
Českomoravská kynologická jednota 

a 

Klub chovatelů loveckých slídičů 
 

 
 

 

pořádají 
 

 

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH  

slídičů (CACT) a retrieverů 
 

 

dne 21. dubna 2019 

 

v honitbě MS Sloveč - Sloučená 
 

 

 

 

 



 

 

Ředitel zkoušek :             Luboš Novotný st.  

 

 

Správce zkoušek :            Bc. Miloslav Šafařík 

 

 

Pověřená osoba,               Mgr. Marcela Smetanová 

Velebová 

pokladník zkoušek:          (605 461 986) 

 

 

Vrchní rozhodčí:              Bc. Miloslav Šafařík,  

                                          Ing. Jan Horyna 
                                          Rozhodčí deleguje ČMKJ 

  

 

 

Program : 
 

 

21. 4. 2019   8.00 hod. sraz účastníků v Kamilově-kulturní dům 

neděle   8.30 hod. prezentace 

   9.00 hod. zahájení zkoušek, odjezd do honitby 

cca 15.00 hod. společný oběd, vyhlášení výsledků 

 

 

 

Nácvik pro zájemce se uskuteční o víkendu týden nebo čtrnáct dní před 

zkouškami. Termín a kontakt pro nahlášení na nácvik bude upřesněn v 

dubnu. Sraz na nácvik: v Kulturním domě v Kamilově, poplatek 200,- Kč 

(v poplatku je zvěř a malé občerstvení). 

 

 



 

 

 

 

Podmínky účasti: 
 
1. Zkoušky jsou pořádány pro všechna plemena psů sdružená v KCHLS. 

Startovné na zkoušky je 800.- Kč (členové KCHLS mají 50%  slevu a platí 400,- Kč) a 

musí být zaplaceno na účet KCHLS do 3. dubna 2019 pod těmito údaji:  

              číslo účtu:                   2200978600/2010 

 specifický symbol: údaj odpovídající datu zkoušky: 21042019 

 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + ZV Sloveč  
Při prezenci v den zkoušek bude vybírán ještě poplatek  200,-Kč  na náklady pořadatele a 

podporu myslivosti. Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného 

poplatku, který je nevratný. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ze stránek KCHLS 

na adrese www.kchls.cz .  

Přihlášku zašlete na mail: vycvikarkchls@seznam.cz  

2. Na zkouškách se bude posuzovat podle Soutěžního řádu ČMKJ pro klubové zkoušky 

a soutěže pro dané plemeno + příloha pro retrievery- viz. dole. U každého plemene 

slídičů při získání I. ceny může být nejlepšímu jedinci přiznán titul CACT, druhému 

jedinci v I. ceně pak res. CACT. 

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

očkovací průkaz, kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. 

Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

4. Vůdci retrieverů si mohou přinést vlastní zvěř; o vhodnosti použití rozhodnou 

rozhodčí. 

5. Vůdce s  platným loveckým lístkem střílí sám, ostatní si střelce zajistí, popř. jim bude 

přidělen pořadateli za úhradu 100.- Kč. 

6. Informace o organizaci zkoušek poskytne: 

Marcela Smetanová Velebová – 605 461 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kchls.cz/
mailto:vycvikarkchls@seznam.cz


 

 

 

 

 

Informace pro účastníky: 

 

Na místo srazu se dostanete po průjezdu Městcem Králové (směr Nový 

Bydžov) odbočíte cca 500 m za železničním přejezdem z hlavní silnice vlevo 

směr Sloveč, za Slovečskou hospodou odbočíte z hlavní silnice mírně 

vpravo na Kamilov, kde jistě najdete Kulturní dům. 

 

Stravování zajištěno. 

 

 

 
 

 



Na hojnou účast chovatelů loveckých slídičů, retrieverů a 

příznivců myslivecké kynologie se těší pořadatelé! 

 

 
Úprava soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery (z roku 2017) 

 
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. 


