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Zápis č. 23 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  10. prosince 2021, Jindřichův Hradec  

 

Přítomni:  

P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, O. Vondrouš, J. Kudrnáčová 

Omluveni:  J. Janda, Ing. P. Pletka  

DR ČMKU: M. Krinke, P. Márová, MVDr. V. Chrpová  

Omluveni:  H. Matějeková, P. Kalaš  

Tisková mluvčí ČMKU:  V. Tichá  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU do 31.11. 2021 + rozpočet 

4. DR ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

2/6/21 V.H. + 36 spolužadatelů – žádost o zastřešení plemene dalmatin v jiném klubu pro odstoupení většiny 

členů výboru  - P ČMKU akceptovalo vyjádření předsedy klubu, ve spolkovém rejstříku je vše správně 

uvedeno. Ukončeno  

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 10.8.2021     

Bod 4 - ruský toy – o stanovisko ke spojování krátkosrsté variety s dlouhosrstou bylo požádáno RKF, vyjádření: 

RKF tato spojení povoluje.  

Schváleno jednomyslně, o výsledku bude informován chovatelský klub  

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí 12.10.2021       

Bod 7)  V. Tichá zpracuje materiál k problematice welfare pro vystavovatele i rozhodčí – vypracovaný materiál byl 

rozesláno rozhodčím, ukončeno. 

 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU 10.11.2021      PŘÍLOHA 1 
1c) EV – P ČMKU žádá poslat propozice a zadávané tituly ke kontrole 
6)  Pokousání psem – P ČMKU zakazuje účast border kolie Bowhappy Qweri Family Geluzee 

CMKU/BOC/12203 na výstavách ČMKU v termínu 1.1.-31.12.2022  
Schváleno jednomyslně  

7) Žádost Klubu pyrenejských plemen o výjimku při konání výstav – VK nedoporučuje 
Pro návrh Výstavní komise: MVDr. L. Široký, A. Karban, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, O. 
Vondrouš  

 Proti: M. Václavík 
 Návrh Výstavní komise byl schválen 
Zápis schválen jednomyslně  
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Zápis z jednání rady plemenných knih 6.12.2021      PŘÍLOHA 2 
9) Znovu projednáno, že státy, které nemají chovnosti, nemohou chovnost dokládat. V případě Itálie 

ověřeno ihned telefonicky na ENCI. 
Zápis schválen jednomyslně  

 
Komise pro rozhodčí 
Teoretické rozšiřovací zkoušky  
2.11.2021 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprosp
ěl 

Maślanka, MUDr. Tadeáš 
dlouhosrstý vipet prospěl 

chortaja borzaja prospěl 

Frolíková, Ing. Veronika 
ibizský podengo prospěla 

faraónský pes prospěla 

Kadlec Jakub saluki omluven 

Chovanec Václav 

appenzellský salašnický pes prospěl 

entlebuchský salašnický pes prospěl 

velký švýcarský salašnický 
pes 

prospěl 

Chovancová Hana 

appenzellský salašnický pes prospěla 

entlebuchský salašnický pes prospěla 

velký švýcarský salašnický 
pes 

prospěla 

Svobodová, Ing. Lucie 

anglický setr prospěla 

gordon setr prospěla 

pointer prospěla 

Švarcová Monika 

australská kelpie prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Střalková, Mgr. Naděžda 
hovawart omluvena 

italský corso pes omluvena 

Grygarová 
Alexandr
a 

francouzský buldoček prospěla 

shih tzu prospěla 

Trnková Lucie 
anglický špringr španěl prospěla 

welššpringršpaněl prospěla 

Leinveber Tomáš 

anglický buldok prospěla 

knírači prospěla 

leonberger prospěla 

německý boxer prospěla 

tosa  prospěla 

Zeman Lukáš knírači omluven 

Peroutka Karel australský honácký pes prospěl 

Brůžková Alena 

auvergneský ohař prospěla 

německý ohař dlouhosrstý prospěla 

německý ohař drátosrstý prospěla 

německý ohař krátkosrstý prospěla 

slovenský ohař hrubosrstý prospěla 

Fairaislová Lenka 

bloodhound prospěla 

black and tan coonhoud prospěla 

modrý gaskoňský basset prospěla 

slovenský kopov prospěla 

švýcarský honič prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 
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P ČMKU jmenuje Tadeáše Maślanku rozhodčím pro plemeno chortaja borzaja, aprobace udělena na schválenou 
výjimku bez praktické zkoušky. 
 

7.12.2021 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Beránková Svatava 

alpský jezevčíkovitý brakýř prospěla 

malý modrý gaskoňský 
honič 

prospěla 

poitevin prospěla 

Brůžková Alena 

bretaňský ohař dlouhosrstý prospěla 

italský ohař prospěla 

italský spinone prospěla 

malý münsterlandský ohař prospěla 

Frnčo Ladislav 

bobtail prospěl 

holandský ovčák  prospěl 

polský ovčák nížinný prospěl 

pyrenejský ovčák prospěl 

šiperka prospěl 

Hegr Klivarová Martina beagle prospěla 

Fairaislová Lenka 

polský honič prospěla 

polský ogar prospěla 

sedmihradský honič prospěla 

vydrař prospěla 

Střalková, Mgr. Naděžda 
hovawart prospěla 

italský corso pes prospěla 

Leinveber Tomáš 

černý ruský teriér prospěl 

landseer prospěl 

novofundlandský pes prospěl 

svatobernardský pes prospěl 

šarplaninský pastevecký pes prospěl 

Kadlec Jakub saluki omluven 

P ČMKU bere na vědomí 
 
8.12.2021 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Cepková Renata australský ovčák prospěla 

Beránková Svatava 

bavorský barvář prospěla 

modrý gaskoňský basset prospěla 

otterhound (vydrař) prospěla 

polský honič  prospěla 

sedmihradský honič prospěla 

Fairaislová Lenka 

hannoverský barvář prospěla 

malý modrý gaskoňský honič prospěla 

poitevin prospěla 

porcelán prospěla 

velký hrubosrstý vendéeský 
basset 

prospěla 

Karban Antonín československý vlčák prospěl 

Rybárová, Mgr. Václava 

briard omluvena 

katalánský ovčák omluvena 

pyrenejský ovčák s dlouhou 
srstí v obličeji 

omluvena 
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pyrenejský ovčák s krátkou 
srstí v obličeji 

omluvena 

šeltie omluvena 

Zeman Lukáš 
knírači prospěl 

svatobernardský pes prospěl 

Zatyko Mayerová, 
Ing. 

Eva 
dánská doga prospěla 

shar-pei prospěla 

Trnková Lucie  americký kokršpaněl omluvena 

P ČMKU bere na vědomí 
 
Praktické rozšiřovací zkoušky 

příjmení jméno plemeno 

teoretická 
zk. 
prospěl/nep
rospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Cepková Renata border kolie 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

Eichacker, MVDr.  Klára italský chrtík 22.6.2021, P KVP 13.11.2021, P 

Frank Karel 

český fousek 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

německý krátkosrstý ohař 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

výmarský ohař 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

Jelínková Hrdličková, 
Mgr. 

Edita 

anglický kokršpaněl 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

anglický špringr španěl 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

labradorský retriever 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

Plundra Milan chodský pes 18.10.2021, P krajská Kelč 28.10.2021, P 

Švarcová Monika 

australská kelpie 02.11.2021, P bonitace 28.11.2021, P 

welsh corgi cardigan 02.11.2021, P bonitace 28.11.2021, P 

welsh corgi pembroke 02.11.2021, P bonitace 28.11.2021, P 

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí na výše uvedená plemena 
 
Vstupní teoretické zkoušky:  
11.1.2022, zkoušející: M. Václavík, V. Tichá, J. Janda  
13.1.2022, zkoušející: M. Václavík, V. Tichá, K. Vaníčková  
 
Marian Novák, mezinárodní rozhodčí SKJ, FCI sk. 8 žádá o převod do ČMKU – P ČMKU požaduje doložení 
zákonného bydliště, členství  v členského subjektu ČMKU a termín posledního posuzování. O zařazení mezi 
rozhodčí pro loveckou upotřebitelnost je třeba žádat ČMMJ 
 
Případ manželů Chovancových – předseda KŠSP bude pozván k osobnímu jednání a objasnění kompetencí ČMKU 
ve věci jmenování rozhodčích. P ČMKU schvaluje eventuální výjimku na uskutečnění praktické zkoušky na 
předem určené CAC výstavě. 
 
P ČMKU schvaluje systém hospitací: na chované plemeno 6 hospitací, každé další plemeno 3 hospitace 

 
Dostihová a coursingová komise  
Zápis z ME dostihy 1.-5.9.2021         PŘÍLOHA 3  
P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné vyplatit 
 

Zápis z ME coursing 20.10.2021         PŘÍLOHA 4 
P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné vyplatit 
 

Návrh Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihu a coursingu ČMKU  PŘÍLOHA 5 
Bude vyvěšen k připomínkování  
 

Návrh Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU      PŘÍLOHA 6 
Bude vyvěšen k připomínkování 
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Návrh Směrnice pro jmenování obsluhy návnady pro dostihové     PŘÍLOHA 7 
a coursingové závody ČMKU   
Schváleno jednomyslně  
     

Návrh Směrnice pro metodiku měření kohoutkové výšky      PŘÍLOHA 8 
Schváleno jednomyslně  
 
Měření chrtů – mělo být nahlášeno do 15.8., aby nekolidovalo s výstavami a chráněnými termíny – P ČMKU 
nesouhlasí s navrženými termíny, předseda DaCK projedná s M. Václavíkem nové termíny. 

 
Zápis z jednání komise pro chov a zdraví 30.11.2021     PŘÍLOHA 9 
Schváleno jednomyslně  

 
FCI komise pro pasení         PŘÍLOHA 10 
P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné vyplatit 

 
FCI komise Rally Obedience 
ČKS informoval o zastřešení Rally Obedience, navrhuje delegáta pro tuto činnost Vilemínu Kracíkovou, která je 
v současnosti delegátem ČMKU v FCI obedience komisi. 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 
 
 

3. Ekonomika ČMKU 
• Předseda seznámil přítomné se stavem ekonomiky ČMKU do 11/2021  

• Dotace na činnost pro chovatelské kluby: paušální částka + pohyblivá částka podle počtu vystavovaných 

jedinců 

Schváleno jednomyslně  

• Předložen rozpočet na r. 2022 – schválen jednomyslně  

• Návrh předsedy na zvýšení cestovného na 7,- Kč/km pro orgány ČMKU a cestovné rozhodčích na akcích 

ČMKU od 1.1.2022 (úprava Směrnice pro delegování rozhodčích) 

Schváleno jednomyslně  

 

 

4. DR ČMKU 

Předseda DR ČMKU informoval o probíhajících případech. Z důvodu protiepidemických opatření bylo předchozí 

plánované zasedání odloženo. 

Úkol pro DR ČMKU: prověřit jednotné chovné podmínky Klubu karelských medvědích psů a lajek a KCH honičů – 

úkol trvá  

 

 

5. Došlá pošta  

1/12/21 KCH československého vlčáka – žádost o udělení omezené registrace vrhu z nežádoucího krytí dvou 

přenašečů na dvě recesivní genetické choroby 

Schváleno jednomyslně  

 

2/12/21 Svaz záchranných brigád kynologů – plán CACT akcí na rok 2022   PŘÍLOHA 11 

Schváleno jednomyslně 
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3/12/21 KCH foxteriérů – žádost o zrušení C.I.B. u psů, kteří nesplnili podmínky povinné zkoušky: 

Kikki Orkif Star Fox, Corri Orkif Star Fox, Fay Black Star Franke. ČMKU znovu osloví FCI a odstraní tyto 

jedince ze stránek ČMKU. 

Schváleno jednomyslně  

 

4/12/21 ČMKJ – žádost o termíny MV Intercanis: 

 24.-25.6.2023; 22.-23.6.2024 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 

5/12/21 Z.V. - žádost o přijetí FCI neuznaného plemene Markiesje 

Požadavky Zápisního řádu ČMKU splněny (doložen standard z FCI organizace ze země původu, PP vydaný 

členem FCI. Plemeno bude zastřešovat KCH málopočetných plemen psů. 

Schváleno jednomyslně  

 

6/12/21 Moloss Club – žádost o schválení zastřešení FCI plemene Cao de Fila de San Miguel 

Schváleno jednomyslně 

 

7/12/21 ČKS – žádost o změnu termínu TrioCACIB, nový termín 5.-7.8.2022 

Schváleno jednomyslně – vzhledem k přesunu termínu není schválený termín chráněný. Podléhá 

schválení FCI. 

 

8/12/21 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci a doložení DNA    PŘÍLOHA 12  

Žádosti uvedené v příloze schváleny jednomyslně, inseminace musí být provedeny v souladu s normativy 

FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 

9/12/21 MSKS – žádost o Mistrovství stopařů dle IFH2 s CACT 6.-8.5.2022 

 Schváleno jednomyslně  

 

10/12/21 Border Collie Club Czech Republic – žádost o udělení omezené registrace matce i vrhu. Matce vrhu byla 

zrušena chovnost pro diagnostikování genetického onemocnění. 

Schváleno jednomyslně  

 

11/12/21 ČMKJ – plán CACT, CACIT akcí na rok 2022      PŘÍLOHA 13 

Schváleno jednomyslně, CACIT akce podléhají schválení FCI  

 

12/12/21 KCH málopočetných plemen psů požaduje přeregistraci dovezené chovné feny mezi chovné jedince bez 

uvedení záznamu o uchovnění do jejího PP.  

 Znění původního ustanovení Zápisního řádu ČMKU, čl. IV, bod 4: Úspěšné splnění podmínek pro zařazení 

do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince nebo, v návaznosti na předpisy klubu, 

poradce chovu pak předá průkaz původu, eventuálně kopii bonitační karty a případně i přílohu průkazu 

původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. 

P ČMKU schvaluje postup plemenné knihy. V souladu s řádem platným v době podání požadavku není bez 

uvedení chovnosti v PP možné jedince přeregistrovat. 
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6. Různé 

Výjimka pro vystavování titulů šampionů trvá do konce roku 2021 (psi, kteří řádně splnili podmínky výjimky do 

31.12.2021, jsou oprávněni titul získat). Dle epidemických opatření ve státě bude P ČMKU pružně reagovat na 

případná vyhlášená omezení.  

 

 

 

USNESENÍ 

 

117/12/21 P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Cepková Renata border kolie 

Eichacker, MVDr.  Klára italský chrtík 

Frank Karel 

český fousek 

německý krátkosrstý ohař 

výmarský ohař 

Jelínková Hrdličková, Mgr. Edita 

anglický kokršpaněl 

anglický špringr španěl 

labradorský retriever 

Plundra Milan chodský pes 

Švarcová Monika 

australská kelpie 

welsh corgi cardigan 

welsh corgi pembroke 

Maślanka, MUDr. Tadeáš chortaja borzaja 

 

118/12/21 P ČMKU schválilo vyplacení dotace na činnost pro chovatelské kluby 

119/12/21 P ČMKU schválilo rozpočet na r. 2022 

120/12/21 P ČMKU schválilo navýšení cestovného na 7,- Kč/km a související úpravu Směrnice pro delegování 

rozhodčích 

121/12/21 P ČMKU přijalo FCI neuznané plemeno Markiesje, zařazeno do KCHMPP 

122/12/21 P ČMKU schválilo zařazení FCI plemene Cao de Fila de San Miguel do Moloss Clubu 

123/12/21 P ČMKU zakázalo účast border kolie Bowhappy Qweri Family Geluzee CMKU/BOC/12203 na 

výstavách ČMKU v termínu 1.1.-31.12.2022 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   17:00 

Příští zasedání:   20.1.2022 v Praze 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

 

 

 


