
Českomoravská kynologická jednota, 

Klub chovatelů loveckých slídičů  

a OMS ČMMJ Hradec Králové 

ve spolupráci  

s redakcí časopisu Svět myslivosti 
 

 

 
pořádají 

 

ve dnech 5. a 6. srpna 2017 
 

 

KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY 

(CACT) 

a  

KLUBOVÉ ZKOUŠKY  

Z VODNÍ PRÁCE (CACT) 

slídičů a retrieverů 
 

jako 14. ročník soutěže 

o Pohár Světa myslivosti 
 

v honitbě MS Kosičky 
 

 



 

 

 

Ředitel zkoušek :                 Jaroslav Halda    

 

Správce zkoušek :               Milan Kříž 

  

Sbor rozhodčích :               deleguje ČMKJ Praha 

 

 

 

 

 

 

 

Program : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 8. 2016 (sobota) 

PZ                           

  

                          cca 

  8.00 hod.   

  8.30 hod.   

  9.00 hod. 

16.00 hod. 

sraz účastníků u Třesického rybníka 

veterinární prohlídka 

plnění disciplín PZ 

společný oběd, vyhlášení výsledků 1. dne 

6. 8. 2016 (neděle) 

ZVP  

 

cca 

     

  8.00 hod.   

  8.30 hod.   

  9.00 hod. 

15.00 hod. 

sraz účastníků u Třesického rybníka 

veterinární prohlídka 

plnění disciplín ZVP 

společný oběd, vyhlášení výsledků 2. dne  

a 14. ročníku soutěže o Pohár Světa myslivosti 



Podmínky účasti: 

 

 Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena psů sdružená v KCHLS a konají se 

za každého počasí. 

 

 Přihlášky zasílejte do 15. července 2017 emailem na adresu 

vycvikarkchls@seznam.cz 

 Startovné, které činí na každou zkoušku 1.200,- Kč (pro členy KCHLS platí sleva 

50% tj. Kč 600,-), zasílejte pod těmito údaji: 

               číslo účtu:                  2200978600/2010 

 specifický symbol: (údaj odpovídající datu zkoušky) 05082017 

 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + druh zkoušky 

 

 Přihláška, kterou je nutné vyplnit na každou zkoušku samostatně, bude 

zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. Vložné je nevratné. 

 

 Při presenci v den zkoušek jak v sobotu, tak v neděli, bude vybírán ještě poplatek 

200,-Kč na zvěř a honitbu. Bude-li vůdce požadovat střelce, zaplatí 100,- Kč na 

každé zkoušky.  

 

 Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Soutěžního řádu ČMKJ pro 

dané plemeno platného od 1. 1. 2015. (+ Retrieveři mají přílohu- viz. propozice 

dole). Na obou zkouškách při získání I. ceny může být nejlepšímu jedinci 

každého plemene přiznán titul CACT, druhému jedinci v I. ceně pak res. CACT. 

Osvědčení o lovecké upotřebitelnosti obdrží pes, který složí úspěšně celé zkoušky 

a majitel (resp. vůdce) o vydání potvrzení požádá. 

 

 Výsledky podzimních a zkoušek z vodní práce se sčítají do soutěže o Pohár Světa 

myslivosti. Aby měli slídiči a retrieveři stejné podmínky z důvodu rozdílného 

počtu disciplin na podzimních zkouškách i zkouškách z vodní práce, určí se 

pořadí v soutěži o Pohár Světa myslivosti (rovněž i na zkoušce, kde běží slídiči a 

retrieveři dohromady) podle procentuálního výsledku daného jedince 

utvořeného z dosažených bodů a vztaženého k maximálnímu počtu bodů 

v daném plemeni. V případě rovnosti takto stanovených procent se pořadí určí 

podle nižšího součtu umístění na jednotlivých zkouškách. Nerozhodne-li ani toto 

kritérium, určí se pořadí obdobně jako na jednotlivých zkouškách dle 

zkušebního řádu (chovnost, věk, písmeno v abecedě).  

 

 Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí 

předložit očkovací průkaz, kde bude uveden platný záznam o očkování proti 

vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude 

moci prokázat jeho totožnost.  

 

mailto:vycvikarkchls@seznam.cz


 Na základě rozhodnutí výboru KCHLS se zkoušky uskuteční pouze v případě, 

bude-li v termínu uzávěrky přihlášeno alespoň 10 psů. V případě, že se zkoušky 

neuskuteční, bude startovné vráceno. 

 

Informace pro účastníky: 

 

Najdete nás na odbočce ze silnice E11 mezi Hradcem Králové a Chlumcem n. Cidl., 

směr Nový Bydžov. Místo srazu najdete podle orientačních směrovek - v prostorách 

Třesického rybníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravování zajištěno. 

 

 
 

Na hojnou účast chovatelů loveckých slídičů a retrieverů i příznivců myslivecké 

kynologie se těší pořadatelé! 

 

 

Informace o organizaci zkoušek poskytne: 

Marcela Velebová, výcvikář KCHLS –  605 461 986. 

 

                                                                 

 

 

 

 



Úprava soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery : 

 

Soutěžní řád ČMKJ byl schválen s platností od 1. 6. 2014 a tudíž se podle něj 

posuzují již 3 sezóny soutěží pořádaných pro vyjmenovaná plemena. Na základě 

dosavadních zkušeností s uplatňováním nového Soutěžního řádu ČMKJ předložili 

Retriever Klub CZ o. s. a KCHLS o. s. tuto úpravu Soutěžních řádů ČMKJ pro 

plemena retrieverů. Úprava byla odsouhlasena ČMKJ a je platná pro všechny 

soutěže retrieverů se zadáváním čekatelství titulů od 1. 1. 2017. 

Doplňky k jednotlivým disciplínám: 

1) Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře – popis disciplíny shodný, změna 

v hodnocení  

- známka 2 - na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 

minut 

- známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách jeden kus do 

12 minut 

- známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese žádný kus 

 

2) Přinášení – do popisu disciplíny doplnit – vylučující chybou je když pes bere 2 

kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty). 

 

3) Přinášení kachny z hluboké vody – z popisu disciplíny vyplývá, že přinášení se 

hodnotí do známky za disciplínu a proto navrhujeme z tabulek vypustit samostatné 

hodnocení pomocnou známkou z přinášení (v tabulce ZV a PZ disciplína 5). 

 

4) Dvojitý aport v terénu – z popisu disciplíny vypustit větu: Každý povel 

k usměrnění psa před vypuštěním snižuje známku. 

 

5) Vlečka se srstnatou zvěří, vlečka s pernatou zvěří – do popisu obou disciplín 

doplnit větu: Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x. Do hodnocení obou disciplín 

doplnit: známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř nepřinese ani po 3. 

nasazení na vlečku. 

 

Doplněk do úvodní části: 

6) Mezinárodní soutěž retrieverů – MSR - za větu: Soutěží se podle Soutěžního řádu 

pro KVZPR - doplnit větu: Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo 

k účasti na dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro 

vítěze MSR pořadatelům. 

 


