
Členská schůze Klubu bretaňských ohařů Benešov 

v Benešově 23.03.2013 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Zápis: 

Schůzi zahájila předsedkyně KBO paní  Helena Dvořáková. Přivítala přítomné členy klubu a hosty. 

Přednesla návrhy na ustavení komisí.  Komise byly schváleny ve složení: 

Mandátová komise:  Dušková Naďa, Hanáček Slavomír 

Návrhová komise:  JUDr. Iva Rudá, Dvořák Antonín 

Zapisovatel:  Bc. Jiří Starý 

Ověřovatel zápisu:  Vrchotický Stanislav 

Dalším bodem schůze byly zprávy jednotlivých funkcionářů klubu za uplynulé období.  

 Zpráva poradkyně pro francouzské ohaře odkázala na zprávu, zveřejněnou ve zpravodaji klubu, 

zmínila i dvě události, ke kterým došlo až po sepsání této zprávy. 

 Zpráva poradkyně pro italské ohaře a spinony . Poradkyně se rovněž odkázala na zprávu, 

zveřejněnou v KZ. Dále doplnila svoje informace o vrh štěňat IO u p. Ing. Kyši a o úmrtí jedné chovné 

feny IO. 

Zprávu HPCH a poradkyně pro BO, která se omluvila, přečetla předsedkyně. Také ona se odkázala na 

podrobnou zprávu, zveřejněnou v posledním čísle KZ. Od té doby byly vystaveny KL pro tři feny BO a 

došly dva výsledky RTG pro feny AO a IO, obě jsou negativní. 

Předseda RK přečetl revizní zprávu za uplynulé období a konstatoval, že RK neshledala žádné rozdíly 

mezi účetním a reálným stavem. Účetnictví klubu je vedeno bezchybně a profesionálně.  Poradkyně 

klubu doplnila, že zpráva RK bude zveřejněna v KZ č.2/2013. 

Matrikářka přednesla informaci o stavu členské základny KBO. Řádných členů je k dnešnímu dni 90. 

Dále má klub 5 čestných členů a 4 členy zahraniční. 

Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti klubu za uplynulé období.  Žádost o zastřešení fríského 

ohaře klub odmítl, protože text standardu, zabývající se pracovním zaměřením plemene, ani jeho 

původ není v souladu se zaměřením našeho klubu.  Naopak náš klub zastřešil dvě další plemena 

francouzských ohařů, jejichž majitelé o to požádali a tato skutečnost byla schválena ČMKJ. 

Sponzoring pro výstavy v letošním roce je přislíben firmou Purina Pro Plan. Konstatovala, že vzhledem 

k hospodářské situaci jsou dary sponzorů rok od roku menší, ale díky za ně. Dalším obsáhlým bodem 

byla situace okolo řádně naplánovaného mezinárodního FT letního typu v Bruntále. Předsedkyně 

přečetla celou korespondenci, týkající se této kauzy. První dopis přišel od S ČMKJ a sděloval 



pozastavení CACTových soutěží našemu klubu na základě dosud nedořešené stížnosti. Předsedkyně 

se proti tomu odvolala doporučeným dopisem. Zároveň požádala P-ČMKU o vyjádření k tomuto 

problému, neboť je v tomto případě kompetentní.  Požádala P-ČMKU o jasné vyjádření. V průběhu 

všech akcí, konaných naším klubem nikdo nikdy nepodal žádnou stížnost, žádná nebyla nikdy, nikde a 

nikým zaevidována. Předsednictvo ČMKJ oznámilo, že údajná stížnost, podaná na KBO, bude 

projednávána až 4.4.2013. Předsednictvo ČMKU oznámilo, že pracovní akce KBO jsou povoleny, 

s výjimkou FT v Bruntále. Řešení ponechává na rozhodnutí P-ČMKJ. Předsedkyně so opětovně obrátila 

na orgány ČMKJ, tentokrát na předsedu a místopředsedu, s požadavkem na seznámení s podanou 

stížností /údajně/, neboť tuto stížnost dosud nikdo z KBO neviděl a ani nevíme, zda skutečně existuje. 

KBO nezná tedy skutečnou příčinu pozastavení této mezinárodní úspěšné akce. 

 Následně vyzvala předsedkyně členy KBO k diskusi. 

Pan Navrátil: Seznámil členy s tím, že se zúčastnil VH ČMKU.  Představitelé ČMKU opět odmítli se 

situací okolo pozastavení akce zabývat, proto se obrátil na některé funkcionáře jednotlivě. P. Kašpar, 

člen P-ČMKU a místopředseda P-ČMKJ přislíbil, že se s případem seznámí a bude p. Navrátila 

informovat. Nestalo se tak a při telefonním rozhovoru, vyvolaném p. Navrátilem, byl arogantní a 

telefon předčasně zavěsil.  Žádnou informaci nepodal. P. Navrátil podtrhl skutečnost, že při veškerých 

soutěžích i výstavách je za udělené tituly vždy zodpovědný posuzující rozhodčí, nikoli pořadatel. Klub 

pouze v předstihu, jasně stanoveném pravidly ČMKU/FCI o přidělování titulů /a jejich možný počet, 

vyplývající z počtu probíhajících soutěží a jasně stanovený jejich pravidly/, žádá. Vyjádřil přesvědčení, 

že vše se řádně vyřeší a FT se letos v Bruntále konat bude. 

Na dotaz předsedkyně na JUDr. Rudou tato uvedla, že v současné situaci KBO nedoporučuje jít do 

soudního sporu s ČMKJ, protože nemá v ruce žádné důkazy. 

Paní Dušková uvedla, že úspěšný MFT v Bruntále leží některým funkcionářům ČMKJ „v žaludku“ již 

nejméně 5 let. Informovala, že o akci napsala již několik článků, jejichž zveřejnění v odborném tisku jí 

bylo opakovaně přislíbeno, ale nikdy se tak nestalo. 

Příspěvek pana Hanáčka reagoval na současnou situaci v lovecké kynologii, která není dobrá, konají 

se pro některé skupiny plemen zkoušky, které neodpovídají legislativě, a to ani naší zákonné úpravě 

pro loveckou upotřebitelnost psů, ani mezinárodním pravidlům FCI, a přesto průměrní i podprůměrní 

psi na oboje dosáhnou. Snaha řešit tyto problémy ze strany odpovědných funkcionářů zcela chybí. 

Paní Dušková reagovala vlastními zkušenostmi z návštěvy prestižních akcí české kynologie, jako je 

MRK a MKP. Některé výkony jsou mimořádně slabé, ale rozhodčí jako by to u některých psů ani 

nepostřehli. Zdá se, že všechno je o známostech, nikoli o psech. 

Paní Dvořáková informovala o počtech zapsaných štěňat a přeregistrovaných jedinců plemen našeho 

klubu a o tom, že jejich počet stále stoupá a je to příjem pro ČMKJ. Ale servis, jenž má být za to klubu 

poskytován, je, jak je výše uvedeno, špatný, naopak průběžně nám škodí.  Ovšem klub nějaké 

zastřešení potřebuje, neb samotný klub nemůže být členem FCI.  V současné situaci se jeví jako skoro 

stejné, budeme-li nadále zastřešováni ČMKJ či se rozhodneme pro přímě členství v ČMKU, neboť 

v řídících orgánech obou organizací sedí stejně neorientovaní funkcionáři, a mnohdy se jedná o stejné 

lidi. Na závěr uvedla, že aktivně pracuje v lovecké kynologii již od 70. let minulého století, ale stávající 

situací, jaká panuje, je silně znechucena. 



P. Navrátil se věnuje lovecké kynologii od roku 1974, účastnil se se svými psy mnoha memoriálů i 

mezinárodních soutěží.  Ovšem účast, především myslivecké veřejnosti, na vrcholných kynologických 

soutěžích rok od roku klesá. Na vině vidí nový systém výběru startujících, kdy se mohou účastnit i 

takoví psi, kteří vypadnou na nižším typu soutěže, můžou ale přesto pokračovat až na vrcholnou 

soutěž. Od chvíle, kdy vedení myslivecké kynologie fakticky převzali dva členové KK ČMMJ, úroveň 

stále klesá. 

Ing. Kyša položil dotaz, zda je nějaká šance tuto neradostnou situaci v lovecké kynologii nějak změnit. 

Pí. Dvořáková zastává názor, že ta šance není.  Jediná zkouška, do níž nám nemohou obě instituce, 

ani ČMKJ ani ČMKU zasahovat, je T.A.N., z chovatelského hlediska je rovněž nejdůležitější . 

P. Navrátil se vrátil k MKP. V loňském roce ho zaujal jeden ČF, a tak si vyžádal bližší informace. Na 

všech zkouškách, které tento pes ve svém životě absolvoval, a nebylo jich málo, obdržel z nosu 

známku 4. Na zmíněném MKP ovšem 2.  Kdosi prý na toto zjištění reagoval konstatováním, že pes se 

už asi „vynosal“.  To jen pro zasmání, kam až vše může dojít. Proto je důležité pořádat především 

klubové soutěže, na nichž si ověřujeme nejdůležitější vlohy našich ohařů – nos a vystavování. 

Pí. Anderlová – FCI se stále více zaměřuje jen na výstavy, které jsou vysoce ziskové, pracovní zkoušky 

a soutěže jsou odsouvány na vedlejší kolej, protože stojí spoustu peněz. Zmínila se o zkušenostech 

z Anglie, kde je upřednostňováno zdraví a pracovní výkon před exteriérem a rodokmenem. 

Ing. Kyša zareagoval, že i v Rusku je dávána přednost pracovnímu výkonu před exteriérem a navíc 

požadují od psů při práci výsledek v tom smyslu, že v rozsáhlých terénech přivede pes  lovce k ráně na 

základě dalekého a rozsáhlého hledání a takové práci je dávána přednost  před mechanickým 

systematickým hledáním bez výsledné možnosti ulovení zvěře. 

Pí. Andrlová – připravuje se změna ve vydávání průkazů původu psů, nově bude průkaz původu 

doklad, obsahující identifikační údaje psa a genealogii, do něhož se nebude už nic zapisovat. Bude 

vydávána příloha, na níž budou všechny potřebné údaje k identifikaci psa. Do této přílohy se budou 

zapisovat výsledky výstav, svodů, bonitací a pracovních soutěží. Všude jinde ve světě existují 

dokumenty-průkaz původu psa s rodokmenem a  tzv. „pracovní knížka“, do které se zapisují výsledky 

soutěží, zkoušek, výstav apod.  Majitel psa, který se žádných akcí se psem neúčastní, o tuto pracovní 

knížku nezažádá a neplatí tak nadstavbové organizaci zbytečně. 

P. Hanáček přednesl zprávu mandátové komise. Na schůzi je přítomno 22 členů KBO a 3 hosté. 

Schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Návrh je přijat, pokud pro něj 

hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 

Zapsal: Bc. Jiří Starý 

 

 

 

 

 



Usnesení členské schůze KBO Benešov konané dne 23.3.2013 

 

Členská schůze schvaluje: 

 Zprávu hlavní poradkyně chovu 

 Zprávu poradkyně chovu francouzských plemen 

 Zprávu poradkyně italských plemen 

 Zprávu revizní komise o hospodaření klubu za rok 2012 

 Zprávu předsedkyně KBO ohledně situace s pořádáním pracovní kynologické akce v Bruntále 

 

Členská schůze pověřuje: 

 Předsedkyni KBO k dalšímu jednání s kynologickými organizacemi ČMKU, ČMKJ k vyřešení 

situace kolem pořádání pracovní kynologické akce v Bruntále 

 

 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové klubu. 

 

Ověřil: Vrchotický Stanislav v.r. 
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