
  Pejša – pro Předsednictvo 17.2.2011                                                                                                                     

Ledenice 16. 2 2011 

 

 

 

Vážené předsednictvo, velice se omlouvám za mou  nepřítomnost na tomto jednání, pracovní 

povinnosti mi to znemožnily. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na jednání VK dne 15. 2. 2011 v Praze byl vyslechnut kompromisní návrh zkušebního řádu 

pro malá plemena. Zpracovavatel, p. Ťujík, který byl tímto úkolem pověřen výcvikovou 

komisí vypracoval na obě verze posudky, kdy návrh předložený původně určenou skupinou 

v čele s p. Babičkou má větší smysl, postrádá prvky agresivity ve všech stupních. Pro malá 

plemena která mají dispozice provádět obranu je navržena speciální obranářská zkouška -

ZMPO. Oproti tomuto, návrh p. Hodka, byl víceméně kopií stávajícího ZŘ ( možná snad 

zvýhodňující určité plemeno)  a navýšený o další stupeň ZMP3. VK doporučila kompromisní 

návrh projednat s předsedou klubu chovatelů kníračů. Dále VK navrhuje předsednictvu, aby 

zpracovavatel, p.Ťujík tento  návrh v konečné verzi přednesl na Plénu ČKS konané v březnu.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sborník je téměř hotov, p. Veselka provede konečné úpravy – schválení na Plénu ČKS 

v březnu 2011. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VK navrhuje aby byli dodatečně delegováni pomocní rozhodčí 1. tř s aprobací na MZŘ )  

na výběrové soutěže pro MS FCI a MČR IPO, taktéž pro MČR IPO v oddíle „B“. 

Odůvodnění: 

         Při posuzování cvičící dvojice mnohdy nastává situace, kdy rozhodčí není schopen 

dostatečné pozornosti vůči psu a psovodu, kteří provádějí cvik dlouhodobé odložení. Jedná se 

zejména o chvíle, kdy u právě cvičící dvojice dochází k množství chyb a v tento moment jsou 

mnohdy diváci svědky např. změn poloh, různého popolézání, válení psa, někdy i 

nedovoleného ovlivňování ze strany psovoda který je v úkrytu. Rozhodčí, kterému tyto 

okolnosti unikly z výše uvedených příčin je tak vystaven zbytečné kritice. Celá soutěž je pak 

poznamenána těmito incidenty i když dotyčný rozhodčí jinak vše posoudil korektně. Dle 

našeho názoru lze tento nedostatek napravit již zmíněným pomocným rozhodčím, který by byl 

po celou dobu koncentrován pouze na cvik dlouhodobé odložení a tento v závěru oddílu 

samostatně vyhodnotil ( to je též důvod, proč je nutné využít pro tuto problematiku pouze 

rozhodčí z výkonu – pověřená osoba není schopna cvik vyhodnotit ). 

Tito pomocní rozhodčí jsou již řadu let využíváni v zahraničí při soutěžích vyššího významu( 

mmj. ) 

  

VK navrhuje pomocným rozhodčím proplatit cestovné a posuzovné 500,- Kč / den. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



VK navrhuje vyslat sportovní komisaře na uvedené akce : 

 

- TOP 15 - Staňkov - p. Vl. Nedvěd m. s. 

- MM ČKNO - Mrákov - p. Vl. Nedvěd m. s. 

- MČR BO – Třebíč – p. J. Vychodil 

 

Sportovní komisař by měl nahrazovat funkci supervizora, který je taktéž v zahraničí hojně 

využíván. Smyslem vyslání je zajistit regulérnost provádění soutěží, jedná se o 

namátkovou kontrolu, do budoucna by bylo potřeba nadále vysílat sportovní komisaře na 

další akce v rámci soutěží ČKS. 

Návrh cestovné + další náležitosti odměny sportovního komisaře 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- psům bez PP se do  VK bude zapisovat jenom úspěšně splněná zkouška 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- VK navrhuje zvýšení startovného na VS stopařů – 500,- Kč /1VS  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        VK  zpracovala návrh podmínek, které by měl splňovat kandidát na mezinárodního 

rozhodčího FCI  - jedná se o návrh, který upřesňuje jaký věk by měl rozhodčí dosáhnout, 

délku působení ve funkci rozhodčího, počet posouzených akcí v rámci ČKS atp. 

   (bude zasláno Ing. Šverákové k předání na komisi FCI) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

VK projednala žádost p. Spolka o uspořádání školení a následné přezkoušení instruktorů 

výcviku. Dle uvedených požadavků VK je schopna toto školení + zkoušky zajistit, je jen 

potřeba určit konkrétní datum, místo a počet uchazečů. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- Seminář na přípravu adeptů pro rozhodčí 1.a 2. tř. se uskuteční 2. 4. 2011 v Českých  

  Budějovicích (budou osloveni i ti, kteří se v loňském roce nezúčastnili)   

 

- Zkoušky nových rozhodčích - 11. – 12. 6. 2011 – předpoklad taktéž v Č.Budějovicích            

(6 adeptů z JČ kraje ) 

-  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- MVDr. J. Glisníková se zúčastnila školení rozhodčích v jihočeském kraji /může posuzovat  

  zkoušky v r. 2011/  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



- VK aktualizovala seznam mezinárodních rozhodčích – zasláno a nahlášeno na ČMKU 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VK provedla konečné rozdělení účastníků na jednotlivé VS – změna – místo M. Hořejšího 

(náhlé úmrtí) bude soutěžit manželka ing. Jana Hořejší  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VK provedla  změnu termínu závěrečné TOP 15 pro výběr na MS FCI  na termín 21.5.2011 

    ( zohledněn výjezd reprezentace BO na MS ) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Plán jednání VK v r. 2011 – 5. 4. ; 17. 5.; 14. 6.; 13. 9.; 11. 10.; 22. 11.; 6. 12. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Vážené Předsednictvo 

Oznamuji vám tímto, že rezignuji na funkci předsedy výcvikové komise Českého 

kynologického svazu z osobních, rodinných a pracovních důvodů. 

     V této souvislosti Vám navrhuji jmenovat novým předsedou jednoho ze členů  stávající 

VK  ČKS.  

 

 

P. Ťujík Břetislav m. s.   -   p. Veselka Petr.  

 

 

     Oba jmenovaní jsou velice kvalitními rozhodčími z výkonu I. tř. a rozh. mezinárodními, 

jako psovodi patří taktéž ke špičce   ( Ťujík – mistr sportu, několikanásobný mistr ČSR a 

ČSSR, ÚME, loňský mistr ČR stopařů – letos bude naší republiku reprezentovat na MS 

stopařů v Chorvatsku. Veselka – několikanásobný účastník MČR  IPO – ČKNO – mnohokrát 

umístěný na čelných místech, náhradník  pro MS FCI a WUSV)   

 

 

 Jako funkcionáři jsou velmi svědomití a obětaví s všeobecným přehledem v oblasti dění 

sportovní kynologie. Jsou schopní a mají vůli tak jako doposud obětovat obrovské množství 

času a úsilí pro práci ve výcvikové komisi ku prospěchu rozvoje sportovní kynologie v rámci 

Českého kynologického svazu.  

 


