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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 hodin  

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 . 

Spojení , telefony: 
Ústředna – sekretariát ČKS 
zápis a odesílání pošty, vyřizování  
žádostí o tetovací čísla           A. Bavorová  266 722 235 fax 266 722 252 
                                                 bavorova@kynologie.cz 
 

tajemník                               J. Šiška        266 722 237    724 218 188 
                                                  info@kynologie.cz 
 

Členská základna, účetnictví  V. Srb         266 722 238      723 310 711 
                                                   srb@kynologie.cz,   
 

Zkoušky,delegace,  dotace           V. Míšková     266 722 238   724 782 718 
                                                     miskova@kynologie.cz, zkousky@kynologie.cz
  

-zástupce tajemníka pro PK,    E. Novotná      266 722 239      724 782 720 
 sekretariát MVP, potvrzování exportů a PP      vystava@kynologie.cz 
                                                                           poradci@kynologie.cz  
-vystavení PP, registrace přihlášek vrhů 
 tetovací čísla,    L. Chaloupková  266 722 224      724 782 716 
                                                    chaloupkova@kynologie.cz 
 

 L. Suchá       266 722 239      724 782 717 
                                         plemennakniha@kynologie.cz 
 

+  evidence RTG, DKK , DLK   O. Šiška            266 722 254      773 433 475 
    registr BPP                             ondrej.siska@kynologie.cz 
  
+  exportní PP, duplikáty a přepisy  P. Novotná 266 722 254      724 782 719 
    registr BPP                                 petra.novotna@kynologie.cz 
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1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA PRO ROK 2011 

Zpracované  podklady, včetně dokladu o úhradě členských příspěvků zašlete na 
adresu Českého kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 nejpozději 
do 14. 1. 2011 !!! 

Požadavky budou  vyřizovány v pořadí podle doručení sekretariátu  ČKS. 
 

INFO je nově zasíláno 1x  v tištěné podobě poštou pouze na předsedu 
ZKO. Další až 3x INFO je možno zaslat e-mailem na osoby, které budou 
uvedeny v  tiskopisu  „Aktualizace údajů“ v kolonce „Přijemce INFA“ (jméno 
a příjmení a e-mailovou adresu požadovaného příjemce).  Nově je též 
vyžadováno více údajů ohledně majetku ZKO!!!  a to na základě požadavku 
Sdružení sportovních svazů pro účely nárokování dotací ze státního rozpočtu. 

V případě ztráty průkazky, zažádá   písemně ZKO o vystavení duplikátu . Je 
vystaven zdarma.    

Pokud Vám zbývají plastikové obaly na průkazky, pak uveďte, že je pro 
nové členy nepotřebujete.  Snížení počtu obalů nebude zvýhodněno snížením 
členského příspěvku.  

    Věnujte zvýšenou pozornost čitelnosti uváděných údajů. 
 

Nové členy, kteří nastoupí do ZKO , je nutno dohlašovat na ČKS 
pravidelně   a doplatit členský příspěvek. V zájmu ZKO a přihlašovaných 
nových členů  neotálejte s včasným „nahlášením“. A to mimo jiné proto, že 
průkazky nových členů obdrží ZKO  až po předchozím počítačovém zpracování 
dat na základě správně vyplněných seznamů s přiloženou kopií o zaplacení 
(rozhodnutím Předsednictva ČKS ze dne 8.10.2002 je možno prokázat členství 
psovoda na výcvikové akci pouze platným členským průkazem s vylepenou 
členskou známkou na daný rok, nebo jednoroční členskou průkazkou (u některých 
chovatelských klubů).  Sekretariát ČKS nevystavuje potvrzení , že je podána 
žádost o vystavení členské legitimace). 
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� Termíny dohlašování a zpracování nových a přešlých členů v 

průběhu roku jsou: 

došlé seznamy na ČKS do 14.1.11 průkazky z ČKS do pošty do 28.2.11 
 10.3.11    = 31.3.11 
 10.4.11    =       30.4.11 
 10.5.11     =      31.5.11  
 10.6.11    = 30.6.11 
 10.7.11    =     31.7.11 
 10.8.11    =   31.8.11 
 10.9.11    =      30.9.11  

!!!   10. září je poslení termín pro dohlášení členů na rok 2011  !!! 

!!! Úhradu za dohlašované členy proveďte převodem 

nebo složenkou typu „A“ !!! 

na číslo běžného účtu: 57438011 / 0100 

Nezasílejte  složenkou „C“   ani  šekem - tyto platby nevybíráme a vrátí se 
zpět  ZKO - do doby úhrady požadovaným způsobem , tedy pouze na účet , nebude 
seznam členů k takto provedené platbě zpracováván. 

Změny adres členů ZKO zasílat písemně na ČKS. Předejdete 
komplikacím při doručování korespondence (př. figurantům apod.). 

Od konce roku 2005 pracuje evidence členské základny s nově vyvinutým 
informačním systémem, který  již nepracuje s rodnými čísly členů. Proto  na 
formulářích nových a přešlých členů RČ neuvádějte. Ostatní vyžadované 
údaje je však nutno důsledně vyplnit , včetně přesné adresy členů (= ulice a 
číslo orientační, popř. i popisné, směrovací číslo a název obce). Nebudou-li 
všechny ostatní údaje vyplněny v pořadí jméno a příjmení, datum narození a 
bydliště (= !!!PŘESNÁ ADRESA !!!) neni možno takového člena přidat do 
evidence a vystavit členský průkaz.  

Formuláře pro členskou základnu jsou ke stažení na: www.kynologie.cz 
Dotazy či připomínky k členské základně, včetně tiskopisu aktualizace 

údajů vyřizuje  

Václav Srb - tel.: 266 722 238 , 723 310 711, e-mail: srb@kynologie.cz 
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2. PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK Z VÝKONU 2011 .  

číslo zkouškové období    uzávěrka podkladů         vyjde na stáncích 
                                   zaslaných na ČKS           v časopisu Pes 
                                                                                                     přítel člověka  
 3/2011 5. 3. -   27. 3. 12. 1. 2011 18. 2. 
 4/2011 2. 4. -   1. 5. 11. 2. 2011 25. 3. 
 5/2011 7. 5. -   29. 5. 11. 3. 2011 22. 4. 
 6/2011 4. 6. -   26. 6.   12. 4. 2011 20. 5. 
 7/2011 2. 7. -   31. 7. 12. 5. 2011 24. 6. 
 8/2011 1. 8. -   31. 8.   13. 6. 2011 22. 7. 
 9/2011 3. 9. -   28. 9   12. 7. 2011 19. 8. 
10/2011 1. 10. - 30. 10.   11. 8. 2011 23. 9. 
11/2011 5. 11. - 27. 11.   12. 9. 2011  21.10. 
 

Uzávěrka podkladů je datum do kterého 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. 
 

Termíny a delegace rozhodčích budou zveřejněny na webu ČKS 
www.kynologie.cz do 5ti dnů po uzávěrce přihlášek příslušného období . 
 

Upozornění : 

Požadavky zasílejte poštou nebo emailem, na určeném formuláři (viz. 
příloha), pro každou akci samostatně vyplněném, v případě, že požadujete více 
rozhodčích, uveďte tuto skutečnost ve své žádosti. 
     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 web stránek 
www.kynologie.cz – ČKS – Akce, zkoušky Akce a soutěže , Soutěže a výsledky 
2010   ,  Výsledková listina zkoušek - soutěže (vzor pro tisk) 
!! Všechny údaje vyplňte přesně a  ČITELN Ě dle předpisu  ,údaje o psu , údaje 
psovoda (tzn. aktuální adresu psovoda včetně PSČ, č. legitimace ČKS a členství 
v ZKO  nebo  klubu )!!  

V případě, že se akce nekoná je potřeba NAHLÁSIT TOTO ROZHOD ČÍMU  
a na ČKS vrátit Delegační list ( Akce zrušena – důvod!) před termínem akce!  
Vedoucí akce musí být členem té organizace,  která zkoušky pořádá !  
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3. DELEGACE ROZHODČÍCH A FIGURANT Ů NA VÝBĚROVÉ AKCE 
V ROCE 2011 

    Na výběrové akce byli výhradně delegováni rozhodčí, kteří se zúčastnili 
semináře rozhodčích výkonu 1. tř. ve Volenici 27. - 28. 11. 2010. 

VS na Mistrovství ČR IPO 

9. – 10. 4. 2011 Roudnice n. Labem  
   Václav kejř, Poděbradova 325, 413 01 Roudnice n. L. 
   kejrv@seznam.cz 
   R.: S - Jánský, P – Jonáš, O – Zimek Mgr.  

F.: Vyhnal, Kuncl, (Šíma) 
16. – 17. 4. 2011 Územní pobočka Boxerklub Staňkov  
   Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
   akarban@centrum.cz 

R.: S – Machová, P – Nedvěd K., O – Zimek Mgr.  
F.: Böhm, Brunovský, (Mach) 

23.- 24. 4. 2011 Rožmitál p. Třemšínem 
   Luboš Krůta, Zadní Poříčí 19, 262 72 Březnice 
   lubos_kruta@dogcenter.cz 

R.: S - Nedvěd K., P – Machová, O – Jonáš     
F.: Mach, Labík (Brunovský) 

30. 4.- 1. 5. 2011 Třinec  
   Miroslav Lorek, Oldřichovice 726, 739 61 Třinec 
   m.lorek@volny.cz 

R.: S – Zimek Mgr., P – Nedvěd K., O -  Jánský       
F.: Konečný, Kubec (Heinzke)   

Výběr na MS FCI   15 účastníků 

28. 5. 2011  Boxerklub Staňkov  
Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
akarban@centrum.cz 
R.: S - Hodek, P - Krajčí, O- Ťujík 
F.:  budou určeni dodatečně  

M ČR IPO 

21. – 23. 10. 2011 místo bude upřesněno 
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VS na M ČR mládeže 
23. 4. 2011  Zlonice 
   Luboš Kraus, Pejšova 460, 273 71 Zlonice 
   krauslub@seznam.cz 
   R.: Ťujík, ing. Ulč   F.: Sáss, Špalek 
  7. 5. 2011  Chodov u KV  
   Václav Petrášek, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov 
   malyzlobisek@seznam.cz 
   R.: Machová, Babička Bc. F.: Brunovský, Jindřich  
28. 5. 2011  Veřovice 
   Pavel Škarpa, 742 73 Veřovice 329 
   kkverovice@seznam.cz  
   R.: Vychodil, Ing. Radovesnický F.: Konečný, Soukop 

Mistrovství ČR mládeže 

20. – 21.8.2011 Luková      
   Dana Řeháková, 563 01 Žichlínek 243 
   Dany.53@seznam.cz 
   R.: bude určeno po VS 

VS na M ČR mládeže stopaři 

10. 9. 2011  Veřovice  
   Pavel Škarpa, 742 73 Veřovice 329  
   kkverovice@seznam.cz 
   R.: Vychodil  
25. 9. 2011  Ševětín      
   Lenka Rysová, Vitín 2, 373 63 Ševětín 
   Leryka.no@seznam.cz 
   R.:  Ing. Petrů    
1.10. 2011  Luková  
   Dana Řeháková, 563 01 Žichlínek 243 
   Dany.53@seznam.cz 
   R.: Ševčík      

M ČR ml. Stopaři 

15. – 16. 10.2011 bude upřesněno  
 

17. – 30. 7.2011 TTM  Starý Plzenec  

VS  na M ČR ZVV3 

2.4. 2011  Louny  
   Jindřich Weinert, 5. Května 381, 440 01 Louny 
   R.:Tišl   F.: Svoboda   
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30. 4.2011  Praha Hostivař 
   Pavel Holec, Na Výsledku II/6, 141 00 Praha 4 
   R.: Ťujík  F.: Rohlena   
30. 4.2011  Rožmitál p. Třemšínem 
   Luboš Krůta, Zadní Poříčí 19, 262 72 Březnice 
   lubos_kruta@dogcenter.cz 
   R.: Veselka  F.: Mach   
7. 5. 2011  Hluboká n.Vlt. Falco     
   Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká n. Vltavou 
   R.: ing. Hořejší F.: Nečesaný 
8. 5. 2011  Rokycany 
   Alena Trynerová, Přemyslova 323/III, 337 01 Rokycany 
   alenatrynerova@seznam.cz 
   R.: Krajčí  F.: Vyhnal 
14. 5. 2011  Č. Třebová Podhorka 143   
         Hana Najmanová, Rudoltičky 2038, 560 02 Česká Třebová 
   najmanova.hana@seznam.cz 
   R.: Hodek  F.: Kubec 

M ČR ZVV3 

24. 9. 2011  Rožmitál p. Třemšínem    
   Luboš Krůta, Zadní Poříčí 19, 262 72 Březnice 
   lubos_kruta@dogcenter.cz   
   R.: bude určeno po VS 

VS pro MČR stopařů 

3. a 4. 9.2011  Beroun  
   Miroslav Melichar, Hostimská 488, 266 01 Beroun  
   melicharmir@seznam.cz    
   R.: K. Nedvěd 
17. a 18. 9. 2011 České Budějovice Planá 
   Petr Veselka, K. Chocholy 14, 370 05 České Budějovice 
   p.vesi@seznam.cz 
   R.: Machová 
1. a 2.10.2011  Chodov u KV  
   Václav Petrášek, Revoluční 607/7, 357 35 Chodov 
   malyzlobisek@seznam.cz 
   R.: K. Nedvěd    
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1. a 2.10.2011  Rožmitál p. Třemšínem 
   Luboš Krůta, Zadní Poříčí 19, 262 72 Březnice 
   lubos_kruta@dogcenter.cz 
   R.: Machová    
15. a 16.10.2011  Boxerklub Staňkov 
   Antonín Karban, Trnkova 332/1, 345 61 Staňkov 
   akarban@centrum.cz 
   R.: K. Nedvěd 

Mistrovství ČR stopařů 

29. – 30. 10.2011 Rožmitál p. Třemšínem     
   Luboš Krůta, Zadní Poříčí 19, 262 72 Březnice 
   lubos_kruta@dogcenter.cz 

CACIT Dobříš 

23. – 24. 7. 2011 Discdog klub ČR 
   Simona Kratochvílová, Voznice 165, 263 01 Dobříš 
   

R.: Košťál, Pejša, Wahlström (Sve)   
F: Kubec, Kupka, Vyhnal 

AKCE PLEMEN 2011 

Český klub německých ovčáků 

1. – 3.7. 2011  Mezinárodní M ČR Domažlice – Mrákov 
   Martin  Sodoma, Starý Klíčov 11, 345 01 Mrákov 
   amodos@atlas.cz 

R.: Jánský (hl.+náhradník), S-Majtas; P-Ťujík; O- Krajčí   
F: Mach, Vyhnal, (Brunovský)   
ved.stop: R. Končel  

14. – 16.10. 2011  Mistrovství mládeže ČKNO- Zbraslav u Velké Bíteše  
   Miroslava Tichá, Malá Strana 13, 747 70 Opava 
   mirka.ticha@gappay.cz    

R: S – Kubeš,  P- Vychodil, O - Jánský  
F.: Mach, Prousek 

RTW klub 

30. 4. 2011  RTW Cup - Český Brod     
   Jana Králová, Břežany II/18, 282 01 Český Brod  

R: Kubeš, Ševčík   
F.: Prousek, Křeček, (Brunovský) 
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1. 10. 2011  M ČR RTW - Dolní Přim Probluz 
   Ing. Josef Kučera, Za kulturním domem 403,  

503 15 Nechanice 
   kucera.pt@seznam.cz 

R: Jánský, Hodek   
F.: Kubec, Mach, (Vyhnal)  

Boxerklub ČR 

28. 8. 2011  Stříbrný obojek – Otěšice  
   Markéta Karbanová, Americká 74/1, 345 61 Staňkov 

R.: Šmolík, Ing. Ulč   
F.: Brunovský, Jindřich 

28. 9. 2011  Justitzův mem. Hluboká n. Vltavou Falco 
   Eliška Nedvědová, Ruská 215, 373 41 Hluboká n. Vlt. 
   eliska.nedvedova@rsd.cz 
   R.: Veselka, Ing. Hořejší  

F.: Nečesaný, Böhm 
15. 10. 2011  MR ve výkonu – ÚP Plzeň 
   Miloslava Fialová, Dobroměřice 375, 440 01 Louny  

R.: Machová, Ing. Ulč   
F.: Brunovský, Jindřich, (Kuncl) 

Klub chovatelů kníračů 

14. 5. 2011  MR stopařů (FH1)–Jč pobočka KCHK  
České Budějovice 

   Vratislav Petrů ing., Litvínovická  sil. 6,  
370 01 Č. Budějovice  

   petruvratislav@seznam.cz 
   R.: Machová 
26. – 28. 8. 2011 M ČR KCHK  Kunčice, hřiště ul. Ostravického  
   Veronika Červenková, Přibylova 14, 710 00 Ostrava  

R.: S – Ing. Radovesnický, , P - Vychodil, O - Košťál 
F.: Kupka, Soukop 

MR Agility 

6. – 7. 8. 2011  Louny       
Ing. Zuzana Rozová, Petrohradská 25, 101 00 Praha 10 
 zroznetu@seznam.cz 

Klub belgických ovčáků 

23. – 25. 9. 2011   M ČR Třebíč  
   Jiří Čejka, Svatoslav 7, 675 07 Čechtín 
   cejkajiri@volny.cz    

R.: S-Ševčík, , P-Pejša, O-Hodek F.: Kubec, Kupka, 
(Konečný) 
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Dobrman klub 

1. 10. 2011   M ČR  Velké Němčice   
R.: Klíma Josef (SVK), Vychodil F.:Konečný, Kupka, 
(Soukop) 

MISTROVSTVÍ SV ĚTA 2011 

MS stopařů  Zadar-Nín Chorvatsko 14. – 17.4. 2011 
MS FCI   Rheine  Německo   8. – 11.9. 2011 
MS Agility Lievin  Francie    7. –  9.10. 2011 

MS plemen 

ATIBOX   Wieselburk  Rakousko 15. – 17.4. 2011 
MS BO     Belgie  květen 2011 
MS dobrmanů     Itálie  4. –   5. 6. 2011 
MS RTW     Itálie  říjen 2011 
MS WUSV Kyjev  Ukrajina    6. – 9. 10. 2011  
MS ISPU velkých kníračů  Švýcarsko 28. –30.10. 2011 

4. CHRÁNĚNÉ TERMÍNY V ROCE 2011: 

- pro chovatelské akce: 
                                             4. -  5.  6.        NV  Klatovy 
    www.vystavaklatovy.info  
 

 14. – 15. 5.   MVP Praha    
   www.vystavapsu.cz  
 

 5. -   6. 11.      MVP Praha 
   www.vystavapsu.cz  
 

– pro výcvikové akce: 21. – 23.10.   M ČR IPO 
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5. VÝŠE ODMĚN ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADE ČŮ A 
FIGURANT Ů NA AKCÍCH ČKS 

Upozornění pro pořadatele  všech  akcí – VS, MR , zkoušky z výkonu, 
otevřené závody  
   Na základě usnesení PČKS ze dne  15. 12. 2009 bylo rozhodnuto: u všech akcí 
proplácet náhrady jízdného za km dle internetových vzdáleností z místa bydliště 
účtovatele do místa konání akce    

a) VS pro MS FCI, M ČR IPO, M ČR ZVV3 a Mistrovství mládeže: 

- rozhodčí  1 500,- Kč/den 
- figuranti 1 000,- Kč/den, náhr. figurant 500,- Kč/den 
- kladeč     60,- Kč/stopa  
- vedoucí stop 1 000,- Kč/den 

b) VS a M ČR stopařů: 

- rozhodčí 1 500,- Kč/den 
- kladeč    150,- Kč/stopa 
- kladeč pro křížení      50,- Kč/stopa 
- vedoucí stop 1 000,- Kč/den 

c) VS a M ČR klubů a plemen,  

- rozhodčí 1 000,- Kč/den 
- figurant    600,- Kč/den 
- kladeč      30,- Kč/stopa  
- ved. stop    600,- Kč  

d) Zkoušky: 

- rozhodčí 1 000,- Kč/den 
- figurant    400,- Kč/den 
- kladeč      30,- Kč/stopa 

e) Závody: 

- rozhodčí    1000,- Kč/den – změna od 1.1.2010 
- figurant    600,- Kč/den 
- kladeč      30,- Kč/stopa 
 

f) lektorné:  jednotlivé akce dohodou – max. však do výše 800,- Kč/den  
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6. 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 v základní sazbě ve výši 3,90 Kč za 1 km  

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

     -   60,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin, 
     -   92,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin, 
     - 144,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, 

3) Úhrady – příspěvky účastníkům VS a MR z rozpočtu ČKS na soutěže v roce 2011. 

Výběrové soutěže mládeže 

− startujícím bude poskytnuto stravné ve výši 60,- Kč  
− cestovné nebude hrazeno  

Mistrovství ČR mládeže všech kategorií . 

− startujícím a doprovodu KV bude poskytnuto stravné ve výši  á 144,- Kč / den  
− v případě předložení dokladu o ubytování, bude startujícím a doprovodu KV   

uhrazeno ubytování   ve výši max. á 250,- Kč / noc  
− cestovné  startujícím nebude hrazeno  
− počet  doprovodu  - z každého KV ČKS max. 1 vedoucí , ale 1 osoba na 

nejméně 3 startující 

Tábor talentované mládeže. 

− účastnický poplatek stanoven na částku 3.000,- Kč za osobu  
− cestovné nebude hrazeno  
− příslušný KV ČKS uhradí za účastníky z kraje ( počet dle rozdělovníku) výše 

uvedenou částku a přihlášku s počtem účastníků zašle na sekretariát ČKS tak 
aby byla doručena   do 31.5.2010 do přihlášky uvede i možnost zajištění účasti 
náhradníků  

− pokud nebude naplněn počet stanovených účastníků některým KV , vyrozumí 
sekretariát ČKS KV  ČKS s náhradníky , tak aby byl stanovený počet naplněn 

− jmenovité přihlášky účastníků zašlou KV ČKS přímo na pořadatele TTM  

Výběrové soutěže a mistrovství dospělých . 

− cestovné nebude hrazeno 
− stravné ani příspěvek na ubytování nebude   poskytnut  
Schváleno PČKS 14.12.2010  
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7. SEZNAM SVAZOVÝCH FIGURANT Ů 

Berdych Jakub Kaštanová 135, 251 01 Říčany                         604 804 040 
 berdych.j@seznam.cz 
Böhm Jan Tolarova 369, 384 51 Volary                            724 303 290 
 bananek69@seznam.cz 
Brunovský Milan Plzeňská 629, 330 27 Vejprnice                        606 565 325 
 milanbrunovsky@seznam.cz 
Coufal Bohuslav Jabloňova 42, 106 00 Praha 10                         777 196 350 
 bcoufal@koop.cz 
Heinzke Patrik    ;Liptovská 12, 747 06  Opava 6                         605 573 074  
 heinzke.patrik@seznam.cz 
Jindřich Štěpán Krandova 727, 330 01 Stod                               724 506 338 
Jozová Jitka  ing.   Jiráskova 707, 273 09 Kladno 7                        777 876 884 
 j.jozova@seznam.cz 
Konečný René       Osek nad Bečvou 126, 751 22                           603 360 788  
Křeček Vlastimil    Drahenický Málkov 48, 338 01 Blatná              602 681 264  
Kubec Josef        Vlčkovická 119, 500 02 Hradec králové           607 984 447  
Kuncl Václav         Skočice 127, 387 75  Plzeň-Jih                         607 891 172 
 dogtrainers@centrum.cz 
Kupka Radomír       Za humny 38, 747 05  Opava                            604 136 070        
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 
Mészáros Martin Dr. M. Horákové 7, 772 00 Olomouc              723 212 732 
Nečesaný Jiří Řepice 69, 386 01 Strakonice                           606 295 519 
 paces069@seznam.cz 
Prousek Michal Rodopská 3150/7, 143 00 Praha 412                731 520 568 
 michalprousek@seznam.cz  
Rohlena David Brdičkova 1917, 155 00 Praha 5                      606 622 898 
Sáss Michal Za humny 480/10, 160 00 Praha 6                   739 310 840 
 michal.sass@seznam.cz 
Soukop Pavel Rohle 47, 789 74                                              720 191 121 
 souki.pavel@centrum.cz 
Svoboda Petr Šafaříkova 2542, 438 01 Žatec                         607 944 891 
Šíma Ladislav  Tyršova 231, 252 66 Libčice n. Vltavou          602 234 166 
   ladislav.sima@cez.cz    
Špalek Jan Dubnická 8, 159 00 Praha 5-Vel. Chuchle       603 722 551 
 spalab@seznam.cz 
Vyhnal Jaroslav  Lhůta 23, 332 01 Tymákov                               603 185 146 
     jara.vyh@post.cz 
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8. CENÍK SLUŽEB PK ČKS PLATNÝ OD 1. 1. 2011 . 

Vztahuje se na úkony a vrhy štěňat , jejichž kompletní přihláška bude doručena 
po 1.1.2011.  

Přihlášky vrhů ( kompletní) doručené nejpozději 31.12.2010 a úkony s tím 
spojené, budou vyřízeny dle smluv uzavřených na období do 31.12.2010.  

Všechny služby jsou uvedeny pro členy příslušného chovatelského klubu .Pro 
nečleny budou stanoveny příplatky v různé výši  dle smlouvy uzavřené s 
příslušným chovatelským klubem - smlouvou o vedení plemenné knihy.    
služba                                                          základ        cena s DPH        odvod  
                                                                                      (platí chovatel)  chov. klubu  
- vystavení průkazu původu 220,- 242,- Kč 50,- Kč  
- přeregistrace chovného jedince  220,- 242,- Kč  50,-Kč  
- vystavení duplikátu průk. původu  440,-  484,- Kč 50,- Kč  
  případně přepisu  
- zápis importu  330,-  363,- Kč  50,- Kč  
- registrace zahr. chovného jedince  330,-  363,- Kč  50,- Kč  
  při zahraničním krytí  
  (pouze v případě prvního krytí)  
- certifikát o vykonané zkoušce  110,-  121,- Kč  
- certifikát o vykonané zahraniční zkoušce  330,-  363,- Kč  
  ( s podmínkou ověření v zahraničí)  
- urgence chybějících dokladů  á 110,- Kč 121,- Kč  
- zápis výsledku RTG dobírkou  á 110,-  121,- Kč  
( DKK, DLK, spec. požadavky  
- netýká se zásilek doručených do 31.12.2010 )  
- vydání tet. čísel do 10 prac. dnů  55,- Kč 61,- Kč  
( bude účtováno s vystavením PP vrhu, za tet.č. nebude účtováno další poštovné)  
- za vyřízení do 24 hodin se připočítává   100 % přirážka  
- za vyřízení do 5 pracovních dnů se připočítává  50 % přirážka  
- mimo návštěvní den zápis RTG hotově příplatek  100,- Kč  
 

- potvrzení o výběrovém chovu NO   110,-  121,- Kč  

Beze změny :  

 bez  DPH cena s DPH  Odvod ČMKU  

- exportní PP 300,-  330,- Kč  50,- Kč  
- exportní PP pro zahraničí   25,- EUR 50,- Kč 
- duplikátu pro zahrani čí   45,- EUR   
 

- krycí listy NO 5 ks (blok)   250,-  275,- Kč  75,- Kč  
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Další ustanovení . 

- vystavení PP a vyřízení ostatních úkonů do 20 pracovních dnů, pokud není 
stanoveno jinak  
- poštovné a balné u dobírek :  
- všechny základní úkony ( duplikát, přepis, zápisy 
  RTG, apod.)a dobírky s max. 6ti PP - výše   70,- Kč ,  
- dobírky od 7 PP nebo i s dalšími úkony výše   80,- Kč.  
- výkonnostní knížka, obal k PP, kniha krytí, apod. – cena dle skutečné výše a DPH  
- další výkonnostní knížka, kniha krytí, odchovů,  
  (zaslání dobírkou    30,- Kč   33,- (s DPH)  
 

-poštovné a balné do zahraničí           5,- EUR  
-zápis výsledků zkoušek, výstav do příloh k PP    - zdarma  
 

  Schváleno usnesením Pléna ČKS dne 30.3.2010 . 

 

    

                                                                                            PPPPříjem né svátky vánoíjem né svátky vánoíjem né svátky vánoíjem né svátky vánoční,ní,n í,n í,    

                                                                                    H odnH odnH odnH odně št št št štěstí a  zdraví stí a  zdraví stí a  zdraví stí a  zdraví     

                                                                                                vvvv     novém  roce 2011 pnovém  roce 2011 pnovém  roce 2011 pnovém  roce 2011 přejeejeejeeje     

    

    

Českýeskýeskýeský     

kynologickýkynologickýkynologickýkynologický     

svazsvazsvazsvaz     
 



 - 17 - 

 
 

9. POKYNY  PRO EVIDENCI PSŮ BEZ PROKÁZANÉHO P ŮVODU 

    -  podmínka účasti na zkouškách a postupových soutěžích : 
    Na základě usnesení  Pléna ČKS byla schválena  povinná identifikace 
jedinců  bez prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu,  
postupových a mistrovských akcích  v kategoriích mládeže i dospělých  od 
1.3.2011 mikročipy.  
 

  Nově označovaní jedinci musí být očipováni výhradně ISO čipem.  
 

   Každý jedinec bude zapsán v Registru psů bez prokázaného původu  ( Registr  
BPP) , který bude pomocným registrem plemenné knihy psů v oblasti zkoušek 
z výkonu a soutěží. K tomu bude vydán Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP 
, který bude obsahovat nejzákladnější údaje o psu , jeho majiteli  a místo pro 
záznamy o účasti  na zkouškách a soutěžích.   
Všichni rozhodčí I. tř. pro posuzování výkonu psů budou  současně vybaveni 
čtečkami. 
 

Podmínky pro zařazení psů bez prokázaného původu do Registru psů BPP. 

1. Pokyny pro již označené psy  - tzn. jedince již očipované.  

  Pokud byl již  pes nebo fena  očipován (a), vyplní jeho majitel pouze tiskopis 
žádosti o zařazení psa do registru psů BPP (v příloze), uhradí na účet  ČKS u  KB, 
57438011/0100  částku  250,- Kč (200,- + DPH 10 %  +  30,- Kč poštovné a balné)  
. Tiskopis  s kopiemi  dokladu o platbě a dokladu o očipování  
 (např. z očkovacího průkazu psa)  zašle  doporučeně na adresu :    
 

ČKS,  Registr psů BPP , U Pergamenky  3, 170 00 Praha 7 
 

  Do variabilního symbolu platby uveďte posledních  10 čísel mikročipu  pro 
identifikaci platby . 
Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem,  je to 
jeden z mála základních  identifikačních údajů o psu. 
  Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho 
měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP  s číslem registrace 
a dalšími , majitelem zaslanými údaji ,včetně označení čísla mikročipu  a  čárového  
kódu tak, aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.  

2. Pokyny k očipování ISO čipem -  pro dosud neoznačené – neočipované jedince . 

  Pokud  pes nebo fena není  očipován , vyplní jeho majitel  stejný tiskopis žádosti 
o zařazení  psa do registru psů BPP -  Tiskopis registru psa BPP , a s tímto 
tiskopisem požádá veterinárního lékaře  o očipování jedince.  



 - 18 - 

  Veterinární lékař  označí jedince ISO čipem, jednu samolepku s číslem mikročipu 
nalepí do tiskopisu žádosti a  současně potvrdí v tiskopisu svým podpisem 
očipování psa . 
  Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to 
jeden z mála základních  identifikačních údajů o psu. 
    

  Po očipování  uhradí majitel na účet  ČKS u  KB, 57438011/0100, částku  250,- 
Kč ( 200,- + DPH 10 %  +  30,- Kč poštovné a balné ) . 
  Tiskopis  s dokladem  o platbě  a očipování zašle  doporučeně na adresu :  
   

ČKS,  Registr psů BPP , U Pergamenky  3, 170 00 Praha 7. 
 

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních  10 čísel mikročipu  pro 
identifikaci platby . 
 

   Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do 
jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP  s číslem 
registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji , včetně označení čísla mikročipu  
a  čárového  kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.  
  

Tyto pokyny byly schváleny usnesením PČKS v Praze dne 21.9.2010 . Upřesněno 
PČKS 21.10.2010.  
  

 Nezasílejte spolu  s ostatními doklady nebo požadavky plemenné knize , 
urychlíte tak jejich vy řízení.  

Možnost nákupu čteček pro ZKO a kolektivní členy ČKS . 

  V souvislosti s usnesení  Pléna ČKS o povinné identifikaci jedinců  bez 
prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu,  postupových a 
mistrovských akcích  v kategoriích mládeže i dospělých  od 1.3.2011 mikročipy, 
uzavřel Český kynologický svaz smlouvu o koupi čteček pro rozhodčí výkonu 
1.třídy. 
 

  V rámci smlouvy je možnost nákupu čteček typu  LID  560MULTI   za smluvní 
cenu 3.600,- Kč bez DPH, cena s DPH 20 % je 4.320,-  Kč. Tato cena je smluvně 
garantována pro ČKS na dobu jednoho roku , tj. do 31.12.2011.  
 

Nově označovaní jedinci musí být očipováni výhradně ISO čipem. 
 

  Objednávkový list je součástí INFO.  
 

  Objednávky adresujte :       Maria Vet , Čelakovského sady 12, 120 00 Praha 2 
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10. RŮZNÉ: 

A) ZM ĚNA PŘEDSEDY  - BRIARD KLUB: 

                        Alena Kotrčová 
                        Rohožnická 261,  190 16 Praha 9   tel. 603 286 876    
                        bohemia-elite@seznam.cz web:www.briardclub.cz 

B) ZMĚNA VE VEDENÍ KLUBU  OBEDIENCE  

                       Obedience CZ e-mail: info@obedience.cz 
                        web: http://www.obedience.cz  IČO: 27057674  DIČ: CZ27057674 
                       Sídlo: Kladno, Podrázského 515, 272 04 
Předseda  
Lucie Vetterlová, tel.: + 420 776 279 883, e-mail: vetterlova@hotmail.com 
Místopředseda 
Radek Böhme, tel.: + 420 721 852 414, e-mail: radek.bohme@seznam.cz 
Jednatel 
Klára Reinischová, tel.: +420 603 758 063 ,e-mail: klara81@seznam.cz 
Pokladník 
Radka Kopecká , tel.: +420 604 122 260, e-mail: radka.kopecka@klikni.cz 
Třebízského 1710, 250 88 Čelákovice 
 

C) UPOZORNĚNÍ  KRAJSKÝM ORGANIZACÍM ČKS. 

Od 1.9.2010 je možnost pořádání otevřeného přeboru kraje se zadáním titulu 
CACT a res. CACT v kategorii IPO3.  
Pokyny pro pořadatele  otevřených přeborů kraje  se zadáním CACT a res.CACT 
v kategorii IPO3. 
Povinnosti pořadatele:  
− požádat sekretariát ČKS o delegaci potřebného počtu rozhodčích 1.třídy a 

svazových figurantů - na příští rok do 30. 9.                                                                                                                                
− zařadit Krajský přebor do kalendáře výcvikových akcí ČKS na příslušné 

výcvikové období, zaslat propozice závodu ke kontrole na sekretariát ČKS před 
jejich zveřejněním, nejpozději 3 měsíce před datem konání 

− zveřejnit konání akce na webu ČKS v dostatečném předstihu 
− hlavní rozhodčí je garantem ČKS za průběh soutěže, schvaluje pořadatelem 

zpracovaný program a technické zajištění akce, v dostatečném časovém 
předstihu provede (popř. jeho zástupce) kontrolu připravenosti akce (terény, 
předměty, překážky, aporty, harmonogram a pod.) 

Hlavní rozhodčí  
− spolupracuje s pořadatelem před započetím akce, v celém jejím průběhu až do 
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vyhlášení výsledků 
− po předchozím projednání s pořadatelem seznámí před zahájením akce soutěžící 

rámcově s podmínkami, harmonogramem akce, představí sbor rozhodčích a 
pomocníky 
-zodpovídá za regulérní průběh celé akce, za kontrolu správnosti údajů v 
přihláškách, za oprávněnost startu závodníků, za zápis do VK 

V propozicích soutěže pořadatel uvede:  
− podmínky účasti 
− požadované doklady (výkon. knížku, včetně údaje o splnění požadované 

zkoušky, veterinární doklady, členský průkaz ČKS nebo MSKS, nebo CHK) 
− časový harmonogram předem prokonzultovaný s hlavním rozhodčím 
− datum uzávěrky  (rozhoduje datum poštovního razítka) 
− časové i technické možnosti ubytování (seznam zařízení poskytujících 

ubytování se psy) 
− možnost ustájení psů, 
− výši startovného 
− nutnost nahlášení háravých fen 
− možnost případného tréninku již v pátek před akcí 
− soutěž může probíhat jako dvoudenní akce . Maximální počet startujících je 54 a 

v případě jednodenní akce 30. Minimální počet startujících je 5 psovodů 
−  začátek soutěží je stanoven na sobotu od 9.00 hodin, - trénink probíhá od rána 

(zpravidla v době od 6 - 8 hod.) do zahájení losování, je možný dle podmínek i 
v pátek  

− součástí prezentace je i kontrola členského průkazu a kontrola veterinárních 
náležitostí, vyplývajících ze zákona. Dále kontrola identity psa. 

− losování: zpravidla v sobotu před zahájením akce, po skončení tréninku 
každý soutěžící losuje sám za sebe, jiný způsob losování je nepřípustný (provádí 
se z počtu prezentovaných soutěžících) 

− závodníci musí být opatřeni startovními čísly 
− k provádění poslušnosti a obrany musí být zajištěn stadion nebo musí být 

zajištěn obdobný prostor s potřebnými rozměry, rovnou plochou s travnatým 
porostem přiměřené výšky 

− pořadatel zodpovídá za připravenost odpovídajícího nářadí a překážek (pro 
aportování se použijí výhradně činky pořadatele, celodřevěné, připravené na 
stojanu v místě cviku) 

− střelba je prováděna v jednom místě, zbraň stejné ráže po celou dobu soutěže 
−  háravé feny provádějí poslušnost a obranu na závěr soutěže (nutno jim umožnit 

trénink) 
− delegovaní figuranti mohou figurovat pouze při samotné soutěži 
− vedoucí stop zodpovídá za položené stopy, proto musí být osobně přítomen po 

celou dobu kladení 
− předměty odpovídajícího tvaru a materiálu  
− na stopy jsou startující zaváženi v 3 členných skupinách 
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− pořadí stop ve skupině se vždy losuje 
 Pořadatel zpracuje pro vlastní soutěž  : 
− jmenný seznam startujících (psovodi a psi) a jejich údaje 
− přesný harmonogram soutěže - pro nástupy na stopy zpravidla uvádět stejný čas 

pro trojici, na poslušnost pro dvojici, pro obranu jednotlivě 
− po skončení akce předá pořadatel hlavnímu rozhodčímu přihlášky účastníků 
− po celou dobu soutěže musí být průběžně doplňována veřejně přístupná 

výsledková tabule, uvádějí se pouze bodové hodnoty jednotlivých oddílů (stopa, 
poslušnost, obrana), to platí i o výsledkové listině.  Do výsledkové listiny jsou 
napřed uváděni v pořadí dle celkově získaných bodů psovodi se psy, kteří splnili 
70 % limit v každém oddílu, teprve pak jsou uváděni, v pořadí získaných bodů, 
další účastníci. 

− výsledky soutěže ověří před vyhlášením hlavní rozhodčí 
− nástupu k vyhlášení jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se 

kterými startovali 
− případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování,či  

nedodržování pokynů pořadatele a hl. rozhodčího proběhne po linii  pořadatel  
hl. rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení přiloží hl. 
rozhodčí ke zprávě z akce 

− případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech 
(zdravotní stav - pes, psovod), výsledek se anuluje 

− bodové hodnocení každého psovoda vyhlašovat ihned po ukončení příslušné 
disciplíny veřejně. K akci je možné připojit nižší doplňkové kategorie- bez 
zadání výcvikové značky. 

D) ZÁSADY PRO KLADENÍ STOP. 

(vzor pro IPO3 na VS – týká se ale všech stop všeobecně) 

Vedoucí stop 

Je garantem, že stopy budou našlapány tak, jak bylo domluveno na poradě s  
rozhodčím na stopách. Je samozřejmostí, že je znalý terénu, který si před akcí 
prošel a zhotovil orientační plán kladení stop. Před začátkem každé stopy si 
zkontroluje předměty kladeče, čas kladení a tvar stopy. Při kladení je u každé stopy 
od začátku až do konce a pokud to terén umožňuje, kontroluje kladení stop a 
pokládání předmětů. Zodpovídá též za dodržení časového harmonogramu kladení 
stop a za včasné předání předmětů kladečům -  min. 30 minut před kladením. 
Dohlíží, aby vzdálenost mezi jednotlivými stopami byla min. 25 metrů. 

Kladeči 

Doporučení stopy klást v jednotné obuvi - gumová obuv, nebo prodyšná obuv – 
všichni. Délka a tvary stop jsou uvedeny v kartách kladeče. Po položení posledního 
předmětu /ukončení stopy/ vždy jít ještě několik kroků v přímém směru. 
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Nášlap stop 

Cedulka označující stopu bude umístěna vlevo od nášlapu, přijít minimálně 5 
kroků ve  směru stopy a pak umístit cedulku. Nášlap provést dále od cesty či osy, 
aby nedošlo k  přeběhnutí psem či psovodem před uvedením. Na nášlapu setrvat 
cca 30 vteřin a nenarušovat  zbytečně terén. 

Úseky stopy 

Dbát na délku kroku, mezera mezi jednotlivými šlápotami by měla být cca 15 
cm. Úseky šlapat co nejrovněji, najít si bod na který kladeč půjde, pokud to 
umožňuje terén. Délky  úseků upravit podle terénu tak, aby celá stopa vyšla na 600 
kroků. První úsek klást delší než 100 kroků vzhledem k položení předmětu. V 
případě, že úsek prochází např. nepoužívanou polní cestou, výraznými kolejemi 
(např. po otáčení traktoru apod.) je třeba před uvedením závodníka informovat o 
této skutečnosti rozhodčího.  

Lomy na stopě 

Lomy jsou kladeny v úhlu 90°. Při kladení lomu kladeč nepřerušuje krokovou 
frekvenci a sled stopy ( např. nedělat úkroky). Na lomu je možné se na krátký čas 
zastavit a zakreslit si orientační body (všichni kladeči stejně). Před a za lomem je 
nutné nechat min. 40 kroků od položení předmětu. Lomy provádět citlivě, ne v 
jiném porostu ( myšleno např. řidší tráva.) před a za kolejemi od vozidel, ne v těsné 
blízkosti mezí, porostu, cest a jiného terénu.) 

Předměty 

Předměty cca 30 min před kladením vyjmout ze sáčku a dát k sobě napachovat. 
Klást  předměty tak, aby číslo předmětu  odpovídalo číslu stopy.(v případě záměny 
nutno nahlásit  rozhodčímu). Předměty klást v domluveném pořadí (v závislosti na 
materiálu, ze kterého  předmět je). Předměty pokládat (nestavět) do otisku stopy - 
ne  mimo něj. Předměty klást tak, aby od předmětu k lomu a od lomu k předmětu 
bylo minimálně 40 kroků.  První předmět vždy na 1. úsek stopy - po 100 krocích. 
V případě, že 1.úsek bude jen cca 120  kroků, může kladeč umístit předmět do 
vzdálenosti 70-80  kroků a tuto skutečnost oznámí rozhodčímu před uvedením psa. 
Druhý předmět na druhý nebo třetí úsek dle domluvy  s rozhodčím. Třetí předmět 
stopu ukončuje. V případě, že kladeč položí předmět na jiný úsek  než bylo 
domluveno (splete se), upozorní na tuto skutečnost rozhodčího před započetím  
vypracování stopy. 

POKYNY PRO KLADENÍ STOP IPO FH A FH2 

 Vedoucí stop 

Je garantem, že stopy budou našlapány tak, jak bylo domluveno na poradě s  
rozhodčím na stopách. Je samozřejmostí, že je znalý terénu, který si před  akcí 
prošel a zhotovil orientační plán kladení stop. Před začátkem každé  stopy si 
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zkontroluje předměty kladeče, čas kladení a tvar stopy. U kladení  je u každé stopy 
od začátku až do konce a pokud to terén umožňuje,  kontroluje kladení stop a 
pokládání předmětů. Zodpovídá též za dodržení  časového harmonogramu kladení 
stop a za včasné předání ředmětů kladečům -  min. 30 minut před kladením. 
Dohlíží, aby vzdálenost mezi jednotlivými stopami byla cca 25 metrů.  Na každém 
pracovišti, jeden vedoucí stop.  

Kladeči 

Doporučení stopy klást v jednotné obuvi - gumová obuv, nebo prodyšná obuv. 
Délka a tvary stop jsou uvedeny v kartách kladeče. Po položení posledního 
předmětu /ukončení stopy/ vždy jít ještě několik kroků v přímém směru. 

Nášlap stop 

Cedulka označující stopu bude umístěna vlevo od nášlapu, vždy jít minimálně  
5 kroků ve směru stopy a pak umístit cedulku. Nášlap provést dále od cesty  či osy, 
aby nedošlo k přeběhnutí psem či psovodem před uvedením. Na nášlapu  setrvat 
cca 30 vteřin a nenarušovat zbytečně terén. 

Úseky stopy 

Dbát na délku kroku, mezera mezi jednotlivými šlápotami by měla být cca 15 
cm. Úseky šlapat co nejrovněji, najít si bod na který kladeč půjde, pokud to 
umožňuje terén. Délky úseků upravit podle terénu. Dodržet však předepsanou 
délku stopy. V případě, že úsek prochází např. nepoužívanou polní cestou,  
výraznými kolejemi (např. po otáčení traktoru apod.) je třeba před uvedením  
závodníka informovat o této skutečnosti rozhodčího. 

Lomy na stopě 

Lomy jsou kladeny v úhlu 90  a 45 stupňů.Při kladení lomu nepřerušuje 
krokovou frekvenci a sled stopy ( např. nedělat úkroky). Na lomu je možné se na  
krátký čas zastavit a zakreslit si orientační body (všichni kladeči stejně).  Před a za 
lomem je nutné nechat min. 40 kroků od položení předmětu. Lomy  provádět 
citlivě, ne v jiném porostu ( myšleno např. řidší tráva......) před  a za kolejemi od 
vozidel, ne v těsné blízkosti mezí, porostu, cest a jiného  terénu.....)Vstup a výstup 
do oblouku, provádět vždy v úhlu 90 stupňů, tak, aby po lomu a před ním, kladeč 
udělal minimálně 10 kroků rovně a teprve potom začal oblouk. Velikost oblouku je 
o poloměru  30 m. cca 100 kroků. 

Předměty 

Předměty cca 30 min před kladením vyjmout ze sáčku a dát k sobě napachovat.  
Klást předměty tak, aby číslo předmětu odpovídalo číslu stopy a pořadí položení.(v 
případě  záměny nutno nahlásit rozhodčímu). Předměty klást v domluveném pořadí 
(v závislosti na materiálu, ze kterého předmět je). Předměty klást (nestavět) do 
otisku stopy - ne mimo něj. Předměty klást tak, aby od předmětu k lomu a od lomu 
k předmětu bylo minimálně 40 kroků. 
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Křížení stopy 

Vždy dle harmonogramu 30 minut před uvedením psa na stopu. Místo pro 
křížení, bude viditelně ozna-čeno trasírkou,  která se při křížení ze stopy odnese. 
Na každou stopu je třeba dvě trasírky. Křížení se pro-vádí normálním krokem a 
pokud možno kolmo ke stopě, minimálně 30 kroků před a 30 kroků za lomem. 

Terén na stopy.  

Terén na stopy by měl být stejný pro jednotlivá pracoviště po oba dny. Není 
vhodné používat druhý den stejný prostor pro stopy ! 

E) ZÁVĚRY Z DOŠKOLENÍ ROZHOD ČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ 
VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ – POSLUŠNOST  IPO 

Obecně  

Cvik je třeba  hodnotit jako celek a nesoustředit se jenom na součet dílčích srážek 
Je třeba upřednostnit radostné a ochotné provedení 
Výrazná pomoc tělem je závažnější nedostatek než povel navíc 
Psovod by měl chodit vzpřímeně a nedívat se na psa. Nepřirozený pohyb rukama 
snižuje známku 
Povel navíc snižuje známku až na dobře. Dva povely navíc až na nedostatečně 
Nesplnění cviku ani na třetí povel – anulace cviku 
Při odložení za chůze opuštění místa o více jak 3 kroky – anulace a neprovádí se 
ani přivolání, do 3 kroků až nedostatečně ( z bodů na odložení ), přivolání se 
provádí 
Přivolání – při opuštění místa psovoda  - rozlišit zda bylo opuštěno z důvodu 
donucení psem \kontakt při doběhu\ nebo za účelem ovlivnit výkon, v takovém 
případě nedostatečně až anulace ( podle provedení) 

APORT 

Dát psu aport před odhozením – anulace. Jakákoliv motivační příprava před 
odhozením snižuje známku o jeden až dva stupně podle provedení. Opustí-li 
psovod své místo před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně, při větším 
opuštění až nedostatečně (ne při vynuceném opuštění kontaktem) při opakování 
aportu cvik začíná znovu, ale chyby při přípravě a odhození se již započítávají 

VYSÍLÁNÍ 

pomoc (směrování, příprava) před značkou snižuje známku, na značce až 
nedostatečně 
rozběhnutí psa až o dva stupně dolů 

DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ 

lehni, zůstaň – povel navíc 
opustí-li místo více jak o 3 metry – anulace 
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postihnout neklid při střelbě 

PŘI POSUZOVÁNÍ CVIK Ů SE ZAMĚŘIT NA: 

ZÁKLADNÍ POSTOJ 

pes sedí v ZP těsně, přímo, klidně a soustředěně ( pozorně) 
všechny cviky začínají a končí v základním postoji 
konečný ZP nemusí být současně začínající dalšího cviku 
nutné dodržet vždy 3 vteřiny 

OVLADATELNOST 

Posuzovat především 
přímý, klidný, pozorný  ZP 
radostné, pozorné a klidné sledování 
správná, korektní pozice u nohy 
pomáhání psovi psovodem 
projev při střelbě 
pozorné a těsné obraty 
přesné, jisté, přímé a rychlé usednutí 
chování ve skupině 
konečný ZP 

ODLOŽENÍ VSEDĚ 

ZP 
Radostné,klidné a pozorné sledování 
Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda 
Klidné sledování při vzdalování se a návratu psovoda 
ZP 

ODLOŽENÍ VLEŽE S P ŘIVOLÁNÍM 

ZP 
Radostné, klidné a pozorné sledování 
Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda 
Pozorné a klidné sledování při vzdalování se psovoda 
Rychlé, radostné a okamžité přiběhnutí bez změny způsobu pohybu 
Těsné,přímé a bezkontaktní předsednutí 
Rychlé, těsné k noze 
ZP 

ODLOŽENÍ VESTOJE S PŘIVOLÁNÍM 
ZP 
Radostné, klidné a pozorné sledování 
Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda 
Pozorné a klidné sledování při vzdalování se psovoda 
Rychlé, radostné a okamžité přiběhnutí bez změny způsobu pohybu 
Těsné,přímé a bezkontaktní předsednutí 
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Rychlé, těsné k noze 
ZP 

APORT 
Příprava na cvik, ZP 
Klid při odhození aportu 
Radostný a cílevědomý pohyb k aportu 
Bezprostřední a jisté uchopení aportu 
Radostný a cílevědomý návrat 
Upuštění, překusování a hraní si s aportem 
Rychlé, těsné, bezkontaktní před sednutí 
Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu 
Rychlé, těsné k noze 
ZP 

APORT SKOKEM 
Příprava, ZP 
Klid při odhození aportu 
Radostný a cílevědomý pohyb k aportu 
Silný – energický, bezkontaktní skok 
Bezprostřední a jisté uchopení aportu 
Radostný a cílevědomý návrat 
Silný – energický, bezkontaktní skok 
Upuštění, překusování a hraní si s aportem 
Rychlé, těsné, bezkontaktní před sednutí 
Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu 
Rychlé, těsné k noze 
ZP 

APORT ŠPLHEM 
Příprava, ZP 
Klid při odhození aportu 
Radostný a cílevědomý pohyb pro aport 
Silné – energické překonání překážky 
Bezprostřední a jisté uchopení aportu 
Radostný a cílevědomý návrat 
Silné – energické překonání překážky 
Upuštění, překusování a hraní si s aportem 
Rychlé, těsné, bezkontaktní před sednutí 
Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu 
Rychlé, těsné k noze 
ZP 

VYSÍLÁNÍ VP ŘED 

ZP 
Klidné pozorné sledování 
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Vyslání: Radostné a cílevědomé vzdalování se od psovoda v určeném směru 
Rychlé a správné provedení lehnutí 
Chování při příchodu psovoda 
Rychlé usednutí do ZP 

DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ 
ZP 
Radostné, pozorné a klidné sledování 
Rychlé a správné zaujetí polohy lehni 
Klidné a jisté odložení 
Chování při střelbě 
Chování při příchodu psovoda 
Rychlé a přímé posazení po povelu ZP 

UPOZORNĚNÍ PRO PSOVODY .  

Na základě rozhodnutí Výcvikové komise musí psovodi dodržovat volnost 
obojku, rozhodčí při zkouškách netrvají na délce oček, nutno dodržovat ustanovení 
ZŘ – hladké, stahovací obojky (platí na území ČR) 
 
- ujednocení používání povelů při pouštění na obraně v MZŘ IPO : Je na vůli 
psovoda, zda použije povel „pusť“, či jméno psa ( nespojovat oslovení+povel ). 
Platí na území ČR. 
- výcvikové akce chovatelských klubů : Do propozic konaných soutěží uvést 
podmínku předem složeného nižšího stupně zkoušky, než dle kterého se soutěž 
koná. ( např. kategorie IPO2 předpokládá složený stupeň nižší – IPO1) 
Boční doprovod - nepozornost a neposlušnost při bočních doprovodech znamená 
ztrátu z předchozího cviku. Napadne-li pes při bočním doprovodu figuranta, 
psovod musí zůstat na místě v základním postoji a smí použít 3x povel k noze za 
srážky uvedené ve zkušebním řádu.  Nepustí-li a nebo opakuje-li se situace - 
celková diskvalifikace. - po ukončení obrany a předání figuranta rozhodčímu, 
vyzve rozhodčí psovoda, aby poodešel a upoutal psa na vodítko. Stane-li se, že 
pes v této fázi napadne, platí možnost 3 povelů k noze s následnou penalizací dle 
zkušebního řádu. 
 - při přesunech a bočních doprovodech jakýkoliv fyzický kontakt psovoda se psem 
vedený tak, aby se jím zamezilo chybě, může vést k diskvalifikaci oddílu C ( jedná 
se především o chytání psa za řetízek, zatahání za ucho, naražení kolenem). 
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OBJEDNÁVKA  čteček LID  560MULTI   č. ..... 
 
Adresa dodavatele  :  Maria Vet , Čelakovského sady 12, 120 00 Praha 2  
 

Faktura ční adresa Poštovní adresa 
Název: 
 

Název: 

Sídlo: Sídlo: 

IČ: IČ: 
DIČ:  DIČ: 

1) Druh zboží  
 
 
 
2) Počet kus ů  

3) Způsob dopravy: 
 
(osobní odběr*/poštou*) 
 
 
4) Platba:  

(dobírkou*/v hotovosti*) 

Poznámky:  
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UPOZORNĚNÍ NA :  

Základní kritéria pro za řazení na jednotlivé VS 2011 - žebříček výběru: 
1) přednostně budou zařazeni závodníci, kteří se přihlásí pouze na jednu soutěž 
2) body získané na VS a M ČR 2010 
3) body získané na zkoušce z výkonu IPO3 nebo SchH3 2010 (min. 270 bodů)  
4) v případě, že dojde k naplnění počtu 54 účastníků na některé VS a budou ještě 

další zájemci – bude s každým řešen přesun na jinou VS  telefonickou 
dohodou  

Další ustanovení : 
− maximální počet startujících na dvoudenní akci je 54, 
− v případě nižšího počtu přihlášených než 27 závodníků, bude akce probíhat jako 

jednodenní, 
− při splnění požadavků se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a 

rez. CACT 
− počet závodníků, kvalifikujících se k účasti na MČR IPO bude stanoven na 

základě skutečné úrovně dosažených výsledků ve VS 
− žebříček bude sestaven na základě vyššího bodového zisku z jedné VS (účast 

max. 2 VS) 
− nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, 

se kterými startovali 
− 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 

− případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech 
(zdravotní stav - pes, psovod), výsledek se anuluje, 

− možnost výběru startu na vybrané soutěži bude umožněna především těm 
soutěžícím, kteří 270 bodový limit získali v roce 2010 na VS, nebo klubových 
mistrovstvích plemen. U ostatních soutěžících bude  pokračováno podle výše 
bodů splněného limitu na zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda 
i vzdálenost z místa bydliště 

− z proběhlých soutěží bude vybráno 15 závodníků s nejvíce body, kteří se 
zúčastní nominační soutěže pro postup na MS FCI. Žebříčkem na MS FCI bude 
součet lepší VS a „patnáctky“,  (v případě rovnosti bodů  rozhoduje patnáctka.) 
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PŘIHLÁŠKA  Ú ČASTNÍKA  VÝB ĚROVÝCH  SOUTĚŽÍ  V ROCE  2011 

PRO MČR STOPAŘŮ (FH2) 

Startovné   300 Kč / 1 VS 

 

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 22.7.2011 .   

 
 

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 a podpis ZKO 
 
* nehodící se škrtněte  
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PŘIHLÁŠKA  Ú ČASTNÍKA  VÝB ĚROVÝCH SOUTĚŽÍ  V ROCE  2011 

M ČR MLÁDEŽE A JUNIOR Ů (  KAT. ZVV 2   -  KAT. IPO 2 – KAT. IPO3) 

MČR MLÁDEŽE A JUNIOR Ů – STOPAŘŮ (FPR3) 

PŘIHLÁŠKY POSÍLÁ SOUT ĚŽÍCÍ DO TERMÍNU UZÁV ĚRKY 
PŘIHLÁŠEK NA KONKRÉTNÍ ZKO- JEJÍHO FUNKCIONÁ ŘE. 

                         
                         
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 a podpis ZKO 
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* nehodící se škrtněte  

PŘIHLÁŠKA  Ú ČASTNÍKA  VÝB ĚROVÉ SOUTĚŽE  V ROCE  2011 
PRO M ČR ZVV3 DOSPĚLÝCH A JUNIOR Ů                                             

V případě účasti juniora ve věku 18 až 21 roků bude zřetelně vyznačen ve 
výsledkové listině 

(v případě dostatečného počtu junior ů pro zpracování odděleného žebříčku 
bude při MR ČR ZVV3 vypsána kategorie Junior) 

 

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

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

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

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

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 a podpis ZKO 
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Přihlášky soutěžící posílá s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky 
přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře.  (viz propozice jednotlivých 
soutěží. 
g) PŘIHLÁŠKA AKCE–ZKOUŠKY -možno odeslat i elektronicky   zkousky@kynologie.cz  
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Číslo ZKO: 

Název ZKO:                                                        

 

 

Datum zkoušky: 

 

 

Druh zkoušky: 

Poznámky: /počet rozhodčích apod./ 

 

 

 

místo konání zkoušky:                                                              PSČ:                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Adresa vedoucího zkoušek: 

 

Jméno: 

 

Ulice: 

 

Místo: 

 

PSČ:                   Tel.:                               E-mail: 

Jméno, podpis a razítko ZKO: 
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ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ PSA BEZ PROKÁZANÉHO P ŮVODU 

DO REGISTRU PSŮ BPP. 
 

Majitel :  
 

jméno, příjmení, titul  ………………………………………….…………….. 

adresa bydliště včetně PSČ :      ………………………………………………….. 

* Email. :  ……………………….            * telefon  : ……………………………… 

Pes    –   fena : 
 

Jméno :  ……………………………   datum narození : …………………………… 

pohlaví :     ……………………………..   

 
Potvrzení o označení ISO mikročipem. 
 

Nově označovaní jedinci musí být očipováni výhradně ISO čipem. 
 

Místo pro nalepení samolepky s číslem:   
        
     
 
 
Datum ……………………                           ………………..…………………… 
                                                                         Podpis a razítko veterinárního lékaře 
                                                                                 který provedl  očipování  
 
   Výše  uvedený majitel psa-feny  žádá o zařazení do evidence registru psů bez 
prokázaného původu. 
 
 
   V …………………..dne  ……………           …….………………………………. 
                                                                                               podpis majitele  
*nepovinné údaje  
 

Zde nalepte kopii dokladu o úhradě poplatku . 
Pokud byl jedinec očipován již dříve , přiložte kopii dokladu s číslem mikročipu, 
tak aby mohl být uveden do průkazu registru BPP   
 

Adresa k zaslání :  ČKS,  Registr psů BPP , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. 
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Nezasílejte spolu  s ostatními doklady nebo požadavky plemenné knize, 
urychlíte tak jejich vy řízení.  
 
 

ČESKÝ  KYNOLOGICKÝ  SVAZ  
srdečně zve všechny vystavovatele i diváky 

 na  
 

XX. MEZINÁRODNÍ  VÝSTAVU PS Ů 
VŠECH PLEMEN CACIB – FCI  

 

  14. 5. - 15. 5. 2011                  
v Praze 9, PVA Letňany 

Beranových 667 
 

Sobota 14. 5. 2011 
skupiny plemen 

I.,III.,IV.,VI.,VII.,VIII., X   
 + česká národní neuznaná plemena   

             

Neděle 15. 5. 2011 
skupiny plemen 

II., V., IX. 
+ FCI dosud neuznaná plemena  

 
Uzávěrky :  I.   18. 3. 2011 

II.    1. 4. 2011 
 

Přihlášky: 
Mezinárodní výstava psů, Český kynologický svaz 

U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 
Tel.: 266 722 235 
Fax: 266 722 252 

Výstavní kancelář tel.: 266 722 239 
E-mail: vystava@kynologie.cz  
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        www.vystavapsu.cz 
 

 
 

 
 

4.- 5. 6. 2011 
� 

Národní výstava psů 
P. O. BOX 1 

384 11  Netolice 

� 
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