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Vážení členové KBO! 
 
Dne 7.4. v 10.49 mi byla doručena emailová zásilka – viz příloha - , zcela anonymní, na níž 
lze dohledat pouze podle e-mailové adresy odesilatele, že odešla z některého z pracovišť 
ČMKJ. Její text varuje všechny kynology, rozhodčí, chovatele – aby se neúčastnili se svými 
psy zkoušek, soutěží a výstav organizovaných „mimosmluvním pořadatelem“. Tento nově 
stvořený terminus technicus značí, dle souvislostí z textu plynoucích, nejspíše právnickou 
osobu, pořádající kynologické akce bez souhlasu ČMKJ. Okamžitě jsou připojeny i sankce, 
které hrozí neposlušným.  
 
Chybí zde ovšem citování těch konkrétních směrnic a vnitřních předpisů ČMKU a ČMKJ, na 
základě kterých by bylo možno takto postupovat.  
 
Když pomineme fakt, že se jedná o nepodepsaný anonym, je nanejvýš sporný obsah tohoto 
sdělení. Míří především na náš chovatelský klub a jeho členy, kteří se rozhodli vydat se jinou 
cestou, než je v naší kynologii žádoucí.  
 
Protože z nově stvořených zkušebních řádů ČMMJ, platných od r. 2014 zcela vypadly 
zkušební řády FCI, podle nichž náš klub pořádá naprostou většinu svých soutěží a zkoušek, 
snažili jsme se a stále snažíme o jejich zrovnoprávnění s pravidly ČMMJ. Konečným 
výsledkem všech zcela zbytečně započatých jednání bylo navázání spolupráce s Klubem 
Svatého Eustacha, který má ve svých ZŘ všechna potřebná pravidla FCI pro ohaře.  
 
Nastalo martyrium získat pro tento klub pověření státní správy k organizování zkoušek 
lovecké upotřebitelnosti. Toto se nakonec povedlo, ale výsledkem nebylo zrovnoprávnění 
pravidel FCI, vyhovujících dikci našeho zákona, s pravidly ČMMJ, ale direktivní příkaz 
zkoušet psy podle již přijatých pravidel ČMMJ. Přesto určitá naděje na možnost podílet se na 
rozhodování o pravidlech v budoucnosti. 
 
Ale chyba lávky – pověření od orgánu státní správy, řešené zákonem a další legislativou 
tohoto státu, neznamená vůbec nic v očích představitelů našich vedoucích kynologických 
organizací, kteří se rozhodli Klub Svatého Eustacha tzv. odstřelit.  
 
Je jim jedno, zda podle práva, nebo podle moci, kterou teď kdo vládne! Takže korektně 
založený (v roce 1992) myslivecký klub, který je respektován státní správou, je veřejně 
označen za disidentskou organizaci, která musí být za každou cenu zlikvidována. 
Momentálně proto, že nemá smlouvu, podepsanou s organizací, zastupující loveckou 
kynologii v ČMKU.  
 
Podotýkám, že pověření je účinné od 1. 4. 2015 a Klub Svatého Eustacha, před koncem 
měsíce března 2015 již písemně zažádal ČMMJ a další pověřené subjekty k pořádání a 



organizaci zkoušek loveckých psů z výkonu o vzájemné uznávání rozhodčích a ČMKJ o 
podepsání smlouvy o spolupráci. 
 
Ani jeden z výše uvedených subjektů zatím neodpověděl – mají na to, pokud je to oficiální 
organizace – 30 dní. Uvidíme, jak se ke korektní žádosti korektní organizace naši kmotři 
postaví.  
 
Klub Svatého Eustacha je kolektivním členem KBO, zcela podle platných stanov, tedy 
logicky vzato i pokud by se uzavření smlouvy s ČMKJ protahovalo, propojení na ČMKU – 
FCI zde existuje. Takže – věřte, nebudu se mýlit – teď nastane hon na KBO a jeho aktivity. 
 
Začalo to osočením předsedkyně ze lži, když uvedla, že ČMKU od první homologace z roku 
1996 dosud nepředložila k homologaci na FCI ani jedna nově upravená pravidla pro zkoušky 
ohařů, podle nichž zkouší vrcholné soutěže ohařů (MKP a další CACITové akce dle stejného 
řádu) a přiznávání mezinárodního titulu je tedy protiprávní.  
 
Výstup z Komise pro kontinentální ohaře FCI a přímá informace od jejího předsedy přirozeně 
dává za pravdu stanovisku paní předsedkyně.  
 
Důsledkem bylo co? Odvolání všech našich zástupců v komisích FCI (zápis č. 44 z řádného 
zasedání   P-ČMKU ze dne 19. 3. 2015). 
 
I takto lze tedy spolupracovat pro naši radost a blaho našich loveckých kamarádů! 
 
       Helena Dvořáková, předsedkyně KBO 


