
SCHŮZKA ROZHODČÍCH 

Čerčany 15. ledna 2022 od 13 hodin 

 

Přítomni: Olga Bazalová, Alice Boháčová, Vladimíra Čištínová, Karina Divišová, Petr Dostál, 

Antonín Grygar, Karel Havlíček, Martina Konečná, Lucie Krejčí, Jiřina Máčková, Jitka 

Maroušková, Aneta Obrusníková, Lenka Pánková, Jaroslava Podmolová, Petr Pupík, Petr Rybář, 

Eva Svobodobá, Petra Vyplelová  

Hosté: Adéla Havlíčková, Kristýna Lukešová, Jana Mikulová, Veronika Říhová, Lucie Vočadlová 

Za výkonný výbor KAČR: Stanislav Mašek, Ola Havlíčková  

Omluveni: Michaela Bařinková, Tomáš Glabazňa, Michaela Glossová, Eva Lačňáková, Kateřina 

Lerlová, Barbora Škarniclová, Veronika Vostrá 

 

Program:  

1) představení změn normativů (předpokládané změny)  

2) měření psů (vrcholové akce, navrhované změny, nová hranice ML)  

3) budoucnost kategorie XS v ČR  

4) různé 

 

Úvodní přivítání 

Předseda Komise rozhodčích přivítal všechny přítomné, poděkoval všem rozhodčím nejen za 

posuzování, ale i za velký podíl na návrzích na změny pravidel. Kéţ by to ve všech zemích 

fungovalo jako v ČR. Dále poţádal J. Podmolovou o provedení zápisu z této schůzky. Poděkoval 

Výkonnému výboru za spolupráci a podporu. Konstatoval prestiţ českých rozhodčích 

v zahraničí, kde jsou často zváni na posuzování vrcholových akcí. Přivítal adepty na rozhodčí a 

popřál hodně štěstí u zkoušek i v celé jejich práci. Současným rozhodčím poděkoval za jejich 

podporu a pomoc při „výchově“ adeptů. 

 

ad 1) představení změn normativů (předpokládané změny) 

Předseda Komise rozhodčích seznámil přítomné s návrhem změn, které by měly být schváleny 

FCI a zapracovány do nových normativů. Krátce seznámil i s návrhy změn, které nebyly 

schváleny. 

 



ad 2) měření psů (vrcholové akce, navrhované změny, nová hranice ML) 

Předseda Komise rozhodčích poděkoval rozhodčím, kteří jako komise přeměřovali hraničního 

psa při nešťastně medializované kauze o odvolání proti zařazení psa do výškové kategorie. 

Proběhla diskuze o zachování moţnosti odvolání proti zařazení psa do kategorie, o moţnosti 

měření hraničních psů (nestačí 1 měření), o moţnosti měření pouze na některých závodech 

stanovenou komisí (několikrát do roka). 

Výklad měření psa, který se neúčastní závodu. Rozhodčí můţe změřit na závodu pouze psa, který 

prošel systémem přihlášení na závod. 

Rozhodčí navrhují výboru, aby vypsal výběrové řízení pro systém databáze, který bude 

zaznamenávat a vyhodnocovat data podle poţadavků, tyto budou upřesněny, jedná se i o 

zaznamenání přeměřování a posunu v kategoriích. 

Diskuze systému sytému prvního měření a zařazení psa do výškové kategorie. 

1. návrh – První měření psa proběhne na 1. závodech. Pokud je pes hraniční (plus mínus 

2 cm od hranice), musí absolvovat další měření, a to nejdříve ve 2 letech věku (na prvních 

závodech po 2. roku věku psa), aby měl od 2 různých rozhodčích shodu, počítáno od 2 

let věku psa. 

2. návrh - První měření psa proběhne na 1. závodech. Pokud je pes hraniční (plus mínus 

2 cm od hranice), proběhne měření dalšími 2 různými rozhodčími. Pes startuje v té 

kategorii, do které ho zařadí shodně nejméně 2 rozhodčí. 

3. návrh - První měření psa proběhne na 1. závodech a závodí v určené kategorii. Dále musí 

absolvovat další měření, nejpozději na nejbliţších závodech, který se účastní. Pes je 

zařazen do kategorie, na které se shodli nejméně 2 různí rozhodčí. 

Hlasování k 1. návrhu: 

PRO: 14 

PROTI:  1 

ZDRŢEL SE:  2 

Hlasování k 2. návrhu: 

PRO: 1 

PROTI:  8 

ZDRŢEL SE:  8 

Hlasování k 3. návrhu: 

PRO:  7 

PROTI: 2  

ZDRŢEL SE:  8 

Byl přijat návrh č. 1. a takto bude navrţen Výkonnému výboru. 

 



Komisionální měření – ponechat původní podmínky s dodatkem: Komisi rozhodčích a termín 

stanoví Výkonný výbor. Do té doby pes závodí v původní kategorii. Pokud se pes stanoveného 

měření neúčastní (ţádosti o případné posunutí termínu řeší výbor), nebude jeho přihláška na další 

závody přijata, s to aţ do stanoveného dalšího termínu komisionálního měření.  

Přeměřování psa – benevolentnost rozhodčích při měření. Připomenuto ze Soutěţního řádu - 

pokud rozhodčí není přes veškerou snahu schopen psa změřit (např. kdyţ pes odmítá stát nebo je 

agresivní), označí jej za nezměřitelného, takovýto pes se nesmí závodu zúčastnit bez nároku na 

vrácení startovného.   

Výboru navrhujeme, aby pořadatel měl povinnost mít k dispozici rovný a neklouzavý povrch pro 

měření psů. 

Doporučujeme stanovit výškovou hranici pro kategorii ML shodně s FCI s platností od platnosti 

nového řádu FCI. Doporučujeme přeměřit psy v intervalu mínus 2 cm od spodní hranice ML a 

plus 2 cm od horní hranice ML včetně do této doby komisionálně přeměřených psů. Netýká se 

psů přeměřených komisí FCI.  

PRO:   16 

PROTI:   0 

ZDRŢEL SE:   0 

  

ad 3) budoucnost kategorie XS v ČR  

Hlasování o ponechání kategorie XS pro v národním normativu.  

PRO:   10 

PROTI:   6 

ZDRŢEL SE:   0 

Rozhodčí doporučují zachovat kategorii XS v České republice. 

 

Hlasování o horní výšce pro kategorii XS:  

a) ponechat do 28 cm. 

PRO:    3 

PROTI:  9  

ZDRŢEL SE:  4 

b) zvýšit na „do 30 cm“. 

PRO:   11 

PROTI:  3 

ZDRŢEL SE:  2  



Rozhodčí doporučují změnit horní hranici pro kategorii XS tak, aby zde mohli závodit pejsci s 

kohoutkovou výškou menší neţ 30 cm. 

Mistrovství republiky/Mistrovství republiky mládeţe/Mistrovství republiky para pro kategorii XS 

vč. udělení titulu: 

PRO:   11 

PROTI:  4 

ZDRŢEL SE:  1 

Navrhujeme zachovat kategorii XS i pro mistrovské soutěţe včetně udělení titulů. 

Se změnou horní hranice výšky XS souvisí i přeměřování psů v intervalu 28-32 cm, které 

doporučujeme zrealizovat uţ pro mistrovské soutěţe v letošním roce. 

 

ad 3) různé  

Vystupování rozhodčího na závodech. Sledování týmů i po diskvalifikaci, snaţit se vyhnout 

diskuzi s ostatními závodníky během posuzování.  

Obtíţnost parkurů, jednoduššími A3 parkury devalvujeme úroveň zkoušek. Lehké parkury 

nemotivují týmy na sobě pracovat a tím se v konečném důsledku sniţuje celková úroveň agility v 

České republice! 

Situace – pes řádně překoná cílovou překáţku. Psovod vrátí psa na některou překáţku v parkuru 

(opravuje např. chybu), rozhodčí psa z tohoto běhu diskvalifikuje (nesportovní chování). Pokud 

pes po řádném překonání cílové překáţky překoná náhodně další překáţku, rozhodčí toto nijak 

neposuzuje (nepenalizuje). 

Diskutována otázka vzdáleností mezi překáţkami. 

Co nás čeká v dalším roce - kvalifikační závody, závěrečné zkoušky adeptů, překlad pravidel, 

studium nových pravidel. 

Je potřeba kvůli novým pravidlům svolat schůzku v dřívějším termínu. Navrhovaný termín: 

17. 11. 2022, zároveň zrušit termín 15. 1. 2023. Další schůzky 13. 1. 2024, 11. 1. 2025. 

  

Závěrem předseda Komise rozhodčích tlumočil poděkování předsedy Výkonného výboru všem 

rozhodčím za jejich celoroční práci a spolupráci na akcích pořádaných Klubem agility ČR a předal 

kalendáře od generálního sponzora Brit.  

 

Zapsala: Jaroslava Podmolová 

 


