
Zasedání  FCI-komise pro pracovní psy – Hämeenlinna, 

Finsko, 20.září 2010 
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4. Oznámení – informace o tkzv. „Nordic“ Program – Zkoušky severských států 

5. Zhodnocení MS FCI 2010 

6. Informace pracovní skupiny o návrhu ZŘ IPO, schvalování a návrhy dodatků změn 

7. Informace o podmínkách pro vznik mezinárodního rozhodčího z výkonu 

8. Mezinárodní „Richterpool“ ( mezinárodní rozhodčí z výkonu na webu) 

9. Informace pracovní skupiny mondioring 

10. Představení MS stopařů 2011 

11. Různé 

12. Stanovení příštího zasedání 

 

 

1. Zasedání zahájil pan Frans Jansen pozdravem a přivítáním. 

 

2. Schválení programu zasedání  

Do programu zasedání přidat – agresivní chování psů na MS 2010, dopis od vedoucího maďarského 

týmu. Schváleno bez připomínek 

 

3. Schválení zápisu z porady  z 13.3.2010 v Hämeenlinna, Finsko 

Zápis schválen bez připomínek 

 

4. Oznámení – informace o tkzv. „Nordic“ Program – Zkoušky severských států 

  Před členy komise vystoupil s velmi podrobným a dobře připraveným výkladem zástupce Nordic 

klubu Palve Ristimäki. Nordic program má v severských zemích velmi staré tradice, v 5 zemích ( 

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Island) existuje pro tento program národní zkušební řád, podle 

něj se  konají mnohé zkoušky a šampionáty. Tento „Nordic“ ZŘ v sobě zahrnuje cviky poslušnosti ( 

velmi podobné IPO), cviky stopy a obrany a dále tu jsou zkoušky „poštovních“  psů – psi jsou 

cvičeni pro doručování různých zásilek na různé vzdálenosti v kombinaci s různým předáváním psa 

a zásilky mezi osobami a následným vysláním psa do dalšího místa určení. Každý ze členů komise 

dostal DVD – „Working dogs Nordic styl“. Zde je názorně předveden celý zkušební řád tohoto 

programu. 

Zástupce Nordic klubu žádá o zařazení tohoto sportovního odvětví pod hlavičku FCI. 

  Pan Frans Jansen žádá členy komise, aby se s tímto DVD seznámili, předali DVD  výcvikové 

komisi, která by pak dál mohla podat informace zájemcům o tento výcvik. Na březnovém zasedání 

komise očekává pan Jansen reakce na tento program a diskusi o něm. 

 

5.   Zhodnocení MS FCI 2010 

  Toto MS bylo i přes některé připomínky vyhodnoceno kladně, s absolutně bezchybným 

dodržováním časového harmonogramu, s dobrou organizací stop a s velmi dobrou prací figurantů. 

  Někteří zástupci komise kritizovali změny programu v předvedení zkušebního psa a konání porady 

vedoucích týmů. Tyto změny nebyly uvedeny na webových stránkách, dokonce ani v písemném 

rozpisu programu, který vedoucí týmu dostali při prezentaci na místě na stadionu. Byly uvedeny 

pouze v programu v katalogu, ale bez nějakého dalšího upozornění. O to se měly postarat kontaktní 

osoby, které byly k jednotlivým týmům přiděleny, ty si na to však ne vždy vzpomněly. Určitý chaos 



nastal také při slavnostním zahájení na náměstí v Hämeenlinně, kdy vůbec nebylo jasné, zda si 

závodníci mají vzít s sebou své psy. Nakonec většina týmů se svými psy i přes nepříjemný silný 

déšť a zimu nastoupila. 

                                     STOPY – rozhodčí Nerad Milojevic 

Členům komise byla rozdána velmi podrobná zpráva o průběhu stopařské části MS  

(viz : Zpráva o stopách). Všichni členové velmi ocenili tento způsob informování a hodnocení . 

 

Zpráva o stopách 

  Na základě usnesení členů komise FCI 7.9.2009 jsem byl zvolený jako rozhodčí stop na 

nadcházejícím MS FCI 2010. 

  Nejprve bych chtěl poděkovat týmu lidí, který ač „zastíněn „více atraktivnějšími disciplinami, 

vykonával svou práci na profesionální úrovni a s velkým nadšením. 

  Tato zpráva obsahuje jednak jednoznačné statistické údaje, popisuje podmínky stopování a dále 

obsahuje i mé subjektivní dojmy. 

  Kladeči stop byli vysocí mezi 175 až 185 cm, vážili v rozmezí 70 až 100kg. Boty měli ze stejného 

materiálu. Nejkratší stopa měla 526 a nejdelší 636 kroků, kroky dělali v rozmezí 65 až 70 cm, tvary 

stop se za sebou neopakovaly a předměty se neumísťovaly opakovaně na stejná místa. Začátky stop 

byly na čistých místech a byly důkladně označené. Plánované časy a vylosované pořadí se naprosto 

perfektně dodržovaly. Pouze v jednom případě došlo ke změně a ke zvednutí náhradní stopy – to 

kvůli neúmyslnému poškození stopy jiným závodníkem. 

  Pole na stopy byla v nadmořské výšce mezi 83 – 96 m a měla téměř uniformní povrch zemité 

podmítky po obilí - pro většinu stop, byla poměrně odpovídající očekávání a adekvátní požadavkům 

zkoušky IPO3.  

  Základní tábor pro stopařské práce, kde se losovalo, kontrolovaly se šňůry a odkud se společně 

vyjíždělo, byl ve vzdálenosti do 12 km od terénů se stopami. Na jednu stopu byl oficiálně určen čas 

12 minut ( patrné z plánovaného časového rozpisu), tento čas byl zde pro vypracování dostatečný, 

ale časově již  nebylo možné stopu náležitě slovně okomentovat a zhodnotit ( toto jsem si mohl 

„dovolit“ pouze u 5 stop z 98). 

   Z 98 hodnocených psů bylo uděleno 13 výborných, 43 VD, 19D, 9U a 14 N. Průměrný výsledek 

hodnocení – známka:  dobrá. Musím zmínit ještě jeden postřeh z práce psovodů, že ideální stopy 

předváděly se svými psy hlavně ženy. 

  Pro své čisté svědomí se musím zmínit o situaci, kdy tři položené stopy byly přeběhnuté asi 40 

min před vypracováním 3 až 4 jeleny. Mezi vedoucím stop a supervizorem bylo dohodnuto, že 

závodníci by měli tyto stopy vykonat bez možnosti opakování jejich stopy a to i v případě 

negativních následků na výsledný výkon psa. Všichni tři psi vykonali svou práci na tomto úseku 

stopy bez chyby. 

  Dále se ještě musím zmínit o neoficiální stížnosti a následném taktéž neoficiálním jednání o 

vytyčování stop. Vytyčování terénů bylo provedeno s několikadenním až téměř týdenním 

předstihem, jednotlivé stopy byly zaneseny - zakresleny do terénních plánků map, tyto materiály 

ofoceny a takto připravený soubor jsem dostal k posouzení a schválení před vlastním zahájením 

MS. Za toto velmi pečlivé a velmi korektně připravené „dílo“ odpovídal vedoucí stop pan  Mikael 

Laine, za což mu ještě jednou velmi děkuji. 

  Na závěr své zprávy chci ještě jednou vyzdvihnout práci celého „stopařského“ týmu, se všemi se 

mi velmi dobře pracovalo. Děkuji. 

 

                                      POSLUŠNOST A OBRANA 

   Tyto dvě části MS shrnul supervizor MS pan Wilfried Schäpermeier, který byl po všechny dny 

osobně na stadionu a vše kontroloval. Celkově hodnotil velmi dobrou připravenost psů, která byla 

mnohokrát hodnocena výbornými a velmi dobrými známkami. U posuzování poslušnosti by pro 

příště doporučoval možná trochu větší přísnost pro zadávání výborných, a aby se v hodnocení 

projevilo více nejen vlastní provedení cviku ale i nasazení, radost a rychlost.  



  Dále navrhuje u příštího MS prodloužit časový harmonogram mezi jednotlivými startujícími, aby 

bylo možné výkony lépe komentovat a hodnotit. Na tomto MS na to nebyl vůbec čas. 

   K obranám uvedl, že figuranti předváděli velmi dobrou, bezpečnou práci, se stejným provedením 

na všechny psy. Pouze v jednom případě se stalo, že se pes při obraně zranil, když před střetem 

uklouzl a do figuranta následně v plné rychlosti narazil. Ale tento pes nemá nic zlomeného, jen 

naraženou přední nohu. Včera večer ( v neděli 19.9.2010) byl p. Schäpermeier za psovodem osobně 

se na psa podívat a pes se jevil normálně, nekulhal. 

   Pan Schäpermeier pak dál mluvil o TSB, které se na obraně uděluje, chtěl by, aby mělo skutečně 

cenu i pro zařazení psa do chovu. 

   Pan Wilfried Schäpermeier poděkoval za korektní posuzování oběma rozhodčím. 

 

Do programu hodnocení MS bylo dále zařazeno téma agresivní psi. 

  Po slavnostním zahájení MS, když se závodníci vraceli z nástupu, napadl  pes z belgického týmu 

jednoho maďarského psa a velmi těžce ho zranil na ocase. Veterinární lékař navrhl amputaci 

zlomené části ocasu. Po této události se sešla komise rozhodčích a belgického psa znovu prověřila  

( test o neútočnosti, o normálním chování mezi lidmi,…). Výsledkem bylo konstatování, že pes se 

chová normálně, není agresivní,…že tedy není důvod ho diskvalifikovat. 

  Další nepříjemná věc byla, když na stupni vítězů kousl vítězný pes svého psovoda.  

Dál se zde rozběhla diskuze o stresových situacích, kdy pes může různě reagovat.  

Členové komise se shodli na tom, že oba tyto incidenty vrhají  špatné světlo na celý kynologický 

sport a pro příště je zapotřebí jakoukoliv agresivitu potrestat diskvalifikací. Pan Frans Jansen 

navrhuje, aby do příštího zasedání dali jednotliví členové návrhy, jak takovou situaci řešit. Pan 

Robert Markschläger ( Rakousko ) navrhuje : za agresi - diskvalifikace závodníka. Totéž navrhují 

také zástupci Maďarska, Řecka, České republiky, Španělska, Norska a další. 

 

6. Informace pracovní skupiny o návrhu ZŘ IPO, schvalování a návrhy dodatků změn 
 

  Pan Frans Jansen : Každá země dostala koncepty nového ZŘ IPO ( celkem tři). Na základě 

jednotlivých reakcí byly do jednotlivých konceptů zapracovány změny a na konci srpna 2010 

vzniknul konečný návrh ZŘ.  O tomto návrhu se ještě mluvilo na veřejném zasedání ve finské 

Lautsianě. Na tomto setkání se závodníky, s vedoucími týmů a vůbec s každým, kdo měl zájem, 

jsme objasňovali, ke kterým změnám došlo.  

 Pan Frans Jansen  seznámil dále přítomné ještě s jedním návrhem do nového ZŘ a to : Slovinsko 

navrhuje, aby platilo, že předmět může být položen od lomů v minimální vzdálenosti 20 kroků ( u 

zkoušek IPO) a 40 kroků u stopařských zkoušek FH. O tomto návrhu se krátce diskutovalo a pak 

byl přítomnými schválen. 

  Pan Frans Jansen dále popisuje další fázi vzniku nového ZŘ IPO – návrh nyní půjde na generální 

komisi FCI ( říjen 2010), ta rozhodne o schválení, pokud bude schválen, tak v prosinci 2010 na 

školení rozhodčích se bude už školit podle tohoto nového ZŘ. 

     

 

  7.   Informace o podmínkách pro vznik mezinárodního rozhodčího z výkonu 
 Pan Frans Jansen :  navrhuje, aby účastníci dodali představy svých zemích o pravidlech a 

požadavcích, které by měl splňovat mezinárodní rozhodčí z výkonu. Na březnové komisi chce toto 

téma uzavřít a vytvořit jednoznačná pravidla, podle kterých se mohou rozhodčí řídit, pokud chtějí 

posuzovat mezinárodní soutěže. 

   Sám pan Jansen navrhuje minimální věk 25 let, minimálně 2 roky praxi v posuzování na národní 

úrovni, dále zmiňuje dokument, který existuje v Rakousku, podle kterého by šlo taková pravidla 

vytvořit. 

  Návrhy poslat co nejdříve. 

 

   



8.   Mezinárodní „Richterpool“ ( mezinárodní rozhodčí z výkonu na webu) 

Na webových stránkách FCI jsou uvedeni rozhodčí s mezinárodní působností. Je potřeba tyto 

stránky sledovat a dodávat případná doplnění nebo opravy. 

( http://www.fci.be/uploaded_files/125-2007-annex-de.pdf ) 

 

  

9.   Informace pracovní skupiny mondioring ( Md) 

Pan Michel Boisseau  informoval delegáty o akcích Md, MS v Md se koná 29.9. – 3.10.2010  

v Rotterdamu, velmi srdečně zve všechny příznivce, aby se přijeli podívat. MS proběhne podle již 

zavedených a osvědčených pravidel, kdy ve čtvrtek probíhá soutěž podle 1. a 2. stupně a od pátka 

do neděle probíhá vlastní MS podle 3. stupně zkoušky.  ( web. : www.mondioring.org  , 

http://mondioring.org/aankondigingen/timetable-Programme.pdf  ) 

  Další zasedání  5. – 8.3.2011 Švýcarsko 

 

     10.   Představení MS stopařů 2011 

 14.- 17.4.2011, Jižní Chorvatsko, město Zadar-Nin 

 MS stopařů uvedl pan Zdravko Klicek .  Všem delegátům rozdal informační materiály a sadu všech 

předmětů( 2x kůže, 2x textil, 1x dřevo, 1x guma, 1x silonová textilie ).  

Země přihlášky : do 31.1.2011 

Závodníci přihlášky : do 25.3.2011 

Oficiální webové stránky budou otevřeny od 1.12.2010. Zde budou podány základní informace o 

celém stopařském mistrovství s ukázky terénů a další.  

www.ipo-fh2011.hr       

 Rozhodčí – supervizor – Brano Push ( Slovinsko) 

                  - 1.rozhodčí – Georg Schayrer ( Rakousko) 

                  - 2.rozhodčí – Daniel Peres ( Itálie) 

 

 

11. Různé 

  * Pan Frans Jansen informoval členy komise, že dostal návrh z Rakouska na změny BH ZŘ, 

neměl zatím vůbec čas si tento dopis a s ním i návrh pročíst. Toto udělá ihned po MS a neprodleně 

pošle všem zástupcům informace. 

  *Příští MS Reihne, Německo. Supervizor – Robert Markschläger 

                                              Supervizor stopy – Rudi Krauer 

                                             Stopy – Sink Kwak ( Nizozemí) 

                                              Poslušnost – Jos Mondot ( Luxenbursko) 

                                              Obrana – Pierre Wahlström 

 

  *Školení rozhodčích : 11.,12.12. 2010 , Madrit, AC Hotel Arganda, Avda de Madrid 47, 

                                                                28500 Arganda   del Rey 

                                    Téma : nový IPO ZŘ 

 

12. Stanovení příštího zasedání 

12.3.2011 Reihne, Německo 

 

 

 

 

Zprávu zapsala ing. Lea Šveráková 

 

 

 

http://www.fci.be/uploaded_files/125-2007-annex-de.pdf
http://www.mondioring.org/
http://www.ipo-fh2011.hr/


                             

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

       

 

 

 

 
 


