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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ FCI KOMISE PRO RETRIEVERY 

 

Akce: Setkání FCI komise pro retrievery   

Datum konání: 9. 11. 2012          

Místo konání: Milán, Itálie  

 

Zpráva:  

Dne 9. 11. 2012 se uskutečnilo pravidelné zasedání FCI komise pro retrievery. Setkání 

se koná každoročně společně s prestižními akcemi (zejména The European Cup for 

Retrievers ).   

Na setkání v Miláně jsem seznámil přítomné delegáty s organizací české kynologie a 

přiblížil lovecké využití retrieverů v ČR. Následně se probíraly (zjednodušeně) tyto 

okruhy:  

1. Revize předchozích zápisů a činnosti komise. 

2. Analýza rozhodnutí předsednictva FCI v kontrastu s odlišným předchozím 

rozhodnutím FCI komise pro retrievery:  

a. CIT – Mezinárodní šampionát práce lze získat na základě dvou titulů 

CACIT v jedné zemi pod dvěma různými rozhodčími (nikoliv v alespoň 

dvou zemích). Zajímavý nesoulad s mezinárodním šampionem krásy, 

kdy je potřeba získat titul CACIB v různých zemích.  

b. Na mezinárodním Field Trialu musí být alespoň jeden oficiální FCI 

rozhodčí z jiné země, než je země organizátora (tzn. ten, který je na 

seznamu FCI rozhodčích pro Field Trialy – za ČR není tento seznam 

vyhotoven! Konzultoval jsem tuto problematiku a je třeba vytvořit 

jasnou metodiku a vygenerovat úzkou skupinu specializovaných 

rozhodčích na Field Trialy). 

c. Předsednictvo FCI nepodporuje pořádání CACIT Field trialů v jiných 

zemích (FCI Komise řešila způsob, jak tohle aplikovat… možným 

způsobem je spoluorganizace akcí subjekty ze dvou zemí).  

d. Otázka mezinárodního šampionátu (nutnost / typ zkoušky). 



3. Řešení kvalifikačních podmínek v členských zemích pro účast na prestižních 

akcích (CdE, ICC, IWT – stanovit jasná pravidla, nebo jen doporučení). 

4. Určení role (povinností) delegáta při FCI Komisi pro retrievery. 

5. Problematika udílení titulů monorchid / cryptorchid psům. Není možné a je 

nutné toto kontrolovat! 

6. Příprava prestižních akcí v dalších letech: Coupe D’Europe / Individual 

Challenge Cup, International Working Test. Coupe D´Europe měl být v roce 

2013 organizován ve Švedsku, což však nebude možné. Padl zde návrh na 

spolupořádání akce ze strany Německa a České Republiky (již v měsíci 

listopadu dojde k dalšímu jednání se zástupcem FCI Komise za Německo) 

7. Otázka seznamu rozhodčích pro mezinárodní Field Trialy – zde musíme co 

nejdříve zaslat seznam rozhodčích.  

 

Jakmile přijde oficiální zápis, ihned zdůrazním klíčové body a rozešlu na relevantní 

subjekty (ČMKU, ČMKJ, KCHLS, Retriever CZ + případně další „kluby“ a spolky 

věnující se loveckému / sportovnímu uplatnění retrieverů) a dopracuji (včetně 

nezbytných příloh a dokumentů). Mezi další a klíčové poznatky také patří to, že 

CACIT by se měl pro retrievery zadávat pouze a jen na Field Trialech (nikoliv na 

dalších typech zkoušek).  

Na základě této zprávy také prosím o spolupodílení se na nákladech, které jsou 

s účastí na zasedání spojeny a v souladu s pravidly ČMKU. 

V Hutisku Solanci 15. 11. 2012  

 

 

                                                                                

       Mgr. Radim Kašpar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                     Zástupce ČR v FCI Komisi pro retrievery                                                                                                                                                             

                                                                                                    

Přílohy:  

1. Agenda zasedání 

 

 


