PŘI POŘÁDÁNÍ ZKOUŠEK  

- zkoušky se mohou uskutečnit výhradně na pozemku ZKO a v blízkém okolí 
  
- v jiných případech musí být místo nahlášeno předem a uvedeno na  
  delegačním  listu !! 
 
Pořadatel je povinen: 
 

1. ZKO – oznámit příslušné veterinární správě konání dané akce - zkoušek 
nejméně 14 dnů předem. Oznámení by mělo obsahovat následující: 
adresáta, název akce, pořadatel a kontaktní osoba pořadatele, 
odpovědná osoba pořadatele, termín konání akce, místo konání, druh 
zvířat, odpovědná osoba, která provede kontrolu zvířat (nemusí být 
veterinář). Vzor1 
 

2. Příslušná veterinární správa pouze bere na vědomí, neodpovídá, 
nevydává veterinární podmínky. 
 

3. ZKO oznámí na příslušný úřad konání akce - zkoušek a do své žádosti 
uvede následující: Název akce, pořadatel, datum akce, místo konání akce, 
odpovědná osoba a propozice akce a v kopii přiloží oznámení, které 
učinila na příslušné veterinární správě. Vzor 2 
 

4. Příslušný úřad pouze bere na vědomí, neodpovídá, nevydává Rozhodnutí 
o povolení akce. 
 

5. Pořadatel akce poučí osoby, v souladu s ustanovením § 8 odst. (3) písm. 
c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, které se aktivně 
účastní svodu zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat 
pomůcky nebo jiné vybavení. Vzor 3. 
 

6. Upozornění: pokud v ZKO požadovaném termínu konání zkoušek nebude 
volný vhodný rozhodčí /vzhledem k vysokému počtu pořádaných 
zkoušek/, budou automaticky zkoušky přesunuty na jiný termín - o den 
nebo o týden. 

 



 - 9 - 

6. VÝBĚROVÉ AKCE   A  MISTROVSTVÍ  V ROCE 2016  

 

VS na M ČR IPO 

2.-3.4.2016                ZKO Svatoslav – Kynologický areál Bochovice   centrum) 
                                               Čejka Jiří, Svatoslav 7, 675 07 Čechtín 
                                               cejkajiri@volny.cz  602 523 225 
                                               Jiří Kolář-S, Jiří Vychodil-P, Martin Pejša-O 
                                               Václav Kuncl, Jiří Mach, náhr. Milan Římek                                               
 
9.-10.4.2016  ZKO Letohrad 
                   Silberová Dita, Sídlištní 130, 564 01 Dlouhoňovice 
   dita@silber.cz  777 860 894 
                                               Jiří Kolář-S, Jiří Vychodil-P, Martin Pejša-O 
                                               Václav Kuncl, Jiří Mach, náhr. Milan Římek 
 

16.-17.4.2016   ZKO Třeboň 
                                                Ing. Lacina, Na Hradečku 241, 379 01 Třeboň 
                                                laroja@cmail.cz 602 174 071 
                                                Jiří Kolář-S, Jiří Vychodil-P,Martin Pejša-O 
                                                Milan Římek, Václav Kuncl, náhr Jiří Mach 
   

30.4-1.5.2016                       ZKO Třinec 
                         Jiří Šurman, Frýdecká 509, 739 61 Třinec 
                        susu.drak@seznam.cz  737 366 605 
                                                Jiří Kolář-S, Jiří Vychodil-P, Martin Pejša-O 
                                                Jiří Mach, Milan Římek, náhr. Václav Kuncl  
 

M ČR IPO 

 

17.-19.6.2016                      ZKO Roudnice n.L.- Předotín - Pod Lipou - cvičiště Slavín 
                                               Kejř Václav, Neklanova 2708, 413 01 Roudnice n.L. 

kejrv@seznam.cz  608 853 677 
Karel Nedvěd -S,MVDr J.Glisníková -P, Theodor Krajčí-O 
Pavel Soukop, Josef Kubec, náhr. Jiří Mach   
 

 

mailto:cejkajiri@volny.cz
mailto:dita@silber.cz
mailto:laroja@cmail.cz
mailto:susu.drak@seznam.cz
mailto:kejrv@seznam.cz
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VS na M ČR stopařů  

17.-18.9.2016                    ZKO České Budějovice – Planá  
                                              Petr Veselka, K.Chocholy 4, 370 05 České Budějovice 
                                              p.vesi@seznam.cz   774 826 870 
                                              Ing. Miroslav Ulč, Vladimír Koštál 
 

24.-25.9.2016                    ZKO Rožmitál pod Třemšínem 
                                              Jiří Holec, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
                                              jiri.holec@noricangroup.com  603 520 322 
                                              Ing. Miroslav Ulč, Vladimír Koštál 
 

1.-2.10.2016                      ZKO Luková 
                                             Doleček Josef, Luková 90, 561 23 Damníkov 
                                             boban.lu@seznam.cz  732 156 617 
                                             Ing. Miroslav Ulč, Vladimír Koštál 
8.-9.10.2016                      ZKO Nový Malín 
                                             Radovan Morávek,Nový Malín 284, 788 03 Nový Malín 
                                             rmoravek@atlas.cz  724 210 653 
                                             Ing. Miroslav Ulč, Vladimír Koštál 

 

15 .-  16.10.2016               ZKO Frýdlant nad Ostravicí 
                                              Ing. Novák Zbyněk, Baška 314, 739 01 Frýdek – Místek 
                                              zbynek.novak69@seznam.cz  606 771 151   
                                              Ing. Miroslav Ulč, Vladimír Koštál 

                                                                                                                                                                 
15.-16.10.2016                 ZKO Hodonín  
                                             Radek Polák, Legionářů 1029/23, 695 01 Hodonín 
                                             ra.polak@post.cz  604 500 733 
                                             Ing. Miroslav Ulč, Vladimír Koštál 
 

MR STOPAŘŮ 

29.-30.10.2016                   ZKO České Budějovice - Planá 
                                              Petr Veselka, K.Chocholy 4, 370 05 České Budějovice  
                                              p.vesi@seznam.cz   774 826 870 
                                              Ing. Jiří Radovesnický, Miroslava Flamichová 
 

 

mailto:p.vesi@seznam.cz
mailto:jiri.holec@noricangroup.com
mailto:boban.lu@seznam.cz
mailto:rmoravek@atlas.cz
mailto:zbynek.novak69@seznam.cz
mailto:ra.polak@post.cz
mailto:p.vesi@seznam.cz
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VS na M ČR mládeže 
 

VS mládeže všestranných  

 
16.4.2016  ZKO Zbraslav 

   Kaskoun Václav, Na Baních 1061, 156 00 Praha 5 

                                               kaskounova@seznam.cz  257 923 145 

                                               Markéta Dvořáková, Miroslava Flamichová 

                                               Daniel Paleček, Vladimír Opršál 

 
7.5.2016                                Havířov - Bludovice 
                                                Petr Ožana, Marxova 8/373, 736 01 Havířov 
 petr.ozana@volny.cz  737 104 233 
                                                Miroslava Flamichová, Markéta Dvořáková  
                                                David Hanel, Jiří Bravene 

 
MR mládeže všestranných 
 

6.-7.8.2016                            ZKO Dobříš 
                     Jiří Petrus, Hálkova 915, 263 01 Dobříš 
 jirry@centrum.cz  776 260 222 
 Jiří Vychodil-S, Bc. Jiří Lasík-O, Iveta Skalická-P 
                                                Michal Sáss, Daniel Paleček 
 

VS mládeže stopařů 
 
3. 9. 2016  ZKO Albrechtice u Českého Těšína 
                                               Petr Šmejkal, Hornická 174,  
                                               735 34 Albrechtice u Českého Těšína 
                                          faustusmoravia@seznam.cz   731 677 460 
                                               Ing. Jiří Radovesnický 
 

10.9.2016 ZKO Jaroměř 
 Šmíd Pavel, Svinišťany 49, 552 04 Chvalkovice v Č. 
 smid.p@seznam.cz  603 249 100 
                                                Stanislav Ševčík 
 
 

24.9.2016  ZKO Nové Strašecí 
                                            Morávková Ilona, J.Š.Baara 517 , 273 03 Stochov 
   marbex@seznam.cz  737 291 660 
                                               Jaroslav Hartl 

mailto:kaskounova@seznam.cz
mailto:petr.ozana@volny.cz
mailto:jirry@centrum.cz
mailto:faustusmoravia@seznam.cz
mailto:smid.p@seznam.cz
mailto:marbex@seznam.cz
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MR mládeže stopařů 
 

15.-16.10.2016                    ZKO Žamberk 
 Vrkoč Ivan, Sokolovská 1299, 564 01 Žamberk  
 kacr.vrkoc@seznam.cz  602 407 529 
                                                Jiří Čákora, Markéta Dvořáková                                           
 
  

VS  na M ČR ZVV 3 
 

9.-10.4.2016                  ZKO Rakovník 
                  Dušan Korenko, Rozvodna Hlavačov 282, 
                                               269 01 Rakovník 
   dusan.korenko@cez.cz  724 347 053 
                                               Vlad. Nedvěd -O, Jiří Čákora-S,Bc. Stanislav Beníšek-P  
                                               Vojtěch Filip, Tomáš Louda, náhr. Vladimír Opršál 
 
7.-8.5.2016 ZKO Defurovy Lažany 
 Bláha Miroslav, Břežany 91, 341 01 Defurovy Lažany 
 blahamirdas@seznam.cz 723 784 61  
                                                Vlad. Nedvěd -O, Jiří Čákora-S, Bc. Stanislav Beníšek-P 
                                                Tomáš Louda, Vladimír Opršál, náhr. Vojtěch Filip 
 

14.-15.5.2016  ZKO Rožmitál pod Třemšínem 

                 Holec Jiří,Vranovice 61, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
   jiri.holec@noricangroup.com  603 520 322  
                                               Vlad. Nedvěd -O, Jiří Čákora-S, Bc. Stanislav Beníšek-P 
                                               Vladimír Opršál, Vojtěch Filip, náhr. Tomáš Louda 

M ČR ZVV3 
 

17.-18.9.2016  ZKO Rožmitál pod Třemšínem  
                          Holec Jiří, Vranovice 61, 262 42 Rožmitál pod Třemš. 
                  jiri.holec@noricangroup.com  603 520 322 
                                               Mgr. Frant. Zimek-S, Bc. Vilém Babička-P, Bc. Jiří Lasík-O 
                                               Jan Bӧhm, Bc. Jaroslav Vyhnal, náhr. Michal Sáss 

CACIT Dobříš   

26.- 27. 8. 2016                 Discdog klub ČR – fotbalový stadion MFK Dobříš 
    Simona Kratochvílová, Voznice 165, 263 01 Dobříš 
    info@cacit.cz  777 223 372 
                                                MUDr. Jiří Tichý, Karel Nedvěd 
                                                Radomír Kupka, Jiří Mach, Pavel Soukop 

mailto:kacr.vrkoc@seznam.cz
mailto:dusan.korenko@cez.cz
mailto:jiri.holec@noricangroup.com
mailto:info@cacit.cz
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Přebory CACT 

16. - 17. 4. 2016  ZKO Frýdlant n. Ostravicí – závod podle IPO-FH 
   Ing. Zbyněk Novák, Baška 314, 739 01  Frýdek-Místek 
   zbynek.novak69@seznam.cz   606 771 151 

                                               Karel Nedvěd, Danek (SK)  
 

25.6.2016                             ZKO Šenov - CACT IPO 3 
 Otakar Spratek, Venskovská 1087, 739 34 Šenov 
                                               otakar.spratek@seznam.cz   602 970 970 
                                               MUDr. Jiří Tichý, Bc. Jiří Lasík 
10.9.2016  ZKO Kardašova Řečice - CACT IPO3  
                                               + dodatkový závod ZVV1 
                      Dagmar Vacková, Míru 364, 378 21 Kardašova Řečice 
                                               dagmarvackova@seznam.cz  607 859 061 
                                               Mgr. Dana Havlová                                             
8.-9.10.2016  ZKO Roudnice nad Labem – CACT IPO 3 ZVV 3 
                 Ing. Martin Čecho,Na Výsluní 2380, 413 01 Roudnice n.L.
   martin.cecho@seznam.cz 606 598 620 
                                               Miroslav Ryneš, Jiří Kubeš, Josef Prášil 
 

AKCE KOLEKTIVNÍCH  ČLENŮ   2016 

Český klub německých ovčáků 
 

1. - 3. 7. 2016  Mezinárodní M ČR podle IPO3 – Česká Třebová 
                                               Ing. Karel Strouhal,  
                                               671 76 Olbramovice u Morav. Krumlova 170 
                                               strouhalovi@seznam.cz  608 307 043 
                                               Miroslava Flamichová , Dušan Majtas, Theodor Krajčí 
   Pavel Soukop, Josef Kubec 
                                                                                            

4.-5.11.2016   Otevřené mistrovství mládeže - IPO 1 a ZVV1 – Kaplice 
                                               Ing. Karel Strouhal,  
                                               671 76 Olbramovice u Morav. Krumlova 170 
                                               strouhalovi@seznam.cz  608 307 043 
                                               Václav Petrášek, Milan Zborka, Ing. Jana Hořejší 
                                      Jan Bӧhm   

mailto:zbynek.novak69@seznam.cz
mailto:otakar.spratek@seznam.cz
mailto:dagmarvackova@seznam.cz
mailto:martin.cecho@seznam.cz
mailto:strouhalovi@seznam.cz
mailto:strouhalovi@seznam.cz
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RTW klub 

16.4.2016  Mistrovství republiky RTW- CACT-FC- stadión Přestavlky   
   Říha Radek, Brčekoly, 538 62 Hrochův Týnec 
                                               Radek.riha.pardubice@gmail.com 724 833 411 
                                               Iveta Skalická, Jaroslava Mikulecká 
                                               Josef Kubec, Milan Římek 
 

10.9.2016  RTW Cup – ZKO Dolní Přím – Probluz - CACT 
   Kučera Josef,  
                                               Za Kulturním domem 403, 503 15 Nechanice 
   kucera.pt@seznam.cz   602 195 190 
 Jiří Kubeš, Jan Nekvapil 
                                               Josef Kubec, Milan Římek 
Boxerklub ČR 
 

28.5.2016  Justitzův memoriál - ÚP Praha 
   Robert Fagoš, Ke Školce 200, 251 63 Strančice 
   mydog@volny.cz  608 374 127 
                                               Jiří Čákora, Karel Nedvěd 
                                               Tomáš Louda, Milan Římek 
28. 9. 2016  Svatováclavský pohár – IPO 3 - CACT 
   SK Křenice 
   Kotoučová Renata,Platonova 3279/10, 143 00 Praha 4 
   Kotoucova.r@seznam.cz 603 817 567  
                                               Miroslav Ryneš, Lubomír Jonáš 
                                               Milan Římek, Josef Kubec 
                                                

Czech Malinois Club  

  
15.-16.10.2016  M ČR BO – Třeboň - CACT 
                                               Ing. Jan Lacina, Na Hrádečku 241, 379 01 Třeboň 
                                               laroja@cmail.cz  602 174 071 
                                               Miroslav Ryneš, Martin Pejša, Theodor Krajčí 
                                               Jan Bӧhm, Radomír Kupka, Bc. Jaroslav Vyhnal 
Dobrmanklub ĆR  
  

1.10.2016  MČR dobrmanů – České Budějovice – Planá - CACT 
                  Veselka Petr, K. Chocholy 4, 370 05 České Budějovice 
                                               p.vesi@seznam.cz  774 826 870 
                                               Karel Nedvěd,Bc. Stanislav Beníšek 
                                               Milan Římek, Jan Bӧhm 

mailto:Radek.riha.pardubice@gmail.com
mailto:kucera.pt@seznam.cz
mailto:mydog@volny.cz
mailto:Kotoucova.r@seznam.cz
mailto:laroja@cmail.cz
mailto:p.vesi@seznam.cz
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Beauceron klub ČR   

1.-2.10.2016  M ČR francouzských ovčáků ( flanderský bouviér, Briard,  
                                               Beauceron)  
                                               Jitka Králíčková, Chvalovice 42, 384 11 Netolice 
                                               boramo@centrum.cz  723 361 181 
                                               Delegace neprovedena viz – zápis VK 
 

Hovawart klub 
15.-16.10.2016  Mistrovství republiky Švábov - IPO FH-CACT 
                          Mulačová Tereza, Nová 150,250 66 Zdiby 
                                               mulacova@hovawart.cz  604 263 859 
                                               MVDr. Jana Glisníková, Jaromír Hlaváč 
 
MS Flanderských bouvierů BWC  
 

21.-23.10.2016                    ZKO Náchod ( CACT a CACIT ) 
                                                Michal Borkovec, Lhota za Červeným Kostelcem 65,  
                                                549 41 Lhota za Červeným Kostelcem  
                                                Michal.borkovec@essox.cz 725 700 940 
                                                Iveta Skalická, Stanislav Ševčík, Igor Lengvarský (SK)           
                                                Josef Kubec, Pavel Soukop, David Hanel 
MČR kníračů 2016 
3.- 4.9.2016                         Zbraslav u Brna  
                                              Jiří Škubal, Horní Bříza 751, 330 12 Horní Bříza 
                                              tazmansky.cert@seznam.cz 603 112 283 
                                              Mir. Flamichová, MVDr. Jana Glisníková, Jiří Vychodil 
                                              Pavel Soukop, Josef Kubec, Jiří Bravenec 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA FCI 2016 
 
1. - 3. 7. 2016                                               MS Obedience - Rusko, Moskva 
 
7. - 10.4.2016                                               MS stopařů -  Mukachevo 
 
8.-11.9.2016                                                 MS FCI  Nova Gorica - Slovinsko 
 
10.-15.5.2016                                              MS BO (FMBB)- Francie 
 
20. – 22.5.2016                                           MS dobrmanů ( IDC ) - Komárom, SK  
 
22.-25.9.2016                                             Mistrovství světa IRF , Finsko Hämmelinna 

mailto:boramo@centrum.cz
mailto:mulacova@hovawart.cz
mailto:Michal.borkovec@essox.cz
mailto:tazmansky.cert@seznam.cz
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21.-23.10.2016  (28.-30.10.)                    MS FB Náchod 
 
6.- 9.10.2016                                                MS WUSV Meppen – Německo 
 
29.-30.10.2016                                            MS ISPU VK - Švýcarsko 
 
29.4. – 1.5.2016                                          ATIBOX IPO - Vrbové Slovensko  
 
11. – 13.11.2016                                         ATIBOX FN – FH -   
                                                                        Ejea de los Caballkeros (ESP) 

7. SEZNAM SVAZOVÝCH FIGURANTŮ PRO R. 2016 

Böhm Jan Tolarova 369, 384 51 Volary                            724 303 290 
bananek69@seznam.cz 
Bravenec Jiří Josefy Faimové18, 628 00 Brno                          724 731 112 
Jiri.bravenec@seznam.cz 
Filip Vojtěch Dohnalova 665, 411 08 Štětí 774 630 777 
mujfox@gmail.com  

Hanel David, Novosvětská 33,74743 Vávrovice, 605 204 

371, haneldavid@seznam.cz 
Kubec Josef     Vlčkovická 119, 500 02 Hradec králové            607 984 447 
joskakubec@seznam.cz  
Kuncl Jan, Česká 478/27, 434 01 Most, 724 951 894, jankuncl@seznam.cz  
Kuncl Václav   Skočice 127, 387 75  Plzeň-Jih                           722 094 463 
dogtrainers@centrum.cz 
Kupka Radomír   Za Humny 38, 747 05 Opava                                  604 136 070   
radomirkupka@seznam.cz       
Louda Tomáš Žďárek 6, 463 44 Sychrov  603 463 344 
pulec.1@seznam.cz  
Mach Jiří Osek 130, 267 62 Komárov                                608 841 865   
george.k9@seznam.cz 
Opršal Vladimír Holíkova 467, 251 01 Jílové                           778 000 140 
oprsalv@seznam.cz  
Paleček Daniel Dálniční 274, 267 12 Loděnice  602 735 961 
palecek@cmos.cz 
Římek Milan Komenského nám. 135, 281 44 Zásmuky             774 216 653 
milan.rimek@seznam.cz  
Sáss Michal Za Humny 480/10, 160 00 Praha 6                     739 310 840 
michal.sass@seznam.cz 

mailto:bananek69@seznam.cz
mailto:Jiri.bravenec@seznam.cz
mailto:mujfox@gmail.com
mailto:haneldavid@seznam.cz
mailto:joskakubec@seznam.cz
mailto:jankuncl@seznam.cz
mailto:dogtrainers@centrum.cz
mailto:radomirkupka@seznam.cz
mailto:pulec.1@seznam.cz
mailto:george.k9@seznam.cz
mailto:oprsalv@seznam.cz
mailto:palecek@cmos.cz
mailto:milan.rimek@seznam.cz
mailto:michal.sass@seznam.cz
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Soukop Pavel Rohle 47, 789 74 Rohle                                           720 191 121 
souki.pavel@centrum.cz 
Šíma Ladislav Tyršova 231,252 66 Libčicen.Vltavou 602 234 166  
ladislav.sima@cez.cz 
Vyhnal Jaroslav Lhůta 23, 332 01 Tymákov                               603 185 146   
jara.vyh@post.cz 
 
 

8. POKYNY  POŘADATELŮM  A  ÚČASTNÍKŮM  VS A MR  

  
SMĚRNICE PRO POŘÁDÁNÍ VS MČR ZVV3   
( PLATNÁ OD 1.1.2016 ) 
 
Tyto postupové soutěže přecházejí z kompetence jednotlivých krajů plně pod 
ČKS, jako akce svazové. 
 
VS pro M ČR ZVV3 probíhají jako dvoudenní akce tak, aby výběrové řízení bylo 
ukončeno do 30. června.)  
 
PRO VS A M ČR ZVV3 POŘADATEL GARANTUJE:  
 
-dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.  
-respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství“.  
-pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště;  
 (výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro  
 pořádání této akce – včetně ozvučení).  
-pro M ČR ZVV3 se doporučuje zajištění travnatého fotbalového hřiště,(výjimečně  
 rovná travnatá plocha 80 x 100 kroků)  
-tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky 
-odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je  
 na vůli pořadatele) 
-dopravu na stopy ve skupinách po 3 až 4 závodnících (mikrobus, osobní auto s  
 vlekem apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.  
-odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty,  
 kladeče a hosty, popř. pořadatele.  
-informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy).  
-občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech).  
-parkování v bezprostřední blízkosti stadionu (místa konání) 
-zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po  
 ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). ---- 

mailto:souki.pavel@centrum.cz
mailto:ladislav.sima@cez.cz
mailto:jara.vyh@post.cz
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-zveřejňovat průběžné výsledky, jak na soutěži, tak na stránkách.     
 
  Pořadatel při podání žádosti nabídne 2-3 termíny konání akce. Termín stanoví VK 
ČKS. 
 
  Žádost o pořádání akce předloží pořadatel sekretariátu ČKS nejpozději do 30. 9. 
předchozího roku. 
PRO VS a MČR ZVV3  ČKS GARANTUJE: 
-ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně  
 vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze  
 v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.   
-delegaci rozhodčích a figurantů - deleguje VK ČKS                                        
   
 Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce  
odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO - není nárokové.  
 Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní,  
bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na 
vyhodnocení akce.   
  
 
PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR ZVV3:  
 

-složená zkouška ZVV3 v den podání přihlášky, musí být posouzena pouze   
 rozhodčími delegovanými ČKS.  
-v případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na  
 ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP. 
-možnost výběru startu na VS ZVV3 bude přednostně umožněn těm soutěžícím,  
 kteří složili zkoušku ZVV3 na krajských soutěžích CACT.  
-u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na  
 zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa   
 bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost  
 dána soutěžícím s vyšším bodovým limitem.  
-s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS.  
-členství v ČKS, chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku, je nutné doložit –  
 přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce  
 konání VS.  
-VS ZVV3 jsou postupové pro účast na M ČR daného roku.  
-doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS  
 do 10. února 2016 s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů,  
 včetně zaplacení startovného ve výši 1.000,-  (za jeden závod) na účet ČKS  
 č.: 57438011/0100, var. symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A, v případě  
 neúčasti nevratné (bude použito na naběhlé náklady). 
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  NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě!  
  V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět. 
  
M ČR ZVV3  
 
-počet závodníků kvalifikujících se na M ČR ZVV3 je max. 30.   
-nad rámec tohoto počtu může startovat i Mistr ČR z roku předešlého, který  
 postupuje přímo a nemusí se zúčastnit VS („zelená karta“).  
-jestliže se však držitel této „zelené karty“ rozhodne v daném roce na některé VS  
 přesto startovat, tak se výsady přímého postupu vzdává. 
-podle dosažených výsledků na výběrových soutěžích stanoví konečný počet  
 startujících VK.  
-„Zelená karta“ náleží také soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul  
 „Juniorský mistr ČR všestranných“ v kategorii ZVV 3.  
-žebříček účastníků pro MČR ZVV3 bude stanoven na základě vyššího bodového  
 zisku z jedné VS daného roku.  
-soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS ale kvalifikoval se na  
 M ČR ZVV3 přímo, zaplatí jednorázové startovné do 30. dubna daného roku  
 (junior neplatí).    
-stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně  
 v poslušnosti – nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár  
 dodatečně).  
-výše startovného je stanovena předsednictvem ČKS, vždy koncem  
 předcházejícího roku. 
 

-závodníkům na prvních třech místech celkového pořadí zpravidla věnuje ČKS  
 věcné ceny (formou šeku pro volný výběr zboží). 
 

DALŠÍ USTANOVENÍ:  
 

-maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 30, v odůvodněných  
 případech velkého převisu přihlášených až 36. 
-minimální počet účastníků na jednodenní VS je 5 
-v případě nižšího počtu přihlášených než 18 závodníků, bude akce probíhat jako  
 jednodenní.  
- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez.  
 CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině a vyplnit příslušnou kartičku) -  
 zodpovídá hlavní rozhodčí.  
-nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se  
 kterými startovali v celé soutěži  
-případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či  
 nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii:  
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 pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení  
 přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce  
-při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do   
 výsledkové listiny, zprávy a výkonnostní knížky. 
 

V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a 
vyhlášení výsledků  
 

Tak jako u všech soutěží jsou startující s nesplněným limitem zkoušky ve 
výsledkové listině akce zařazeni pod čarou bez  pořadí. 
  
 

SMĚRNICE PRO POŘÁDÁNÍ VS pro M ČR IPO a M ČR STOPAŘŮ  
    (stanovení reprezentace) - platná od 1. 1. 2016 

  

DRUHY AKCÍ:   
 

VS pro M ČR IPO a MS FCI (zpravidla duben – dvoudenní)  
M ČR IPO (zpravidla červen)  
VS pro M ČR stopařů (zpravidla září – dvoudenní) 
M ČR stopařů (zpravidla říjen)  
PRO VS a M ČR IPO POŘADATEL GARANTUJE:  
 

-dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.  
-respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “.  
-pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště;  
 výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro  
 pořádání této akce – včetně ozvučení.  
-pro MČR IPO je výlučně podmínkou zajištění travnatého fotbalového hřiště.  
-tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky,  
-odpovídající terény na stopy a proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je  
 na vůli pořadatele) 
-dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem  
 apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.  
-odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty,  
 kladeče a hosty, popř. pořadatele.  
-informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy).  
-občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech).  
-parkování v bezprostřední blízkosti stadionu.  
-zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po  
 ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). V  
 případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit –  
 zodpovídá hlavní rozhodčí  
-pořadatel při podání žádosti nabídne 2-3 termíny konání akce. Termín stanoví VK  
 ČKS. 
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PRO VS A M ČR IPO ČKS GARANTUJE: 
 
-delegaci rozhodčích a figurantů – deleguje VK ČKS 
-poháry pro prvních 5 závodníků v celkovém pořadí a pro nejlepší výsledek  
 v každé disciplíně. 
 
-ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně   
 vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v  
 individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.  
-pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce  
 odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové. Odměna je  
 podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a  
 včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce.  
 
PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR IPO:  
 

-složená zkouška IPO3 na 250 bodů - zkouška IPO3, uznaná jako předpoklad pro  
 postup na VS musí být složená v předcházejícím roce a musí být posouzena pouze  
 rozhodčími delegovanými ČKS.  
-zařazení soutěžících do jednotlivých VS bude podle výše bodů splněného limitu  
 na zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa  
 bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost 
dána   
 soutěžícím se stejným bodovým limitem, který splnili v předchozím roce na VS  
 nebo na M ČR IPO. 
-s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS 
-členství v ČKS, Chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit   
 přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce  
 konání VS.  
-VS IPO jsou postupové pro účast na M ČR daného roku.  
-členové MSKS, usilující o státní reprezentaci na MS FCI IPO absolvují výběrové  
 řízení podle stejných podmínek, jako členové ČKS.  
-doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS  
 do 15. ledna 2016 s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, včetně  
 zaplacení startovného 1000.-Kč/jedna VS, na účet ČKS č.: 57438011/0100, 
variabilní symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A 
-v případě neúčasti nevratné (bude použito na vzniklé náklady) 
 NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě!  
 
V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět  
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M ČR IPO  
 
-počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IPO je max. 48. Nad tento rámec je  
 počítáno s účastí Mistra ČR z roku předešlého, který postupuje přímo a nemusí se  
 zúčastnit VS 
-dalších 6 míst (tzv. zelená karta) je rezervováno pro soutěžící Klubů plemen ČKS,  
 kteří získali v předešlém roce titul „ Mistr ČR plemene“ „a na tomto mistrovství  
 splnili limit pro zapsání zkoušky IPO 3.  
-další „zelená karta“ náleží soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul  
 „Juniorský mistr ČR všestranných“ v kategorii IPO 3. 
-jestliže se závodník, držitel „zelené karty“ rozhodne i přesto startovat na  
 některé VS v daném roce, tak se výsady držitele „zelené karty“ vzdává.   
-žebříček účastníků pro MČR IPO bude stanoven na základě vyššího bodového  
 zisku z jedné VS daného roku.  
-do žebříčku mohou být zařazeni i závodníci, kteří se v daném roce zúčastnili  
 Mistrovství světa (plemen) podle IPO 3 a dosáhli zkouškový limit. V případě do  
 zájmu se přihlásí a zaplatí jednorázové startovné 1000,-Kč do termínu   
 sestavování postupového žebříčku  ( termín doručení sekretariátu ĆKS    
 nejdéle však do 25.5. daného roku do 13,00 hodin ).  
 -soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS, ale kvalifikoval se na  
 MČR IPO přímo,vyplní přihlášku a společně s dokladem o zaplacení  
 jednorázového startovného 1000.-Kč (junior neplatí startovné) zašle nejpozději  
 do 30. dubna daného roku sekretariátu ČKS. Týká se i Mistra ČR z předešlého  
 roku.  
-výše startovného je stanovena předsednictvem ČKS, vždy koncem  
 předcházejícího roku. 
-závodníkům na prvních třech místech v celkovém pořadí zpravidla věnuje ČKS  
 věcné ceny (formou šeku pro volný výběr zboží). 
 
STANOVENÍ REPREZENTACE NA MS FCI  
 
-Reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků, dosažených  
 na M ČR IPO v daném roce (1. - 5. místo, 6. - 7. místo náhradníci).  
-Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva je splněná zkouška IPO3 a  
 získání nejméně 260b. na uvedeném mistrovství.  
-Stanovení pořadí při rovnosti bodů - lepší bodový zisk v obraně, následně v  
 poslušnosti - nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár  
 dodatečně). V případě děleného pořadí na 5. místě, pro určení reprezentace bude  
 přihlédnuto k výsledku, kterým se soutěžící kvalifikoval na M ČR IPO.  
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DALŠÍ USTANOVENÍ:  
 
-maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 54. 
-v případě nižšího počtu přihlášených než 28 závodníků, bude akce probíhat jako  
 jednodenní.  
-při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez.  
 CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině a vyplnit příslušnou kartičku) –   
 zodpovídá hlavní rozhodčí.  
-nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se  
 kterými startovali v celé soutěži  
-případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či  
 nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii:  
 pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčím disciplíny, zápis o řešení  
 přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce  
-při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do  
 výsledkové listiny, zprávy a výkonnostní knížky. 
-v celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a  
  vyhlášení výsledků!!! 
SMĚRNICE PRO VS a M ČR STOPAŘŮ (dospělých) 
Podmínky pro pořádání VS stopařů  
Podmínky účasti:  
 
-členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS  
-úspěšně složená zkouška FH2 nebo IPO-FH u rozhodčích ČKS po datu 1.1.  
 předchozího roku do 20. 7. roku konání VS 
-včasné zaplacení startovného 1000.-Kč  na výběrovou soutěž, a to na účet ČKS  
 č. 57438011/0100 var. symbol 844, KB Praha 7,U Průhonu 38  
-výši startovného stanovuje předsednictvo ČKS v závěru roku pro příští sezonu 
-nezasílejte šeky, nejsou dokladem o úhradě!  
-zaslání řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři na adresu 
sekretariátu ČKS  
-přihláška musí obsahovat doklad o splněné zkoušce (fotokopie VK ) a potvrzení o  
 zaplacení startovného  
 
Na sekretariát ČKS musí být doručena nejpozději do 31. 7. 2016.  
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Výběrové soutěže:  
 
-soutěží se podle požadavků zkoušky IPO FH 
-každá soutěž je určena pro 8 soutěžících (v případě velkého převisu je možné  
 navýšit na 9)  účast možná pouze na 1 soutěži. 
-při větším počtu zájemců o účast na VS ,budou sestaveny startovní listiny  
 účastníků VS z dosaženého bodového výsledku zkoušky FH2 nebo IPO FH.  IPO  
 FH bude upřednostněno před FH 2.  
-každá soutěž je organizována v jednom místě ve dvou dnech, závodníci se musí  
 účastnit po oba dny.  
 
  VK ČKS  
 -sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží. 
 
 Sekretariát ČKS  
 

-nejpozději do 15. 8. 2016 budou pořadatelé a soutěžící seznámeni se startovními  
 listinami a místem konání jim určených VS  
-k tomuto datu budou startovní listiny také zveřejněny na webových stránkách 
ČKS www.kynologie.cz .  
 
  Pořadatel VS a M ČR stopařů garantuje  
- podmínkou uspořádání VS je zajištění dvojích terénů (1x zelené a 1x ostatní) 
-dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.  
-respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “,-  
 odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostorů je  
 na vůli pořadatele). 
-dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem  
 apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.  
-odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, kladeče a  
 hosty, popř. pořadatele  
-odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, soutěžícím  
 uvedeným na startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK.  
-informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy)  
-občerstvení po celou dobu soutěže (mobilní, v terénu)  
-zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po  
 ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). V  
 případě udělení čekatelství CACT, ev. res CACT toto ve výsledcích vyznačit a   
 vyplnit příslušnou kartičku, zodpovídá hlavní rozhodčí. 
-pořadatel při podání žádosti o akci nabídne sekretariátu ČKS 2-3 termíny. Termín  
 konání stanoví VK ČKS. Podání žádosti sekretariátu ČKS do 30. 9. předchozího  
 roku. 

http://www.kynologie.cz/
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ČKS garantuje: 
 
-delegaci rozhodčích - deleguje VK ČKS 
-poháry pro prvních 5 soutěžících 
-ČKS hradí veškeré prokázané, v rozpočtech předem schválené účelně a  
 hospodárně vynaložené náklady.  
-v případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech  
 projednat jeho ponechání pořadateli.  
 
  Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce 
odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO - není nárokové.  
 
  Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, 
bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na 
vyhodnocení akce.  
 
MČR STOPAŘŮ 
 

-z každé VS postupuje přímo  vítěz VS za předpokladu, že splní podmínky zapsání  

  zkoušky IPO FH . 
 
 Stejně tak postupuje přímo i mistr ČR z roku předešlého – v rámci postupového 
žebříčku. 
 
 Jestliže se však mistr z roku předešlého rozhodne v daném roce na některé VS 
startovat, tak se výsady přímého postupu vzdává. 
 
 Ostatní startující do plného počtu 18 soutěžících budou doplněni do postupového 
žebříčku podle získaných bodů ve VS. 
-po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček podle  
 bodových výsledků (součet obou stop) VS. V případě rovnosti bodů rozhoduje  
 bodový výsledek lepší stopy. 
 
Mistr ČR stopařů 
-na mistrovství ČR soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet bodů z obou stop a  
 splněná zkouška (IPO FH) se stává vítězem a je mu zadán titul „mistr ČR stopařů  
 “. V případě stejného počtu bodů budou soutěžící vyhodnoceni na stejném místě   
 dělené pořadí (stejný pohár bude zajištěn dodatečně).  
-v případě udělení čekatelství CACT, ev. res CACT toto ve výsledcích vyznačit,   
 a vyplnit příslušnou kartičku - zodpovídá hlavní rozhodčí  
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-závodníkům na prvních třech místech v celkovém pořadí zpravidla věnuje ČKS  
 věcné ceny (formou šeku k volnému výběru zboží). 
  
STANOVENÍ REPREZENTACE NA MS FCI STOPAŘŮ  
 
-Reprezentanty na MS FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se  
 na tomto mistrovství umístí na 1. a 2. místě. Soutěžící, který se umístí na 3. místě  
 se stává náhradníkem.  
-v případě stejného počtu bodů na 2. nebo 3. místě rozhoduje o druhém  
 reprezentantovi nebo náhradníkovi lepší výsledek na jedné ze stop (vyšší počet  
 bodů) v případě rovnosti, součet bodů z tohoto mistrovství a bodů získaných na  
 výběrových soutěžích. Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH. 
  
STANOVENÍ REPREZENTACE NA ME FCI STOPAŘŮ 
 
-Reprezentanty na ME FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se  
 na tomto mistrovství umístí na 3. a 4. místě. Soutěžící, který se umístí na 5. místě,  
 se stává náhradníkem pro ME FCI stopařů. Řešení rovnosti bodů mezi 4. a 5.  
 místem stejné jako při řešení rovnosti bodů mezi 2. a 3. při určení reprezentace  
 na MS. 
 
 V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a 
vyhlášení výsledků!!! 
 

9. SMĚRNICE PRO VS A MČR MLÁDEŽE VŠESTRANNOST a STOPAŘI  

  
Všeobecně:  
- spodní věková hranice pro účast na VS a MR mládeže není omezena 
- vyšší složená zkouška - než je závodní kategorie – nevadí  
- na VS a MR mládeže nesmí startovat pes, který současně v daném roce závodí v  
 kategoriích dospělých, výjimkou je start se stejným psovodem jako v seriálu  
 mládeže  
- Každá z kategorií bude na VS otevřena i při účasti 1 závodníka, na MR bude  
 kategorie otevřena pouze při účasti min. 3 účastníků 
- pro start v kategoriích IPO (IPO1-3, FPR3) je nutné mít před VS složenu zkoušku  
 BH  
-závodníci budou mít hrazeny náležitosti stanovené PČKS   
-na VS - stravné , při 1. startu cestovní výdaje (3,90 Kč / km dle internetových  
 vzdáleností)  
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-na MR - závodníci a vedoucí družstva (bez ohledu na počet členů družstva) – 
 stravné , příspěvek na ubytování (pouze při vícedenní akci), cestovní výdaje  
 (3,90 Kč dle internetových vzdáleností)  
-v roce dosažení 18 let je možné si vybrat věkovou kategorii (Mládež – Junior), dle  
 které bude psovod závodit, tuto však již nelze dále měnit  
- při startu na více VS všestrannosti může psovod s 1 psem měnit jednotlivé  
 kategorie ZVV- IPO či závodit se 2 psy.  
-Účast na jedné VS a na MR je možná pouze s 1 psem v jedné kategorii.  
-titul Mladý mistr a Juniorský mistr na MR všestrannosti je zadán pouze při splnění  
 limitu zkoušky, na MR stopařů je zadání podmíněno dosažením min. 70% bodů  
 v každé ze stop  
-držitelé těchto titulů mají možnost přímého startu na MR  v následujícím roce,  
 podmínkou je start ve stejné věkové kategorii 
-Juniorský mistr IPO3 má možnost přímého startu na MR IPO v následujícím roce  
 a to bez nutnosti úhrady startovného 
-Juniorský mistr ZVV3 má možnost přímého startu na MR ZVV3 v následujícím  
 roce a to bez úhrady startovného 
-bodujícím členům Družstev na prvních třech místech zpravidla věnuje ČKS věcné  
 ceny a to formou poukázek ve schválené hodnotě. (v hodnotě - třetí místo 500 Kč,   
 druhé místo 1.000 Kč a první místo 1.500 Kč pro každého člena umístěného  
 družstva)    
-přihlášku na VS na zveřejněném tiskopise (web ČKS – Z komise mládeže) zasílá  
 účastník přímo pořadateli, doručení nejpozději 14 dní před akcí! 
 
 
Kategorie Mládež všestrannost:  
 
-mládež do 18 let – Doplňková kategorie ZVV1 a ZMP1 (pro VS není nutno mít  
 složenu žádnou zkoušku) 
-mládež do 18 let – kategorie ZVV2 a IPO2 (pro VS je nutné mít složenu zkoušku  
 ZVV1 resp. IPO1+BH)  
-junioři 18 – 21 let – kategorie ZVV3 a IPO3 (pro VS je nutné mít složenu zkoušku  
 ZVV2 resp. IPO2+BH)  
-počet startů na VS není omezen  
-pro zařazení do nominace MR je nutné na VS alespoň jednou splnit limit dané  
 zkoušky  
-v případě neotevření kat. ZVV3 na MR bude mít postupující závodník v této  
 kategorii umožněn start na MR ZVV3 dospělých.  
-soutěž družstev – pro tříčlenná krajská družstva (pouze členové ZKO ČKS -    
 nevztahuje se na družstva kolektivních  členů), přičemž min. 1 mládežníka   
 do 18 let v kategorii ZVV2 či IPO2 lze doplnit mládežníky z Doplňkové  
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 kategorie či  juniory   
-závodníci v kategoriích ZVV1 a ZMP1 soutěží pouze o titul Absolutní vítěz  
 kategorie Mládeže, nelze jim zadat titul Mladý mistr 
-při splnění podmínek na MR je možnost zadání čekatelství CACT v kategorii  
 junioři IPO3  
 
Kategorie Mládež stopaři:  
 
-mládež do 18 let  - Doplňková kategorie  
  VS : dle FPR1 (pro účast před VS je  nutno mít složenu zkoušku BH)   
  MR : 2 stopy-  dle FPR1 a FPR2 
-mládež i junioři - pro obě věkové kategorie shodné 
  VS dle FPR3 (pro účast je nutno míst před VS složenu zkoušku  FPR2+BH)   
  MR: 2 stopy - dle zkoušky FPR3 a ZPS1  (pouze stopa bez poslušnosti)  
-počet startů na VS je omezen na 2  
-pro zařazení do nominace MR je nutné na VS alespoň jednou splnit limit zkoušky  
 FPR1, resp.FPR 3  
 soutěž Družstev - pro tříčlenná krajská družstva (pouze členi ČKS - ZKO nikoli  
 Kolektivní členi), přičemž min. 1 mládežníka do 18 let v hlavní kategorii lze  
 doplnit mládežníky v doplňkové kategorii či juniory.   
 
I pro kategorie mládeže platí, že v celém průběhu soutěží pracuje pes bez 
náhubku, totéž se týká nástupů a vyhlášení výsledků!!! 
 
TTM:  
 
St.Plzenec 17. – 30.7.2016  - kontaktní adresa : 
Zábranský Josef, Dvořákova 759, 332 02 Starý Plzenec 
Tel: 723305786, e-mail: Josef.zabr@email.cz 
 
-určeno pro mladé psovody do věku 18 let 
-možnost účasti je rozšířená i pro výcvik v dílčích disciplínách Stopa a Poslušnost  
 a dále pro výcvik Malých plemen  
-účastník nemusí mít se psem složenou zkoušku z výkonu  
-přihlášky pouze prostřednictvím vedoucího mládeže v  Kraji 
-účastnický poplatek 3.000,- je zasílán prostřednictvím příslušného Kraje na ČKS  
 v uvedeném termínu. 
-účastníci mají hrazeno cestovné (1 cesta tam a 1 zpět) ve výši 3,90 Kč / km dle  
 internetových vzdáleností 
upřesnění na www.kynologie.cz 

http://www.kynologie.cz/
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10. SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ PRÁCE KLADEČE VE 
SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Při hodnocení pachových prací psů ve sportovní kynologii má své důležité místo 
práce kladeče stop. Osoby, které tuto činnost provádějí, musí mít: 

 potřebné odborné znalosti, 

 odpovídající charakterové vlastnosti a ochotu vykonávat tuto činnost, 

 znát zkušební řády a při výcvikových akcích se řídit pokyny rozhodčích, 

 dbát o vlastní bezpečí při výkonu své funkce a  

 dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání.  

Funkce kladeče není nároková a základní podmínkou výkonu funkce je řádné 
členství v ČKS (černá legitimace) platné v daném roce. 
 

B. ROZDĚLENÍ KLADEČŮ  

Kladeči jsou rozděleni podle kvalifikace do dvou skupin. Nevztahuje se na zkoušky 
a akce, při kladení vlastních stop. 
 

1) Kladeči I. třídy (krajští kladeči)  

Kladeči I. třídy můžou provádět výkon své funkce na všech výcvikových akcích, 
pořádaných ZKO v rámci krajů.  
V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat 
kladečskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru. 
Příslušným krajským orgánem jsou tito kladeči: 

a) evidováni v seznamu kladečů I. třídy.  
b) současně jsou evidováni v seznamu kladečů ČKS a jsou zveřejněni na 

stránkách ČKS. 
c) doporučováni k vykonání zkoušek na svazové kladeče. 

 
Adept na funkci kladeče I.třídy musí splňovat tyto podmínky: 

 minimální věk 16let, dovršený v daném roce. U osob mladších 18 let se k 
účasti na zkouškách vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce, 

 doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se 
potvrzuje řádné členství ve svazu, předpoklady pro práci kladeče, 

 dobrý zdravotní stav doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto 
funkci, 

 úspěšné absolvování školení kladečů v kraji, včetně prověření praktických 
a teoretických znalostí. 
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1) Svazoví kladeči 

Svazoví kladeči provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a 
mezinárodních výcvikových akcích, na které jsou zpravidla delegováni Výcvikovou 
komisí ČKS. 
 
Adept na funkci svazového kladeče musí splňovat tyto podmínky: 

 výkon práce kladeče I. třídy (po dobu minimálně 1 roku a to nejméně na 
5 akcích zapsaných v průkazu kladeče) 

 je doporučen (navržen) na školení svým krajským výborem ČKS 

 úspěšné absolvuje školení kladečů, včetně prověření praktických a 
teoretických znalostí 

 
C. ŠKOLENÍ, ZKOUŠKY A APROBACE KLADEČŮ 

 
1. Školení a zkoušky kladečů I. třídy: 

 Organizují dle potřeby krajské kynologické organizace ČKS.  

 Krajská organizace sestaví školící a zkušební komisi složenou 
minimálně z rozhodčího výkonu I. třídy (který je pro kladení stop ve 
sportovní kynologii proškolen) a kladeče min. I. třídy (krajský) nebo 
svazového kladeče. 

 Školení je možno sloučit pro několik krajů dohromady. Účastníci z 
jiných krajů, než ve kterém školení probíhá, musí mít souhlas svého 
příslušného KV. 

 Školení se skládá ze dvou částí: 
a) teoretická: vysvětlení metodiky kladení stop podle jednotlivých 

ZŘ a druhů zkoušek, přezkoušení základních kynologických 
znalostí, písemný test, 

b) praktická: ukázka práce kladeče a praktické přezkoušení práce 
adeptů. 

 Adept, který úspěšně absolvoval celý průběh školení, včetně vlastní 
praktické ukázky, obdrží pracovní průkaz kladeče a záznam do 
členského průkazu o získané kvalifikaci. 

 
2. Školení a zkoušky svazových kladečů: 

 provádí Výcviková komise ČKS dle potřeby, zpravidla 1x v roce.   

 VK ČKS sestaví školící a zkušební komisi z řad stávajících rozhodčích z 
výkonu I. třídy, případně i svazových kladečů. 
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 K účasti na školení vyzve včas jednotlivé krajské kynologické 
organizace, které mohou na školení vyslat kladeče I. třídy.  

 Školení a zkoušky se skládají z následujících částí: 
a) teoretická příprava, písemný test, 
b) praktická práce. 

 Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu kladeče a 
členského průkazu ČKS o získané kvalifikaci. 

 
3. Výběr svazových kladečů: 

 provádí výcviková a zkušební komise svazu dle potřeby. Podmínkou 
je splnění všech podmínek "Svazový kladeč" a doložení potvrzení 
lékaře o způsobilosti pro tuto funkci. 

 Pokud svazoví kladeči neobstojí u přezkoušení, mohou být 
ponecháni, nebo zařazeni do skupiny kladečů I. třídy.  

4. Aprobace kladečů: 

 Platnost aprobace kladeče I. třídy je 4 roky od úspěšně 
absolvovaných zkoušek. Prodlužování platnosti této kvalifikace na 
další 4 roky posuzuje zkušební komise příslušného krajského výboru 
ČKS. Její složení je obdobné, jak je uvedeno v bodě C. K prodloužení 
aprobace je nutný souhlas mateřské ZKO, v případě účasti na 
prodloužení v jiném kraji ještě souhlas svého příslušného KV. 

 Platnost aprobace svazového kladeče jsou 2 roky. Po této době jsou 
svazoví kladeči vyzváni k obnovení atestu. K obnovení atestu doloží 
aktuální potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 

 Náplň  přezkoušení - prodlužování aprobace:  
a) kladeč I. třídy: obdobně jako u zkoušek kladečů I.třídy 
b) svazový kladeč: obdobně jako u zkoušky svazových kladečů. 

 V případě, že kladeč v záznamech průkazu kladeče doloží, že 
v předchozím období pravidelně a úspěšně vykonával činnost 
v náplni dle svého kvalifikačního stupně a zařazení (I.tř., a svazový 
kl.) může být kvalifikace aprobace v tomto stupni prodloužena na 
další období bez nutnosti přezkoušení. 

 Platnost aprobace kladečů všech tříd zaniká: 
a) neprodloužením kvalifikace 
b) přestane-li být řádným členem ČKS. 

 
 



 - 32 - 

5. Závěrečné ustanovení 

Rozdílnost mezi jednotlivými kvalifikačními třídami spočívá v požadavcích na 
úroveň teoretických znalostí metodiky kladení stop,  znalosti zkušebních řádů, 
délkou praxe a praktickými zkušenostmi v pokládání pachových stop, včetně stop 
podle zkoušek FH. 
 
Příloha:  Přihláška adepta na funkci kladeče. 
Schváleno P ČKS s platností od 1. 1. 2016 

 

 

 Přílohou : přihlášky na VS a MR všech kategorií  


