
        Předsednictvo ČMKU  

        KP pasení ČMKU 

Vážené předsednictvo ČMKU, Komise pasení 

Dne 20.11.2021 proběhlo online zasedání FCI komise pasení, ze kterého Vám zasílám zprávu 

v následujících bodech. 

1. FCI Mistrovství Evropy v pasení 2023 „FCI HEC TS“ 

V roce 2022 se mělo 1. Mistrovství konat v Maďarsku. To je z důvodu rušení mnoha trialů v Evropě 

přesunuto na 22.-24.9.2023. V roce 2024 bude mistrovství v Itálii.  

Žádám proto KP, aby stanovila podmínky pro kvalifikaci českých týmů tak, aby případně mohla být 

včas zapracována do plánovaného kalendáře pro rok 2022. ČR může vyslat 2 psy a jednoho 

náhradníka (psovod může vést pouze 2 psy při dané akci).  

2. Zprávy z jednotlivých zemí předkládané zástupci KP FCI 

Odhlasovali jsme, že sjednotíme formát předkládaných zpráv z jednotlivých zemí. P. Inna Baranova 

tak zašle jednotný formulář k vyplnění. Jakmile jej obdržím, přepošlu KP. Pravděpodobně se budou 

vyplňovat počty startů, akcí, areálů atd. 

3. Rozhodčí pasení FCI 

Do příštího zasedání KP FCI máme předložit seznam rozhodčích. Byli jsme vyzváni, abychom do 

tohoto seznamu, který má být zveřejněn na webu FCI v sekci rozhodčích, zařadili pouze ty 

mezinárodní (nikoli národní). Dále jsme byli vyzváni, abychom pečlivě seznam zvážili a uváděli 

rozhodčí, kteří jsou aktivní a schopní funkci vykonávat (s přihlédnutím k vývoji pasení). Seznam by 

měl být každý rok aktualizován. 

Prosím KP a předsednictvo  ČMKU o aktuální seznam aktivních mezinárodních rozhodčích pro rok 

2022, který odešlu ke zveřejnění a to do konce ledna 2022. 

4. Úprava stávajících řádů pasení 

Na příštím zasedání budeme hlasovat o úpravách a změnách ve stávajících řádech pasení. Ke 

každému řádu byla vybrána vedoucí osoba, která bude změny a připomínky jednotlivých zástupců 

členských zemí průběžně zpracovávat a všem členům KP FCI bude kompletní znění zasláno nejpozději 

10 dnů před konáním. Já jsem pověřena řády pro CS. 

Prosím KP aby vyzvala rozhodčí a oba spolky pasení (SPCZ a ČAOPP) k připomínkám. Vzhledem 

k tomu, že mám na starost zpracování řádů CS od ostatních členů KP FCI velmi uvítám, aby 

připomínky na národní úrovni průběžně evidovala a přehledně zpracovala KP a mně následně předala 

až jednotnou formou. Prosím o zpracování do 31.12.2021 tak, aby bylo dostatek času následně naše 

připomínky podstoupit dál. 

5. Nové řády pro strážní psy – NGAT a WTLGD 

Řády jsou k připomínkování a měly by se také odhlasovat na dalším zasedání. V příloze zasílám. 



Žádám KP o rozeslání těchto řádů k připomínkování opět rozhodčím a oběma spolkům, případně 

chovatelským klubům zastřešujícím daná plemena. Bylo by vhodné řády přeložit a rozeslat i českou 

verzi. Opět prosím o připomínkování do konce roku, jako je tomu u stávajících řádů. 

6. Plánovaná zasedání KP FCI 

Další online meeting Komise pasení FCI proběhne v neděli 27.3.2022. Na programu bude hlasování o 

změnách stávajících řádů pasení FCI a přijetí nových řádů FCI pro strážní psy. 

9.-10.7.2022 proběhne zasedání KP FCI v Německu.  

 

Daniela Rájová 

zástupce KP FCI za ČR      Načešice 22.11.2021 

 

 


