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www.kynologie.cz  
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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 
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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. 

 
 

 Kontakt: 
 
 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 
 
 Zkoušky, delegace, dotace            Andrea Bavorová, 266 722 246, 608 658 011 
 INFO, reg. prodejců MVP     bavorova@kynologie.cz, zkousky@kynologie.cz  
 
 Zástupce tajemníka pro PK,        Eva Novotná, 266 722 239, 724 782 720 
 sekretariát MVP, potvrzování       vystava@kynologie.cz 
 exportů, importů, PP, RTG  
 
 Ústředna – sekretariát ČKS          Jana Brodská, 266 722 235, fax 266 722 252 
 příjem a odesílání pošty,                jana.brodska@kynologie.cz 
 objednávky ZŘ, vystavení PP            
 
 Tetovací čísla, vystavení PP,         Bc. Veronika Pecharová, 266 722 239, 224 
 reg. pracovníků MVP       veronika.pecharova@kynologie.cz,                              
       poradci@kynologie.cz,                   
       plemennakniha@kynologie.cz 
  
 Evidence a fakturace RTG,           Ondřej Šiška, 266 722 254, 773 433 475 
 zápis DKK, DLK do PP,          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 
  



 - 4 - 

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – VŠEOBECNĚ. 

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

- schváleny nové kategorie mládeže (ZVV 1 a ZMP 1) na VS a MRM (Sborník     
  upravená Směrnice č. 9). 
 

- zrušena spodní hranice 10 let pro účast na akcích mládeže  
 

- od roku 2013 jsou i psům BPP zapisovány neúspěšné zkoušky do výk.průkazů   
 

- zkoušku ZZO a ZM může pes provádět i když má složený vyšší stupeň zkoušek  
 

- upozornění - fig. II. tř. může vykonávat funkci figuranta pouze na akcích v ZKO,   
   tj. zkouškách a interních závodech (ne na akcích v krajském plánu). 
 

 
Výpis usnesení P ČMKU ze dne 17. 10. 2013 – zákaz chovu! 
 
Problematika dvojí chovatelské stanice  
 
1. zrušena doživotně  
2. zaregistrována pod novým jménem a adresou - P ČMKU konstatuje, že zákaz 
chovu trvá. 
 
Vzhledem k doloženému doživotnímu zákazu a ověřené skutečnosti, že jsou 
registrovány 2 chovatelské stanice jedné osoby, P ČMKU zastavuje zápis vrhů na 
chovatelské stanice ZE ZLOMENÉHO SRDCE a DAMASTRO. Schváleno 
jednomyslně. 
 

Změna: Flyball club ČR - kontakt na předsedu p. Jandu – jandajar@email.cz  
 

Změny termínů zkoušek nutno hlásit včas před akcí sekretariátu ČKS (A. 
Bavorová). 
 

Důležité termíny 2014: 
15. 2. 2014 - školení rozhodčích výkonu I. + II. třídy – DOS, Praha 3      
22. 2. 2014 - školení rozhodčích výkonu I. + II. třídy – ZKO Bedea Kroměříž   
1. 4. 2014  -  Plénum ČKS  
6. 12. 2014 - VII. Sjezd ČKS                
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Na základě četných dotazů ze ZKO uvádíme doporučený vzor: 

(Pro výbor ZKO a předsedu volební komise)                           

Návrh volebního řádu pro VČS ZKO ČKS 
 
1. Řádní členové ZKO volí tajnou volbou: 

 
- předsedu ZKO  -  nutná volba statutárního zástupce  

ostatní funkce i počet členů výboru a RK si stanoví každá ZKO právě 
tímto volebním řádem (celkový  počet  funkcionářů  výboru  nebo  
RK  musí  být  vždy  lichý).  
 

- místopředsedu 
- pokladní 
- jednatele   
- výcvikáře  

 
- revizní komisi nebo revizora (revizor stačí do 30 členů ZKO) 

 
2.      Před provedením volby seznámí předseda volební komise přítomné členy   

     ZKO se jmény kandidátů na jednotlivé funkce, které navrhl dosavadní   
     výbor ZKO. 

            Jmenovaní se vyjádří ke své kandidatuře a krátce se představí. O případném  
            doplnění kandidátky o další návrhy z pléna se hlasuje. Takto navržený    
            kandidát musí být přítomen a musí se ke své kandidatuře vyjádřit. 
 
3.      Každý z přítomných členů s právem volebním (starší 18 let) napíše   

     čitelně (hůlkovým písmem) na volební lístek, předepsaný dle odstavce   
     1 tohoto volebního řádu, ke konkrétním funkcím jméno konkrétního  
     kandidáta do této funkce. Nebudou-li na volebním lístku uvedena u  
     všech funkcí jména kandidátů, či bude-li u některé funkce uvedeno  
     jméno osoby, která není kandidátem na tuto funkci, není volební lístek  
     neplatný jako celek, ale platí pouze pro ostatní, řádně vyplněné funkce.  
    Jinak upravený nebo nečitelný volební lístek je neplatný. Stejně tak je  
    neplatný hlas (ne volební lístek) v případě, že na funkci je uvedeno  
    více kandidátů než jeden. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem  
    obdržených hlasů.  

 
4.     V případě rovnosti hlasů se volba opakuje vždy pro kandidáty na konkrétní   

    funkci se shodným počtem hlasů, tato volba bude provedena vždy aklamací. 
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5.     O výsledku voleb sepíše volební komise písemný protokol, který musí   
    obsahovat: 

a) vydaný počet hlasovacích lístků 
b) počet obdržených hlasovacích lístků 
c) počet odevzdaných platných a neplatných hlasovacích 

lístků 
            (v případě dodatečného hlasování aklamací počty pro, proti a zdrživších  
             se hlasování) 

d) počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům 
 
6.     S výsledky voleb seznámí volební komise delegáty VČS okamžitě po   

    vyhodnocení voleb. 
7.     Pokud je volena revizní komise, zvolí mezi sebou předsedu. 
8.     Složení RK a jméno předsedy se uvede do výsledku voleb. 

 
 
 
 

Pozn.:  
 
  Výroční členská schůze ZKO může přenechat rozhodnutí o rozdělení funkcí 
(mimo funkci předsedy - statutární zástupce ZKO) na rozhodnutí výboru.  
S rozdělením do konkrétních funkcí musí výbor seznámit členskou základnu. Do 
funkce volí tajným hlasováním pouze předsedu a ostatní členy výbor bez konkrétní 
funkce za stejných podmínek. Rozdělení do dalších funkcí si zvolí výbor na své 1. 
ustavující schůzi, nejlépe okamžitě po volbách.  
 
               

 

2. UPOZORNĚNÍ PRO KRAJE 

 
Od r. 2013 je povinnost krajů nahlásit na ČKS datum a místo konání 

prolongace figurantů. 
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3. PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK Z VÝKONU 2014  

Číslo Zkouškové období        Uzávěrka přihlášek          Vyjde v 
                                         zaslaných na ČKS            časopisu Pes 
                                                                                                              přítel člověka 
 3/2014 1. 3. - 30. 3. 13. 1. 2014 20. 2. 
 4/2014 5. 4. - 27. 4. 14. 2. 2014 20. 3. 
 5/2014 3. 5. - 1. 6. 14. 3. 2014 17. 4. 
 6/2014 7. 6. - 29. 6.   14. 4. 2014 22. 5. 
 7/2014 5. 7. - 27. 7. 16. 5. 2014 19. 6. 
 8/2014 2. 8. - 31. 8.   16. 6. 2014 24. 7. 
 9/2014 6. 9. - 28. 9   14. 7. 2014 21. 8. 
10/2014 4.10. - 2.10.      15. 8. 2014  18. 9. 
11/2014 1.11. - 30.11.        15. 9. 2014  23.10. 
 

 
 
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. 
 

    Delegovaného rozhodčího informujte doporučeným dopisem, telefonicky 
nebo emailem o podrobnostech akce nejméně 3 týdny před vlastní akcí. 
 

Upozornění: 
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, v případě, že požadujete více rozhodčích, 
uveďte tuto skutečnost ve své žádosti, na požadavky na konkrétní rozhodčí nebude 
brán zřetel!!!! 
 

Požadavky zaslané bez uvedení jména, adresy, tel. a emailové adresy 
vedoucího akce nebudou akceptovány. Delegačenky 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. 
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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 funkci pomocníka může 
vykonávat rozhodčí sám. 
 

4. VÝBĚROVÉ AKCE V ROCE 2014  

VS na M ČR IPO 

 
12. – 13. 4. 2014  ZKO Rožmitál p. Třemšínem - Volenice 

Roman Šmatlák, Na Tržišti 504, 262 72 Březnice  
romansmatlak@centrum.cz 
R: O-Ťujík-hl., P-Ryneš, S-Nedvěd K. 
F: Böhm, Římek, náhr. Kuncl   

 

19. - 20. 4. 2014  Boxerklub ČR ÚP Staňkov – Krchleby, Staňkov 
   Antonín Karban, Trnkova 332, 345 61 Staňkov. 
   akarban@centrum.cz 
   R: O-Ťujík-hl., P-Ryneš, S-Nedvěd K. 
   F: Mach, Vyhnal, náhr. Paleček 
     

26. - 27. 4. 2014  ZKO Svatoslav 
   Jiří Čejka, Svatoslav 7, 675 07 Čechtín   

cejkajiri@volny.cz 
R: O-Ťujík-hl., P-Ryneš, S-Nedvěd K. 
F: Kubec, Soukop, náhr. Bravenec 

 

3. – 4. 5. 2014  ZKO Třinec  
   Jiří Šurman, Frýdecká 509, 739 61 Třinec 
   Susu.drak@seznam.cz 
   R: O-Ťujík-hl., P-Ryneš, S-Nedvěd K. 
   F: Bravenec, Kupka, náhr. Soukop 

M ČR IPO 
28. – 29. 6. 2014  ZKO Defurovy Lažany 
   Miroslav Bláha, Břežany 91, 341 01 Horažďovice 
   blahamirdas@seznam.cz  
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VS na M ČR mládeže 

 
5. 4. 2014  ZKO Štětí  
   Kamila Filipová, Dohnalova 665, 411 08 Štětí 
   Filipka.kamila@seznam.cz  
   R: Čákora-hl., Kolář 

F: Sáss, Šíma 
 

3. 5. 2014  ZKO Havířov-Bludovice 
   Marie Štýrská, Selská 34/399, 736 01 Havířov 
   mariestyrska@seznam.cz     
    R: Košťál-hl., Ing. Radovesnický 
   F: Kubec ( Římek ) 
 
17. 5. 2014  ZKO Chodov u KV    
   Michaela Hubertová, Nejdecká 329, 357 35 Chodov 
   m.hubertova@centrum.cz 
   R: Čákora, Marinč 
   F: Sáss ( Paleček )   
  
 
Mistrovství ČR mládeže 
16. - 17. 8. 2014  ZKO Zlín - Mladcová 
   Marek Ostrčilík, Zálešná VIII/1347, 760 01 Zlín 1  

mm.ostrcilik@centrum.cz 
R: O-Košťál-hl., P-Bc. Lasík, S-Tichá 
F: Kupka, Soukop  

    
 

VS na M ČR mládeže stopaři 

 
6. 9. 2014  ZKO Veřovice 
   Pavel Škarpa, Veřovice 329, 742 73 Veřovice   

kkverovice@seznam.cz  
R: Bc. Lasík 

 

13. 9. 2014  ZKO Jaroměř 
   Pavel Šmíd, Svinišťany 49, 552 04 Chvalkovice 
   Smid.p@seznam.cz  
   R: Ševčík 
 



 - 10 - 

27. 9. 2014  ZKO Kaplice 
   Jiří Bartal, Míru 751, 382 41 Kaplice    

Bartal.jiri@seznam.cz  
 R: Ing. Novotná 
 

M ČR ml. Stopaři 
11.-12. 10. 2014  ZKO Suchdol n. O. - Louka 
   Ing. Karel Černoch, Nová 527, 742 01 Suchdol n. O. 
   info@zkosuchdol.info  
   R: Vychodil – hl., Bc. Lasík 
TTM 
13. – 26. 7. 2014  Starý Plzenec  
   Josef zábranský, Dvořákova 759, 332 02 Starý Plzenec 
   Josef.zabr@email.cz   
 

VS  na M ČR ZVV3 

 
19. 4. 2014  ZKO Kostelec nad Orlicí 
   Pavel Anderle, Ve Štědré 807, 517 41 Kostelec n. O. 
   Pavel.Anderle@seznam.cz 
   R: Kubeš 
   F: Kubec   
    

26. 4. 2014  ZKO Tři Sekery 
   Andrea Vydrová, Hlavní 681, 353 01 Mariánské Lázně  

andreavydrovka@seznam.cz 
R: Marinč 
 F: Sáss  

     

3. 5. 2014  ZKO Rožmitál p. Třemšínem - Volenice 
   Roman Šmatlák, Na Tržišti 504, 262 72 Březnice 
   romansmatlak@centrum.cz  
   R: Hlaváč 
   F: Mach 
     

10. 5.2014  ZKO Rokycany 
   Zdeněk Fibrich, Přemyslova 323/III, 337 01 Rokycany
   zdenek.fibrich@tiscali.cz  
   R: Ing. Ulč 
   F: Paleček 
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17. 5. 2014  ZKO Liberec - Arnema 
   Ladislav Hůza, Donská 169, 463 11 Liberec 30 
   huzovi@seznam.cz  
   R: Kolář 
   F: Šíma 
 
17. 5.2014  ZKO Meziboří  
   Ing. Jan Fína, Stroupeč 32, 438 01 Žatec 
   jan.fina@seznam.cz  
   R: Marinč 
   F: Kuncl 
 
31. 5. – 1. 6. 2014 ZKO Rožmitál p. Třemšínem 
   Roman Šmatlák, Na Tržišti 504, 262 72 Březnice 
   romansmatlak@centrum.cz  
   R: Ing. Ulč 
   F: Kubec, Böhm 
 
 
Startovné na VS ZVV3 stanoví pořadatel v propozicích. 
 
 

M ČR ZVV3 
20. – 21. 9. 2014  ZKO Tři Sekery 
   Andrea Vydrová, Hlavní 681, 353 01 Mariánské Lázně 
   Andreavydrovka@seznam.cz  
     

VS na M ČR stopařů 

 
6. – 7. 9. 2014  ZKO Chodov u KV  
   Lenka Horáková, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov  
   malyzlobisek@seznam.cz 
   R: Krajčí 
 

27. - 28. 9. 2014  ZKO Tři Sekery 
   Andrea Vydrová, Hlavní 681, 353 01 Mariánské Lázně 
   andreavydrovka@seznam.cz 
   R: Ťujík 
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4. - 5. 10. 2014  ZKO Frýdlant nad Ostravicí 
   Dalibor Chamrád, Kunčice 641, 739 13 Kunčice p. O. 
   cha.dalisek@seznam.cz 
   R: Ťujík 
 

4. - 5. 10. 2014  ZKO Meziboří  
   Ing. Jan Fína, Stroupeč 32, 438 01 Žatec 
   Jan.fina@seznam.cz 
   R: Krajčí 
 

11. - 12. 10. 2014 ZKO Rožmitál p. Třemšínem - Volenice 
   Roman Šmatlák, Na Tržišti 504, 262 72 Březnice 
   romansmatlak@centrum.cz 
   R: Ťujík 
 
11. – 12. 10. 2014 BK ČR ÚP Staňkov – Otěšice, Staňkov 
   Antonín Karban, Trnkova 332, 345 61 Staňkov 
   akarban@centrum.cz 
   R: Krajčí 
 
 

Mistrovství ČR stopařů 
25. – 26. 10. 2014 ZKO Frýdlant nad Ostravicí 

Ing. Zbyněk Novák, Baška 314, 739 01 Frýdek - Místek  
   Zbynek.novak69@seznam.cz  
 

CACIT Dobříš   
19. – 20. 7. 2014               Discdog klub ČR 
   Simona Kratochvílová, Voznice 165, 263 01 Dobříš 
   infot@cacit.cz  

R.: S–Košťál, P–Bc.Adamuščin (SK), O–Scheyer (AUS) 
F.: Böhm, Kupka, náhr. Vyhnal 
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Přebory CACT 
12. – 13. 4. 2014  ZKO Frýdlant n. Ostravicí – závod podle IPO-FH 
   Ing. Zbyněk Novák, Baška 314, 739 01 Frýdek-Místek 
   Zbynek.novak69@seznam.cz  
   R: Ing. Radovesnický, Danek (SK) 

 
31. 5. – 1. 6. 2014 ZKO Rožmitál p. Třemšínem – Volenice  
   - v kategorii IPO3 
   Roman Šmatlák, Na Tržišti 504, 262 72 Březnice 
   romansmatlak@centrum.cz 
   R: Bc. Beníšek 
   F: Kubec, Böhm 
 
14. 6. 2014  ZKO Šenov – Šenovský pohár – v kategorii IPO3 
   Otakar Spratek, Venkovská 1087, 739 34 Šenov 
   Otakar.spratek@seznam.cz 
   R: Ing. Radovesnický, Tichá 
   F: Kupka, Soukop 

 
2. – 3. 8. 2014  ZKO Tři Sekery – v kategoriích ZVV3, IPO3, IPO-FH 
   Memoriál Jaroslava Hnízdila 
   Andrea Vydrová, Hlavní 681, 353 01 Mariánské Lázně
   andreavydrovka@seznam.cz  
   R: Marinč, Machová, Ing. Ulč, K. Nedvěd 
   F: Vyhnal, Mach, náhr. Paleček 

AKCE PLEMEN 2014 

 
Český klub německých ovčáků 
11. – 13. 7. 2014  Mezinárodní M ČR podle IPO3 – ZKO Č. Třebová 
   Iveta Skalická, U Starého hřbitova 151, 560 02  
   Česká Třebová;     iveska@centrum.cz  
   R: Jánský – hl. + B – odložení, S - Tichá, P - Machová 
        O – Bc. Adamuščin (SK) 
   F: Soukop, Kubec, náhr. Římek 
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24. – 25. 10. 2014 Otevřené mistrovství mládeže podle IPO 1 a ZVV1 
   ZKO Veřovice  
   Pavel Škarpa, Veřovice 329, 74273 Veřovice 
   kkverovice@seznam.cz  
                                   R: S – MVDr.Glisníková, P – Jánský (hl.), O - Vychodil  
   F: Soukop, Bravenec 
 

RTW klub 
17. 5. 2014  M ČR IPO – ZKO Český Brod 
   Kateřina Hájková, Na Pískách 34, 277 13 Kostelec n.L.
   pes-servis@email.cz 
   R: hl. – Ťujík, Jánský, náhr. K. Nedvěd 
   F: Kubec, Římek 
 
  

13. 9. 2014  RTW Cup – ZKO Svatoslav 
Iva Muclingerová, Rataje 36, 783 46 Těšice 

   Iva.munda@seznam.cz 
   R: hl. – MVDr. Glisníková, Skalická 
   F: Bravenec, Soukop 
 
 

Boxerklub ČR 
10. 5. 2014  Justitzův memoriál ÚP BK Praha 4 - Rychety 
   Ing. Jiří Kneidl, Strážovská 19, 153 00 Praha 5 
   mydog@volny.cz – R. Fagoš 
   R: hl. – Ťujík, Bc. Beníšek 
   F: Coufal, Římek  
 
    

6. 9. 2014  Stříbrný obojek + M ČR - Otěšice 
   Antonín Karban, Trnkova 332, 345 61 Staňkov 
   akarban@centrum.cz 
   R: hl. – Hlaváč, Ing. Ulč, náhr. Machová 
   F: Paleček, Vyhnal 
 
 

13. 9. 2014  Svatováclavský pohár – ZKO Hluboká n.V. - Falco 
   Alena Šefelínová, Hřibská 2039/2, 100 00 Praha 10. 
   edgardo@seznam.cz – E. Nedvědová 
   R: Hlaváč, Ing. Petrů 
   F: Böhm, Kubec 
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Klub chovatelů kníračů      
19. 4. 2014  M ČR kníračů stopařů – ZKO Dolní Přím – Probluz 
   Jaroslav Vidrna, Hubenice 20, 503 27 Lhota p. Libčany 
   vidrnajaroslav@seznam.cz 
   R: Nekvapil 
 
 
9. – 10. 8. 2014  M ČR Agility – ZKO Louny 
   Ing. Zuzana Rozová, Petrohradská 25, 101 00 Praha 10 
   zroznetu@seznam.cz 
 
 

26. – 27. 8. 2014  M ČR KCHK – ZKO Císařský u Šluknova 
   Jitka Hanousková, Mírová 6, 408 01 Rumburk 
   zko.cisarsky@email.cz 
   R: Bc. Beníšek, Kolář, Bc. Babička 
   F: Kubec, Coufal 

Czech Malinois Club  
27. – 28. 9. 2014  M ČR – ZKO Svatoslav – Třebíč 
   Čejka Jiří, Svatoslav 7, 675 05 Čechtín 
   cejkajiri@volny.cz  
                                         R: A – Ryneš, B – K. Nedvěd, C – Pejša – hl. 
   F: Böhm, Kupka, náhr. Vyhnal 

Dobrman klub     
4. – 5. 10. 2014  M ČR – ZKO Rožmitál p. Třemšínem – Volenice 
   Roman Šmatlák, Na Tržišti 504, 262 72 Březnice 
   romansmatlak@centrum.cz  
   R: A – Mikulecká, B + C Machová – hl. 
   F: Mach, Římek 
 

Briard klub ČR 
4 - 5. 10. 2014  M ČR FB, Briardů a Beauceronů – ZKO Kyjov-Boršov 

Zdeňka Kouřilová, Vinohrady 2601, 697 01 Kyjov 
kourilova@wiky.cz 
 R: hl. – Kubeš, Skalická 
 F: Kubec 

Howavart klub 
10. – 12. 10. 2014 M ČR IPO FH – ZKO Rožmitál p. Třemšínem 
                                    Ing.Blanka Brázdová, Šplechnerova 854, 193 00 Praha 9 

                                    blanka.brazdova@gmail.com 
   R: Mgr. Zimek, Ing. Ulč 
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7. – 8. 11. 2014  MS IHF – IPO FH – ZKO Defurovy Lažany 
   Ing.Blanka Brázdová, Šplechnerova 854, 193 00 Praha 9 
   Blanka.brazdova@gmail.com 
   R: K. Nedvěd 

M ČR malých plemen 
13. 9. 2014  ZKO Chlumec nad Cidlinou 
   Iva Hloušková, Dobřenice 132, 503 25 Dobřenice 
   ivakajexa@seznam.cz 
   R: Ševčík, Čákora, Dvořáková 
 
 
 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 2014  
MS stopařů  Oberdola  Německo 25. – 27. 4. 2014 
MS FCI   Malmö   Švédsko  11. – 14. 9. 2014 
MS Obedience Helsinki                Finsko  8. – 10. 8. 2014 
 
MS plemen 
 
MS DOB Lozorno    Slovensko 23. – 25. 5. 2014 
MS BO   Tuusula   Finsko  26. 5. – 1. 6. 2014 
MS FO  Reichshoffen  Francie  20. – 21. 9. 2014 
MS WUSV Haguenau  Francie   9. –  12. 10. 2014 
ATIBOX IPO     Slovensko 17. – 19. 10. 2014 
MS RTW   Neuhausen  Švýcarsko 23. – 25. 10. 2014 
MS ISPU VK   Götzis   Rakousko 23. – 26. 10. 2014 
 
 
 
 

5. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
Školení rozhodčích pro výkon psů I. + II. třídy: 
 
V Čechách se bude konat 15. 2. 2014 v Domě odborových svazů, Praha 3 - Žižkov. 
Na Moravě bude dne 22. 2. 2014 v ZKO Bedea Kroměříž. 
 
 
 
 



 - 17 - 

6. SEZNAM SVAZOVÝCH FIGURANTŮ PRO R. 2014 

 
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 
Coufal Bohumil Jabloňová 42, 106 00 Praha 10 777 196 350 
bobcoufal@nejlepsiobrany.cz  
Kubec Josef     Vlčkovická 119, 500 02 Hradec králové           607 984 447 
joskakubec@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      
Labík Jaroslav Pernštýnská 85, 533 04 Sezemice                     724 008 208 
jaroslav.labik@seznam.cz 
Mach Jiří Osek 130, 267 62 Komárov                              608 841 865   
george.k9@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 
Soukop Pavel Rohle 47, 789 74 Rohle                                     720 191 121 
souki.pavel@centrum.cz 
Šíma Ladislav Tyršova 231, 252 66 Libčice n. Vltavou          602 234 166  
ladislav.sima@cez.cz    
Vyhnal Jaroslav Lhůta 23, 332 01 Tymákov                               603 185 146   
jara.vyh@post.cz 
 
 

7. UPRAVENÉ POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM 
VÝBĚROVÝCH SOUTĚŹÍ PRO MS FCI A M ČR IPO, M ČR STOPAŘŮ A 
M ČR ZVV3 PRO R. 2014 
Směrnice č. 8 pro pořádání výběrových soutěží pro M ČR IPO a M ČR 
stopařů  - (stanovení reprezentace) – platná od 1. 1. 2014 
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DRUHY AKCÍ: POSTUPOVÉ SOUTĚŽE: 
VS pro M ČR IPO a MS FCI (zpravidla duben – dvoudenní) 
M ČR IPO (zpravidla červen) 
VS pro M ČR stopařů (zpravidla září – jednodenní) 
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, vykolíkovaný prostor a proškolené kladeče ČKS. 
- 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. 
- 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.   
  Pořadatel nabídne 2 – 3 termíny – koordinuje VK ČKS. 
Termín předložení sekretariátu ČKS je do 30. 9. předchozího roku. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR IPO: 
- složená zkouška IPO3 - zkouška IPO3, uznaná jako předpoklad pro postup na VS 
  musí být splněna na min. 270 bodů z předchozího roku a musí být posouzena   
  pouze rozhodčími delegovanými ČKS. 
- možnost výběru startu na VS IPO bude umožněn také těm soutěžícím, kteří  
  min. 270 bodový limit získali na klubových mistrovstvích plemen a soutěžích   
  CACIT konaných pod záštitou ČKS anebo na krajských soutěžích CACT.  
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- u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na  
  zkouškách, (min. 270 b.), 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. Přednost však mají  
 psovodi, kteří v předchozím roce splnili limit 260 bodů na VS nebo na M ČR 
IPO.                                                                                                    
-s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS. 
- v případě členství v chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné  
  Přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce   
  konání VS (vylepená známka, člen je evidován na ČKS). 
- 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 10. ledna daného roku s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů,  
  včetně zaplacení startovného, které činí 1000,- Kč (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), 
  NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě! 
  V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět 
 
M ČR IPO 
- počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IPO je max. 48. Do tohoto počtu je  
  započítán i mistr 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. 
- 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 (jarní   
  měsíce) zúčastnili Mistrovství světa (plemen) podle IPO 3 a dosáhli  
  zkouškový limit.  
  V případě zájmu se přihlásí a současně zaplatí jednorázové startovné 1000,-Kč do  
  doby sestavování postupového žebříčku. 
- Soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS ale kvalifikoval se na  
M ČR IPO přímo, zaplatí jednorázové startovné 1000,- do 30. dubna daného  
  roku (netýká se juniora). 
 
STANOVENÍ REPREZENTACE NA MS FCI IPO 
- Reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků, dosažených  
  na M ČR IPO v daném roce (1. - 5. místo, 6. - 7. místo náhradníci). 
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- 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). 
 
DALŠÍ USTANOVENÍ: 
- maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 54, v odůvodněných  
  případech velkého převisu přihlášených až 60. 
- v případě nižšího počtu přihlášených než 27 závodníků, bude akce probíhat jako  
  jednodenní. 
- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez.  
  CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině) – 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 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  
  výkonnostní knížky 
 
 
SMĚRNICE PRO VS A M ČR STOPAŘŮ DOSPĚLÝCH  
stanovení reprezentace na MS FCI a ME FCI stopařů 

(platná od 1. 1. 2014) 
 

Podmínky pro pořádání VS stopařů  
 
a) 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 (úspěšně složená zkouška BH).  
- včasné zaplacení startovného na výběrovou soutěž, které činí 1000,- a to na    
  účet ČKS   
  č.57438011/0100 var. symbol 844 KB Praha 7, U Průhonu 38  
- 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. roku pořádání VS!!!  
 



 - 21 - 

 b) Výběrové soutěže:  
 
- soutěží se podle požadavků zkoušky FH2  
- každá soutěž je organizována v jednom místě ve dvou dnech, závodníci se  
  musí  účastnit po oba dny. 
- na jedné soutěži může být max. 9 soutěžících  
- účast je 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 FH2.  
 
 c) VK ČKS  
 
 - sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží  
 
 d) Sekretariát ČKS  
 
 - nejpozději do 15. 8. 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  
 
 e) Pořadatel VS a M ČR stopařů garantuje  
 
- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.  
- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “,-  
  odpovídající  terény na stopy, vykolíkovaný prostor a proškolené kladeče ČKS -   
-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,  
  zodpovídá hlavní rozhodčí  
- 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.  
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  Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní,  
  bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na  
  vyhodnocení akce. Pořadatel nabídne 2 – 3 termíny – koordinuje VK ČKS.  
  Termín předložení sekretariátu ČKS je do 30. 9. předchozího roku.  
 
 Mistrovství ČR stopařů. 
 
- Z každé VS postupují přímo první dva soutěžící v případě, že splní po oba dny  
  limit 70%. 
- Mistr ČR z roku předešlého postupuje přímo - obhajoba. Ostatní startující  do  
  plného počtu 18 soutěžících budou doplněni podle postupového žebříčku. 
- Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček  
  podle bodových výsledků (součet obou stop) z VS.  
- V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový výsledek lepší stopy.  
- 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,   
  zodpovídá hlavní rozhodčí. 
 
 
Nominace reprezentantů na MS FCI a ME 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 (taktéž  
  splněná zkouška BH).  
 
-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.  
  obdobné jako pro MS. 
  Nastane-li situace, že pro MS FCI stopařů bude použit náhradník (3. z MR), bude   
  ponechána možnost jeho startu i na ME FCI stopařů. 
  Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH (taktéž splněná zkouška BH).  
 
 
Schváleno P ČKS  - 17. 12. 2013 
Platnost od 1. 1. 2014  



 - 23 - 

8. SMĚRNICE PRO POŘÁDÁNÍ VS A MISTROVSTVÍ ČR ZVV3 (2014) 

Výběrové soutěže pro Mistrovství ČR ZVV3.  
Jsou plně v kompetenci jednotlivých krajských výborů, které určí některou 

či některé soutěže jako výběrové. Jednotlivé kraje se mohou sdružit a pořádat 
soutěže společně.  

Výběrové soutěže mohou probíhat v rámci soutěží, kdy jsou vypsány i jiné 
kategorie. 
Termín nahlášení výběrových soutěží sekretariátu ČKS – do 30. září 
předchozího roku. 

Výběrové soutěže probíhají v jarních měsících tak, aby výběrové řízení bylo 
ukončeno 30. června příslušného roku. 

 
Výběrovou soutěž vždy posuzuje delegovaný rozhodčí I. třídy, figurant taktéž 

delegovaný – svazový. Delegaci provádí ČKS a taktéž hradí jejich náležitosti 
(v případě, že bude vypsána kategorie ZVV3 v rámci společné soutěže, musí 
probíhat odděleně – svazem delegovaný rozhodčí posoudí pouze tuto kategorii). 

Výsledkové listiny, ověřené a podepsané zástupcem pořádající ZKO, zašlou 
delegovaní rozhodčí sekretariátu svazu nejdéle do 10 dnů po akci. V zájmu dobré 
informovanosti veřejnosti prostřednictvím webu ČKS odeslat ihned po skončení 
soutěže výsledky sekretariátu svazu v elektronické podobě. 
 

Soutěžící se může zúčastnit více výběrových soutěží a lepší výsledek se mu 
započítává, může se zúčastnit výběrové soutěže i v jiném kraji než kde je členem. 
V případě převisu závodníků má však přednost soutěžící z pořádajícího kraje. 

Podmínky účasti na výběrových soutěžích pro Mistrovství ČR ZVV3. 
Soutěžící musí být řádným členem ČKS, případně členem ČKS prostřednictvím 

některého z kolektivních členů ČKS. 
V případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, 

registrovaný na ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP. 
    V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2 
(časově neomezena).  
    Minimální počet účastníků na výběrové soutěži 5, maximální omezen pouze 10 
psy / 1 rozhodčího a den (v případě většího počtu žádat o dalšího rozhodčího). 
Avšak maximální počet startujících na soutěži v takovém případě je 15. 

Výši startovného na výběrovou soutěž stanoví pořadatel v propozicích 
Přihlášky soutěžící posílají spolu s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky 

přihlášek na konkrétní ZKO - jejího funkcionáře. Bude zveřejněno v INFU a 
ve sportovních kalendářích jednotlivých krajů. 

Vzor přihlášky bude uveden ve zpravodaji INFO ČKS. 
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Průběh výběrové soutěže a mistrovství. 
Stopa dle ZVV3 – NZŘ. 
Poslušnost na rovné travnaté ploše, nebo fotbalovém stadionu (naplnění 

požadavku pro ZVV3). 
Obrana na obdobném nebo stejném prostoru jako poslušnost – provádí se 

na makety. 
Kontrolní výkon provést tak, aby byl ukončen na cvičební ploše. 
 
Mistrovství ČR ZVV3. 
 

Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček 
z bodových výsledků lépe hodnocené VS. 
Podmínkou zařazení do žebříčku a postupu na Mistrovství ČR ZVV3 je dosažení 
minimálně 70 % bodů v každém oddílu započítávané soutěže. Postupový žebříček 
bude zveřejněn na webu ČKS a v INFO. 
Mistr ČR ZVV3 z předešlého roku je automaticky zařazen do postupového 
žebříčku bez nutnosti účasti na VS (obhajoba). 
 
Minimální počet kvalifikovaných účastníků na MČR ZVV3 10 (podmínka 
uspořádání), maximální počet 30 účastníků. 
 
ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně 
vynaložené náklady MČR ZVV3. 
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. 
ČKS také zajišťuje poháry, ev. věcné ceny vítězům. 
 
V případě splnění podmínek je možno zadat čekatelství CACT a res. CACT. Toto 
zřetelně vyznačit ve výsledkové listině (formát dle zaslaného vzoru). Zodpovídá 
hlavní rozhodčí. 
 
 
 
 
Schváleno Plénem ČKS 26. 3. 2013 
 
Platnost od 1. 4. 2013 
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9. POKYNY PRO VS A MČR MLÁDEŽE VŠESTRANNOST A STOPAŘI  – 
2014 
 
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 tyto náležitosti:  
- na VS - stravné 66,-, při 1. startu cestovní výdaje (3,90 Kč / km dle internetových 
vzdáleností)  
- na MR - závodníci a vedoucí družstva (bez ohledu na počet členů družstva) -
stravné 157,- (resp. 66,-) / den, 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 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 
- 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 – 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)  
- junioři 18 – 21 let – kategorie ZVV3 a IPO3 (pro VS je nutné mít složenu 
zkoušku ZVV2 resp. IPO2)  
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- 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 členi ČKS - ZKO nikoli 
Kolektivní členi), přičemž lze min. 2 mládežníky do 18 let v kategorii ZVV2 či 
IPO2 doplnit 1 juniorem, účastník v kat. ZVV1 a ZMP1 se soutěže družstev 
zúčastnit nemůže 
- 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 i junioři závodí na VS v kategorii FPR3 (pro účast je nutno míst před VS 
složenu zkoušku FPR2)  
- MR probíhá v obou věkových kategoriích 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 
FPR 3  
- soutěž Družstev – pro tříčlenná krajská družstva (pouze členi ČKS - ZKO nikoli 
Kolektivní členi), přičemž lze min. 2 mládežníky do 18 let doplnit 1 juniorem. 
 
 
TTM:  
- 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  
- 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  
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10. VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ 
A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS  

Usneseními PČKS  byly upřesněny výše náhrad takto: 

a) VS pro MS FCI, M ČR IPO 
- rozhodčí  1 500,- / den 
- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- /den 
- kladeč     100,- / stopa (max. 3 kladeči na akci) 
- vedoucí stop až do výše     1 000,- / den – dle kvality odvedené práce,  

dle hodnocení posuzujícího rozhodčího a  
po dohodě s vedoucím akce 

b) VS, M ČR ZVV3, M ČR mládeže a M ČR malých plemen 
- rozhodčí  1 500,- / den 
- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- / den 
- kladeč           100,- / stopa  
- vedoucí stop až do výše      1 000,- / den – dle kvality odvedené práce, dle  
                                                    hodnocení posuzujícího rozhodčího   
 a po dohodě s vedoucím akce  

c) VS a M ČR stopařů 
- rozhodčí 1 500,- / den 
- kladeč    300,- / stopa 
- kladeč pro křížení      50,- / stopa 
- vedoucí stop 1 000,- / den 
 

d) VS a M ČR klubů a plemen (také při MS plemen na území ČR) 
- rozhodčí 1 000,- / den 
- figurant    600,- / den 
- kladeč     max. 100,- / stopa  
- vedoucí stop    600,-   
 

d) Zkoušky 
- rozhodčí 1 000,- / den 
- figurant    400,- / den 
- kladeč      60,- / stopa 
 

e) Závody 
- rozhodčí    1000,- / den  
- figurant    600,- / den 
- kladeč      60,- / stopa 
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Výše náhrad a jejich úhrada  
1)Náhrada prokázaných jízdních výdajů: 
    a) členům lze uhradit prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy 

(železnice, autobus či místní hromadnou  dopravu), a to i v případě použití 
vlastního motorového vozidla 

   b) v mimořádném případě je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní 
výdaje pouze  v základní sazbě ve výši 3,90 Kč za 1 km – platí pro všechny 
akce, na které je poskytnuta dotace  z MŠMT!!!! 

    c) zvýšení cestovného na zkouškách z výkonu, zasedáních PČKS a Pléna ČKS 
a akcích bez zápisu zkoušek na částku 6,- / km od 1.1.2012, neplatí pro 
kvalifikační nebo výběrové soutěže a MR  

       (omezení platí i pro kolektivní členy ČKS, kteří čerpají dotace ze státního 
rozpočtu! ) -  schváleno  P ČKS 5.12.2011 

 
 

2) Stravné: výše stravného je stanovena jednotnou sazbou bez ohledu na      
skutečnost, zda je proplácena nebo poskytnuta: 
 

     66,-, trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin 
    100,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin 
    157,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 
 
  

3) VS a mistrovství dospělých: 
    -  cestovné nebude hrazeno 

 - stravné bude proplaceno, příspěvek na ubytování v max. výši á 300,- / nocleh 
bude poskytnut po předložení dokladu na ubytování  

 

 

4) VS mládeže: 
   -startujícím bude poskytnuto stravné ve výši 66,- 
   -cestovné při účasti na první VS  
   -ubytování nebude hrazeno 
 
 

5) M ČR mládeže - bude poskytnuto stravné startujícím a doprovodu ve výši 157,- 
/ den, cestovné bude hrazeno dle internetové vzdálenosti 3,90 Kč / km 

  

- po předložení dokladu o ubytování bude startujícím a doprovodu KV uhrazeno 
max. á 300,- / noc U dvoudenní soutěže nelze hradit ubytování z pátku 
na sobotu. V případě vyšší ceny si tento rozdíl hradí sám účastník. 

 
 

6) TTM – účastnický poplatek – 3000,- / osoba a pes. Při zkrácení pobytu se 
poměrná částka z poplatku nevrací. 
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     Účastníkům bude při prezentaci hrazeno cestovné a to 1 cesta tam a 1 zpět 
ve výši 3,90 Kč / km. Délka cesty se počítá dle internetových vzdáleností z místa 
bydliště do místa konání TTM. 
 
      V rámci schvalovaných rozpočtů na akce byla stanovena max. cena cedulek na  
  stopy do výše 50,- / ks. 
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2014 
PRO MČR STOPAŘŮ (FH2) 

Startovné 1000 Kč / 1 VS (dvoudenní) 

Přihlášku soutěžící posílá s dokladem o zaplacení doporučeně tak, aby byla na 
adresu ČKS - výcviková komise, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 doručena nejpozději do 31. 7. 2014. 
 
 
Jméno psovoda : …………………………………………………………...……... 

Přesná adresa, vč. PSČ : ………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………………… 

Datum narození: ………………………. Člen ZKO : …………………………. 

Č. průk. ČKS, MSKS, popř. CHK ČKS: ………………………………………. 

Jméno psa a název chovatelské stanice : ……………………Pohlaví…………... 

Číslo zápisu : …….. Tetování: …………….. Narození : ………….................... 

Plemeno : …………… Složené zkoušky : ……………………………………... 

Chovnost: ………………. Výstavní ocenění: …………………………………. 

Otec psa : ………………………………….. Číslo zápisu : …………………….. 

Matka psa : ……………………………... Číslo zápisu : ………………………. 

Jméno chovatele psa : …………………………………………………………….. 

Majitel psa, pokud jím není psovod : ………………………………................. 

 

……………………..     ………………………….. 

čitelný podpis psovoda     razítko ZKO a podpis 
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2014 
 

M ČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ 
 

(kategorie:  ZVV1 – ZMP1 - ZVV 2 - IPO 2 – IPO3 – ZVV3) * 
 

MČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ – STOPAŘŮ  
(kategorie: MLÁDEŽ  -  JUNIOŘI) * 

 

PŘIHLÁŠKY POSÍLÁ SOUTĚŽÍCÍ DO TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA 
KONKRÉTNÍ ZKO - JEJÍHO FUNKCIONÁŘE. 
 

Jméno psovoda : ………………………………………………………...……... 

Přesná adresa, vč. PSČ : ……………………………………………………….. 

Tel.: …………………………..    e-mail: ………………………………………… 

Datum narození: ……………………. Člen ZKO : ……………………………. 

Kraj: …………………Č. průk. ČKS,  popř. CHK ČKS: ….…………. 

Jméno psa a název chovatelské stanice : ……………………Pohlaví…….…... 

Číslo zápisu : ………….. Tetování : …………….. Narození : ………................. 

Plemeno : ……………… Složené zkoušky : ……………………………………... 

Chovnost: …………………. Výstavní ocenění: ………………………………. 

Otec psa : ……………………………….. Číslo zápisu : …….……….………. 

Matka psa : ……………………………... Číslo zápisu : ……….…………….. 

Jméno chovatele psa : …………………………………………………………….. 

Majitel psa, pokud jím není psovod : …………………………….…................. 

……………………..                 …………………………….. 

čitelný podpis psovoda         razítko ZKO a podpis  
* nehodící se škrtněte 
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2014 

PRO M ČR ZVV3 DOSPĚLÝCH* A JUNIORŮ* 

 

Jméno psovoda : …………………………………………………………………... 

Přesná adresa, vč. PSČ : ……………………………………………………….. 

Tel.: ………………………… e-mail: …………………………….. 

Datum narození : ………………………. Člen ZKO : …………………………. 

KRAJ (nutné ) ………………. 

Č. průk. ČKS, , popř. CHK ČKS : ……………………………………………. 

Jméno psa a název chovatelské stanice : ………………………Pohlaví……….. 

Číslo zápisu : ……….. Tetování : ………….. Narození : ………….................... 

Plemeno : ……………… Složené zkoušky : …………………………………... 

Chovnost : ………………. Výstavní ocenění : …………………………………. 

Zkouška ZVV3 (event.ZVV2) splněna dne :…….. S….. P ….. O ..... 

Otec psa : ………………………………….. Číslo zápisu : …………………….. 

Matka psa : ………………………………... Číslo zápisu : …………………….. 

Jméno chovatele psa : …………………………………………………………….. 

Majitel psa, pokud jím není psovod : …………………………………................. 

………………………..     ………………………….. 

čitelný podpis psovoda     razítko ZKO a podpis 

Přihlášky soutěžící posílá s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky 
přihlášek na konkrétní ZKO - jejího funkcionáře. (viz propozice jednotlivých 
soutěží). 
 
* nehodící se škrtněte 
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