ZPRÁVA O ČINNOSTI SFSH ZA OBDOBÍ OD
VZNIKU SPOLKU
Vážení členové SFSH,
scházíme se na naší první členské schůzi a přátelském setkání. Sice máme ve stanovách
napsáno, že budeme pořádat členskou schůzi 1x ročně, ale myslím že jsme poměrně dlouho
hledali svoji identitu v české kynologii a až nyní se domnívám, že jsme se vydali cestou, která
dovede náš spolek k respektované kynologické organizaci. A taky věřím, že od této chvíle se
stanou pravidelné členské schůze součástí naší činnosti.
Ale postupně: O rozhodnutí založit SFSH jsem informoval výbor KCHH a všem členům
výboru jsem vysvětlil, jakým způsobem máme zájem s KCHH spolupracovat. Ani jeden z nich
nereagoval. Přesto jsem náš zájem o spolupráci s KCHH napsal do stanov a po registraci SFSH
MV ČR jsem všem členům výboru stanovy zaslal, ujistil jsem je, že nemáme zájem zasahovat
do chovatelské, či jiné činnosti KCHH, že nám jde výhradně o propagaci francouzských
smečkových honičů a o diskusi o tom, jaké zkoušky pro tyto honiče pořádat. Členové výboru
opět neodpověděli. Až později jsem se dověděl, že jejich reakce byly velmi podrážděné.
Uvědomil jsem si, že spolupráce s KCHH bude velmi obtížná, přesto jsem se i nadále pokoušel
navázat s výborem KCHH komunikaci. Tato snaha definitivně skončila poté, co jsem se velmi
kriticky vyjádřil k úrovni zkoušek pořádaných KCHH a k velmi nízké úrovni rozhodčích na tyto
zkoušky delegovaných. Kritizoval jsem rovněž skutečnost, že vydávání certifikátu lovecké
upotřebitelnosti na základě disciplíny vyhledání zvěře zkoušené na mrtvém praseti, je v rozporu
s Vyhláškou č. 244 k zákonu o myslivosti č. 449/2001 i to, že tituly CACT a CACIT zadávané na
těchto zkouškách jsou v rozporu s reglementy FCI, tedy neplatné.
Za zásadní problém loveckého využití honičů u nás, považuji naprostou absenci
jakýchkoliv tradic a z toho pramenící neznalost práce honičů. Vždyť Česká republika je snad
jedinou zemí v Evropě, která nemá vlastní plemeno honičů! Ze všech plemen honičů
registrovaných FCI je jen nepatrné procento využíváno k lovu černé zvěře a přitom v České
republice je po honičích vyžadován výhradně lov této zvěře. Ostatně na tomto základě jsou
postaveny i zkušební řády. Kritiku stávajících zkušebních řádů a jejich nevhodnost pro honiče
nejen smečkové, jsem už několikrát publikoval, nebudu to zde opakovat. Na základě diskusí s
členy KK ČMMJ jsem vypracoval zkušební řády pro honiče, které odpovídaly jak platné české
legislativě, tak pravidlům FCI a bylo by na nich možno bez problému zadávat pracovní tituly.
Krom toho jsem KK ČMKJ předložil mezinárodní zkušební řády pro smečkové honiče, které
jsou součástí platné nomenklatury FCI a pořádají se podle nich v kynologicky vyspělých zemích
Evropy špičkové soutěže (CACITové zkoušky, Mistrovství Evropy). KK ČMMJ doslova smetla
moje návrhy ze stolu předložila místo návrhu ZŘ pro honiče jakýsi hybrid disciplín, pro všechna
plemena psů včetně stavěcích psů!!!! Tyto zkušební řády předložila KK ČMMJ k vyjádření
chovatelským klubům a snad ani nepřekvapí, že KCHH k nim nezaujal žádné stanovisko.

Po marných snahách o navázání konstruktivní diskuse jsem se rozhodl uspořádat
zkoušky podle mezinárodních zkušebních řádů pod hlavičkou SFSH. Předjednal jsem kvalitně
zavěřenou honitbu, dostatečně vzdálenou od komunikací a oslovil jsem nejprve KCHH a poté
KCHŠH s žádostí o zastřešení těchto zkoušek, aby na nich mohly být zadány platné pracovní
tituly (CACT, CACIT). Ani jeden z těchto klubů neuznal za vhodné zaslat byť zápornou odpověď.
Stejně neúspěšně jsem se pokoušel o pořádání TAN pro honiče, klubem chovatelů honičů.
Za další problém loveckého využití honičů považuji naprosto nesmyslný požadavek
formulovaný v již zmíněné Vyhlášce č. 244 k zákonu o myslivosti č. 449/2001 o maximální
povolené výšce psů na lovu spárkaté zvěře 55 cm. I na toto téma jsem diskutoval s členy KK
ČMMJ ve snaze přesvědčit je, aby komise podala návrh na změnu tohoto diskriminujícího
zákona. Ve všech kynologicky vyspělých zemích se na lov černé zvěře používají honiči střední
velikosti a větší! Ani v tomto bodě jsem neuspěl. Prý k tomu není vhodná politická situace.
Po všech těchto zkušenostech jsem dospěl k závěru že je nutné, aby se SFSH stal
členským subjektem FCI. Jen tak dosáhneme toho, aby nás jiné kynologické organizace
respektovaly, ale především, abychom mohli pořádat bez zastřešení klubem chovatelů honičů, či
jiného spolku, zkoušky pro honiče, pořádané podle mezinárodních zkušebních řádů se
zadáváním platných pracovních titulů vítězným jedincům, či pořádat výstavy se zadáváním titulů
výstavních. Po delších konzultacích s kynologickými činovníky nakonec volba padla na KJ ČR.
O zaslání žádosti o přijetí jsem Vás již informoval.
Ještě několik vět o našich webových stránkách. Jak jsem Vás všechny informoval, zrušil
jsem rubriku NOVINKY, protože si ji přivlastnily dvě bývalé členky našeho spolku a vytrvale v ní
prezentovaly svoje výstavní výsledky. Záměrně nepíši úspěchy, protože se jednalo i o výsledky
na výstavách nižšího typu, aniž bych chtěl úroveň těchto výstav jakkoliv snižovat. Myslím si ale,
že rubrika, která by informovala veřejnost o činnosti spolku na našich webových stránkách
chybí. Proto jsem se rozhodl založit rubriku AKCE A UDÁLOSTI. V této rubrice budeme
informovat o akcích, které uspořádáme, například o této schůzi a o úspěších našich členů na
významných kynologických akcích, například zkouškách, nebo vrcholných výstavách (Evropská,
či Světová výstava), či získání titulů Šampion ČR, nebo Interšampion. Tuto rubriku budu
spravovat já, takže všechny příspěvky do ní zasílejte přímo mě. Jen pro připomenutí, rubriku
PLEMENA - PSI A FENY NAŠICH ČLENŮ spravovala Dagmar Poláková, která členství ve
SFSH ukončila. I o tuto rubriku se budu starat já. Zkontrolujte si prosím všechny údaje o vašich
psech v této rubrice a zašlete mě doplňující údaje. Ještě prosím všechny členy SFSH, aby mě
zasílali nové fotografie do rubriky GALERIE. Ještě Vám dávám na zvážení zřízení rubriky
INZERCE na našich webových stránkách.
Tolik zpráva o činnosti, děkuji Vám za pozornost.
Dne 7. července 2012
Napsal a přednesl předseda SFSH Slavomír Hanáček

