Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 03.10.2018
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda

Kontrola minulého zápisu
ad1) z 18.01.2018 Žádost rozhodčí Ing. D. Mervové o povolení rozšíření pro zbývající plemena FCI
skupiny VIII: německý křepelák, kooikerhondje, portugalský vodní pes. V případě plemen, která se na
výstavách téměř nevyskytují (barbet, irský vodní španěl, americký vodní španěl, field španěl, sussex
španěl, wetterhound a španělský vodní pes) rozhodčí žádá o možnost vykonání pouze teoretické
zkoušky. KR doporučila žádost projednat až po absolvování praktických zkoušek na plemena
retrieverů.
Rozhodčí již absolvovala praktické zkoušky na všechna plemena retrieverů. KR doporučuje vydat
hospitační listy na německého křepeláka, kooikerhondje a portugalského vodního psa. U plemen,
která se na výstavách téměř nevyskytují, KR doporučuje absolvovat pouze teoretickou zkoušku, jedná
se o tato plemena: barbet, irský vodní španěl, americký vodní španěl, field španěl, sussex španěl,
wetterhound a španělský vodní pes.

1) Žádosti o rozšíření aprobací
Zdenka Jílková – jezevčík, knírači, bernský salašnický pes
Ing. Naděžda Klírová – americký kokršpaněl
Michaela Semeráková – aljašský malamut, grónský pes
Ing. Zita Krepsová – německý ohař krátkosrstý, český fousek
Miroslav Roškota – dobrman, knírač
Lenka Fairaislová – rhodéský ridgeback, dalmatin, beagle
Karel Klobása – bullmastif, italský corso pes, shar-pei
MVDr. Josef Nosek – auvergneský ohař, italský ohař krátkosrstý, italský spinone
Ing. Edita Jelínková Hrdličková – bordeauxská doga, bullmastif, tosa inu – podléhá schválení 2. klubu
Ing. Radovan Lysák – americká akita, mexický naháč, jezevčík
KR doporučuje výše uvedené ke schválení.
Jakub Kadlec – čínský chocholatý pes – podléhá schválení 2. klubu
KR doporučuje vydat HL až po schválení aprobace na plemeno mops.
Ing. Vladimír Hutěčka – patterdale teriér, toy foxteriér
Z důvodu málopočetnosti plemene toy foxteriér KCHT žádá o umožnění pouze teoretické zkoušky.
KR doporučuje ke schválení.

2) Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
Petra Brožová – podmínky splněny
Tomáš Leinveber – podmínky splněny
KR doporučuje ke schválení.

3) Žádost o možnost rozšíření aprobace o soutěž JH
KR obdržela žádost rozhodčí Kateřiny Rovenské o rozšíření aprobace na soutěž Junior handling.
KR doporučuje zařazení na příští školení JH.

4) Žádosti rozhodčích rozšiřujících jako skupinoví rozhodčí
Rozhodčí A. Grygarová žádá KR o prominutí hospitace na plemena kuvasz a pyrenejský ovčák
s krátkou srstí v obličeji, která jsou málopočetná a na výstavách se téměř nevyskytují.
KR doporučuje absolvování teoretických zkoušek na výše uvedená plemena bez absolvování
hospitací.
Rozhodčí R. Kubeš žádá KR o prominutí hospitací na plemena sealyham teriér a manchester teriér,
důvodem je též minimální účast plemen na výstavách.
KR doporučuje ke schválení prominutí hospitace u plemene sealyham teriér, které se výstav téměř
nezúčastňuje. Vzhledem k tomu, že plemeno manchester teriér se výstav účastní, KR doporučuje
absolvovat požadovanou hospitaci.

5) Žádosti rozhodčí o rozšíření v rámci skupiny
KR obdržela žádosti o rozšíření v rámci skupiny od následujících rozhodčích:
MUDr. Tadeáš Maślanka – FCI skupina X
Ing. Iva Černohubová – FCI skupina VII
KR doporučuje postupovat v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích článkem 4 bodem 2, aby
byly osloveny chovatelské kluby a rozhodčí byli uveřejněni na webu ČMKU k připomínkování, po 30
dnech bude žádost předložena ke schválení P ČMKU.
Tomáš Leinveber – FCI skupina III

KR konstatovala, že v současné době je pro FCI skupinu 27 rozhodčích. KR doporučuje postupovat
v rozšiřování klasickým způsobem.

6) Žádost rozhodčího F. Polehni
Rozhodčí F. Polehňa žádá KR o přidělení aprobace na plemeno americký bezsrstý teriér. Rozhodčí
má aprobaci na FCI skupinu III a neuznaná plemene patterdale teriér a toy teriér.
KR nemá námitky proti rozšíření aprobace, pokud budou splněny podmínky dané Řádem pro
rozhodčích.

7) Žádost rozhodčí MVDr. J. Kočové
Rozhodčí MVDr. J. Kočová žádá KR o umožnění závěrečné teoretické zkoušky na plemeno slovenský
ohař hrubosrstý na základě jedné absolvované hospitace na klubové výstavě na Slovensku, které se
zúčastnilo 20 jedinců. Dle sdělení, toto málopočetné plemeno není v ČR prakticky vystavováno.
KR doporučuje ke schválení s ohledem na velký počet odhospitovaných jedinců v zemi původu
plemene.

8) Žádost rozhodčí MVDr. K. Eichacker
Rozhodčí MVDr. K. Eichacker se na KR obrátila s prosbou o udělení výjimky pro složení teoretické
zkoušky na plemeno lakeland teriér, rozhodčí absolvovala dvě hospitace (národní výstava, speciální
výstava), kde splnila i stanovený počet jedinců k hospitacím. Pracovní vytížení a stanovený rozpis
rozhodčích ji však během tohoto roku neumožnili absolvovat hospitaci u povinného rozhodčího.
KR doporučuje dodržet počet třech hospitací a souhlasí, aby zbývající hospitace byla se souhlasem
klubu uskutečněna u mezinárodního rozhodčího.

9) Žádost adeptky o výjimku dle Řádu pro jmenování rozhodčích
KR obdržela žádost o výjimku týkající se vlastnictví chovatelské stanice od adeptky na rozhodčí
T. Hesounové. Žadatelka uvádí, že se aktivně účastní chovu chovatelské stanice Bohemia Bras, kterou
vlastní její matka.
KR doporučuje žádost o výjimku ke schválení.

10) Stížnost na jednání rozhodčího
Stížnost vystavovatelky na rozhodčího T. K., který dne 15.07.2018 na Národní výstavě v Mladé
Boleslavi posuzoval plemeno pudl. Vystavovatelka uvádí, že jí rozhodčí neumožnil zúčastnit se
posuzování o Národního vítěze (NV). Dle sdělení byla na výstavě se dvěma fenami, které měly jít
společně o NV. Po ukončení posuzování 2. feny se vystavovatelka odebrala k handlerce, které chtěla
fenu předat a vzít druhou. Po připravení jejích dvou fen je chtěla nastoupit do kruhu, pan rozhodčí jí
však „velmi nevychovaným„ způsobem sdělil, že NV už zadal. Dle sdělení byla ostatním vystavovatelů
umožněna výměna handlera.

KR konstatovala, vzhledem k tomu, že na výstavě nebyl podán protest, nelze situaci zpětně řešit.

11) Žádosti rozhodčích o ukončení činnosti
Rozhodčí Jana Kunzlová a Ing. Zdeněk Kunzl zaslali vyjádření, že již nechtějí dále působit jako
rozhodčí exteriéru psů.
KR vzala žádosti na vědomí a doporučuje P ČMKU odeslat rozhodčím oficiální poděkovaní za práci
rozhodčího.

12) Konzultant pro FCI skupinu VII
KR navrhuje konzultanta na FCI skupinu VII MVDr. F. Šimka.

13) Termíny zkoušek a seminářů
KR navrhuje termíny zkoušek a seminářů:
seminář čekatelů 13. a 14.11.2018
rozšiřovací zkoušky rozhodčích 21. a 22. 11.2018
závěrečné zkoušky čekatelů 05.12.2018
vstupní zkoušky adeptů 14.12.2018

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

