
 

 

Z P R Á V A  ze zasedání komise záchranných psů FCI 
 

 

 

 

Dne 14.- 15.03.2008 se konalo zasedání komise záchranných psů FCI v Zurichu ve 

Švýcarsku. 

 

Vzhledem k tomu, ţe prezident pan Haller v loňském roce po dlouhé odmlce vzdal funkci , 

neuskutečnilo se plánované zasedání v září 2007. V minulé zprávě jsem informovala, ţe se 

pracuje na zkušebním řádu pro druţstva. Pan Haller bez souhlasu komise dal předsednictvu 

FCI k odsouhlasení 13. variantu tohoto ZŘ. Tato však byla připomínkovaná jak komisí FCI, 

tak IRO. Připomínám, ţe IRO pořádá kaţdoročně Mistrovství světa záchranných psů 

jednotlivců a nově navrhovaný ZŘ druţstev je v kompetenci FCI – potaţmo ČMKU – a bude 

se provádět v dvouletém cyklu. 

V minulé zprávě jsem uváděla, ţe Česká republika ( ČMKU) byla poţádána, aby uspořádala 

toto 1. Mistrovství   světa druţstev. Nyní je dokončen ZŘ v 15. variantě. Tato byla 

odsouhlasena jednak komisí ZP FCI i předsednictvem IRO. Musí však být předloţena FCI 

předsednictvu k odsouhlasení v říjnu 2008 a generálnímu zasedání IRO v dubnu 2009.  

Pořádání MS 2008 tedy musí být ve variantě 13, která je omylem pana Hallera odsouhlasena. 

 

Toto na úvod k problematice, která vyvstala jednáním bývalého prezidenta pana Hallera. 

 

Průběh vlastního jednání komise: 

 

Komisi zahájil pan Jansen z Holandska, viceprezident komise FCI ZP. 

Omluvil neúčast pana Strassera, který byl spolutvůrcen ZŘ pro závaţnou nemoc . 

 

Stávající členové komise upřesnili své kontakty pro lepší komunikaci. 

 

Navrhla jsem změnu programu – přesunutí volby z neděle na sobotu jako bod 2 s tím, ţe není 

dobrá image celé komise, pokud nemá v čele prezidenta, který by řídil dvoudenní jednání 

komise. Po odsouhlasení této změny programu  celou komisí   jsem  navrhla pana Jansena na 

funkci prezidenta jako vhodného kandidáta, který má kontakty v FCI, je chovatelem i 

psovodem a funkcionářem ve výcvikové komisi FCI. Svou nominaci na tuto funkci jsem 

odmítla z časových důvodů. Akceptovala jsem návrh na viceprezidenta spolu s panem 

Piccinellim z Itálie, který však bohuţel velmi špatně hovoří jak anglicky tak německy. 

Navrhla jsem však dalšího viceprezidenta pro Asii pana Hondu. Ten funkci přijal a komisí byl 

odsouhlasen.  

 

 Důleţitým bodem jednání byl stanovení kritérií pro rozhodčí záchranných psů. Členové 

komise se vyjádří do začátku července. Je také potřeba upřesnit stávající rozhodčí v listině 

FCI, kteří jsou v současné době rozhodčími. Česká republika má mezinárodní rozhodčí IRO, 

kteří jsou v současné době jediní , kteří mohou posuzovat zkoušky záchranných psů. 

 



Dále bylo rozhodnuto, ţe titul CACIT Rescue dog musí být uznán po sloţení nejvyšší 

zkoušky , pro titul Beauty Champion  A nebo B dle druhu  a Working Champion zkouška 

nejvyšší – B nebo C dle druhu.  

 

Pan Hormilla – Finsko otevřel diskuzi o metodách výcviku a kvalitě a mnoţství  trenérů . 

Jednotliví účastníci se vyjadřovali o situaci a podmínkách ve své zemi – ČR – máme dostatek 

trenérů a zkušených výcvikářů a v současné době nejvyšší počet atestovaných psovodů pro 

nasazení při ţivelných katastrofách ve světě. 

Z důvodů rozdílné situace ve světě je moţno provést školení trenérů –ČR nabízí vhodné 

terény pro praktická cvičení ( sutiny, plochy a stopy) a lektory v těchto disciplínách. Prezident 

a viceprezidenti připraví propozice pro tento kurz. 

 

Příprava Mistrovství světa záchranných psů druţstev – přes pauzu v jednáních komise trvá na 

konání v letošním roce 2008. Nabízíme termín 29 – 31.8.2008 v Ţatci pod hlavičkou střešní 

organizace ČMKU. ( Oficiální pověření by měla ČMKU obdrţet od FCI). Po odsouhlasení 

předsednictva ČMKU bychom měli vydat dokumenty – informace – přihlášky zemí – 

přihlášky jednotlivců z těchto zemí – následné informace včetně časového plánu apod. 

Navrţení rozhodčí pan Kuchta a Babička z pořádající země a dle počtu účastníků další paní 

Geritssen a Haak z Holandska. 

Byly projednány náhrady za cestovné a posuzné. 

 

Dále jsem byla zvolena finančním referentem komise ZP FCI. 

 

Další zasedání komise bylo stanoveno v České republice v době konání MS. 

 

Komise FCI záchranných psů předpokládá pomoc ČMKU při konání MS. Časové moţnosti 

jsou omezené, ale komise spoléhá na flexibilitu, zkušenosti funkcionářů v ČR a vhodné terény 

pro konání MS. 

 

 

Zprávu předává:  Ing. Helena Šabatová     


