Klub českého horského psa
Podmínky pro zařazení ČHP do třídy pracovní
A. Pulling (tah břemene)
• sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
• vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
• vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny

Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase.
Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.

B. Dogtrekking
Jeden pes/fena = 200 km.
Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu dvou po sobě
jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech v kategorii mid a long.
Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.

C. Saňový sport
Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu .
Počítají se závody v zápřahu se saněmi, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long.
Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu dvou po sobě
jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

D. Závody na suchu
Jeden pes/fena = 100 km.
Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint, mid a long.
Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu dvou po sobě
jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.
Majitel psa je před závodem povinen odpovědné osobě prokázat identitu psa originálním PP a
čitelným tetováním nebo čipem. Původ psa musí být nezpochybnitelný.
Jako doklad o splněných výkonech bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků
závodu (výsledková listina) a podepsaný a orazítkovaný záznam v Kartě jedince.

Zařazení do třídy pracovní v kategoriích A - D
Po splnění podmínek pro zařazení do třídy pracovní odešle majitel psa/feny společně žádost o
zařazení psa do pracovní třídy, kopii PP, kartu jedince, kopie ověřených výsledkových listin a kopii
ústřižku složenky nebo výpisu z účtu na částku 100,- Kč zaslanou na účet KČHP na adresu
místopředsedy KČHP, který bude garantem pro zařazení ČHP do pracovní třídy.
Místopředseda odešle ověřené doklady na ČMKU. Poté bude majiteli psa/feny orgány ČMKU
vystaven certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní. Tento certifikát bude opravňovat psa/fenu k
účasti ve třídě pracovní na klubových a speciálních výstavách ČHP a národních výstavách konaných v
ČR.

KČHP bude zodpovědný za řádné vedení a archivování evidence o splněných podmínkách u
jednotlivých psů/fen.

E. Sportovní kynologie
Zkušební řády
IGP
NZŘ
KJČR Brno
ZŘ Obedience

Zkoušky
všechny mimo BH-VT, IGP-V, IBGH1, StPr1, AD
všechny mimo ZZO, ZM, ZMMP, ZMMP1-3, ZMPO
všechny mimo ZOP
všechny mimo OB-Z

Psa/fenu ČHP opravňuje k zařazení do třídy pracovní certifikát vystavený Českým kynologickým
svazem a Kynologickou jednotou Brno na základě vykonání alespoň jedné z výše uvedených zkoušek.
Certifikát si zajišťuje majitel psa sám.
Pes/fena, kteří získají minimálně dva certifikáty dle různých zkušebních řádů, které je na výstavách
opravňují k zařazení do třídy pracovní, tak splní podmínky pro uznání kvalifikace na klubového
šampiona práce v oblasti sportovní kynologie.

F. Záchranářská kynologie
Zkušební řády

Zkoušky

NZŘ SZBK ČR
MZŘ FCI a IRO
ZŘ SHČMS

všechny mimo ZZZ
všechny mimo stupeň V
všechny mimo zkoušky VZ a vytrvalostních zkoušek

Psa/fenu ČHP opravňuje k zařazení do třídy pracovní potvrzení o vykonané zkoušce a záznam v
pracovní knížce psa.
Pes/fena, kteří splní minimálně dvě zkoušky dle různých zkušebních řádů, které je na výstavách
opravňují k zařazení do třídy pracovní, tak splní podmínky pro uznání kvalifikace na klubového
šampiona práce v oblasti záchranářské kynologie

G. Pasení
Psa/fenu ČHP opravňuje k zařazení do třídy pracovní certifikát vystavený Kynologickou jednotou Brno
na základě vykonání alespoň jedné ze zkoušek podle zkušebního řádu FCI-HWT.

Klubový šampión práce
Pro udělení titulu Klubový šampión práce musí být členství v KČHP po dobu plnění specializací
nepřetržité a musí trvat i v roce, kdy je titul Klubový šampión práce psu/feně udělen a vyhlášen na
Klubové výstavě KČHP.
Pro přiznání titulu Klubový šampión práce musí být splněny podmínky minimálně ve dvou oblastech
písmene A-G.

