
        ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce 

retrieverů  

pořádá ve spolupráci s AMČR,  

VLS ČR s.p. Divize Mimoň  a  MS Houštka 

SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR 

RETRIEVERŮ 

Kvalifikace na DERBY ČR 2018 
Klubové lesní zkoušky 

a Klubové podzimní zkoušky 
Oboje zkoušky se zadáním titulu CACT a res. CACT 

dle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1.1.2015 

včetně úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro 

retrievery platné od 1.1.2017 
MS Houštka   29.9. - 30.9.2018 

 

 

   

 
 

Ředitel zkoušek:  Marie Machová 

Správce zkoušek: Jaroslav Mach 

Ekonom: Petr Krutský 

Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna 

Program 29.9.2018:  

07.30 – 08.00 hod. Sraz účastníků zkoušek - klubovna mysliveckého spolku Houštka 

08.00 – 08.30 hod. Presence , porada rozhodčích 

08.30 – 09.00 hod.  Rozlosování a zahájení 

09.00 – 17.00 hod.  Přejezd do honitby a posuzování 

Program 30.9.2018:  

07.30 – 08.00 hod. Porada rozhodčích 

08.00 – 16.00 hod.  Přejezd do honitby a posuzování 

18.00 – 18.30 hod.  Zakončení a vyhlášení výsledků  

 

 
Poplatek za Svat. Pohár   3600.- Kč,  pro členy KCHLS  1900,- Kč 

je nutné uhradit na účet: 

číslo účtu:  710772339/0800 

 variabilní symbol: 777 

 konstantní symbol: 0558 

 specifický symbol: 29092018 

 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + Sv. pohár 

Poplatek zahrnuje polední stravu pro vůdce po oba dny 
Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, 

kterou zašlete na adresu:  



zkousky@kchls.cz  

nebo   

Petr Krutský, Turkovická 409, 251 65 Ondřejov,, tel. 602 369 906, 

nejpozději do 12.9.2018. 
Bez doložení tohoto startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu!!! 

 Při presenci v den zkoušek bude vybírán ještě poplatek 2x 200,- Kč na zvěř. 

 

Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. 

Vložné je nevratné.  

Formulář přihlášky získáte na OMS příslušném vašemu bydlišti nebo si jej můžete stáhnout 

ze stránek KCHLS na adrese www.kchls.cz. 

 

 
 

Podmínky Svatováclavského poháru 

Na zkouškách se bude posuzovat dle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1.1.2015 včetně 

úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery platné od 1.1.2017. Svatováclavský pohár 

jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z KPZ a KLZ. Přihlásit se pouze na jedny zkoušky je 

možné jen  v případě volných míst, přednost však mají uchazeči o celý Svatováclavský 

pohár. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, CACT a Res. 

CACT . (Vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje.) Vítěz Svatováclavského poháru se 

určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s 

nejnižším součtem je Vítězem. V případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe 

umístil na Klubových lesních zkouškách. Za úspěšné absolvování KLZ a KPZ obdrží každý 

účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu 

původu psa. V případě, že z jedné zkoušky pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve 

které uspěl. Na Svatováclavském poháru může startovat maximálně 18 psů. 

 
Kvalifikace na Derby ČR 2019 

Kvalifikace na Derby ČR 2019 

Na Derby ČR 2019 se psi kvalifikují na jednotlivých Derby, pořádaných v roce 2018 tak, že plánovaný 
počet startujících na Derby ČR 2019 (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2018 a 
vznikne počet kvalifikujících se psů z jednotlivých Derby v roce 2018. Při třech Derby se kvalifikuje 8 
psů z každého, při čtyřech Derby 6 psů, při šesti Derby to jsou 4 psi. Při sedmi pořádaných Derby se 
kvalifikují první 3 psi z každého a následně 3 psi z kvalifikační tabulky, kteří se umístí na 22.-24. místě 
kvalifikační tabulky. Při pěti uspořádaných Derby je to 5 psů z prvních čtyřech Derby a 4 psi z pátého 
Derby. Pátý pes z posledního pátého Derby (dle data konání) se stává 1. náhradníkem bez ohledu na 
dosažený součet umístění a počet bodů. V případě, že některý pes se kvalifikuje z více Derby, nebo 
kvalifikovaný pes účast na Derby 2018 nepotvrdí v termínu, bude povolán další pes dle pořadí 
náhradníků. 
 

Pořadí náhradníků bude vytvořeno ze všech psů z jednotlivých Derby dohromady dle následujícího 
klíče: 
1.  Součet umístění  KPZ + KZVP nebo KLZ  (nižší součet) 
2.  Součet bodů KPZ + KZVP nebo KLZ  (vyšší součet) 
3.  Vyšší počet bodů na KPZ ( u Sv. poháru KLZ ) 
4.  Pokud výše uvedená kriteria nerozhodnou, bude se postupovat dle zkušebních řádů (chovnost, 
věk atd.) 
V případě, že takto stanovenou nominací se nezíská počet 24 startujících psů, bude počet startujících 
doplněn o zájemce, přihlášené bez kvalifikace. Seznam kvalifikovaných psů včetně náhradníků bude 
zveřejněn na webových stránkách KCHLS po skončení poslední soutěže. 
 
 

PODMÍNKY PRO ÚČAST: 

 

1. Zkoušek se mohou účastnit jedinci všech plemen retrieverů. 
2. Na zkouškách se bude posuzovat podle Soutěžního řádu ČMKJ (platného od 1. 1. 2015) včetně 

úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery platné od 1.1.2017. Ke zkouškám nebudou připuštěni 

mailto:zkoušky@kchls.cz
http://www.kchls.cz/


psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách podle Soutěžního řádu 
ČMKJ. 

3. Vůdce je povinen zejména: 
a) znát platný Soutěžní řád ČMKJ a řídit se jím 

b) dostavit se na zkoušky včas 

c) předložit průkaz původu psa a prokázat jeho totožnost (ČIP nebo tetování ve shodě s PP) 
d) předložit očkovací průkaz (nebo Pet pas), kde bude uveden záznam o platném očkování proti 

vzteklině 

e) být vybaven vhodným loveckým vodítkem přes rameno (bez stahovací smyčky) 
f) být odpovídajícím způsobem ustrojen 

g) uhradit před zahájením zkoušek v hotovosti poplatek za zvěř (2 x 200,- Kč) 
h) uhradit před zahájením zkoušek v hotovosti poplatek za střelce (2 x 100,- Kč) . 

4. Pořadatel neručí za úraz či ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 
5. Vůdci bude přidělen střelec pořadatelem za úhradu 2 x 100,- Kč. 
6. Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně a umístí se ve 

svém plemeni na prvním, resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za 
mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv. 

7. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá. 
8. Pořadatel má právo bez sdělení důvodu odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém 

rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek. 
9. Program zkoušek a jednotlivé časy jsou pouze orientační a záleží na průběhu zkoušek. 
10. Změna sponzorů zkoušek vyhrazena. 
 
Veterinární podmínky 

1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným 
očkovacím průkazem dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákona nebo platným pasem zvířete v 
zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. 

2. Účastnit se zkoušek se mohou jen ti psi, kteří prošli vstupní kontrolou a kteří mají předepsané 
veterinární doklady (platné očkování proti vzteklině).   

3. Háravé feny, feny ve druhé polovině březosti a nemocní psi nebudou ke zkouškám 
připuštěni. 

4. Po dobu konání zkoušek bude zajištěna veterinární pohotovost. 
 

Vůdci se dostaví na zkoušky včas a musí být vybaven :  

      vodítkem přes rameno,  

      průkazem původu psa,  

      očkovacím průkazem, nebo PET pasem  

      musí znát soutěžní řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen.   
 

Na zkouškách se bude posuzovat podle soutěžního řádu ČMKJ platného od 1.1. 2015  pro dané 

plemeno, včetně úpravy soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery platné od 1.1.2017, která je 

přílohou těchto propozic! 

 

 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.  

Korona je vítána, musí se však řídit pokyny rozhodčích a pořadatelů.   

 

 

  Krmivo    
 

 
 



 

Sraz účastníků :    klubovna MS Houštka. Z dálnice Praha – Mladá Boleslav výjezd na St. 

Boleslav a dále směr  Nový Vestec. Na konci St. Boleslavi v pravoúhlé zatáčce v lese jeď rovně 

do lesa. Zde bude ukazatel „ Zk. Retrieverů“.   

 

GPS: 50°11'22.77”N 14°42'47.8”E 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubytování:   si každý zajišťuje sám. Místa jsou předjednána v hotelu JIZERA 

http://www.hoteljizera.cz/ a objednávky k zajištění ubytování proveďte telefonicky s Vratislav 

Čeněk (mobilní telefon: +420 602 206 626) nikoli mailem. Hotel se nachází  v obci Otradovice v 

těsné blízkosti místa zkoušek. Výborné posezení, jídlo a naše pesany budou akceptovat. Pro 

zachování čistoty vezměte pod pejsky deky. 

 
GPS: 50°12'23.77”N 14°44'46.05”E 

 

 
 

Informace o organizaci zkoušek poskytne: 

           Jaroslav Mach Stará Boleslav Vestecká čp. 1096,  774 508 281 

 

 

 

 

Přejeme mnoho úspěchů! 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoteljizera.cz/


Příloha: 
 

Úprava soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery  

 

Soutěžní řád ČMKJ byl schválen s platností od 1. 6. 2014 a tudíž se podle něj posuzují již 

3 sezóny soutěží pořádaných pro vyjmenovaná plemena. Na základě dosavadních 

zkušeností s uplatňováním nového Soutěžního řádu ČMKJ předložili Retriever Klub CZ o. 

s. a KCHLS o. s. tuto úpravu Soutěžních řádů ČMKJ pro plemena retrieverů. Úprava byla 

odsouhlasena ČMKJ a je platná pro všechny soutěže retrieverů se zadáváním čekatelství 

titulů od 1. 1. 2017. 

 

Doplňky k jednotlivým disciplínám: 

1) Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře – popis disciplíny shodný, změna v hodnocení  

- známka 2 - na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut 

- známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách jeden kus do 12 

minut 

- známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese žádný kus 

 

2) Přinášení – do popisu disciplíny doplnit – vylučující chybou je když pes bere 2 kusy 

najednou (při disciplínách se dvěma aporty). 

 

3) Přinášení kachny z hluboké vody – z popisu disciplíny vyplývá, že přinášení se hodnotí 

do známky za disciplínu a proto navrhujeme z tabulek vypustit samostatné hodnocení 

pomocnou známkou z přinášení (v tabulce ZV a PZ disciplína 5). 

 

4) Dvojitý aport v terénu – z popisu disciplíny vypustit větu: Každý povel k usměrnění psa 

před vypuštěním snižuje známku. 

 

5) Vlečka se srstnatou zvěří, vlečka s pernatou zvěří – do popisu obou disciplín doplnit 

větu: Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x. Do hodnocení obou disciplín doplnit: 

známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř nepřinese ani po 3. nasazení na vlečku. 

 

Doplněk do úvodní části: 

6) Mezinárodní soutěž retrieverů – MSR - za větu: Soutěží se podle Soutěžního řádu pro 

KVZPR - doplnit větu: Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo k účasti na 

dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro vítěze MSR 

pořadatelům. 

 


