
Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
Okresní myslivecký spolek Olomouc a

Klub chovatelů českých fousků, z s.

pořádají 

VI. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála
Se zadáním titulu CACT

23. – 24. 9. 2017

V honitbách: Senice na Hané, Unčovice a Náměšť na Hané

Memoriálem Jaromíra Dostála budou provázet Trubači z Doubravy.

Ing. Jaromír Dostál, DrSc. 

Narodil se 14. února 1940 v Senici na Hané. 
Po absolvování vysoké školy však od r. 1964 
žil na Mělnicku a od r. 1980 pobýval s rodinou 
v Liběchově. Během svého života absolvoval 
několik zahraničních stáží, přičemž ta nejdelší, 
dvouletá byla ve Spojených státech 
amerických na University of Minnesota. Na zahraničních stážích sbíral nové 
poznatky a informace, které profesně využíval ve Vědeckém ústavu ČSAV 
v Liběchově (dnes Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR) 
v genetice a v genetickém inženýrství. V České republice zavedl ověřování 
původu u psů pomocí polymorfních znaků.

Osudovou se mu stala láska ke psům a zejména k českým fouskům. Své 
profesní a odborné znalosti uplatnil zejména ve funkci hlavního poradce chovu 
KCHČF, kterou zastával po několik volebních období od r. 1978 až do konference 
r. 2004, kdy byl zvolen předsedou klubu. Není žádným tajemstvím, že za dobu, 
kdy vykonával funkci hlavního poradce chovu, byla výborem klubu v chovu 
českých fousků přijata řada velmi nepopulárních opatření, na základě kterých se 
však výrazným způsobem podařilo eliminovat (zatím nikoli vymítit) lysivost u 
českých fousků. Byl to on, komu se podařilo přesvědčit téměř celou „fouskařskou 
veřejnost“, že lysivost je dědičná a že bez nezbytných selektivních opatření 
vedoucích k její eliminaci český fousek zanikne pro nezájem myslivecké 
veřejnosti.  Vedle již zmíněných funkcí v KCHČF zastával i významné funkce 
v československé a později české kynologii, kdy byl v prosinci r. 1944 zvolen 
předsedou Českomoravské kynologické unie. Tuto funkci vykonával až do r. 1999. 
Za jeho předsednictví se v r. 1997 ČR opět stala řádným členem FCI. Jeho precizní 
znalost angličtiny mu umožňovala vykonávat i řadu funkcí v Mezinárodní 
kynologické federaci FCI, kde pracoval jako člen komise FCI pro kontinentální 
ohaře a člen organizačního výboru mistrovství světa ohařů při FIDC. Jako 
mezinárodní rozhodčí pro exteriér všech plemen psů se účastnil mezinárodních a 
světových výstav nejen v Evropě.

Zemřel náhle uprostřed tvůrčí činnosti dne 23. 9. 2010 ve věku 
nedožitých 71 let.

Čest jeho památce.



Organizační výbor  XXIII. ročníku

Ředitel: Ing. Petr Vykydal

Pověřená osoba: RNDr. Jiří Zbořil – jednatel OMS Olomouc

Administrativa: Monika Bauerová 

Veterinární služba: MVDr. Vojtěch Vychodil

Trubači: Trubači z Doubravy  při OMS Olomouc 

Pořadatelské zajištění: členové MS Náměšť na Hané
členové MS Senice na Hané
členové MS Unčovice

Sbor rozhodčích : na návrh KCHČF Praha deleguje 
Českomoravská kynologická jednota 

Místa prací

les Náměšť na Hané (49.5849981N, 17.0268547E)

pole Senice na Hané 

voda Unčovice (pískovna Náklo – Březové)

Program

Sobota 23. 9. 2017

7 00 -- sraz a presence účastníků KD Senice na Hané

(49.6239014N, 17.0839539E)

7 30 – snídaně, veterinární přejímka, porada rozhodčích

8 00 – slavnostní zahájení soutěže 

8 30 – odjezd do honiteb

17 00 – ukončení prvního dne

18 00 – společenský večer v areálu KD Senice na Hané

Neděle 24. 9. 2017

7 00 – snídaně (KD Senice na Hané)

8 00 – zahájení druhého dne a odjezd do honiteb

17 00 – vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení soutěže (KD Senice na Hané)

Stravování

Bude pro všechny účastníky zajištěno jak v centru (KD Senice na Hané), tak na 
jednotlivých stanovištích v honitbách.
Les – Liščí chata Náměšť na Hané (49.5849981N, 17.0268547E)
Voda  Náklo – Březové (49.6773072N, 17.1268964E).  

Ubytování

Je zajištěno pro delegované rozhodčí v areálu Dvůr Nové zámky.
Pro vůdce i koronu možnost ubytování v tomtéž zařízení:
Areál Dvůr Nové zámky
Mladeč - Nové Zámky 3
784 01 Litovel
Tel: +420 724 234 605
E-mail: info@dvurnovezamky.cz
www.dvurnovezamky.cz

GPS:  49.7222242N, 17.0294942E



Řád pro udělování titulu „ŠAMPION PRÁCE ČR“ 

1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci 
plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních 
(klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v 
České republice, na kterých jsou disciplíny schválené pro udělování tohoto titulu 
a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových 
akcí na příslušný rok. Pro FCI sk. X na dostizích /coursingách vypsaných jako 
bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři 
schváleném P ČMKU  2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se 
v soutěži, pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v 
každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v 
pořadí v I. ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.  3. 
CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce 
mají.  4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor 
rozhodčích, delegovaných na příslušnou soutěž. 

5. CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní 
výkony předváděné v průběhu celé soutěže. Udělení titulu Šampion práce 
(výkonu) je podmíněno: 

a) trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách 
(výcviková sezona = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, 
národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk.X trojím získáním CACT na dostizích 
/coursingách vypsaných jako 

bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři 
schváleném P ČMKU 

b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním 
do průkazu původu psa,

c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o 
získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu 
psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání 
zaznamená do jím vedené evidence. Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který 
už má potvrzený titul Šampion práce ČR, přizná se CACT jedinci ve stejném 
plemeni, který obdržel Res. CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s 
Res. CACT na sekretariátu ČMKU.

Schváleno předsednictvem ČMKU 18. 12. 2001 Řád nabývá platnosti od 1. 1. 
2002 

Podmínky a všeobecná ustanovení: 

 VZ se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů s platným PP, vystaveným 
plemennou knihou členských států FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných 
knihách ČR nebo členských států FCI po dosažení věku 10 měsíců a po 
předchozím úspěšném složení PZ nebo LZ.

 Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním 
řádem, průkaz původu psa a musí být řádně myslivecky ustrojen. Vůdce psa 
se zbraní musí mít s sebou doklady potřebné k nošení zbraně.

 Vůdce psa se musí postarat o krmení svého psa. Zodpovídá za škody 
způsobené jeho psem. Při ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu 
od pořádající organizace. Po celou dobu zkoušek musí mít psa pod svým
dohledem, musí pro svého psa zabezpečit napájení a krmení a musí se 
odpovídající způsobem podílet na ochraně svého psa před utrpením. 

 Pořadatel ze zkoušek vyloučí:
- psy, jejichž původ a totožnost není možné doložit průkazem původu
- psy nemocné, poraněné, slepé, hluché, podvyživené zesláblé
- feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po porodu
- háravé feny
- psy s kupírovanými ušima za účelem změny vzhledu
- psy agresivní 

 Psi účastnící se zkoušek musí být klinicky zdraví a musí být doprovázeni 
očkovacím  průkazem nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním 
proti vzteklině. Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří 
veterinární lékař při veterinární přejímce  v místě zkoušek dne  23. 9. 2017   
od 9 00   hodin.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky bude přijímat sekretariát OMS Olomouc, Wellnerova 20,779 00 
Olomouc, tel. 585 427 644, mobil 731 031 818,  email: omsolomouc@email.cz, 
web: www.myslivost.cz/omsolomouc.   



Uzávěrka přihlášek je  25. 8. 2017

Poplatek činí pro členy ČMMJ, členy klubu KCHČF a SKCHČF 1500 Kč (60 €), pro 
ostatní 3000 Kč (120 €). 

Poplatek uhradí vůdce předem (do termínu uzávěrky – 25. 8. 2017 ) převodem 
na bankovní účet OMS Olomouc či hotově na sekretariátu OMS Olomouc, 
Wellnerova 20, 779 00  Olomouc. 
číslo b. ú.: 1804719349/0800, jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo 
majitele z přihlášky. 
IBAN: CZ55 0800 0000 0018 0471 9349

V případě, že nebude na zkoušky vybráni, poplatek vám bude vrácen. 




