
Zápis ze 3. výborové schůze KCHHMO – 10. 5. 2020,  SKYPE  
Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová,  
Omluveni: Z. Veselá 
Za dozorčí radu přítomni: MVDr. J. Dvořák 
 
Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze.  

PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU  

- Zahájení  
- Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
- Zprávy jednotlivých funkcionářů - jednatelka, ekonomka matrikářka, výcvikář, poradci chovu pro jednotlivá 
plemena, správce majetku, výstavní referent, dozorčí rada 
- Statut Memoriálu J. Svobody a V. Černého 
- Členská schůze 
- VDCH 
- Došlá žádost 
- Závěr  
 

1.  Jako zapisovatel navržena H. Svobodová, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, S. Lepičová, zpracování usnesení L. 
Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

 

2. Výcvikář - Pavla Latinová Mičulková: 

 KZV Nivnice 20.6.2020 – téměř naplněná kapacita. Zkoušky jsou organizačně zajištěny. Žádost o doplnění 
delegace pro rozhodčí od čekatelky Š. Blokeshové a žádost výcvikářky o doplnění rozhodčího p. Rafaje jako 
náhradníka. Výbor souhlasí. H. Svobodová zašle propagační bannery klubu poštou.  

 Mem. V Černého 1.8.2020- ve spolupráci s OMS Hodonín. Výcvikářka předkládá návrh propozic včetně 
návrhu pro delegaci rozhodčích. Návrh ekonomky na zvýšení startovného na 1200,- Kč člen, 1800,- Kč nečlen. 
Výbor souhlasí. Návrh rozhodčích: zástupci OMS Hodonín  J. Hudeček, F. Prýgl, M. Sadloň,  klubový – P. 
Novotný, P. M. Latinová, J. Kopřiva,  další : L. Blaha, J. Nastoupil,  Náhradníci: Z. Hasmanda, A. Straňák, M. 
Latina.  Petr Novotný zajišťuje dopravu pro rozhodčí J. Kopřivu, L. Blahu, J. Nastoupila. Zvěř na zkoušky bude 
zajištěna a honitba je dojednána. Na lesní zkoušky může být přijato 12 ohařů. V letošním roce  je o memoriál 
velký zájem a již nyní bude v krátké době kapacita memoriálu naplněna.  

 Výcvikářka předkládá výboru návrh statutu Memoriálu V. Černého z důvodu umožnit větší počet startujících 
a rozšíření možnosti zadávání čekatelství CACT na tomto memoriálu. Tento návrh vycházel ze složení zkoušek 
tak, aby se neopakovaly zkoušky tvořící Mem. J. Michálka. 

 Návrh statutu MVČ LZ + ZV (CACT)  
(1) Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky vloh a lesní zkoušky ohařů. 
(2) Memoriál je přednostně určen pro plemena sdružená v klubu KCHHMO, z.s. 
(3) Při nenaplnění memoriálu klubovými plemeny do termínu uzávěrky, pro všechna plemena ohařů - psi VII. 

skupiny F.C.I. 
(4) Maximální počet startujících je 24. 
(5) Dvě místa pro startující jsou, do data uzávěrky, rezervována pro plemeno český fousek. 
(6) Pořadatel si vyhrazuje právo výběru. 
(7) Pes je přihlášen na memoriál, který je dvoudenní a skládá se ze zkoušek vloh a lesních zkoušek. Pes, který 

neuspěje v jednotlivé zkoušce, nemůže ten den pokračovat, ale může pokračovat druhý den v druhé zkoušce. 
(8) Na lesních zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 
(9) V případě nenaplnění memoriálu do termínu uzávěrky má pořadatel právo přijmout startující pouze na jednu 

zkoušku (ZV nebo LZ). V takovém případě nemají klubová plemena přednost před ostatními plemeny ohařů.  
Startující pouze na ZV nemají nárok na získání titulu CACT.  Startující pouze na LZ mají nárok na získání lovecké 
upotřebitelnosti.  Cenu za jednotlivou zkoušku určuje pořadatel. 



(10) Vítězem memoriálu se stává pes, který obdrží nejvyšší součet bodů z obou složených zkoušek v I. ceně. Další 
pořadí se určuje podle platného zkušebního řádu pro ohaře.  

(11) Vítěz memoriálu získává titul   " Vítěz Memoriálu Vladimíra Černého "    
(12)  Čekatelství CACT může být zadáno pouze psu, který obdrží nejvyšší počet bodů z obou složených zkoušek v I. 

ceně v daném plemeni. Udělení titulu se řídí platnými směrnicemi.  
 Probíhá diskuze k navrženému statutu MVČ.  J. Kopřiva navrhuje vypustit bod č. 9. Nesouhlasí s přijetím 

startujících pouze na jeden typ zkoušky. Probíhá diskuze členů k tomuto bodu. Předeseda nechává o tomto 
návrhu hlasovat. Výsledek hlasování: 3 členové proti, 2 souhlasí, 1 se zdržel. Návrh statutu byl výborem 
schválen tak, jak ho předložila výcvikářka. Pořadatel má právo v případě nenaplnění memoriálu, přijmout 
startující pouze na jednu zkoušku.   

 Jako další předkládá výcvikářka návrh statutu Mem. prof. Jaroslava Svobody, tak ji bylo uloženo výborem v 
uplynulém roce. Klub v tuto chvíli nemá ČMKJ schválený statut memoriálu a je třeba tuto záležitost vyřešit, 
statut předložit ČMKJ ke schválení.  

 Znění předloženého návrhu:    
Návrh statutu MJS VZ – CACIT, CACT 

(1) Mezinárodní všestranná soutěž se zadáváním titulů CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT 
(2)    Zkouší se dle platného zkušebního řádu pro všestranné zkoušky ohařů s úpravou limitních známek, dle tabulky 

pro Mem. prof. Jaroslava Svobody 
(3)     Soutěž je určena pro plemena sdružená v klubu KCHHMO, z.s., a plemeno český fousek, kteří úspěšně 

absolvovali PZ, LZ nebo VZ v ČR. Zahraniční účastníci musí mít zkoušku z výkonu srovnatelnou s PZ, LZ nebo VZ. 
(4)      Maximální počet startujících je 24, z toho 19 psů z ČR a 5 psů ze zahraničí. Těchto 5 míst pro zahraniční 

startující je rezervováno do data uzávěrky. Po závěrce přihlášek může být do maximálního počtu doplněno 
startujícími z ČR. 

(5)     Dvě místa pro startující jsou, do data uzávěrky, rezervována pro plemeno český fousek. 
(6)    Pořadí přihlášek je sestaveno dle členství, absolvování zkoušek s preferencí VZ, LZ a data přijetí přihlášky a 

platby. Přednost mají členové KCHHMO, z.s. před nečleny, a to pouze do data uzávěrky. 
(7)      Titul  "Vítěz Memoriálu  prof. Jaroslava Svobody" získává pes, který obdrží nejvyšší počet bodů v dokončené 

soutěži, dále se určuje pořadí dle platného zkušebního  řádu pro ohaře. 
(8)      Titul  "Všestranný klubový vítěz"  získává pes, klubového plemene, který dokončil soutěž, obdrží nejvyšší 

počet bodů v dokončené soutěži a jeho majitel je člen klubu KCHHMO, z.s. 
(9)    V případě, že z některé disciplíny pes obdrží známku 0, dále již v soutěži nepokračuje.  
(10)    Na soutěži se zadává lovecká upotřebitelnost 
(11)    Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ z.s. a případně 

chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampiona práce FCI, Šampiona práce ČR a 
doplňujícími předpisy. 

 Probíhá diskuze k předloženému návrhu statutu. Především u počtu zahraničních účastníků a počtu 
rezervovaných míst u plemene český fousek. Výcvikářka ověří u klubu ČF existenci dohody o počtu 
rezervovaných míst na zkouškách pro české fousky. Dále probíhá diskuze ohledně specifikace výběru 
účastníků.  Předseda nechává hlasovat. Výbor souhlasí s předloženým návrhem. Návrhu předloženého 
statutu Memoriálu prof. J. Svobody  byl přijat. 

 Výcvikářka připraví písemnou žádost s návrhem statutu pro ČMKJ,  tuto zašle předsedovi klubu. Předseda 
klubu doručí ČMKJ ke schválení. Přílohou žádosti bude přiložená tabulka pro MJS. Návrh na statut MJS byl 
výborem přijat. Tabulka pro MJS v příloze.  

 Propozice ZV a PZ Prachatice 12-13.9.2020 – Vycvikářka předkládá propozice ZV a PZ ve spolupráci s OMS 
Prachatice. Vrchní rozhodčí navržena Bc. Alena Brůžková. Garant akce předsedkyně KK OMS Prachatice a 
členka klubu KCHHMO Jana Gabauerová. Zvěř bude zajištěna z bažantice. Ubytování uvedeno v propozicích.  
Výcvikářka předkládá návrh rozhodčích. Delegace byla navržena tak, aby bylo dodrženo pravidlo klubových 
rozhodčích. Situace s rozhodčími se komplikuje s ohledem na nové podzimní termíny v souvislosti s COVID 
19. Sobota ZV 12.9.2020 - Vrchní A. Brůžková, Rozhodčí: kluboví:  H.Bártová, M. Šafařík, M. Hlaváč, L. Vlas,  
ostatní: J. Kotlík, J. Kaněra, M. Blatský, J. Madar, Náhradníci: A. Fryšová, R. Pils.  Neděle PZ 13.9. 2020 - Vrchní 
A. Brůžková, Rozhodčí: kluboví : H. Bártová, J. Bezděk, M. Hlaváč, L. Vlas, ostatní :  J. Kotlík, J. Kaněra, M. 
Blatský, J. Madar, Náhradníci: A. Fryšová, R. Pils  

 Výbor s návrhem delegace výše uvedených rozhodčích souhlasí. 
 MJM  - S ohledem na složitejší sestavování delegace na zkoušky, žádá výcvikářka výbor o návrh rozhodčích 

pro posuzování Memoriálu J. Michálka. Nepsané pravidlo pro memoriál je využití klubových rozhodčích s 



preferencí všestranných rozhodčích, doplněných rozhodčími spolupořádajícího OMS. Návrh výboru 
rozhodčích: A. Brůžková, H. Bártová, M. Blažek, J. Navrátil, J. Hrbek. Výcvikářka bude kontaktovat garantku 
akce, členku klubu P. Königovou k sestavení úplné delegace rozhodčích a sestavení propozic pro Mem. J. 
Michálka. 

 Plán akcí na rok 2021 –  Plán akcí je nutné odeslat do 15.9.2020 ke schválení na ČMKJ.  V roce 2021 proběhne 
Memoriál J. Svobody.  Předběžně jednáno s členy klubu z okresu Opava o uspořádání memoriálu ve 
spolupráci s OMS Opava. Výcvikářka ověří tuto informaci a osloví L. Zajícovou, p. Rafaje. Dořeší honitby a 
termín. 

 Výcvikářka upozorňuje na skutečnost, že i Memoriál Dr. Michálka si zaslouží revizi statutu. Nebylo dohledáno 
přesné znění statutu, aby mohlo být použit pro zpracování propozic. 

Poradce chovu MOK, MOD, STA- S. Lepičová:  

- MOK K tomuto datu bylo vydáno 45 KL. V 31 vrzích (včetně KL vypsaných v roce 19) se narodilo 206 štěňat – 
96 psů a 110 fen. Nezabřezlo 7 fen. 

- MOD K tomuto datu byly vydány 2 KL. Ve 4 vrzích se narodilo 24 štěňat – 12 psů a 12 fen. 1 fena MOD 
nezabřezla.  

- Poradkyně Informuje, že výpis z PK ještě nedorazil.  
- L. Svobodová se dotazuje, jestli nedorazila stížnosti na práci PK. Sama dodává, že ještě nemá vyřízené 

rodokmeny z roku 2019.  Pí. Lepičová žádnou stížnost neeviduje.  
- Předseda klubu ukládá poradkyni, aby za výbor oslovila PK s žádostí o informaci, kdy chovatelé mohou 

očekávat plnění běžných lhůt pro vyřízení žádostí.   

Poradce chovu NDO, PP, SHO – J. Kopřiva: 

- SHO – žádná nová krytí, žádná nově vydaná doporučení ke krytí. 
- PP -  nakrytá fena exportována do Ameriky, dvě nově vydané doporučení ke krytí 
- NDO – nově narozených 13 štěňat, 3feny nezabřezly, 6 fen nakryto, celkem 6 narozených vrhů – 47 štěňat 

(15p a 32f), vydaná 4 nová doporučení ke krytí 

Ekonomka, matrikářka – H. Svobodová: 

- Informuje, že většina přihlášek na ZV je uhrazena.  
- Dotazuje se na náhradní termín VDCH a na komunikaci výboru s chovatelskou radou ohledně schvalování 

žádostí o výjimky na chov.  

Výstavní referent – L. Svobodová:  

- Pokud dojde k přesunutí MVP Litoměřice na 8.8.2020, kdy máme klubovou výstavu v Zákupech, tak se 
klubová výstava přesune na 9.8.2020. Dle aktuálních vládních opatření bychom začátkem června řešili 
operativně změnu rozhodčích.  

- Náměšť na Hané 13.6.2020 – výstava je přesunuta na září. Klub zatím neobdržel žádnou oficiální informaci. 
Nový termín koliduje s plánovaným MJM a klubovou výstavou ve Slaném. Výbor se shoduje a výstavu 
v Náměšti na Hané zruší. Titul Vítěz speciální výstavy se bude zadávat ve Slaném.  

- Klubová výstava Slané  –  na webu je špatné info o Kladně v plánovaných akcích, možná dojde k přesunu 
z areálu v Kralovicích do Hostivic – bude informovat garant akce P.Königová. Klubová výstava se změní na 
Speciální výstavu s titulem Vítěz speciální výstavy.  

3. Žádost o udělení výjimky pro fenu Fleurette Bertoni Prague v majetku D. Munžilové. Fena má absolvované zkoušky 
a výstavy jak v ČR, tak na SK. Na SK absolvovala rtg DKK a bonitaci. Výbor odsouhlasil výjimku v předchozím hlasování 
po emailu dne 5.5.2020. Výjimka se vztahuje na uznání DKK a nahrazení VDCH bonitací z SK, kvůli komplikacím 
s COVID-19, kdy nebylo možné uspořádat dva VDCH v řadě kvůli nařízení vlády. Jednatelka chovatelku neprodleně 
kontaktuje a informuje ji o schválení výjimky, aby si chovatelka mohla neprodleně vyřídit dokumenty ke krytí feny, 
jejíž hárání očekává v nejbližších dnech.   

4. Probíhá diskuze o nedostatečné komunikaci mezi členy výboru a chovatelskou radou – žádost chovatelky 
D.Munžilové byla předsedovi CHR a předsedovi klubu zaslána již v únoru, ale výbor se o této žádosti dozvěděl až 



v dubnu poté, co sama žadatelka, která dosud neobdržela žádnou odpověď, přeposlala žádost všem členům výboru.  
Nejedná se o první případ a vrhá tak špatné světlo na práci výboru klubu jako celku. Probíhá diskuze, jakým 
způsobem má být vedena komunikace. Dle Zápisního řádu KCHHMO o výjimce rozhoduje výbor klubu, CHR je dle 
Stanov poradním orgánem výboru. Tedy komunikace by měla být v první řadě vedena na výbor a ten si v případě, že 
uzná za vhodné, vyžádá stanovisko CHR.  

Výbor se shoduje, že komunikace by měla být v ideálním případě vedena následujícím způsobem: člen zašle žádost 
jednatelce a v kopii předsedovi klubu (pro zajištění dvojí kontroly, aby žádost nezapadla). Jednatelka dále rozešle 
žádost členům výboru a případně si vyžádá stanovisko Chovatelské nebo Dozorčí rady.  

 Předseda dále ukládá všem členům výboru členům chovatelské rady, aby jakoukoliv věc k řešení, kterou od členů 
obdrží a která má charakter žádostí, jejichž projednání je v kompetenci výboru, automaticky rozeslal všem členům 
výboru. Na webu a ve Zpravodaji je nutné informovat členy, aby žádosti zasílali především předsedovi klubu P. 
Novotnému v kopii s jednatelkou klubu Z.Veselou, příp. dalšími adekvátními funkcionáři – dle typu žádosti (např. 
poradce chovu, výcvikář) 

 

5. Členská schůze – probíhá diskuze o novém vhodném termínu pro členskou schůzi a o jejím obsahu. Výbor se 
shoduje, že Členskou schůzi pro rok 2020 zruší. Nepředaná ocenění, diplomy a plakety se budou předávat osobně na 
plánovaných akcích. P. Latinová Mičulková bude kontaktovat oceněné, aby se domluvili na předání. V případě, že 
oceněný zvolí tuto variantu, je možné je zaslat i poštou.  

6. VDCH – J. Kopřiva ověří u MVDr. Kalicha, zda-li by byl ochotný posoudit VDCH dne 13.6.2020 v Náměšti na Hané 
nebo v Domašově. Pak H. Svobodová osloví přihlášené na VDCH, zda-li mají o VDCH v tomto termínu zájem nebo 
chtějí přesunout na VDCH v Zákupech. Zázemí by zajistil J. Kopřiva a P. Latinová Mičulková, v případě nutnosti je 
k dispozici L.Svobodová.  

 

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  

 

Zapsala Hana Svobodová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoriál prof. Jaroslava Svobody  
 

Předmět 
 

Nejnižší známka 
pro cenu 

Koeficient Maximální 
počet bodů 

Známka 
za výkon 

Počet 
bodů 

Poznámka 

        

Práce v poli         
  1. Společný hon 2 2 1 5 20    
  2. Hledání - systém  3 3 2 4 16    

                   - rychlost 3 2 2 2 8    

                   - vytrvalost 3 3 2 3 12    
  3. Vystavování 3 3 2 8 32    

  4. Postupování 2 2 1 5 20    
  5. Nos 3 3 2 10 40    

  6. Klid před zvěří pernatou  3 2 1 2 8    
  7. Klid před zvěří srstnatou 3 2 1 3 12    
  8. Chování po výstřelu 3 2 1 2 8    
  9. Dohledávka střelené a        
       pohozené zvěře pernaté a  
       srstnaté 

 
3 

 
2 

 
2 

 
5 

 
20 

   

 10. Přinášení vlečené pernaté    
       zvěře na dálku v poli 

2 2 1 5 20    

 11. Poslušnost 3 3 2 5 20    

Celkem 189 142 94  236    

Práce ve vodě         

  1. Ochota k práci v hluboké 
vodě 

3 2 1 4 16    

  2. Přinášení kachny z hluboké  
      vody 

3 2 2 4 16    

  3. Nahánění a dohledávka    
      střelené, nebo postřelené  
      kachny v rákosí   

2 2 1 5 20    

 4. Dohledávka kachny v rákosí 2 2 1 5 20    

  Celkem 58 43 29  72    

  Práce v lese         

  1. Přinášení lišky přes 
překážku 

2 2 1 2 8    

  2. Šoulačka s odložením 2 2 1 4 16    
  3. Práce na pobarvené stopě 
      a) vodič  

3 2 2 6 24    

      b) oznamovač vč.hlasitého 3 2 2 7 28    
      c) hlasič  3 2 2 8 32    
  4. Přinášení vlečeného zajíce v  
      lese 

3 2 2 4 16    

  5. Přinášení vlečené lišky v 
lese 

3 2 2 4 16    

  6. Vyhledávání zvěře 
houštinách 

2 2 1 3 12    

  7. Slídění 3 2 2 3 12    
  8. Dohledávka pohozené lišky 3 2 1 4 16    
  9. Chování na stanovišti 3 2 1 2 8    
 10. Vodění na řemeni 3 2 1 2 8    

Celkem 115 86 58  144    

Přinášení         

  1. pernaté zvěře 3 3 2 4 16    
  2. srstnaté zvěře 3 3 2 4 16    
  3. lišky 2 2 1 4 16    
Celkem 38 29 19  48    

Nejnižší počet bodů pro 
cenu 

400 300 200      

Maximální počet bodů     500    

Celkový počet bodů  
Výsledná kvalifikace                                                          
cena                                                                                                         



 


