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Vážení členové klubu
úvodem bych se Vám všem ráda omluvila za zpoždění se zpracováním zpravodaje za
rok 2019.
Ke konci roku 2019 bylo se zastupováním a „dvoj“ funkcí tolik práce, k tomu mé plánované
zdravotní hospitalizace, že nebylo v mých silách zpravodaj zpracovat. Slib z členské schůze v únoru
2020 plním s dvouměsíčním zpožděním a pevně věřím za sebe i celý výbor, že další, letošní
Zpravodaj, již vyjde v termínu těsně před koncem roku – začátkem ledna 2021 tak, aby mohly být
zveřejněny zprávy poradců chovu a všechny akce klubu plánované na další kalendářní rok. Uzávěrka
pro členy a zasílání příspěvků je 15. 11. 2020.

Budeme se snažit v průběhu roku postupně zpracovávat informace, doplňovat a zlepšit webové
stránky, tak abyste měli co nejvíc informací a nalezli, co hledáte. Budeme se starat o chod a zdárný
průběh akcí klubu a věříme, že současný vývoj karantény s COVID 19 nám brzy dovolí vrátit se do
běžného režimu, abychom se všichni naplno mohli vrhnout do dění běžného života i klubových akcí,
výcviku a dalších aktivit.

Samozřejmě, že jsme Vám k dispozici dle jednotlivých pozic ve výboru, stejně tak jako poradci
chovu, kteří s Vámi komunikují a poskytují informace k chovatelské agendě. Zde došlo k některým
změnám, zpoplatnění krycích listů (dále KL), uchovnění, ale budeme se snažit usnadnit Vám
obeznámení se s novinkami a napomoci s agendou i stažením formulářů z webu. Rovněž došlo
k úpravám u zkušebního řádu v disciplíně vyhledávání (KPZ, KLZ, KVZPR, KZVP) – informace o
nich naleznete na webu v sekci: zkoušky - informace výcvikáře.

V letošním roce došlo díky karanténě k přesunu klubových výstav. Bohužel termíny nebylo
možné více korigovat, proto se všechny budou konat, v případě že situace dovolí, v měsíci září: 12. 13. 9. Královice u Kladna a 26., 27., 28. 9. Kelč (zde budou i předány ceny za soutěž PES roku a
kluboví šampioni). Od měsíce května budou pořádány zkoušky OVVR a následně pak i zkoušky LU.
Jedny zkoušky byly již zrušeny a další budou posunuty na pozdější termín. V měsících červenec srpen jsou naplánovány vrcholné zkoušky klubu: v červenci Pohár prezidenta, v srpnu pak MSR a
v dalších měsících následují další, na podzim pak i MFTR. Na zkoušky mimo MSR je možné se již
hlásit a věříme, že s mnohými z Vás se na akcích nejen zde jmenovaných setkáme. Samozřejmě
srdečně zveme i na další zkoušky pořádané klubem, některé se již nyní plní a to znamená jediné, že
se svými pejsky pracujete a plánujete účast.

Ještě jednou bych Vám za sebe, ale i celý výbor, chtěla popřát obzvlášť v této poněkud
nestandardní době hodně zdraví, pozitivní energie, elánu a krásných chvil s Vašimi čtyřnohými
parťáky. Věřím, že bude dostatek příležitostí v přátelské atmosféře se sejít a strávit společný čas.

Bc. Soňa Sehnalíková, prezident RK CZ
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Kontakty
Prezident

Bc. Soňa Sehnalíková
756 43 Kelč 83
tel.: +420 777 00 65 09, e-mail: prezident@rkcz.cz

Víceprezident

Ing. Miluše Bartusková, Ph.D.
720 00 Ostrava - Hrabová, Šrobárova 13
tel.: +420 604 432 200, e-mail: viceprezident@rkcz.cz

Matrikář

Ing. Tereza Kunčíková
602 00 Brno, Preslova 87
tel.: +420 777 222 848, e-mail: matrika@rkcz.cz

Poradce výkon

Ing. Eva Černá
154 00 Praha 5, U náhonu 49
tel.: +420 607 214 580, e-mail: vycvikar@rkcz.cz

Hlavní poradce chovu

Radka Stegurová
273 79 Tuřany u Slaného, Studeneves 5
tel.: +420 777 929 444, e-mail: poradcechovu@rkcz.cz

Sekretář

Veronika Majerová
666 03 Tišnov 3, Skalička 2
tel.: +420 739 700 751, e-mail: sekretar@rkcz.cz

Ekonom

Mgr. Petra Bednářová
330 03 Chrást, Železniční 181
tel.: +420 775 786 000, e-mail: ekonom@rkcz.cz
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Kontrolní komise

Ing. Dagmar Götzová – předseda
796 01 Prostějov, Sádky 6
tel.: 608 457 726, e-mail: d.gotzova@seznam.cz

členové

Alena Dragounová Dis.
507 31 Jičíněves 112, e-mail: dragounovaa@seznam.cz
Eva Dragolovová
629 00 Brno, Prušánecká 7, e-mail:eva.dragolovova@gmail.com

Disciplinární komise

Martin Ventluka – předseda
27601 Mělník,Pražská 2079
e-mail: ssh-retriever@seznam.cz

Členové

Kateřina Bakošová
128 00 Praha 2, Jaromírova 530/7
e-mail: bakosova.k@seznam.cz
MUDr. Dana Slabá
390 01 Tábor, K Návsi 1,
e-mail: Slaba.Dana@seznam.cz

Garant zkoušek:

Blanka Novotná, e-mail: novotna.b1@seznam.cz

Inzerce na stránkách klubu:

Zpravodaj:

e-mail: prezident@rkcz.cz

e-mail: viceprezident@rkcz.cz

(příspěvky, články, blahopřání … zasílejte v elektronické podobě, materiály ve formátu Word,
velikost písma 10, vzhled stránky A5. Letáček na gratulaci nebo inzerci si vyhotovte sami a
pošlete jako samostatný soubor, v případě, že je inzerce s fotografií, uvádějte souhlas autora
snímku s publikací)
Uzávěrka zpravodaje 2020 je 15. 11. 2020.

POZOR - PŘÍSPĚVKY, BLAHOPŘÁNÍ A INZERCE ZASLANÉ PO TERMÍNECH
UZÁVĚRKY BUDOU BEZ UPOZORNĚNÍ ZAŘAZENY DO DALŠÍHO VYDÁNÍ!!!

Ceny inzerce ve Zpravodaji RK CZ:
Chovatelské inzeráty inzerující odchovy a krytí
Komerční inzeráty

celá stránka
1/2 stránky
celá stránka

300,- Kč
500,- Kč
1000,- Kč

Bez předešlé úhrady příslušného poplatku na klubový účet nebude inzerát
zveřejněn.
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Poradci chovu
PORADCE CHOVU Labrador retriever:
Lucie Pajerová

582 31, Okrouhlice 274

tel: +420 728 674 231

e-mail: LR@rkcz.cz

PORADCE CHOVU Flat coated retriever:
BSc. Kateřina Vernerová

252 45 Ohrobec – Károv, U Planin 466

tel.: +420 608 627 462

e-mail: FCR@rkcz.cz

PORADCE CHOVU Golden retriever: (dočasně)
Radka Stegurová

273 79 Tuřany u Slaného, Studeněves 5

tel: +420 777 929 444

e-mail: poradcechovu@rkcz.cz

PORADCE CHOVU Nova Scotia Duck Tolling Retriever:
Ing. Eliška Gazárková (Nekardová)

698 01 Veselí nad Moravou, V Dědině 5

tel.: + 420 770 689 777

e-mail: NSR@rkcz.cz

PORADCE CHOVU Curly coated retriever:
Mgr. Ivana Rindošová

155 00 Praha 5, Kurzova 2225

tel.: +420 777 244 574

e-mail: CCR@rkcz.cz

PORADCE CHOVU Chesapeake bay retriever:
Lucie Pajerová

582 31, Okrouhlice 274

tel: +420 728 674 231

e-mail: LR@rkcz.cz
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Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:
MVDr. Milan Decker
DKK + DLK 800,- Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku,
poštovné cca 80,- Kč)
Krchleby 44 345 61, Staňkov
Tel.: 379 492 722, 728 665 140, e-mail: veterina@decker.cz, www.decker.cz
MVDr. Lukáš Duchek
Cenu je třeba uhradit předem na číslo účtu: 27-4570340267/0100. Variabilní symbol bude
začínat 29 a majitel doplní na dalších pět pozic posledních pět čísel čipu (tetování)
K Hájům 2671/8

155 00 Praha 13-Stodůlky

Tel.: 251 511 651, e-mail: provoz@vetcentrum.cz , www.vetcentrum.cz
MVDr. Milan Snášil
DKK 400,- Kč, DLK 400,- Kč (Neplatit předem, vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20 624 00, Brno – Komín
Tel.: 549 251 419, +420 605 813 955, e-mail: snasil@seznam.cz , www.snasil.cz
MVDr. Vilma Hypská
DKK 400,- Kč, DLK 350,-Kč (Neplatit předem, vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6

500 02, Hradec Králové

Tel.: 495 532 233 nebo 777 553 220, e-mail: info@vivavet.cz resp. veterinahk@volny.cz
MVDr. Marek Pepřík
DKK 450,- Kč, DKK a DKL 750,- Kč, neplatit předem, výsledek zaslán na dobírku + pošt.
Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35 746 01 Opava
Tel.: 553 622 314 e-mail: mpeprik@seznam.cz
Web: http://www.veterina-zaknihovnou.cz/

*****Testy na prcd-PRA a CEA s mezinárodně uznávaným certifikátem provádí americká
laboratoř OptiGen, pro potřeby uchovnění plemene NSDTR bude uznávána i varianta bez
certifikátu, testy provádí několik laboratoří, jejich seznam najdete v sekci Chovné podmínky
na stránkách klubu RK.*****
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Klubové poplatky:
1.

platby v Kč za zkoušky, chovatelské poplatky, členské příspěvky apod.
č. účtu RK-CZ:

2900706251 kód banky 2010

Akce (zkoušky, členské platby, chov) pro rok 2020
č. účtu RK CZ

2900706251

kód banky

2010

variabilní symbol

Vaše členské číslo/ nečlen 0000

specifický symbol

údaj náležející k důvodu platby (níže)

zpráva pro příjemce

účel platby a Vaše jméno

Specifický symbol:
Členské příspěvky

102020

Poradci chovu (ch. poplatky, krytí apod.)

202020

Vystavení krycích listů

302020

OVVR

40 + datum OVVR 2020

Lovecké zkoušky a WT

50 + datum zkoušky 2020

Poplatky za inzerci

702020

Sponzoring

80 + datum sponzorované akce a rok

Ostatní

902020

Poznámka: Pro akce s identifikací 40, 50 a 80, prosíme, dodržujte tvar data ve formátu DDMMYYYY
(specifický symbol např. pro OVVR konané 6. 8. 2015 tedy správně vypadá 4006082015).

2. pro platby za klubové výstavy (platby v Kč)
Poplatek za klubovou/klubovou oblastní/speciální výstavu NEPOSÍLEJTE na účet Retriever
klubu CZ, ale na účet uvedený v propozicích výstavy, na kterou se hlásíte.
Účty se u jednotlivých výstav liší. Více na webových stránkách
www.vystava-retrieveru.cz nebo v propozicích výstavy.
3. Bankovní informace pro platby ze zahraničí – v EUR:
IBAN: CZ 2120 1000 0000 2400 7062 55
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Název účtu příjemce: Retriever klub CZ – Spolek
Adresa příjemce: Nová 1268/10, 664 34 Kuřim
Název banky příjemce: Fio banka, a.s.
Adresa banky příjemce: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Bankovní výlohy: SHA
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Změny v oblasti chovu pro rok 2020
Chovné podmínky

– k 1. 1. 2020 došlo mezi Retriever Klub CZ – Spolek (dále
RKCZ) a KCHLS k dohodě o úpravě chovných podmínek. Nově jsou požadavky na výstavy,
které musí jedinec splnit pro zařazení do chovu, následující:
-

Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu
CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS.
Ocenění musí být min. 2x VD.
Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní,
klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.
Ocenění na výstavě pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku.

S ohledem na mimořádnou situaci v ČR, související s COVID19 a z toho vyplývajícím
přesunem klubových výstav se oba kluby dohodly na přechodném období a nové

chovné podmínky s výše uvedenými požadavky na výstavy platí až
od 1. 9. 2020.
Do té doby je tedy možné zařadit jedince do chovu na základě splnění původních chovných
podmínek.

Chovatelský řád

– V průběhu roku 2020 dojde k úpravě Chovatelského řádu, o
kterém budeme všechny členy klubu podrobně informovat. Tato situace souvisí se
skutečností, že v posledním roce došlo k několika úpravám v legislativě, týkající se chovu a
současně se v roce 2020 připravuje novela Zápisního řádu ČMKU, který náš klub musí
reflektovat úpravou chovatelského řádu.

Chovatelské formuláře

–

v květnu

2020

připravujeme

novou

verzi

chovatelských formulářů.
Jedná se konkrétně o následující:
1)

Žádost o uchovnění – Dokument, prostřednictvím kterého majitel jedince žádá
o jeho zařazení do chovu.
Nově (od 15. 5.2020) na stránkách RK CZ ke stažení formulář Žádosti o uchovnění.
Jde o PDF dokument, který si může majitel jedince, který splnil podmínky pro
zařazení do chovu, stáhnout a vyplnit na počítači a následně vytisknout a poslat
spolu s podklady pro uchovnění na adresu odpovídajícího poradce pro plemeno.
Na Žádosti o uchovnění najdou krom detailů o jedinci jejich majitelé seznam dokladů,
které potřebujeme pro to, abychom jedince mohli uchovnit.
Dále je součástí formuláře i podpis informovaného souhlasu se zveřejněním údajů o
majiteli a psovi v databázi chovných jedinců a také se zveřejněním údajů na
stránkách a v tiskovinách klubu. Z toho důvodu není žádost aktuálně možné zasílat
výhradně elektronicky, věříme ale, že se k tomu v dohledné době dopracujeme.

Pokud předem pošlete veškeré dokumenty elektronicky
(naskenované) na e-mail poradce pro chov pro dané plemeno,
urychlíte tím následné uchovnění a ušetříme tak možná
společně pár stromů za rok.
7

Jak to tedy bude probíhat? :
a. Pes/Fena splní podmínky pro chovnost (Věk, zdravotní vyšetření potřebné pro
plemeno, výstavy viz chovné podmínky, výška/stav chrupu zaznamenaný buď na
posudku nebo v PP, OVVR nebo vyšší zkouška)
b. Majitel si stáhne a vyplní Žádost o uchovnění. Následně žádost vytiskne a
podepíše.
c. Majitel zaplatí poplatek za uchovnění v odpovídající výší (Viz Poplatky na
stránkách RK CZ) a následně:

d.

e.

f.

g.

Trvání

Pozn:

Elektronicky (preferovaná varianta):
Majitel pošle e-mailem odpovídajícímu poradci pro
plemeno ČITELNÉ skeny (Digitální oskenovaná
kopie) nebo obrázky (prosím posílejte obrázky čitelně
ale v rozumné velikosti) potřebných dokumentů
- Sken podepsané Žádosti o uchovnění
- Sken potvrzení o zaplacení poplatku za
uchovnění
- Sken obou stran, případně příloh PP daného
jedince
- Sken zdravotních výsledků – DKK + DLK
(Včetně průvodních formulářů posuzujících
lékařů, nejen první stranu), gen. testů, OCD
případně dalších
- Sken posudků z výstav
- Sken tabulek OVVR nebo zkoušek
- Fotografie psa v postoji a portrét

Tradičně:
Majitel pošle e-mailem
poradci pro plemeno
Žádost o uchovnění a
fotografie psa v postoji
a portrét

Majitel odešle současně originál průkazu původu a
originály dokumentů včetně podepsané Žádosti o
uchovnění na adresu odpovídajícího poradce pro
chov

Veškeré ostatní
dokumenty pošle
v originále a kopii na
adresu odpovídajícího
poradce pro plemeno
V případě, že skeny budou nečitelné, dokumentace
Poradce ověří kopie
bude nekompletní nebo nedorazí, bude poradce pro
proti zaslaným
chov kontaktovat majitele psa a domluví se na
originálům a po
alternativním postupu. Bude-li vše v pořádku, ověří
vyznačení splnění
zaslané skeny proti originálům a originály včetně
chovných podmínek do
vyznačení splnění chovných podmínek do PP pošle
PP pošle originály zpět
zpět majiteli na adresu, uvedenou v žádosti o
majiteli na adresu
uchovnění.
uvedenou v žádosti o
uchovnění
Originál Žádosti o uchovnění zakládá poradce pro
Originál Žádosti o
plemeno spolu s oboustrannou kopií PP
uchovnění zakládá
s vyznačením chovnosti.
poradce spolu se
všemi zaslanými
kopiemi dokumentace
pro plemeno spolu
s oboustrannou kopií
PP s vyznačením
chovnosti.
Elektronicky – do 14 dní po doručení originálu PP a
Do 30 dní po doručení
kompletní dokumentace (doba doručování není
dokumentace
v termínech zahrnuta)
(doba doručování není
v termínech zahrnuta)
Elektronická verze doručování urychlí proces uchovnění a chrání lesy 
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2)

Žádost o vystavení potvrzení krytí –

Formulář, prostřednictvím kterého
chovatel žádá o vystavení tzv. „Krycích listů“ pro krytí
Nově od 10. 5. 2020 budou „Potvrzení o krytí“ neboli tzv. „krycí listy“ vystavovány na
základě žádosti.
Žádost si majitel stáhne na stránkách RK CZ a vyplněnou a podepsanou ji pošle
elektronicky nebo poštou na adresu odpovídajícího poradce pro chov.
V žádosti o vystavení Potvrzení krytí je nově nutné uvést plemeníka, kterého
chce chovatel využít, případně dva plemeníky, pokud chce mít chovatel
možnost využít náhradního krycího psa.
Zavádíme také možnost požádat o expresní vystavení „krycích listů“
s příplatkem. Výši poplatků a způsob úhrady za vystavení Potvrzení krytí
najdete na stránkách klubu.
Je nám jasné, že se často o plemeníkovi majitel chovné feny rozhoduje až v těsné
souvislosti s háráním. Proto bude možné požádat o zrychlené vystavení potvrzení o
krytí, navíc dáváme majitelům chovných fen možnost na žádost uvést až dva
plemeníky, oba budou uvedení na tzv. „Krycím listu“ a bude možné využít
kteréhokoliv z nich.
Nadále nicméně nebude možné krýt jiným psem, než jedním ze dvou uvedených na
žádosti a krycím listu, pokud se majitel chovné feny nedomluví s odpovídajícím
poradcem chovu jinak.
K žádosti o krytí zahraničním psem je nutné doložit oboustrannou kopii PP daného
plemeníka a doložení chovnosti. Pokud již pes v ČR měl registrovaný vrh, stačí odkaz
na vrh/kopii PP potomka.
Proč tato úprava postupu? Bohužel se nám v historii opakovaně stalo, že majitelé
chovných fen využívají v chovu buď psy s nedokončenou chovností, případně psy
z nějakého důvodu vyřazené z chovu, případně v majetku osob v nějakém řízení,
případně psy zahraniční, zapůjčené atd., ke kterým následně není dostupná
odpovídající dokumentace. Všechny tyto případy mají za následek postihy nebo
komplikace při zápisu štěňat a poškozují jméno klubu.
Chov v RK CZ je nadále „evidovaný“, tzn. je opravdu VÝHRADNĚ na majiteli feny,
jakým plemeníkem nakryje. RK CZ si ale rezervuje právo náhledu na plán chovatele a
případné upozornění majitele fenky na nějaká pravidla nebo postupy, které je nutné
dodržet, aby nedošlo k porušení Zápisního řádu ČMKU a nadřízených kynologických
norem. Je nutné vzít do úvahy skutečnost, že klub odpovídá dalším organizacím za
to, že chovatelé dodržují zásady a řády, které chov v rámci ČR definují. Věříme, že
tato změna postupu, kromě drobné změny flexibility, zajistí větší komfort a plynulost
průběhu zápisu a evidence odchovaných vrhů na plemenné knize.
Standardní doba vystavení od doručení Žádosti je 30 dní, v případě EXPRES
varianty do 10 dní. Chovatelé tedy stihnout o krycí list požádat a mít ho vystavený, i
když požádají se začátkem hárání fenky. Pro expres varianty doporučujeme
kontaktovat poradce pro chov telefonicky nebo e-mailem.
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3)

Potvrzení krytí – „tzv. krycí list“ (dále KL)
KL bude vystaven na základě žádosti a zaslán chovateli poštou ve třech
stejnopisech, opatřených razítkem, datem a podpisem poradce chovu na adresu
majitele feny, uvedené v Žádosti. Přílohou je Přihláška k zápisu štěňat, která bude
taktéž označena razítkem, datem a podpisem poradce pro chov pro dané plemeno.
Na základě žádosti o vystavení KL poradce pro chov pro dané plemeno vyplní do KL
jména minimálně jednoho, resp. až dvou žádaných plemeníků, jméno chovné feny a
jméno jejího majitele.
V rámci KL je nově informace o případné inseminaci a druhu inseminace.
Nezapomeňte, že v případě inseminace je třeba přiložit ke krycímu listu potvrzení
veterináře, jak nám určuje Zápisní řád ČMKU.
Dále je v rámci nového KL vyžadován podpis souhlasu majitele chovné feny a
majitele psa, který nakryl, se zpracováním a zveřejněním údajů o tomto krytí/vrhu a
psech zúčastněných v plemenitbě, stejně jako se zpracováním, případně zveřejněním
kontaktních údajů majitelů.
Proč to děláme? Rádi bychom v dohledné době založili na stránkách RK CZ přehled
krytí a plánovaných vrhů. Jde v zásadě o alternativní chovatelskou inzerci.
V případě, že si nepřejete data zveřejnit, přeškrtněte tento řádek v krycím listu, váš
vrh nadále bude jen v databázích do budoucna veřejných, ale vrh se nenabídne
v přehledu krytí a plánovaných vrhů.
Platnost KL je JEDEN ROK ODE DNE VYSTAVENÍ!

-

Co s krycími listy, které již máte vystavené?
Do 1. 7. bude možné již vystavené krycí listy využít bez jakýchkoliv úprav.
Pokud budete fenku krýt po 1. 7. 2020 stačí kontaktovat odpovídajícího poradce pro
chov a doložit doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycích listů, doplnit potřebné
informace (plemeníka) a KL vám bude vystavený nový.
Pokud jste zaplatili spolu s uchovněním i vystavení KL, ale budoucího otce vrhu zatím
nemáte vybraného – kontaktujte poradce pro chov, poplatek vám zůstává uhrazený a
až se rozhodnete, budou vám krycí listy ve standardní lhůtě bez doplatku vystaveny.
V případě volby expres varianty bude na místě doplatek.
Veškeré nové žádosti o vystavení krycích listů od 10. 5. 2020 již budou
přijímány výhradně na základě vyplněné žádosti.
Dodržujte prosím termíny zaslání hlášení krytí po jeho proběhnutí - odeslání KL na
odpovídajícího poradce pro chov pro dané plemeno je 8 dní.

4) Hlášení vrhu štěňat –

Hlášení vrhu štěňat je formulář, který si od 10. 5. 2020
můžete stáhnout ze stránek RK CZ, vyplnit doma na počítači, podepsat (není nutný
vlastnoruční podpis, stačí vyplnit ve formuláři jméno chovatele) a odeslat e-mailem na
odpovídajícího poradce pro chov.
Prosíme o dodržování lhůty pro zaslání Hlášení vrhu štěňat do 10 dní po vrhu.
Hlášení vrhu štěňat se poradci pro chov odesílá, i když fenka nezabřezla (do
počtu štěňat se vyplní – nezabřezla), stejně jako když dojde k nějaké nešťastné
události či úmrtí matky nebo vrhu.
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Chov a COVID19
Prosíme všechny chovatele, aby svědomitě přistupovali v dnešní nelehké době k výběru
chovných párů a také k výběru majitelů pro své odchovy. Zájem o štěňata je aktuálně díky
nedostupnosti cestování, limitům dovolených pro tento rok a mnohde výhledu dlouhých
prázdnin, obrovský. Očekávejte v této výjimečné situaci i výjimečné komplikace, s ohledem
na potenciální ekonomický útlum, který po krizi může následovat. Neváhejte proto být ještě o
něco selektivnější při výběru budoucích majitelů a důslednější při jejich vzdělávání o
nákladech, spojených s vlastněním a řádnou péčí o retrievera. Zvažte doporučení založení
pojistek v rámci kupních smluv pro vaše odchovy a další kroky, které mohou v blízké
budoucnosti v případě negativního vývoje pomoci s řádnou péčí o vámi odchovaná štěňátka.
Berte také prosím na vědomí neustále se měnící situaci v okolních státech, která může
komplikovat export štěňat i do nejbližších okolních zemí.

Chovatelská rada -

Chovatelská rada je složená z Hlavního poradce pro chov a
všech poradců pro chov pro jednotlivá plemena. Od dubna 2020 pravidelně a operativně
jedná prostřednictvím elektronické komunikace. Navrhujeme, projednáváme a schvalujeme
změny, jednáme o otázkách chovu. Našimi tématy pro rok 2020 jsou databáze chovných
psů, úpravy webu v oblasti chovu a úpravy řádů, komunikačních nástrojů a metod tak,
abychom mohli chovatelům retrieverů poskytovat kvalitní a flexibilní servis.
Chtěla bych všem poradcům pro chov pro jednotlivá plemena předem poděkovat za jejich
práci. Ve všech případech jde o činnost dobrovolnou, nehrazenou a v rámci volného času.
Proto prosím i chovatele o shovívavost a součinnost.
V tomto roce přejeme všem chovatelům v RK CZ mnoho chovatelských i osobních úspěchů,
štěstí a hlavně zdraví. A to nejen jejich čtyřnohým kamarádům, ale také všem jejich rodinám
a známým.
Radka Stegurová, Hlavní poradce chovu RK CZ
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Zprávy poradců chovu za rok 2019
Zpráva poradce chovu za plemeno FCR za rok 2019
poradce pro plemeno Kateřina Vernerová
údaje nejsou zcela úplné – bohužel, předchozí poradkyně paní Yvetta Holíková agendu
nepředala.
V roce 2019 se narodilo 150 štěňat (71 psů/79 fen)
z tohoto počtu

64 černých psů/66 fen
6 hnědých psů/12 fen
1 žlutý pes/1 fena

Na krytí se podíleli psi:
Double Shot z Mokré Hory
Susedalens Remington Sendero
San Diego Aknel Top
Diamante Blu Nella Mia Stanza
Gargamel Oasis of Peace
Unico Pazza Aknel Top
Partaal Pioneers Indiana
Atticus Golden Paradise Valley
Ardien Abelis Tamelians
Eliot od Hradu Valdek
Sorbon Bonny Dux
Moonstruck Make Your Movie
Aristokrat ze Zlínských Strání
Zahraniční krytí
Almanza Pirate of the Caribbean
Erix Grass Dancer
Flatham´s Häjlt A Hoole Hajna
O´Flanagan Twist of Lime
Blue-Blooded Captain Basteta
O´Flanagan Red Mountain Rooibos

1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

1x
1x
1x
1x
1x
nezabřezla
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Zpráva poradce chovu za plemeno CCR za rok 2019
poradce pro plemeno Ivana Rindošová
V roce 2019 se uskutečnila 2 krytí, obě krytí byla úspěšná
narodilo se 14 štěňat (8 psů/6 fen)
z tohoto počtu:

6 černých psů/2 feny
2 hnědí psi/4 feny

jednalo se o tato krytí:
- 1. krytí: zahraniční otec: Caballus No Worries (Finsko) x matka: Springcurl Minette (impUK)
narození: 31. 5. 2019, štěňat: 9, z toho: psi 5: 3 černí − 2 hnědí, feny 4: 4 hnědé
- 2. krytí otec: Anakin Skywalker Caladans x matka: Tessmene Shimmering Sparkle (impUK)
narození: 17. 10. 2019, štěňat: 5 z toho: psi 3 − 3 černí, feny 2 − 2 černé
Na krytí se podíleli psi:
Caballus No Worries (zahraniční krytí Finsko)
Anakin Skywalker Caladans

1x
1x
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Zpráva poradce chovu za plemeno GR za rok 2019
poradce pro plemeno Alena Čečrdlová
V roce 2019 bylo nově uchovněno 19 psů a 31 fen
Uskutečnilo se 84 krytí z toho bylo 11 krytí zahraničních (z toho 1 fenka nezabřezla),
1 hlášení vrhu nedoručeno. Z celkového počtu krytí za rok nezabřezlo celkem 11 fen a
v 5 případech nebylo doručeno hlášení.
Za rok 2019 evidováno 497 štěňat (z toho 260 psů/237 fen)
Z celkového počtu nahlášených štěňat bylo z krytí v r. 2019 - 438 štěňat (230 psů a 208 fen)
Z krytí v listopadu a prosinci r. 2018 bylo nahlášeno 59 štěňat (30 psů a 29 fen.)
Na krytí se podílelo 39 psů /mimo zahraniční/
Nejvíce využití byli:
Power of Love Brdské zlato
Dream Max Rici
Maxi pes Fík Chlupaté štěstí
Áres Flores Vitae
Armons Golden Hevanar
Homér z Libických rákosin
Trapuccino Dorado Bianco
Libry Chlupaté štěstí
Bonnet Bride to Dorado Bianco
Ontario z Rekowské obory
Magic Megness Light of Love
Harry Potter Aurea Rosa
Kristian od Hradu Veveří
Diamond Derrick Golden Martha
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Zpráva poradce chovu za plemeno NSDTR za rok 2019
poradce pro plemeno Eliška Gazárková
Uskutečnilo se 11 krytí z toho 3 fenky nezabřezly, zabřezlo 8 fen, z těchto krytí se
v roce 2019 narodilo celkem 58 štěňat, z toho 24 psů/34 fen.
Z uskutečněných krytí bylo 8 zahraničních (2 feny z toho nezabřezly)
POČET UCHOVNĚNÝCH JEDINCŮ
Psi – 5
Ceasare z Hlásovské louky
Abby’s Ninja Lloyd z Jesenické smečky
Balerion Targaryen Fire
Oscar Af Molteli Vildandens
Drogon Targaryen Fire
Feny – 7
Heilly Rudolfovská skála
Armína z Váhy
Berie Hunter Lucky Duckling
Sha Winyan pod Jablonia
Dutch Edition Doreen Fateful Red
Deanerys Targaryen Fire
Baboo Hunter Lucky Duckling
Na krytí se podíleli psi:
Halifaxolaf (zahraniční krytí Itálie)
Oscar Af Molteli Vildandens
Okaloosa Canyapaniwan Miniwatu (zahraniční krytí Švýcarsko)
Albert Comet Lucky Duckling
Evviva La Vita Assassin’s Ax (zahranční krytí
Manitou’s Sparkling Joppe (zahraniční krytí Holansko)
Heyoka Red Flame For Edison Hope (zahraniční krytí
Německo)
West Coast Tollers Daim (zahraniční krytí Dánsko)
Heavely Ranger z Dejzyna dvora - nezabřezla
Anishinaabe’s Siyar - nezabřezla Svýcrsko
Paco del Vecchio Mulino - nezabřezla Polsko
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Zpráva poradce chovu za plemeno LR za rok 2019
poradce pro plemeno Lucie Pajerová
V roce 2019 se uskutečnilo 98 krytí (z toho 4 neohlášené) z tohoto počtu bylo 13
zahraničních krytí (6 x SK, 4 x PL,1 x UK,1 x DE,1 x BE)
V roce 2019 (za obd. 24. 11. 2018 - 29. 10. 2019) se narodilo 526 štěňat (267 psů/251 fen)
z tohoto počtu

66 černých psů/ 52 fen
80 hnědých psů/82 fen
121 žlutý pes/117 fen

Na krytí se podíleli psi:
Alaric Eden Loci
Aztec Chocolate Dark Angel od Teplic
Bannabeach Finding Nemo at Mattand UK
Bradston's Blaze of Glory
Cessidy od Písnických rybníků
Clausweb Fellow for Queens Joy SK
Damascus Gold Onyx Queens Joy SK
Dolbia Cassanova PL
Dolbia Ezop
Dolbia Will To Please
Donovan Poklad z Čertoryje
Dunnabey Highlander DE
Fendawood Huntsman BE
Foxrush Time Goes By
Gagarin Royal Standard
Gilles Cantuel Defino
Glen Elgin of Labgold
Golden Red Sable Blues
Greedigut z Helfštýna
Gremlin z Helfštýna
Gump pod Žerčickým kostelem
Harrybald Draco Minor
Hor Star z Českomoravské vysočiny
Hotti Totti Dan Cool Day SK
Hunter pod Žerčickým kostelem
Charles Sable Blues
Chocolate Chester Tetřeví dvůr
James Bond od Himalájského cedru
Joe pod Žerčickým kostelem
Karlo Merlucius
Keepsake Michelangelo
Lee Grand Sarblet
Limoncello od Himalájského cedru
Loresho Choco by Design
Lumberjack of Bohemia Bras
Manchester Defino
Master du Taillis Madam

3x
1x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
3x
1x
1x
1x
1x
2x
3x
2x
1x
3x
4x
1x
1x
1x
1x
3x
2x
6x
1x
4x
1x
2x
4x
1x
1x
1x
1x
1x
5x
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Matteus od Himalájského cedru
Mister Magoo z Grodu Hrabieho Malmesbury
Nebthet z Českomoravské vysočiny
North Light Sable Blues
Perseusz Athemi
Philipe Gérard Blazing Diamond
Play Mor Worth Waiting For PL
Quintana Queen´s Joy SK
Rising R'Nicolass Kelečský poklad
Rocheby Footman PL
Rubywood Point Noir
Show Me The Way Ethan for Aldamity SK
Sonny Sable Blues
Sretlaw Yellow Camaro
Viceroy Effulgent Black and Chocolate PL
Yearn For Fame Memsunshine

2x
1x
1x
4x
1x
3x
1x
1x
1x
1x
3x
1x
3x
1x
2x
1x

Nově uchovnění psi v roce 2019
Dennis Duke Alfa Sirius
Cris ze Sázavy
Boris U Holešovského zámku
Ceasare Alfa Sirius
Limoncello od Himalájského cedru
Cassidy Cid Alfa Sirius
Archibald Grande Dahlia Angels
Benjamin Ray Laros Texas
Merlin pod Žerčickým kostelem
Charisma Draco Minor
Beeper Vox Ma Mimadite
Lancelot Royal Glade
Jim Poklad z Čertoryje
Arwen Darcy Jolly face
Elkens Ace of Hearts
Texas Ranger Sarblet
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Klubový šampion krásy
Podmínky k získání:
1. Titul může být zadán jedinci, který získal 4 x čekatelství CC na výstavách pořádaných
klubem RK CZ.
2. Podmínky ke splnění Klubového šampióna krásy je získání čtyř čekatelství CC, a to
nejméně 2 x na klubové nebo speciální výstavě se zadáváním CAC + CC a 2 x na
klubové oblastní výstavě pořádané RK CZ s udělením CC. Uděluje ho rozhodčí jen při
mimořádných kvalitách předvedeného jedince.
3. Časové období pro získání klubového šampiona krásy jsou minimálně dvě výstavní
sezóny, horní hranice není stanovena
4. Čekatelství CC se nezapisuje do průkazu původu a nelze ho použít k získání Českého
šampióna krásy. CC je klubový titul, nikoli oficiální titul FCI.
5. Po splnění podmínek majitel psa zašle originály kartiček CC, kopie posudků z výstav
a oboustrannou kopii PP na níže uvedenou adresu.
6. Certifikát spolu s pohárem bude majiteli psa předán při závěrečných soutěžích
na nejbližší klubové výstavě. Předání cen se uskuteční vždy na nejbližší klubové
výstavě, a to ty certifikáty, o které bude zažádáno minimálně měsíc před jejich konáním,
proto, prosím, posílejte podklady včas, tj. nejpozději měsíc před výstavou s udělením
CAC (např. je-li výstava 2. 5. 2020, termín doručení je nejpozději do 2. 4. 2020 - pokud
přijde žádost později, bude předán na další nejbližší klubové výstavě). Majitel bude o
předání písemně mailem informován.
7. Klubový šampion krásy je klubový titul a neopravňuje jeho držitele k zařazení do třídy
vítězů a šampiónů na výstavě.
Podklady pro udělení titulu Klubový šampion zasílejte na adresu:
Bc. Soňa Sehnalíková
Pod Pivovarem 83 756 43 Kelč tel.: +420 777 006 509 prezident@rkcz.cz
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Kluboví šampioni krásy RK CZ
album
https://vystava-retrieveru.cz/klubovy-sampion-2/
https://retriever-klub-cz.rajce.idnes.cz/Klubovi_championi_krasy_RK_CZ/

Ch CZ, GCh CZ, CH PL
Mister Magoo z Grodu Hrabiego
Malmesbury,
ČLP/LR/ 30162, majitel Zímová Naďa

CIE, CIB, Ch CZ, Ch SK, Ch A,
GCh CZ, Ch CMKU,JCh CZ
Glen Elgin of Labgold,
ČLP/LR/31770
majitel Lucie Pajerová

CIE, GCh Ch CZ, Ch CMKU, Ch PL,
Ch SK, Ch A, Ch H, Jch CZ
Heavenly Ranger z Dejzyna Dvora,
ČLP/NSR/793, majitel Hana Langrová

WW, EW, CIE, CIB, Ch CZ, Ch CMKU,
GCh CZ, Ch RUS, Ch FIN, Ch PL,
Ch HU, GCh HU, Show HU, Ch A, Ch HR,
Ch LUX, Ch ROM, Ch MNG, GCh MNG,
Ch LT, Ch SK, GCh SK, VystCh SK,
SuperGCh SK, Jch CZ, Jch SK, Jch A,
Jch H, VCh CZ, VCh SK, VCh A, VCh HU
Prince of Coco Kelečsky poklad
ČLP/CBR/851, majitel S. + Z. Sehnalíkovi
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CIE, CIB, Ch CZ, Ch SK, Ch A, GCh SK,
Ch CMKU, GCh CZ, Ch DK, Ch LIT,
Ch ROM, Ch HU, GCh HU, Ch MNG,
GCh MNG, Ch SCG, GCh SCG, Ch JUG,
Ch Jadranu, Ch Mediteran, JCh SK
Exclusive Winner Kelečský poklad
ČLP/CBR/1263, majitel S. + Z. Sehnalíkovi

CIE, CIB, CH CZ, CH SK, CH A, CH PL,
CH CRO, CH BUL, CH SLO, GCh CZ,
GCh SK, GCh BUL
Lee Grand Sarblet
ČLP/LR/28644, majitel David Šihoř

JWW, JEW, Ch CMKU, Ch A, Ch SK,
GCh SK, VystCh SK, Ch HU, GCh HU,
VystCh HU, CH ROM, GCh ROM, Ch MNG,
GCh MNG, Ch PL, Jch CZ, Jch SK, Jch A
Yes Yes New Coco Kelečský poklad
ČLP/CBR/1139, majitel S. + Z. Sehnalíkovi

CIE, CIB, Ch CZ, GCh CZ, Ch A, Ch PL,
Ch SK, GCh SK, Jch CZ, Jch SK
Rowena Black Brianta
ČLP/FCR/3853, majitel Jana Nešporová
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CIE, Ch CMKU, GCh CZ, Jch CZ, GCh ME,
Ch ME, GCh SK, Ch SK, Jch SK, Ch RS,
Ch PL, Ch AT, GCh BIH, Ch BIH, Ch MK,
Ch Show HU, Ch Show HR, Ch Show SL
Carol Fren Red Treasure

Jch CZ
Avengers Bolt Lovely Red Luck
ČLP/NSR/1011,
majitel Petra Břečková

ČLP/NSR/943, majitel Simona Švachulová

Ch SU(u), Ch SK, Ch PL
Susedalens Remington Sendero
ČLP/FCR/4217/2014, majitel Lenka Smutná

Ch CZ, Ch SK, Ch PL, Ch HU, Ch RO,
GCh CZ, GCh RO
Kind of Magic Famous Gold
ČLP/GR/17270, majitel Radka Štencelová
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WW, EW, JEW, Ch CMKU, Ch A, Ch SK,
Ch CMKU, Ch SK, GCh SK, VystCh SK,

GCh SK, VystCh SK, ShowCh SK, Ch HU,

Ch HU, GCh HU, VystCh HU, Ch MNG,

GCh HU, VystCh HU, Ch RO, GCh ROM,

GCh MNG, Ch PL, Jch CZ, Jch SK

Ch MNG, GCh MNG, Ch PL, CH BIH,

Yo Yo New Coco Kelečský poklad

Jch CZ, Jch SK, Jch A, JCH BIH

ČLP/CBR/1141, majitel S. + Z. Sehnalíkovi

Word Winner Key Kelečský poklad
ČLP/CBR/1060, majitel S. + Z. Sehnalíkovi

.

C.I.B., C.I.E., GCh CZ, Ch CZ, Ch SK,
Ch AT, Ch HU, JCh CZ
Asiku Inti Anka
ČLP/CCR/249 majitel: Ivana Rindošová

22

Klubový šampion práce
https://www.retriever-klub.cz/plemena/klubovy-sampion-prace/
Na zkouškách pořádaných Retriever klubem CZ – spolkem získává nejúspěšnější pes
daného plemene, který složí zkoušky v I. ceně a je mu přiznán titul CACT, zároveň
čekatelství na klubového šampiona práce (CCT).
Klubovým šampionem práce se může stát pes v majetku člena klubu za předpokladu,
že získá minimálně 3 x čekatelství klubového šampiona práce, z toho minimálně dvě
čekatelství na vyšších zkouškách – ZPR, VZPR, SZR, FTR.
O Klubového šampiona práce si můžete zažádat přímo u výcvikáře po doložení
originálu kartiček CCT a příslušných tabulek z daných zkoušek.
Klubový šampionát práce (pohár a diplom) je předáván jednou ročně a to na Klubových
všestranných zkouškách „O pohár prezidenta RK CZ“ popřípadě po domluvě u výcvikáře.
Podklady pro udělení titulu Klubový šampion zasílejte na adresu:
Ing. Eva Černá
154 00 Praha 5, U náhonu 49 tel. +420 607 214 580 e-mail: vycvikar@rkcz.cz

Kluboví šampioni práce RK CZ
1. Greedigut z Helfštýna

pes LR

vedený panem Martinem Blaschke

2. Brook ze Zlaté skalky

fena GR vedená MVDr. Šárkou Navrátilovou

3. Enzo Golden Sirius

pes GR

4. Briggit z Milíšovských hájů

fena GR vedená Ivanou Zímovou

vedený Ing. Miroslavem Libánským

5. Black Nikkita Wild Happiness fena FCR vedená Hanou Rozsochovou
Všem vůdcům gratulujeme a brzy bude na webu https://www.retriever-klub.cz/
sekce výcvik a na rajčeti https://retriever-klub-cz.rajce.idnes.cz/
zveřejněna fotogalerie
Věříme, že po letošní sezoně přibydou další šampioni práce 
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Pes – fena roku 2020
Chovatelská stanice roku 2020

https://www.retriever-klub.cz/plemena/pes-fena-roku-2020/
Jako každý rok i v roce 2020 vyhlašuje RK CZ soutěž o nejlepšího psa a fenu roku.
Soutěž je vypsána pro každé plemeno zvlášť, vyhodnocen a vyhlášen bude pouze nejlepší
pes a nejlepší fena v každém plemeni a z nich potom absolutní vítěz. Psi a feny registrovaní
do soutěže musí být v majetku člena klubu. Počítají se výstavy a zkoušky z celého
kalendářního roku 2020.
Kopie posudků/kartiček/tabulek + kopii PP spolu s tabulkou (seznam výstav, výsledky,
výpočet bodů (bez koeficientu pro jednotlivá plemena!!!) zašlete nejpozději do 15.3.2021 na
adresu sekretáře klubu ( RK CZ - PES ROKU 2020 Veronika Majerová, Skalička 2, 666 03
Tišnov 3)
Podklady zasílejte výhradně v listinné podobě, podklady se zakládají. Prosíme
účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji (v tabulce), v opačném
případě mohou být vráceny. Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště (poslední
datum 15. 3. 2021). Prosíme o zasílání v čitelné (strojové) formě. Upozorňujeme, že na
pořadí v závěrečných soutěžích výstav, stejně jako na vítězství ze zkoušek bude brán zřetel
pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora
výstavy či zkoušek.
Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají
jako MVP, ale násobí se koeficientem 6. Výstavy v zahraničí se násobí koeficientem 2.
Titul CAC ČMKU je de facto duplicitní titul a žádné další body za něj nelze připočíst. Z 1
výstavy v jednom dni a od jednoho rozhodčího lze započítat pouze 1 titul CAC. Klubové
výstavy bez CAC s titulem CC se hodnotí jako klubové a speciální výstavy (titul CC jako
CAC, v případě zadávání titulu CAC se CC duplicitně nepočítá!!). Pořadí ve třídě a body za
Cruft´s se hodnotí jako MVP + koeficient zahraniční výstavy
Při určování absolutního vítěze bude brána v úvahu početnost plemene a tedy
obtížnost získání ocenění vzhledem ke konkurenci.
Koeficient u plemen GR – LR – FCR = 2, ostatní plemena (CCR, CBR, NSR) bez
koeficientu. Toto do koeficientu v tabulce nepište, bude po kontrole dopočteno.
Soutěž nejlepší chovatelská stanice 1. - 3. místo bez rozdílu plemene, do soutěže
se přihlašuje pouze chovatel a budou započítáni všichni přihlášení psi (podmínkou je,
aby jejich majitelé byli členové RK CZ), hlásící se do soutěže a pocházející z jeho
chovatelské stanice, každý s minimálně 40 body bez koeficientu.
Vítězové budou kontaktováni elektronicky do 1. 4. 2021 a ceny budou předány v
rámci první výstavy Retriever klubu s udělením CAC konané v roce 2021, předání před
zahájením závěrečných soutěží.
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1.) Bodovací tabulka pro výstavy

ocenění

Oblastní,
Krajská

NV

MVP, EV, SV, Cruft´s

Klubová,
specíální

V1

4

6

8

10

V2

3

5

7

9

V3

2

4

6

8

V4

1

3

5

7

CAJC

–

4

6

10

CAC/CC

–

6

8

12

Res.CAC

–

4

6

8

CACIB

–

–

20

–

Res.CACIB

–

–

15

–

BOB

–

8

8

10

BOS

–

6

6

8

BOB
Junior,Veteran

–

4

5

6

BIG1

3 (pokud je titul
zadán)

8

8

–

BIG2

–

7

7

–

BIG3

–

6

6

–

BIG4

–

5

5

–

BIG5

–

4

4

–

BIS1

8 (OV, KV vítěz
celé výstavy)

20

25

25

BIS2

6 (OV, KV pokud
je zadán druhý
nejlepší celé
výstavy)

15

20

20

BIS3

4 (OV, KV pokud
je zadán 3 nejl.
celé výstavy)

10

15

15

BIS Junior,BIS
veteran/resBIS
jun/v

5/3

10/-

15/-

15/10

25

Oblastní/krajský vítěz – 7 bodů

BOS na Evropské výstavě - 50 bodů

Národní vítěz – 15 bodů

Světový vítěz mladých – 40 bodů

Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých/Vítěz Světový vítěz – 50 bodů
speciální výstavy – 25 bodů
Evropský vítěz mladých – 40 bodů

BOB na Světové výstavě – 80 bodů

Evropský vítěz – 50 bodů

BOS na Světové výstavě-60 bodů

BOB na Evropské výstavě – 60 bodů
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2) Bodovací tabulka pro zkoušky
Obstál
(u WT)

druh
zkoušky

I.cena
OMS/klubové

II.cena
OMS/klubové

III.cena
OMS/klubové

Zkoušky
vloh

0/14

0/10

0/5

OVVR –
prospěl

10

PZ

15/30

10/20

5/10

BZ

15

10

5

SVZP

15/30

10/20

5/10

LZ

20/40

15/30

10/20

ZPR

100

80

60

FTR

80 / EXC.

60/VG

40/G

MFTR

100/EXC.

80/VG

60/G

VZPR, MSR

60/120

50/100

40/80

SZR

140

120

100

CACIT

40

–

–

Res.CACIT

30

–

–

CACT

20

–

–

Res.CACT

10

–

–

Vítěz
zkoušek
LUP

20/40

–

–

Vítěz
zkoušek
OVVR,
Zkoušky
vloh

10

–

–

výborný

velmi dobrý

dobrý

obstál

WT-E

10

8

6

4

WT-L

15

12

9

6

WT-M

20

16

12

8

WT-S

25

20

15

10
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Working testy:
Vítěz třídy E – 5 bodů
Vítěz třídy L – 10 bodů
Vítěz třídy M – 15 bodů
Vítěz třídy S – 20 bodů
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Pes roku 2019
Gratulujeme všem vítězům!!
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
https://www.retriever-klub.cz/plemena/pes-roku-2019-2/

Fotoalbum všech přihlášených https://retriever-klub-cz.rajce.idnes.cz/

Plemeno: CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
Majtelé:

Sehnalíkovi S. + Z.

Jméno: EXCLUSIVE WINNER
Kelečský poklad
Body:

2048 b.

29

Labrador retriever – pes

jméno
Gremlin z Helfštýna
Diamond Harry Alfa Sirius
Camaro od Písnických rybníků
Hotti – Totti Dan Cool Day
Lancelot Royal Glade

Labrador retriever - pes
majitel
Blaschke Martin
Lorencová Markéta
Mrázková Lenka
Smékalová Katarína
Grecmanová Helena

body
1474
1298
1166
700
90

Labrador retriever – fena

Labrador retriever - fena
jméno
majitel
Give Me Five You’re The Inspiration
Smékalová Katarína
Hetty Mia Belle Moravia
Kučerová Kristýna
Enjoy Life Royal Glade
Brablíková Alexandra
Emma Elisabeth Alfa Sirius
Černá Eva
D. Annie z Českomoravské vysočiny
Langrová Micheala
Alison Bohemia West
Kapoun Radek
MY LOVE Meggie Royal Glade
Brablíková Alexandra
New Star Nyra Royal Glade
Šindlerová Zuzana
Christine Lab’s Kalay Royal Glade
Šindlerová Zuzana

body
1578
1450
992
850
848
710
574
494
356
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Zlatý retriever – pes

jméno
Dream Max Ricci
Dasty od Rybníka Kamenný
Kalif iz Doliny Solnica
Frappuccino Dorado blanco
Be Famous Gold of Falcon Claw
New Skyline Famous Gold
Kiss This Lad Rusty Love

Golden retriever - pes
majitel
Jánská Hana
Frgál Václav
Kučerová Ivana
Kaiml Roman
Štencelová Radka
Vodičková Lucie
Hartmanová Věra

body
1648
1568
1524
1390
988
810
358

Zlatý retriever – fena

Golden retriever - fena

jméno
Azane De La Manet Golden Claudie Love
Ivuschka z Karpentné
Amelie Laura Lovely Gold
Antoinette Camian’s
Madame Bovary du Bois de la Rayere
Aimee De La Manet Golden Claudie Love
New York Famous Gold
Claudie Love Golden Martha
Aria Dobré srdce Kosmíků

majitel
Králová Dana
Kučerová Ivana
Blahoutová Serbusová Lenka
Šimůnková Michaela
Šimůnková Michaela
Dolejšová Lucie
Štencelová Radka
Králová Dana
Kosmáková Simona

body
1864
1754
1722
1716
1708
1148
790
568
98
31

Flat coated retriever – pes

Flat coated retriever -pes
jméno
majitel
Caci’s Dark Chocolade of Love
Vrubel Pavel
Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett
Smutná Hana
Art Of Life Čerešňa Lipov
Švábová Kateřina

body
1294
1206
80

Flat coated retriever – fena

jméno
Rowena Black Brianta
Let the Sun Shine Oasis of Peace
Angelusparks V Mon Amour
Just Like Misty Oasis of Peace
Arwen Tia Vrbovecké Stráně
Angelic Wink of Beskyd Hill
Always In Motion Čerešňa Lipov
Active Flavour Čerešňa Lipov

Flat coated retriever - fena
majitel
Nešporová Jana
Vrubel Pavel
Kalinová Hana
Raiskubová Kamila
Švarcová Kateřina
Šimoníková Andrea
Švarcová Kateřina
Švarcová Kateřina

body
1456
1342
954
760
638
500
192
156
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Nova Scotia duck tolling
retriever – pes

Nova Scotia duck tolling retriever – pes
jméno
majitel
Drogon Targaryen Fire
Marková Čížek Veronika
Arcus Triumphalis Rustyfox
Švachulová Simona
Heavenly Ranger z Dejzyna Dvora
Langrová Hana

body
913
610
541

Nova Scotia duck
tolling retriever – fena

jméno
Carol Fren Red Treasure
Animae Fidelium Rustyfox
Sha Winyan pod Jablonia

Ellaria Targayren Fire

Nova Scotia duck tolling retriever – fena
majitel
Švachulová Simona
Švachulová Simona
Folvarčná Soňa

Marková Čížek Veronika

body
1896
859
725
710
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Curly coated retriever – pes

jméno
Asiku Inti Anka

Curly coated retriever – pes
majitel
Rindošová Ivana

body
1658

Curly coated retriever – fena

jméno
Amálka Inti Anka
Minette Springcurl

Curly coated retriever – fena
majitel
Herbrichová Lenka
Rindošová Ivana

body
294
61
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Chesapeake Bay retriever – pes

Chesapeake Bay retriever – pes
jméno
majitel
Yes Yes New Coco Kelečský poklad
Sehnalíkovi S+ Z
Kipper Sel Exclusive Kelečský poklad
Sehnalíková + Škavrada
Prince of Coco Kelečský poklad
Sehnalíkovi S+Z

body
646
644
152

Chesapeake Bay retriever – fena

Chesapeake Bay retriever – fena
jméno
majitel
Exclusive Winner Kelečský poklad
Sehnalíkovi S+Z
World Winner Key Kelečský poklad
Sehnalíkovi S+Z
Original Exwin Kelečský poklad
Sehnalíkovi S+Z

body
2048
390
54
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Chovatelské stanice
jméno
Kelečský poklad
Royal Glade
Inti Anka
Rustyfox
Čerešňa Lipov

Chovatelské stanice
majitel
Sehnalíková Soňa
Brablíková Alexandra
Rindošová Ivana
Švachulová Simona
Švarcová Kateřina

body
3934
2506
1952
1469
428

Výstavy v roce 2020
(termíny přesunuty kvůli COVID 19), aktuální informace na jednotlivých odkazech

6. 7.
Oblastní klubová výstava Horka nad Moravou
12. 9. Oblastní klubová výstava Královice u Kladna
13. 9. Klubová s udělením CAC, Vítěz Královic,
Královice u Kladna

https://www.pinkshow.cz/
27. 9. Klubová s udělením CAC, Klubového vítěze,
Kelč
28. 9. Speciální s udělením CAC, Vítěz speciální
výstavy Kelč

(zde i vyhlášení PES FENA roku, kluboví
šampioni ..)
https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/
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OVVR 2020 https://www.retriever-klub.cz/typ-zkousek/ovvr/page/2/
Datum

Místo

Organizátor

16. 5. 2020

Kařez

p. Valentová - zrušeno

24. 5. 2020

Malešov

p. Štencelová (náhradní
termín na podzim)

24. 5. 2020

Babice, okr. Olomouc

p. Sehnalíková

6. 6. 2020

Dolní Habartice

p. Zárubová

7. 6. 2020

Blevice

p. Černá

7. 6. 2020

Traplice

p. Hromádková

14. 6. 2020

Větrný Jeníkov

p. Soukupová

20. 6. 2020

Chlebovice

p. Raiskubová

20. 6. 2020

Zábřeh na Moravě

p. Bienová

01. 8. 2020

Nedvědice

p. Vernerová

07. 8. 2020

Nedvědice

p. Vernerová

29. 8. 2020

Kynšperk

p. Kosmáková

30. 8. 2020

Tuhanec

p. Jansová

06. 9. 2020

Rajnochovice

p. Sehnalíková

20. 9. 2020

Kařez

p. Valentová

27. 9. 2020

Větrný Jeníkov

p. Soukupová

11. 10. 2020

Traplice

p. Hromádková

24. 10. 2020

Blevice

p. Černá

31. 10. 2020

Paseka

p. Sehnalíková
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Zkoušky lovecké upotřebitelnosti
v roce 2020
KLZ (CACT) Podbrdský pohár, Hrádek u Rokycan – změna termínu
Datum konání: 30. 05. 2020
Organizátor: Mgr. Petra Bednářová e-mail: bednarova.p@email.cz, tel.: 775 786 000,
Podbrdský pohár je pro rok 2020 zrušen Lesní zkoušky proběhnou v náhradním
termínu, Zkoušky vodní práce jsou zrušeny…
KZVP (CACT) Podbrdský pohár, Hrádek u Rokycan – ZRUŠENO
Datum konání: 31. 05. 2020
Podbrdský pohár je pro rok 2020 zrušen. Lesní zkoušky proběhnou v náhradním
termínu, Zkoušky vodní práce jsou zrušeny bez náhrady.
Organizátor: Mgr. Petra Bednářová, e-mail: bednarova.p@email.cz, tel.: 775 786 000
KLZ (CACT) O pohár hradu Valdek, Rokycany – Kařez
Datum konání: 13. 06. 2020
Organizátor: Alice Valentová, e-mail: A.Valentov@seznam.cz, tel.: 723 138 094
Zkoušky jsou otevírány pro 12 psů – přednost mají účastníci, kteří se zároveň přihlásí
na nedělní KPZ a budou bojovat…
KPZ (CACT) O pohár hradu Valdek, Rokycany – Kařez
Datum konání: 14. 06. 2020
Organizátor: Alice Valentová, e-mail: A.Valentov@seznam.cz, tel.: 723 138 094
specifický symbol 5014062020
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KPZ (CACT) Chlebovice (okr. Frýdek Místek) – obsazeno
Datum konání: 21. 06. 2020
Zkoušky jsou plně obsazeny, hlásit se můžete pouze jako náhradník bez platby
startovného!!!
Organizátor: Kamila Raiskubová, e-mail: kara69@seznam.cz, tel.: 607 119 914,
specifický symbol 5021062020
KZVP (CACT) Zahrádka, okr. Tábor
Datum konání: 28. 06. 2020
Organizátor: Blanka Novotná, e-mail: novotna.b1@seznam.cz, tel.: 737 75 85 37
specifický symbol 5028062020
KZPR (CACT) Rokycany – Kařez
Datum konání: 04. 07. 2020
Organizátor: Alice Valentová, e-mail: A.Valentov@seznam.cz, tel.: 723 138 094
specifický symbol 5004072020
Zkoušky budou organizovány jako jednodenní pro 12 týmů
KZVP (CACT) O Procházkův pohár, Roudná u Soběslavi (okr. Tábor)
Datum konání: 11. 07. 2020
Organizátor: Ing. Irena Zárubová, e-mail: Irena.Zarubova@seznam.cz,
tel.: 606 434 006, specifický symbol 5011072020
KZVP (CACT) Rokycany – Kařez
Datum konání: 18. 07. 2020
Organizátor: Alice Valentová, e-mail: A.Valentov@seznam.cz, tel.: 723 138 094
specifický symbol 5018072020
KZVP (CACT) Frýdek Místek
Datum konání: 19. 07. 2020
Organizátor: Kamila Raiskubová, e-mail: kamila.raiskubova@seznam.cz,
tel.: 607 119 914, specifický symbol 5019072020
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KVZPR (CACT) Pohár prezidenta RK CZ Kostelní Střimelice
Datum konání: 25. 07. 2020
Organizátor: Markéta Mynaříková, e-mail: mynariko@seznam.cz, tel.: 605 728 979
Zkoušky jsou organizovány jako dvoudenní 25. a 26. 7. 2020.
specifický symbol 5025072020
KZPR (CACT) Čertovo Břemeno X. ročník, okr. Tábor – obsazeno
Datum konání: 01. 08. 2020
Organizátor: Blanka Novotná, e-mail: novotna.b1@seznam.cz, tel.: 737 75 85 37
Zkoušky jsou organizovány jako dvoudenní v termínu 1. – 2. 8. 2020.
Zkoušky jsou plně obsazené, je možné se hlásit jako náhradník
KZVP (CACT) Těšany
Datum konání: 08. 08. 2020
Organizátor: Ing. Eva Dragolovová, e-mail: eva.dragolovova@gmail.com,
tel.: 728 359 242, specifický symbol 5008082020
KPZ (CACT) Tábor
Datum konání: 09. 08. 2020
Organizátor: Blanka Novotná, e-mail: novotna.b1@seznam.cz,
tel.: 737 75 85 37 specifický symbol 5009082020
Mezinárodní soutěž retrieverů 2020 Kařez
Datum konání: 15. 08. 2020
Mezinárodní soutěž retrieverů je pořádaná pro nominované a přihlášené v termínu
15. a 16. 8. 2020 v Kařezu specifický symbol 5015082020
KZVP (CACT) Zábřeh, okr. Šumperk
Datum konání: 22. 08. 2020
Organizátor: Petra Bienová, e-mail: petrabienova@seznam.cz, tel.: 420 608 752 175
specifický symbol 5022082020
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KZVP (CACT) Blevice okr. Kladno
Datum konání: 23. 08. 2020
Organizátor:

Ing. Eva Černá, e-mail: cernaeva@email.cz, tel.: 607 214 580

specifický symbol 5023082020
KPZ (CACT) Vysoká nad Labem (HK)
Datum konání: 06. 09. 2020
Organizátor: Iva Vítková, e-mail: vitkova.iva@email.cz, tel.: 602 375 624
specifický symbol 5006092020

KPZ (CACT) Arosův pohár, Dolní Habartice (okr. Děčín)
Datum konání: 12. 09. 2020
Organizátor: Ing. Irena Zárubová, e-mail: Irena.Zarubova@seznam.cz,
tel.: 602 375 624 specifický symbol 5012092020
KZVP (CACT) Kroměříž
Datum konání: 19. 09. 2020
Organizátor: Tereza Elblová Burdová, e-mail: jenny@hnedylabrador.cz,
tel.: 737 750 544, specifický symbol 5019092020

KPZ (CACT) Kytín, Praha – západ
Datum konání: 20. 09. 2020
Organizátor: Markéta Špičková, e-mail: marketa.spickova@gmail.com,
tel.: 606 516 947, specifický symbol 5020200920
KPZ (CACT) Kroměříž
Datum konání: 20. 09. 2020
Organizátor: Tereza Elblová Burdová, e-mail: jenny@hnedylabrador.cz,
tel.: 737 750 544, specifický symbol 5020092020
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KZVP (CACT) Příbram
Datum konání: 27. 09. 2020
Organizátor: Karel Stehlík, e-mail: karel-stehlik@volny.cz, tel.: 777 998 599
specifický symbol 5027092020
KPZ (CACT) Rokycany
Datum konání: 28. 09. 2020
Organizátor: František Kuneš, e-mail fjkunesovi@seznam.cz,
tel.: 737 217 578 nebo 776 783 806, specifický symbol 5028092020
KZVP (CACT) Čelákovice – Sedlčánky
Datum konání: 04. 10. 2020
Organizátor: Ing. Eva Černá, e-mail: cernaeva@email.cz, tel.: 607 214 580
specifický symbol 5004102020
SZR (CACT) Nadějkov okr. Tábor
Datum konání: 10. 10. 2020
Organizátor: Blanka Novotná, e-mail novotna.b1@seznam.cz, tel.: 737 758 537
Zkoušky se budou konat jako dvoudenní pouze za předpokladu, že se otevřou pro 3
nebo 4 skupiny psů,…
KVZPR (CACT) Rokycany – Kařez
Datum konání: 17. 10. 2020
Organizátor: Alice Valentová, e-mail: A.Valentov@seznam.cz, tel.: 723 138 094
zkoušky budou organizovány jako dvoudenní 17. a 18. 10. 2020 pro 12 týmů
specifický symbol 5017102020
MFTR (CACIT) Konopiště
Datum konání: 17. 10. 2020
Organizátor: Veronika Majerová, e-mail veronikamajerova77@gmail.com,
tel: 739 700 751
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2 x KPZ (CACT) Paseka, okr. Olomouc
Datum konání: 31. 10. 2020
Organizátor: Bc. Soňa Sehnalíková e-mail: kel.poklad@seznam.cz,
tel.: 777 006 509 specifický symbol 5030102020
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Články
Lovecký výcvik retrieverů v honitbách
Retriever je lovecký pes a co jiného nejlepšího pro něj může majitel udělat, než
cvičit a chodit na hony? Je nádherné koukat se na skvělou práci psích parťáků, ať už
na zkouškách či honech, a je také nutné si uvědomit, kolik práce vůdců za jejich
šikovností stojí.
Skláním se před vůdci, kteří v jakémkoli počasí vyráží se svým čtyřnohým
parťákem a zdokonalují se ve vzájemné spolupráci.
Je však velice důležité si uvědomit, že cvičit není jen tak. Potřebujeme pro to
pomůcky, zvěř a prostor.
Zatímco první dvě záležitosti nejsou problematické, oříškem je prostor pro
výcvik. Není pravdou, jak se většina lidí mylně domnívá, že držení psa loveckého
plemene byť s LU, zakládá automatický nárok na možnost výcviku v honitbě.
Většinou vůdci spolupracují s místními mysliveckými spolky či honebními
společenstvy a tak mají domluven a povolen prostor na práci a na oplátku chodí se
svým psím svěřencem na místní hony. Nicméně v poslední době se začaly množit
případy, kdy cvičící nadšenci, ať už z neznalosti nebo z osobních důvodů,
nekontaktují místní myslivce a nedomluví se na pravidlech výcviku v honitbě.
Nastávají pak vyhrocené situace, kdy je přítomná Policie ČR a vše může vyústit až
do správního řízení s pokutou 30.000,- Kč.
Retriever klub spolupracuje s Okresními mysliveckými spolky, Mysliveckými
spolky a Honebními společenstvy napříč celou republikou a díky této spolupráci se
mohou konat zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Bohužel o několik honiteb jsme přišli
díky neohlášeným výcvikovým akcím a došlo i k následnému ukončení spolupráce.
Chci proto apelovat na všechny členy Retriever klubu, aby si vždy domluvili
danou honitbu pro účely svého výcviku. Myslivecké spolky a Honební společenstva
jsou vstřícná a i jejich představitele a členy těší, že mají v honitbě k dispozici
vycvičené LU psy. Domlouvejme se a nekomplikujme si budoucí spolupráci
Myslivecké kynologii zdar!

44

MFTR (Mezinárodní Field Trial Retrieverů)
Předkem retrieverů je pravděpodobně novofundlandský pes (St. John´s
Newfoundland) a Lesser labrador. Název „retríver“ však vznikl mnohem dříve, než
existovalo plemeno retriever – bylo to označení pro každého loveckého psa, který
přinášel ulovenou zvěř. Na Newfoundlandu (nachází se u břehů dnešní Kanady) žily
dva typy psů, velcí a silní novofundlandští psi s dlouhou srstí, a malí novofundlandští
psi, nazývaní též labradorští psi. Tito menší psi měli krátkou srst a byli používáni
rybáři k donášení ryb a postřelených mořských ptáků z vody. Psi žijící v tomto
prostředí museli být otužilí, houževnatí, s mimořádně kladným vztahem k vodě. Jejich
vynikající schopnost aportování zaujala anglické lovce, kteří sem přijížděli na lov
kachen.
V roce 1830 si Walter Francis Scott, vévoda z Buccleuchu, vášnivý lovec,
dovezl domů – do Skotska šikovného psa z ostrova Newfoundland. Pes nebyl sice
žádný manekýn, ale byl velmi chytrý, přátelský a hlavně bezkonkurenčně ochotně
nosil ulovenou zvěř.
Velice podobný nápad měl o něco poději i hrabě z Malmesburry, taktéž lovec
duší i tělem, který si přivezl z newfoundlandské oblasti taky jakési vořechy, kteří byli
jedineční v přinášení kachen. Tyto vořechy začal chovat na svém hrabství Heron
Court i pro své přátele, protože „byli experti přinášení vodního ptactva, měli ocas jako
vydra, kterým skvěle kormidlovali, a jejich hustý kožíšek odpuzoval vodu, jakoby byl
napuštěn olejem“

Obr.: Fotka labradora z roku 1925
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Ve Velké Británii pak našli tito psi významné uplatnění v myslivosti. Již jako
retrieveři se rozšířili nejen dále do Evropy, ale vrátili se i zpět do Ameriky. Návrat do
USA významně ovlivnil další vývoj jejich upotřebitelnosti i výcviku. V první polovině
20. století se oblast velkých kanadsko - amerických jezer vyznačovala obrovským
množstvím divokých hus a kachen. Tehdy probíhal lov tohoto „neulovitelného
množství“ vodní pernaté tak, že lovci platili pouze za ty ulovené kusy, které si
skutečně odváželi domů. Kolik poraněných a nedohledaných kusů zůstalo na místě
tehdy nikoho nijak nezajímalo. Při tomto způsobu lovu bylo časem dosaženo
výrazného poklesu stavu divokého vodního ptactva. Bylo tedy nutno změnit systém
lovu a plateb za ulovené kusy. Započalo se tím, že lovci platili za každého ptáka,
kterého zasáhli. Tento nový způsob placení za úlovek přiměl Američany k tomu, aby
začali používat psy, kteří by byli schopni efektivně přinést co největší možné
množství ulovené zvěře, ať mrtvé či poraněné. Nejlepších výsledků mezi loveckými
plemeny zde dosáhli labradoři. Lov vodní pernaté probíhá v náročných terénních i
klimatických podmínkách. Aby retriever dokázal přinášet zvěř po celý den, musí
pracovat co nejefektivněji s nejmenším možným výdejem energie. Bylo tedy nutno
hledat nové metody jejich vedení a výcviku – výsledkem byl vznik handlingu. Kdo a
kde přesně s handlingem začal, není zcela jasné. Pravděpodobně se jedná o úpravu
způsobu práce ovčáckých psů a jeho uplatnění při vedení retrieverů. Ve Velké
Británii jako první předvedl základy handlingu skotský hajný Dave Elliot.

Obr: Na fotu z roku 1935 labradoři na výstavě předvedení britským králem Jiřím V
Handling tedy znamená způsob navádění retrievera na aport. Jak vlastně
vypadá handling v praxi? Vycvičeného psa vyšle vůdce povelem v přímém směru
vpřed, přičemž pes tento směr drží, dokud není hvizdem zastaven. Při zastavení si
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sedne a otočí se na svého pána. V této pozici vyčká na další povely vůdce – může
být vyslán dále dopředu, doleva, doprava či zpět k vůdci. Takto je vůdcem pes
naváděn směrem k ulovenému kusu zvěře. Když pes dosáhne prostor, kde by měl
zvěř dále již samostatně hledat, dostane povel k hledání. Předpokládá se, že by pes
měl tento prostor prohledávat systémem zvětšující se spirály, a to z důvodu že zvěř,
která byla pouze postřelena, nemusí zůstat v místě dopadu. Pokud retriever skutečně
výborně ovládá handling a pracuje tak rychle jak se od něj očekává, je jeho výkon
naprosto efektivní. Zvládnutý handling je právě to, co dokáží pouze retrieveři a co z
nich dělá mistry v přinášení. Vůdce a pes musí tvořit sehranou dvojici. Vůdce řeší jak
nejlépe zvládnout daný úkol, vůdce vidí daleko dál než pes, je schopen předvídat
případné překážky nebo obtíže při přinášení zvěře, zvolit nejlepší možnou trasu k
ulovené zvěři a psovi tak ušetřit spoustu energie oproti variantě, když by pes zvěř
dohledával samostatně. Handling tak umožňuje retrieverům snadné překonávání
překážek a rychlé nalezení i přinesení aportu při současném minimálním výdaji
energie. Tyto úspory energie jim pak následně umožňují přinést za stejných
podmínek více aportů než jiným plemenům
Vrcholovou soutěží retrieverů v přinášení a handlingu je Field Trial Retrieverů
(čte se Fíld Trajl). Field Trial Retrieverů není ve své podstatě lovecká zkouška, i když
po jeho absolvování se pes stává lovecky upotřebitelným. Jedná se totiž o soutěž,
většinou pořádanou v mezinárodním měřítku. Lovecké zkoušky totiž mají přesně
předepsané disciplíny a proto se jejich obtížnost v průběhu času nemění. U soutěží,
a Field Trialu obzvláště, platí, že každý aport je jiný a jeho obtížnost je proměnlivá.
Rozhodčí se během trialu sami rozhodují pro jaké aporty a odkud budou psi
posílat. Hlavním cílem trialu je najít toho nejlepšího z nejlepších pro daný soutěžní
den.
Field trialy jsou pořádány nejen pro retrievery, dále i pro slídiče a pro ohaře.
Když je vypuštěn do honitby slídič, okamžitě začne slídit ve smyčkách, ohaři mají
rovněž vrozený, pro ně typický, způsob hledání. Retrieveři nemají vrozený žádný
charakteristický pohyb a právě tato absence typického vyhledávacího pohybu jim na
rozdíl od slídičů a ohařů umožňuje relativně snadný výcvik handlingu.
Jak probíhá Mezinárodní Field Trial Retrieverů?
Field trials (neboli práce v poli) má charakter praktického lovu či honu. Pes
přináší čerstvě slovenou zvěř, která se střílí v jeho přítomnosti. Probíhá buď formou
leče ploužené (walk-up), kdy střelci a vůdci se psi postupují v řadě, anebo leče
představené (driven), kdy vůdci se psi stojí na určitém stanovišti. Retrieveři na trialu
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pracují po výstřelu a mají za úkol efektivně, tiše a účinně přinášet zvěř v měkké
mordě a být, pokud je třeba, ochotni spolupracovat se svými vůdci.
Rozhodčí vysílá psy průběžně pro jednotlivé aporty a posuzuje jejich práci. Psi
jsou během zkoušení vedeni volně - bez vodítka a obojku. Během soutěže se
průběžně hodnotí schopnost a efektivita dohledávky zvěře, schopnost zapamatovat
si místa dopadu (marking) a schopnost navádění psa vůdcem do požadovaného
prostoru (handling). Rozhodčí nepoužívají bodovací systém, ale psi hodnotí písmeny
A, A-, A+ a nebo B, popřípadě EL (pokud byli eliminováni) anebo MF (pokud došlo k
těžké chybě)
Na rozdíl od loveckých zkoušek je u Field Trialu každý aport jiný. Na těchto
zkouškách může být vítězi přiznán titul CACIT a druhému v pořadí titul res. CACIT.
Rozhodčí mají ovšem i právo nezadat žádné ocenění, pokud dojdou k závěru,
že výkony psů nebyly dostatečně dobré. Field trials mají pro chovatele mimořádný
význam, jelikož se na této soutěži selektují psi se správným temperamentem a
pracovními schopnostmi. Handling se považuje za nezbytný doplněk k těmto
vlastnostem.
Retriever klub CZ pořádá pravidelně Mezinárodní Field Trial Retrieverů ve
spolupráci s organizátorkou Veronikou Majerovou. Veronika přišla do kontaktu s
prvními labradorskými retrievery, anglickými a welšskými špringršpaněly ve Velké
Británii, když jí bylo 18 let. Byla fascinovaná jejich vyváženým temperamentem a
náruživou prací. Během 4 letého pobytu ve Velké Británii se začala věnovat střelbě,
lovu spárkaté zvěře a tréninku svých prvních retrieverů. Působila jako stálý člen ve
skupině psovodů, kteří v průběhu lovecké sezóny pracovali na honech v několika
lokalitách.
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Za svého 15-ti letého pobytu v Nizozemí působila v Myslivecké Jednotě
(KNJV), kde byla aktivním kynologickým členem. Pod KNJV pracovala nejdříve jako
pomocník a následně jako trenér pro kraj Noord- Brabant, který připravuje retrievery
a ohaře na lovecké zkoušky. Podílela se na organizaci loveckých zkoušek a working
testů v regionu. Na těchto akcích vykonávala průběžně práci stevarda, pomocníka a
střelce. V roce 2011 zorganizovala, společně se svým teamem, vrcholnou soutěž
Nimrod, která se každým rokem pořádá v jiném kraji a během které se porovnává
výkonnost nejúspěšnějších loveckých plemen v dané sezóně.
Zaznamenala úspěchy na loveckých zkouškách a working testech, kde se
svými labradorskými retrievery dosáhla na nejvyšší příčky. Vyhrála v Polsku, České
republice a Nizozemí. Pracovala v teamu psovodů na honech v Belgii, Nizozemí a
Švédsku a nyní i v České republice a Maďarsku.
V roce 2015 dostala příležitost jako stevard na Mezinárodním Working Testu
(IWT), pořádaným Retriever klubem CZ v České republice. Poté následovaly další
úlohy v pozici stevarda na Field trialech ve Francii, Maďarsku, České republice a
Itálii. Za velkou a cennou zkušenost považuje i stevardování na dvoudenním
šampionátu Field Trial ve Francii.
Od roku 2018 je členem Retriever Klubu CZ. Pod jeho záštitou organizuje
Mezinárodní Field Trialy (MFTR) a Working testy (WT). Vlastní zbrojní průkaz a
lovecký lístek. Od roku 2015 se intenzivně věnuje tréninku retrieverů u nás a
v zahraničí.
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Retriever klub CZ by rád poděkoval Veronice Majerové za perfektní
organizaci, Lence Liptákové za skvěle napsanou reportáž a samozřejmě organizaci
Lesy České republiky, s. p., za to, že umožnila dne 23. 11. 2019 uspořádat v
překrásném prostředí zámecké honitby na Konopišti tak výjimečnou akci, jako je
Mezinárodní Field Trial Retrieverů (MFTR).
V tomto případě byl MFTR jedinečný i tím, že se poprvé v historii České
republiky uskutečnil způsobem ploužená (Walk-up) za pomoci práce krátkosrstého
německého ohaře a španělů. Úspěšnost střelců byla velmi vysoká. Nejen, že měli
dobrou mušku, ale i díky způsobu práce španělů, kteří slídili a ohaře, který
vystavoval, vypichovali bažanty maximálně do 40 m před střelci. Střelci si tento
způsob práce velmi pochvalovali. Zároveň s perfektními pokyny od vedoucího střelců
pana Bešťáka to ani už lépe dopadnout nemohlo. Excelentně trénovaní španělé se
svými vůdci přijeli až z Nizozemí.
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S elegancí sobě vlastní se role hlavní rozhodčí soutěže zhostila paní Ing. Eva
Černá. Dámskou polovinu soudcovského sboru doplnila paní Radka Stegurová.
Z Irska přijali pozvání pánové Bobby Robertson a Paul O’Brien. Dalo se tedy
očekávat, že posuzování na akci bude velmi pečlivé a korektní. Očekávání se splnila.
O tom vypovídají i konečné výsledky Trialu. Rozhodčí nepřehlédli žádnou chybičku.
Celý soutěžní den probíhal formou Walk-upu. Udržovat po celou dobu soutěže
jednu linii – koronu (která se skládala z 18 soutěžících, 4 rozhodčích, 2 stevardů,
head stevarda, dog stevarda, 3 nosičů zvěře, 7 střelců) nebylo v terénně rozmanité
honitbě nijak jednoduché. Nutno však podotknout, že soutěž byla komplexně velmi
náročná.

„Tik tak, tik tak, … Atmosféra houstne. Ticho je až zarážející. Je slyšet pouze
šustění suché trávy a občasné hvizdy na píšťalky od vůdců španělů, kteří svým psům
oznamují změnu směru při slídění. Zatím nepadl jediný výstřel a tři retrieveři už svou
aktivní účast na soutěži museli ukončit.
Po první leči se zdálo, že se na Konopišti žádný bažant nenacházel. Ovšem
v druhé leči už to přišlo. Jakmile se vypíchl bažant, zazněl výstřel, slídiči se zastavili
a zvěř nepřinášeli. V té chvíli přišel na řadu retriever, který zvěř přinesl. Nádherná
podívaná. Tak jako na každé soutěži, tak na Field Trialu o to více hraje velkou roli
kromě připravenosti i štěstí. Retrieveři během dohledávání a přinášení zhaslého
nebo křídlovaného kusu občas v husté krytině zvedli další kusy, tudíž v okolí někdy
zněla střelba i při práci retrievera. Retriever se tedy nesměl nechat zmást a musel
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pokračovat v dohledávce původně určeného kusu. Do cíle soutěže úspěšně došli
pouze dva psi, a to s výsledkem excellent.
První místo a titul CACIT, CACT získala vůdkyně Karolina Dabrowska z
Polska se svým psem Gin Forest and River, která se slzami v očích při vyhlašování
výsledků zmínila, že se jedná o její první Trial v životě. Ovšem souboj o první místo
byl velmi těsný. Rozhodovaly jen detaily. Na druhém místě a s tilulem res. CACIT,
res. CACT skončil Peter Egger z Rakouska se svým psem Kornay Hunting Yankee.
Peter se jen stěží dokázal ubránit dojetí.

Jak ranní přejímka, tak odpolední administrativa a vyhlášení výsledků soutěže
proběhlo v útulném salonku hotelu Benica. Vše proběhlo svižně a bez komplikací. Na
první pohled bylo zřejmé, že organizátorka akce, neustále příjemně naladěná a
usměvavá paní Veronika Majerová má vše pod kontrolou a vše předem perfektně
připraveno.

Autoři: Retriever klub CZ, Veronika Majerová, Lenka Liptáková
Foto: Veronika Majerová
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Mezinárodní Field Trial Retrieverů 25 ledna 2020, Konopiště
Rozhodčí: Bobby Robertson (UK), Joe Mc Givern (UK),
Radka Stegurová (CZ), Bc. Jiří Kubát (CZ)
Na konci ledna proběhl další Mezinárodní Field Trial Retrieverů, tentokrát formou představených lečí, v krásném
prostředí honiteb Lesů České Republiky. Soutěž zdárně dokončili:
ELDERWOOD A MASTERPIECE (pes), vůdce Werner Reicher (Rakousko) - Excellent, CACIT, CACT, 1. m
REEDBED BARDOLINO (pes), vůdce Karolina Imbiorska (Polsko) - Excellent, res. CACIT, res. CACT, 2. m
KORNAY HUNTING WHISTLEBLOWER (pes), vůdce Athanasios Keller (Rakousko) - very good
JERSEY GIRLS PATCH (pes), vůdce Cornelia Tentler (Německo) - very good
KORNAY HUNTING ELVIS (pes), vůdce Johannes Bauer (Rakousko) - very good
GIN FOREST AND RIVER (pes), vůdce Karolina Dabrowska (Polsko) - very good
RAGWEED´S CLANROY (pes), vůdce Manuela Schwojer (Německo) - good
REEDBED ANTHONY (pes), vůdce Wladyslaw Hoff (Polsko) - good
Osm psů soutěž bohužel nedokončilo. Klub děkuje všem členům, kteří si v tento den udělali čas a přijali roli
pomocníků a přispěli tak k hladkému průběhu celé akce.

Zpravodaj 2019-2020 @ Soňa Sehnalíková, e-mail: prezident@rkcz.cz
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