
 

Coursingová licence 

1. Veškeré informace k čemu a jak získat coursingovou licenci, případně certifikát. 

2. Kam a co zaslat, údaje o jednotlivých registrátorech licencí.  

Platné řády: Mezinárodní DaC řád FCI ( platný od 1.1.2022 ), Národní DaC řád ( platný od 

1.3.2022 ), Národní coursingový řád České republiky pro nechrtí plemena ( platný od 

1.7.2022 ). 

 TRÉNINK:  

 

Než začnete plnit licenci, je třeba psa připravit a natrénovat dostatečnou fixaci na střapec. 

Nejlepší cestou, jak fixace docílit, je začít trénovat solo běhy. Poznáte ji tak, že pes není 

rozptylován okolím. 

Při solo běhu pes prokazuje touhu pronásledování kořisti bez spolupráce psovoda. Během 

běhu na psa nepokřikujte či nepovzbuzujte, chvalte až po doběhu. V případě, že pes ztratí 

kořist, dbejte pokynům obsluhy návnady či pořadatele.  

Při párovém běhu musí pes dokázat, že se věnuje pouze návnadě, a nikoliv svému soupeři, 

ať již formou hry nebo napadáním. Vyberte vhodného sparinga, který splní následující 

požadavky: 

- stejné plemeno či jedinec podobné výšky, stavby těla 

- splňuje věk minimálně 15 měsíců, maximálně do 8 let 

- je natolik zkušený, že uběhne celou dráhu v rozmezí od 500 – 700 m.  

  (pro uznání tréninkového běhu, musí sparingpartner uběhnout minimálně 50% dráhy) 

- při běhu nenapadá soupeře 

- oba psy musí mít náhubek 

 

ZÁPIS TRÉNINKOVÝCH BĚHŮ: 

 

 - vystavení tréninkové karty od 15 měsíců, maximálně do 8 let 

- uběhnutí dráhy ( 500 – 700 m)  

  z toho 3x solo, 3x pár ( v jeden den je možné plnit pouze 2 běhy) 

- pes musí mít coursingové dečky  

  ( odst.3.5.2 dle Národního řádu ČR pro nechrtí plemena ) 

- při párových bězích náhubek  

  ( odst. 3.5.1 dle Národního řádu ČR pro nechrtí plemena) 

 

ZÁPIS LICENČNÍCH BĚHŮ: 

 

- bez úspěšně splněných tréninkových běhů zapsaných v tréninkové kartě,  

  pes není na licenční běhy připuštěn 

- od 15 měsíců, maximálně do 8 let 

- uběhnutí dráhy ( 500 – 700 m)   

   z toho 2x solo, 2x pár ( v jeden den je možné plnit pouze 2 běhy) 

- pes musí mít coursingové dečky  

  ( dle odst.3.5.2 Národního řádu ČR pro nechrtí plemena ) 

- při párových bězích náhubek  

  ( dle odst. 3.5.1 Národního řádu ČR pro nechrtí plemena) 

Licenční běhy posuzují coursingový rozhodčí ( dle odst. 2.2. Národního řádu ČR pro nechrtí 

plemena). Během běhu na psa nepokřikujte či nepovzbuzujte, chvalte až po doběhu. 

V případě, že pes ztratí kořist, dbejte pokynům rozhodčích.  

 

 

 

 

 

 



VYBAVENÍ: 

-  pro tréninkový běh  

coursingové dečky  

( odst.3.5.2 dle Národního řádu ČR pro nechrtí plemena ) 

při párových bězích náhubek  

( odst. 3.5.1 dle Národního řádu ČR pro nechrtí plemena) 

- pro licenční běh 

coursingové dečky  

( odst.3.5.2 dle Národního řádu ČR pro nechrtí plemena ) 

při solových i párových bězích náhubek ( odst. 3.5.1 dle Národního řádu ČR pro nechrtí 

plemena) 

KDE TRÉNINKOVÉ BĚHY A LICENCE PLNIT:¨ 

- Pro získání tréninkových běhů je nutné se přihlásit na akci klubu či organizace, která splnila 

podmínky tyto akce a běhy zapisovat. Jinak je tréninkový běh neplatný.  

- Pro získání závodní licence je nutné se přihlásit na závod či řízený trénink, kde je 

umožněno plnění licenčních běhů a pořádá ho klub či organizace, která splnila podmínky tyto 

akce pořádat. Jinak je licence neplatná. 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE / CERTIFIKÁTU  

Pokud má pes v tréninkové kartě zapsáno splnění požadovaných tréninkových a licenčních 

běhů, také dosahuje požadovaného věku (minimálně 18 měsíců, maximálně 8 let), může 

jeho majitel zažádat o licenční kartu u registrátora licencí. 

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY: 

- kompletně vyplněnou tréninkovou kartu 

- kopii průkazu původu (pes bez PP zašle kopii pet pasu) 

- aktuálně potvrzené členství v ČMKU ( prostřednictvím chovatelského klubu, sportovního 

klubu, tyto organizace musí spadat pod ČMKU ) 

- příslušný poplatek registrátorovi na níže uvedený bankovní účet 

 

REGISTRÁTOR „nechrtů“ tzn. plemena FCI  

 

(mimo sk.X a vyjmenovaná plemena ze sk V) a 

psů bez průkazu původu :  

 

Michal Andrys  

Revoluční 415  

664 53  

Újezd u Brna  

email: michal.andrys@seznam.cz 

- poplatek 350,-  

- č. účtu: 2202090728 / 2010;  

- VS: 2  

- do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa 

 

Podklady (pouze u nechrtů) není nutné zasílat 

poštou, pokud je posíláte pouze e-mailem, prosím 

dbejte na to, aby bylo zasláno vše požadované  

a v čitelné kvalitě. Tréninková musí být na všech 

listech opatřena jménem psa, aby nemohlo dojít  

k podvodu, a to zasláním karty jiného psa. 

Certifikáty budou zaslány poštou, v ojedinělých 

předem domluvených případech osobně na akci. 

 

REGISTRÁTOR PRO CHRTY  

tzn. skupina X.  

a vyjmenovaná ze skupiny V. FCI 

Veronika Bejčková 

 Švermova 50  

417 25  

Lahošť  

email: dack@cmku.cz; 

veru3607@seznam.cz  

 

- poplatek 700,-  

- č. účtu: 2201666537 / 2010  

- VS: 100  

- do zprávy pro příjemce uveďte 

jméno psa 

  

Veškeré podklady je nutné zaslat 

pouze poštou! Aktuální informace  

viz DaCK https://www.dackcr.cz/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


