
Návrh Komise pro rozhodčí z ledna 2021 k projednání P ČMKU 

 

1) Žádosti o teoretické rozšiřovací zkoušky 

 

L. Trnková – americký kokršpaněl 

Ing. N. Klírová – anglický špringršpaněl 

M. Hegr Klivarová – border teriér 

M. Semeráková – aljašský malamut 

Výše uvedené rozhodčí splnily podmínky pro absolvování teoretických rozšiřovacích 

zkoušek, KR tedy účastí souhlasí a zároveň doporučuje, aby v případě úspěšného absolvování 

byla s ohledem na současnou epidemickou situaci a nemožnost pořádání výstav uskutečněna 

i zkouška praktická. 

 

2) Žádost rozhodčí M. Semerákové o snížení počtu jedinců k hospitacím  

Rozhodčí žádá o snížení počtu jedinců k hospitacím na plemeno grónský pes.  

KR doporučuje tuto žádost projednat na nejbližším zasedání. 

 

3) Žádost rozhodčí Ing. E. Zatyko Mayerové o umožnění teoretické zkoušky bez hospitací 

Rozhodčí žádá o umožnění teoretické zkoušky bez předchozích hospitací na plemena shar-pei 

a dánská doga. KR nedoporučuje ke schválení. 

 

4) Žádost rozhodčí Ing. J. Jindřichovské o absolvování praktické zkoušky potřebné k přiznání 

FCI skupiny VIII 

Vzhledem k současné epidemické situaci a splnění předchozích podmínek. KR doporučuje 

přiznání FCI skupiny VIII. 

 

5) Praktické zkoušky 

S ohledem na současnou situaci KR navrhuje konání individuálních praktických zkoušek, viz 

níže uvedený seznam rozhodčích, míst konání a zkušební komise. 

 

a) Praha 

zkušební komise: M. Václavík, V. Tichá 

Rozšiřující rozhodčí:  

B. Štýbrová - border colie  



T. Knedlhans - holandský ovčák 

L. Klímová - kolie krátkosrstá a dlouhosrstá, šeltie  

Ing. V. Hutěčka – patterdale teriér 

Opakování závěrečných praktických zkoušek čekatelů: 

E. Plíštilová – šeltie, L. Studýnková - anglický setr 

 

b) Frankův Dvůr 

zkušební komise: M. Václavík, O. Vondrouš 

K. Vaníčková - flanderský bouvier 

A. Brůžková - irský setr, pointer 

K. Frank - argentinská doga, curly coated retriever 

MVDr. J. Kočová - auvergneský ohař, bretaňský ohař dlouhosrstý 

S. Beránková - beagle, bloodhound, švýcarský honič 

 

c) Brno 

zkušební komise: M. Václavík, Z. Jílková 

Mgr. N. Střalková - středoasijský pastevecký pes 

Mgr. J. Müllerová - deerhound 

MVDr. J. Nosek - auvergneský ohař, italský ohař, italský spinone 

 

6) KR doporučuje, aby rozhodčí, kterým bylo schváleno rozšiřování v rámci FCI skupin, 

absolvovali ústní zkoušky na níže uvedená plemena 

Ing. I. Černohubová - FCI IV. jezevčíci 

MVDr. V. Chrpová -FCI VII.  

1) anglický setr, auvergneský ohař, italský ohař, maďarský ohař (oba) 

2) pointer, slovenský ohař hrubosrstý, výmarský ohař 

D. Smékal - FCI VII. anglický setr, slovenský ohař hrubosrstý, pointer, německý ohař 

dlouhosrstý 

M. Plundra - FCI II.  

1) knírači, bullmastif, hovawart, německý boxer, tibetská doga 

2) trpasličí pinč, pyrenejský horský pes, tosa , anglický buldok, shar-pei 



R. Cepková R. - FCI VIII. 

1) anglický kokršpaněl, flat coated retriever, lagotto romagnolo, německý křepelák, 

portugalský vodní pes 

2) kooikerhondje, anglický špringršpaněl, clumber španěl 

Lysák R. - FCI V. 

1) eurasier, faraonský pes, karelský medvědí pes, norský losí pes šedý, peruánský naháč 

2) sibiřský husky, thajský ridgeback, lajky, sicilský chrt 

Kučerová P. - FCI IX.    

1) bišonek, bostonský teriér, čínský chocholatý pes, čivava, francouzský buldoček 

2) kavalír King Charles španěl, lhasa apso, maltézský psík, mops, malý kontinentální španěl, 

japan chin 

R. Kubeš R. - FCI X.  - anglický chrt, irský vlkodav, italský chrtík maďarský chrt, saluki 

P. Márová - FCI III.  - stafordšírský bullteriér, border teriér, yorkšírský teriér, Jack Russel teriér, 

český teriér, foxteriér hladkosrstý i drsnosrstý 

 

 

 

 

 


