ZPRÁVA O ČINNOSTI SFSH OD SCHŮZE KONANÉ DNE 23. ČERVENCE 2016
Vážení členové spolku,
od poslední členské schůze jsme uskutečnili několik úspěšných akcí, ale i řadu aktivit, z nichž se
některé nepodařilo uskutečnit. Dlužno přiznat, že nikoliv naší vinou Řada těchto aktivit zasahuje do
období před minulou členskou schůzí, protože se jednalo o dlouhodobou činnost.
Ale postupně.
Ve dnech 3. a 4. září se na hradě Křivoklát konaly pod záštitou ministra zemědělství Ing.Mariana
Jurečky myslivecké slavnosti svatého Eustacha. Součástí nedělního programu byla i ukázka
historických plemen loveckých psů. Spolek francouzských smečkových honičů prezentoval jednoho
velkého a čtyři malé modré gaskoňské honiče.
Dne 18. září uspořádal Spolek francouzských smečkových honičů nultý ročník T.A.N. - Test
d´aptitudes naturelles, což je v překladu test vrozených vloh. Jako základní pravidla tohoto testu jsme
použili na naše podmínky upravený překlad pravidel francouzského SCC (Socété centrale canine).
Testu vrozených vloh se účastnilo 13 honičů. 11 malých modrých gaskoňských honičů, jeden
porcelán a jeden modrý gaskoňský basset. Představily se tři dvojice, ostatní psi byli vedeni jednotlivě.
Test se uskutečnil v honitbě s dostatkem spárkaté zvěře, každý zkoušený pes měl možnost přijít do
kontaktu s teplou stopou zvěře, či se zvěří. Předvedení honiči prokázali dostatečné lovecké vlohy a
v testu obstáli. Celá akce proběhla za krásného podzimního počasí, ve velmi přátelské atmosféře,
s bohatým pohoštěním. Ale především! V duchu tradic lovu s honiči doprovázely celou akci nádherné
lovecké fanfáry. Celá tato úspěšná akce se mohla uskutečnit především díky Jiřímu Klimešovi, který
nezištně poskytnul svoji soukromou honitbu a zabezpečil a uhradil bohaté občerstvení formou
keteringu. Ještě jednou velký dík. Poděkování patří i Janu Šlosarovi, který celou akci zabezpečil jako
organizátor v honitbě.
ŠkodA, že tuto akci můžeme uskutečnit jen jako neoficiální, bez možnosti zápisu do průkazu původu.
Můj původní záměr byl, že budeme pracovní akce pořádat pod hlavičkou Klubu sv. Eustacha, jehož
jsme kolektivním členem. Zatím to není možné, přestože KSE získal od Mze pověření k pořádání
zkoušek loveckých psů. Zkušební řády pro honiče, které jsem vypracoval a podle kterých budeme
pořádat pracovní akce, schválilo Mze. Organizace ČMKJ a ČKMJ však požadují pro oficiální pořádání
zkoušek KSE uzavření vzájemné dohody, kterou však odmítají uzavřít. Tento patologický přístup
došel až tak daleko, že pánové Kubeš a Štangl vyhrožovali rozhodčím z výkonu loveckých psů, že
pokud budou posuzovat na zkouškách pořádaných KSE, bude jim odebrána akreditace. Vůdcům
zase vyhrožovali, že pokud se zúčastní zkoušek pod hlavičkou KSE a nechají si výsledek zapsat do
PP, bude tento doklad prohlášen za neplatný. Bližší informace k této situaci podá přítomný předseda
KSE, Mgr Miroslav Drahota.
Ze zmíněných neuskutečněných aktivit je nutné na prvém místě uvést neprosazení zkušebních řádů
pro honiče, které jsem zmínil výše. Tyto zkušební řády respektují požadavky pro práci honičů, ale
především vycházejí z pravidel FCI. Neznají pojmy, jako je např. vyhledávání zvěře a jiné podobné
nesmysly. Požadují, aby každý zkoušený pes přišel do kontaktu se zvěří a prokázal připravenost
k praktickému lovu. Tyto zkušební řády odmítnul jak KCHH, tak KK ČMMJ, na základě intervencí
především pánů Štangla, Kubeše, Kesnera a Rataje. Tito lidé honiče nevlastní, nechovají, ani s nimi
neloví, ale především jim naprosto nerozumí. Navíc neznají reglementy FCI. Pak se nelze divit, že
prosazují do praxe naprosté nesmysly a škodí psům i lidem.
Další z neprosazených aktivit je snaha o zrušení naprosto nesmyslného omezení kohoutkové výšky
psů na zkouškách i praktickém lovu. Jsme jedinou zemí v EU i v FCI, která má zákon omezující
výšku psů na lovu. V kynologicky vyspělých zemích, např. Francie, Španělsko, Itálie, se k lovu černé
zvěře používají převážně honiči střední a velké velikosti, kteří byli pro lov černé zvěře po staletí
šlechtěni. Tito honiči mají vrozenou schopnost hlasitého sledování stopy i zvěře, takže v dostatečném
předstihu upozorní lovce na její přítomnost a usnadní její lov. Tito honiči nejsou kontaktní, hlasitě
staví černou zvěř z dostatečně velké vzdálenosti, nedochází tudíž k poranění psů a možnosti přenosu
chorob černé zvěře tak často, jako u menších plemen kontaktních psů. Zkušenosti z lovů černé zvěře
pomocí honičů střední a velké velikosti v zahraničí prokázaly, že lov s těmito psy je vysoce účinný.

Zákonné umožnění lovu černé zvěře pomocí honičů střední a velké velikosti, by nepochybně přispělo
k snížení jeho stavů. Tyto argumenty včetně návrhu změny zákona jsem zaslal prostřednictvím KSE
na kompetentní místa Mze, (jsou k dispozici na stolech) žel nikdo na ně nereagoval. Ze strany
funkcionářů KCHH a KK ČMMJ, nebyl dostatečný zájem o prosazení tohoto bodu v novelizaci
zákona o myslivosti, což ostatně vyplývá již z výše zmíněného diletantství těchto funkcionářů.
Novelizace zákona o myslivosti je zřejmě v nedohlednu. Politici mají v současné době spíše starosti o
své posty v PS, či ve vládě a změny zákonů je nezajímají.
Zpracoval a přednesl předseda SFSH Slavomír Hanáček.

