
 

Českomoravská kynologická jednota z.s., 
Klub chovatelů českých fousků z. s. a 
ČMMJ z.s. - OMS Praha-západ 

pořádají 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ro čník Memoriálu Jaromíra Dostála  
 

 

KLUBOVÉ 
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHA ŘŮ 

se zadáním titulu CACT 
 

dne 21. – 22. září 2019 
 
 

 
v honitbě MS Malá Lečice 

 
         

 
                                                                                                                                 

                                                                                               
                                                                                                                                           
 
                                                                                                
 



 
                                                                    

Ing. Jaromír Dostál, DrSc. se narodil dne 14. února 1940 na Hané. 
Po absolvování vysoké školy však od roku 1964 žil na Mělnicku a od 
roku 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 České republiky) 
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 Klubu chovatelů českých 
fousků, kterou zastával po několik volebních období od roku 1978 až do konference roku 
2004, kdy byl zvolen předsedou Klubu chovatelů českých fousků. 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 Klubu chovatelů 
českých fousků zastával i významné funkce v československé a později české kynologii, kdy 
byl v prosinci 1994 zvolen předsedou Českomoravské kynologické unie. Tuto funkci 
vykonával až do roku 1999. Za jeho předsednictví se v roce 1997 Česká republika 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. září 2010 ve věku nedožitých 71 let.  
Ve Středočeské pobočce KCHČF a v KCHČF si nesmírně vážíme toho, co během 

svého života udělal Ing. Jaromír Dostál, DrSc. pro českého fouska, jeho popularitu a 
popularizaci u nás i ve světě.  

Čest jeho památce. 
 
 
 

Sraz účastníků bude sdělen později  
 
Organizační výbor soutěže: 
 
Ředitel zkoušek:      Hrubý Jaroslav – předseda OMS Praha-západ  

Správce soutěže:     Chadima Jaroslav – předseda MS Malá Lečice  

Pověřená osoba:      Semerád Josef – předseda KK OMS Praha-západ 

Jednatel a ekonom zkoušek:    Fuchsová Ludmila– jednatelka OMS Praha-západ 

 
Pořadatelská služba: Zajišťují členové KK OMS Praha-západ a členové  MS Lečice 
 
Sbor rozhodčích:   
        
Rozhodčí:                 deleguje ČMKJ na návrh KCHČF a OMS Praha-západ 
 
 



 
 

Program: 
Sobota 21. 9. 2014 
7:30 – 8.00                    porada rozhodčích                       
8:00 – 8:30               prezentace vůdců a psů, veterinární prohlídka,  
9:00                               slavnostní zahájení 
9:15                               rozlosování 
9:30 – 9:45                   rozjezd  na disciplíny  
                                      občerstvení na disciplínách zajištěno 
cca 17:00 – 18:00        ukončení prvního dne 
                                      
Sraz účastníků druhý den: dle dispozic organizátorů zkoušek 
 
Neděle 22. 9. 2014  
7:00 – 7:30                  snídaně, porada rozhodčích 
8:00                             rozjezd do honitby na disciplíny druhého dne 
                                     občerstvení na disciplínách zajištěno 
cca 17:00 – 18:00       vyhlášení výsledků, předání cen a slavnostní zakončení zkoušek 
 
Zadání titulů: 

 Vítěz, pokud se umístí v první ceně může získat čekatelství  
 Druhý ohař stejného plemene může získat čekatelství res. CACT  
 Nejlepší ohař každého dalšího plemene může získat čekatelství  
 Čekatelství CACT, res. CACT může být zadáno dle platného řádu ČMKU a ČMKJ 

všem plemenům kontinentálních a britských ohařů 
 Čekatelství CACT a Res. CACT není nárokové!! 
 Na soutěži se vydává příslušní potvrzení o lovecké upotřebitelnosti.         

 
Podmínky účasti:  

 zkoušek se mohou zúčastnit jedinci všech plemen anglických a kontinentálních ohařů 
s platným průkazem původu F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a 
psi v majetku cizích státních příslušníků, kteří jsou zapsáni v uznaných plemenných 
knihách  F.C.I. 

 podmínkou pro účast na zkouškách je předchozí úspěšné absolvování podzimních 
nebo lesních zkoušek ohařů 

 
Veterinární podmínky: 

 psi musí být klinicky zdraví a v dobré kondici  
 psi pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (§ 6 

veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských států EU 
musí splňovat podmínky Prováděcího nařízení komise (EU) č. 577/2013/EC ze dne 
28. 6. 2013 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013/EC ze dne 
12. 6. 2013 
 

Všeobecné podmínky a pokyny: 
 vůdce psa musí být myslivecky ustrojen a vybaven pro zkoušky dle zkušebního řádu  
 před zahájením zkoušek předloží vůdce pořadatelům průkaz o původu psa, očkovací 

průkaz psa nebo jeho pas, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek a 
pojištění z výkonu práva myslivosti (vůdci, kteří se zkoušek zúčastní beze zbraně 
toto oznámí pořadateli při podání přihlášky) 

 ke zkouškám nejsou připuštěni psi a feny, kteří neprošli veterinární prohlídkou (dle 
zkušebního řádu a řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo 
svodu loveckých psů) 

 pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho zranění či případnou ztrátu psa, 
za škody způsobené psem odpovídá majitel nebo vůdce 



 poplatek (startovné)  2.500,- Kč (člen ČMMJ ve výši 2.000,-Kč, člen OMS Praha-
západ nebo KCHČF 1.500,- Kč) je nutné zaplatit předem (členové klubu doloží 
členství průkazem KCHČF) 

 přihlášky se zasílají elektronicky na adresu: omsprahazapad@seznam.cz na 
předepsaném formuláři 

 termín zaplacení poplatku (startovného) je do 2. září 2019 připsáním na účet 
pořadatele č.ú. 1355302504/0600 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení majitele 
psa), v.s.2122092019, případně i hotovostně současně s podáním přihlášky na 
adresu: ČMMJ, z.s., OMS Praha-západ, VÚLHM Strnady 136, 155 00 Praha 5 
Zbraslav 

 zkoušky se konají za každého počasí 
 zkouší se dle platného zkušebního řádu ČMMJ, schváleného Sborem zástupců 
 vůdce je povinen  seznámit se před zahájením zkoušek se zkušebním řádem a řádem 

ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů. Toto 
potvrdí podpisem při zahájení zkoušek 
 

Ubytování:  
 rozhodčí mají v případě dopředu avizovaného zájmu zajištěno ubytování 
 ostatní účastníci si zajistí ubytování sami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soudcovská tabulka pro VZ ohařů 
 

 
 
 
 
 

 
Předmět 

 

Nejnižší 
známka pro 

cenu 

Koeficient Maximální 
počet bodů 

Známka 
za výkon 

Počet 
bodů 

Poznámk
a 

I. II. III.       
Práce v poli  
  1. Společný hon 2 1 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  2 1 1 2 8    

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

3 2 1 5 20    

 10.Vlečka se zvěří pernatou 2 1 1 5 20    
 11. Poslušnost 3 2 2 5 20    

Celkem 189 142 94  236    
Práce ve vodě  
  1. Ochota k práci v hluboké vodě 2 1 1 4 16    
  2. Přinášení kachny z hluboké  vody 2 1 1 4 16    
  3. Nahánění a dohledávka  střelené,  
      nebo postřelené  kachny v rákosí   

2 1 1 5 20    

 4. Dohledávka kachny v rákosí 2 1 1 5 20    
  Celkem 58 43 29  72    
  Práce v lese  
  1. Přinášení lišky přes překážku 2 1 1 2 8    
  2. Šoulačka s odložením 2 1 1 4 16    
  3. Práce na pobarvené stop  
     a) vodič 3 2 1 6 24    
      b) oznamovač vč.hlasitého 3 2 1 7 28    
      c) hlasič  3 2 1 8 32    
  4. Vlečka se zvěří srstnatou 2 1 1 4 16    
  5. Vlečka s liškou 2 1 1 4 16    
  6. Vyhledávání zvěře v houštinách 2 1 1 3 12    
  7. Slídění 2 2 1 3 12    
  8. Dohledávka pohozené lišky 2 2 1 4 16    
  9. Chování na stanovišti 2 2 1 2 8    
 10. Vodění na řemeni 2 2 1 2 8    
Celkem 115 86 58  144    
Přinášení  
  1. pernaté zvěře 2 1 1 4 16    
  2. srstnaté zvěře 2 1 1 4 16    
  3. lišky 2 1 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                                                       


