
Zápis z výborové schůze KA ČR 

konané dne 7. 11. 2013 od 16 hod v Praze 

 

Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Ivan Vrkoč, Renata Mandová 

Omluvena: Jitka Maroušková 

 

1. kontrola zápisu ze 7. 5. 2013 

úkol 1. 1. – doplnění nové funkce databáze. Jakmile si pořadatel přidá rozhodčího ke svému 

závodu, systém automaticky odešle delegovanému rozhodčímu zprávu – zpracuje p. Palata 

úkol trvá 

úkol 1.10. – vytvoření inventárních karet – S. Mašek  

splněno 

úkol č. 4.4 – zpravodaj v elektronické podobě – zajistit rozesílání novinek na e-maily členů 

splněno – webové stránky mají po nastavení uživatelského účtu funkci pro přijímání novinek 

e-mailem 

úkol 4.8. – Výbor rozhodl umístit na nový web prozatím tyto informace: 

Zápisy ze schůzek rozhodčích, zápisy z jednání výboru, zápisy a usnesení z členských schůzí, 

zápisy a jednání KRK, včetně všech příloh, zápisy z jednání delegátů FCI, e-shop (společné 

dresy), světové stránky vrcholných akcí – do záložek reprezentací, síň slávy, záložka 

doporučujeme, která bude obsahovat seznam cvičišť agility, soustředění, tábory 

úkol trvá – informace jsou postupně doplňovány 

úkol 9.1. – připravit změnu jednacího řádu výboru 

úkol trvá 

úkol 9.3. – pojištění rozhodčích – zjistit bližší informace o nabízené službě od ČKS. Bylo 

zjištěno, že seznam rozhodčích není aktuální, předat ČKS oficiální seznam rozhodčích. 

úkol trvá – je dále jednáno o druhu a způsobu pojištění 

úkol 9.6. – zajistit průkazky – licence rozhodčích  

úkol trvá, průkazky rozhodčích vystaví J. Maroušková  

Úkol 15.2. – změnit kontaktní e-mail na úvodní stránce v databázi 

Úkol trvá 



Úkol 16.8.  – vyřešit smluvní vztah s najatou administrativní sílou – M. Bakrlíková  

úkol trvá – bude předloženo členské schůzi 

Úkol 16.9.  - dotazy A. Palaty – písemně zodpoví M. Bakrlíková  

úkol trvá 

Úkol 16.10. Určit přesný termín členské schůze po ukončení výběrových řízení na MR a MRM 

2013  

splněno  

Úkol 16.11.  - hledání nových partnerů pro sponzorství klubových akcí. Spolupráce členů 

klubu vítána. 

splněno – uzavřena smlouva s firmou Royal Canin 

Úkol 16.12. – rozeslat Směrnici pro rozhodčí agility všem českým rozhodčím – J. Maroušková  

úkol nesplněn – směrnice je zveřejněna na klubovém webu 

Úkol 17.0 Výbor pověřuje Petra Pupíka vytvořením nových stránek do 31. 8. 2013 

splněno 

Úkol 17.1. vzhledem k nepřítomnosti R. Mandové rozeslat k hlasování per rollam.  

splněno 

Úkol 17.2. - Návrhy bodů za KRK –  z 11. 12. 2012  
splněno 

Úkol 17.3.  Nabídka p. Palaty na přepracování klubových normativů 
Výbor jednohlasně souhlasí s nabídkou pana Palaty na přepracování klubových normativů. 
Jako odborného konzultanta pro spolupráci při přepracování normativů pověřil pí J. 
Podmolovou. 
nesplněno 
 

2. Akce 2014 – Výběrová řízení na MR a MRM 

Předložená výběrová řízení jednohlasně schválena a zveřejněna na klubových stránkách. 

Úkol 18.1. Vyhodnotit výsledek výběrových řízení  

 

3. Reprezentace 2014  

Na základě zkušeností byli osloveni shodní vedoucí reprezentací jako v roce 2013. 

Koncepce MS – schváleno – viz příloha č. 1 

Pro: Bakrlíková, Mašek, Vrkoč 

Proti: Mandová 



Koncepce IMCA a PAWC – schváleno jednohlasně  

European Open Junior -  oslovena R. Mandová k vypracování koncepce 

 

4. Odměny reprezentace 2013  

Navrhnuty tyto odměny pro úspěšné reprezentanty v roce 2013: 

MS: 

Radovan Liška – 20 000 Kč 

EOJ: 

Denisa Lajmarová – 4 000 Kč 

Magdalena Bradáčová – 3 000 Kč 

jednohlasně schváleno 

 

5. Členská schůze  

Členská schůze se uskuteční 7. 12. v Praze – Dům odborů – sál Přítomnost více viz program 

členské schůze 

 

6. Dotaz E. Svobodové  

Dobrý den, 

měla bych dotaz na Výbor KAČR ohledně výkladu Řádu agility, přesněji části Překážky. 

V řádu jsou detailně popsány míry jednotlivých překážek a ty jsou demonstrovány na přiložených 

obrázcích. Doposud jsem brala tyto obrázky jako demonstrativní, aby bylo správně chápáno, kde je 

která míra myšlena. Z diskuze s některými rozhodčími však vyplynulo, že ty obrázky nejsou pouze 

demonstrativní, ale překážky mají přesně takto vypadat a nestačí, aby splňovaly dané rozměry, ale 

musí splňovat i vzhledové kritérium. Ráda bych proto poprosila výbor, jestli by mi v tom neudělal 

jasno a myslím nejen mi. 

Vyvstaly následující dotazy: 

1) skoková překážka - je možný tvar bočnice TROJÚHELNÍK odpovídající daným rozměrům, nebo musí 

být pouze "lichoběžník" dle nákresu, protože v textu o tvaru není ani zmínka pokud se tedy máme 

držet přesně nákresů, pak vyvstávají další dotazy: 



2) látkový tunel - slovní výklad opět neurčuje tvar vstupu do tunelu, pouze jeho rozměry, je tedy 

přípustný látkový tunel s kulatým vstupem ala pevný tunel nebo je správně pouze "boudičkový" vstup 

dle nákresu 

3) kruh - způsob uchycení kruhu opět musí přesně odpovídat nákresu, nebo může být použito i 

uchycení do rohů 

Nechci vypadat jako nějaký rýpal, ale jelikož obnovujeme naše staré sady překážek za nové, byla bych 

nerada, abychom pořídili překážky, které jsou v rozporu s Řádem agility. 

Děkuji a již nyní se těším na Vaši odpověď. 

Eva Svobodová 

 

Výklad výboru KAČR:  Přestože řád uvádí, že „překážky musí odpovídat následujícím 

specifikacím a přiloženým nákresům“ – jedná se o ilustrativní nákresy. Překážky musí 

odpovídat přiloženým nákresům po stránce všech uvedených parametrů, není ovšem nutné, 

aby byly zcela shodné po stránce designu.  

 

6. Psí sporty  

Bude předloženo k projednání členské schůzi.  

 

7. Disciplinární řád  

Vzhledem k neschválení per rollam č. 100 předloženo výboru k opětovnému projednání. 

„Prosím o souhlas, zda pro stanovení pravidel kárné komise použít normativ ČKS“ dle 

doporučení předsedy KRK.  

Výbor konstatuje, že kárný řád musí dle stanov přijmout členská schůze. 

 

 

zapsala R. Mandová 

 

 

 

 


