ZPRÁVA O ČINNOSTI SFSH OD POSLEDNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE PŘEDNESENÁ NA
ČS SPOLKU V KRHANICÍCH DNE 24. DUBNA 2014
Vážení členové SFSH,
v období od poslední ČS SFSH konané dne 6. července 2013 v Krhanicích proběhla řada
událostí, které se bezprostředně týkají činnosti spolku.
V prvé řadě vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník, který ukládá všem
občanským sdružením, SFSH nevyjímaje, přepracovat stanovy a předložit jejich přeregistraci
ministerstvu spravedlnosti. Návrh na znění nových stanov SFSH máte na stole, prosím, abyste
si je prostudovali. O schválení tohoto návrhu stanov se bude hlasovat.
Nepochybně Vám neunikne, že je z návrhu stanov vypuštěn článek c) odstavce 3: „Především
však spolupracuje s KCHH, předkládá KCHH návrhy a připomínky na činnost sekce 3 francouzští honiči, zvláště v oblasti zachování a rozvíjení vrozených loveckých vlastností
smečkových honičů, jejich schopnosti pracovat ve smečce a zachování správné funkční tělesné
stavby.“
Tento článek je z návrhu nových stanov vypuštěn proto, že snahy o navázání spolupráce, či
návrhy a připomínky SFSH nebyly KCHH akceptovány. Z toho důvodu navrhuji požádat KCHH
o transformaci SFSH na pobočný spolek KCHH a řešit problematiku honičů střední a velké
velikosti jako pobočný spolek KCHH
Především jde o současnou situaci v naší legislativě. Dnem 17. listopadu vešla v platnost
vyhláška č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění
vyhlášky č. 350/2003 Sb., podle které se honiči střední a velké velikosti, přesně honiči s
kohoutkovou výškou nad 55 cm, nemohou zúčastnit zkoušek, na kterých se zkouší disciplína
„vyhledávání spárkaté zvěře“. Tento druh zkoušek opravňuje honiče k účasti na praktickém
lovu. Krom zamezení účasti na zkouškách a praktickém lovu, nemohou tito psi získat titul
Interšampion, přestože splňují plemenný standard, a mnoho z nich má nepochybně ambice
uspět i na mezinárodních výstavách. Je to neoddiskutovatelná a naprosto nepochopitelná
diskriminace drtivé většiny plemen honičů. Jsme jediná členská země FCI, která má takto
nesmyslné omezení. V kynologicky vyspělých zemích, které mají v lovu s honiči dlouhodobou
tradici, se spárkatá zvěř loví takřka výhradně s honiči střední a velké velikosti, přičemž lovecká
účinnost těchto honičů je nesrovnatelně vyšší než u malých plemen psů. Navíc způsobem lovu,
který je vlastní středním a velkým honičům, je eliminována možnost nákazy aujeszkyho
chorobou na minimum. Za SFSH jsem informoval o výše uvedených komplikacích v chovu, výcviku a
praktickém využití honičů vrcholné kynologické organizace, ČMMJ a chovatelské kluby zastřešující
honiče o kohoutkové výšce vyšší než 55 cm, včetně KCHH. Zdá se, že to nikoho nezajímá. Po řadě
urgencí došlo k setkání zástupců SFSH a KCHH, na kterém náš spolek navrhoval řešení a dokonce byl
přijat konkrétní postup k odstranění diskriminace středních a velkých honičů. KCHH sice slíbil
angažovanost, nakonec ale od všeho, co bylo na schůzce domluveno, ustoupil. Z toho důvodu jsem
přesvědčen, že změna legislativy musí vzejít z pobočného spolku KCHH.

Je o mně známo, že jsem nesmiřitelným kritikem našich zkušebních řádů pro honiče. Proto
jsem na základě svých dlouholetých zkušeností v lovu s francouzskými honiči a pečlivém
prostudování pravidel pro honiče podle mezinárodních zkušebních řádů, vypracoval zkušební
řád pro soutěž honičů – INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽ HONIČŮ, která odpovídá mezinárodním
zkušebním řádům a na které by bylo možno zadávat platné pracovní tituly. Přestože u nás není
v lovu s honiči žádná tradice, jsem přesvědčen, že naši honiči jsou schopni konkurovat
honičům z jiných částí Evropy, případně se zúčastnit evropských soutěží, především ME honičů
v lovu jednotlivců a dvojic. Ostatně na MS ve FT či soutěži Svatého Huberta pro stavěcí psy se
reprezentanti ČR úspěšně prezentují a dokonce se umisťují na stupních vítězů, včetně pocty

nejvyšší, titulu mistra světa. Proč by tomu nemohlo být i u honičů?
Dne 14. března t.r. byly s konečnou platností schváleny nové zkušební řády pro lovecké psy.
Ani tyto zkušební řády se prakticky neliší od předchozích a neodpovídají požadavkům na práci
honičů, natož pravidlům FCI a mezinárodním zkušebním řádům. Chápu, že se jedná o zkušební
řády pro získání lovecké upotřebitelnosti, kterou je podmíněno používání psů v lovecké praxi ve
smyslu zákona o myslivosti a navazující legislativy. Je ovšem zcela neoddiskutovatelné, že tyto
zkušební řády nepostihují specifický způsob lovu jednotlivých plemen. To mě motivovalo k tomu,
abych vypracoval kompletní soubor zkušebních řádů pro soutěže honičů, které plně odpovídají
pravidlům FCI a korespondují s mezinárodními zkušebními řády.
Za problém naší kynologie považuji, že většina její činnosti se orientuje na sbírání výstavních
titulů a pracovní využití loveckých psů začíná být, či spíše už je, okrajovou záležitostí. Tomuto
trendu odpovídá i nízká kvalita zkoušek a nedostatečná odborná úroveň rozhodčích. Proto bude
SFSH ve své činnosti i nadále usilovat o zavedení některé z vhodných zkoušek jako podmínku
pro zavedení do chovu.
Za zásadní problém naší republiky považuji skutečnost, že nemáme v komisi FCI pro honiče
svého zástupce. Proto nemáme žádné informace o tom, co se děje v Evropě, především v
kynologicky vyspělých státech a problematiku honičů, včetně tvorby zkušebních řádů, řeší u nás
naprosto neinformovaní lidé.
Napsal a přednesl předseda SFSH Slavomír Hanáček.

