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Program členské schůze KCHH 
konané dne 30. května 2009 ve Starých Splavech 

 
1. zahájení 
2. návrh provádět hlasování aklamací 
3. přečtení a schválení programu ČS KCHH 
4. zpráva prezidentky KCHH 

Kdo: Z. Dolníčková 
5. zpráva jednatelky KCHH  

Kdo: Ing. I. Černohubová 
6. zpráva ekonoma KCHH 

Kdo: P. Braunstein 
7. zpráva revizora KCHH  

Kdo: J. Pořízková 
8. zpráva hlavního poradce chovu  KCHH 
                    Kdo: P. Stangl 
9. zpráva výcvikáře 

Kdo: P. Burda 
10. návrh zařazení plemen do sekcí 
11. návrh chovných podmínek 
12. návrh plánu činností KCHH na rok 2009 
13. návrh rozpočtu KCHH na rok 2009 
14. diskuse 
15. návrhu usnesení a jeho schválení 
16. závěr 
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Usnesení členské schůze KCHH 
konané 30. května 2009 ve Starých Splavech 

 
členská schůze bere na vědomí: 

1. zprávu jednatelky KCHH 
2. zprávu ekonoma KCHH 
3. zprávu revizora KCHH 
4. zprávu hlavního poradce chovu KCHH 
5. zprávu vycvikáře KCHH 

 
členská schůze schvaluje: 

1. způsob hlasování aklamací 
dle prezenční listiny přítomno 42 členů 

2. program členské schůze 
PRO 42  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 

3. zveřejnění výsledků hospodaření KCHH za rok 2008 
PRO 32  PROTI 4  ZDRŽEL SE 6 

4. zařazení plemen do sekcí 
PRO 42  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 

5. návrh chovných podmínek s doplněním limitu věku pro odeslání 
podkladů k uchovnění „…“ 

PRO 42  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
6. plán činností KCHH na rok 2009 

PRO 42  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
7. rozpočet KCHH na rok 2009 bude vyrovnaný 

PRO 42  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
8. návrh usnesení 

PRO 42  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
 

Za výbor KCHH: 
 

Ing. Iva Černohubová   ………………………………………. 
 
Petr Braunstein    ………………………………………. 
 
Pavel Burda    ………………………………………. 
 
Pavel Stangl    ………………………………………. 



Sekce 1: Basset hound 

Podmínky nezměněny, vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu: 

• výstava výborná a nebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy,  
• bonitace ve věku min. 12 měsíců v den bonitace  
• dobrovolná zkouška z výkonu  

Sekce 2: Finský honič, Norský losí pes šedý, Švédský losí pes, Karelský medvědí pes,  
              Ruskoevropská lajka, Západosibiřská lajka, Východosibiřská lajka,  
              Hamiltonův honič, Polský honič, Polský ogar, Black and tan coonhound, Redbone     
coonhound    

 

Pro psa i fenu:  

• výstava výborná a nebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy  
• doporučena zkouška z výkonu BZH nebo ZH  
• doporučen rentgen na DKK  

Sekce 3: Malý hrubosrstý vendéeský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset,  
              Modrý gaskoňský basset, Bretaňský plavý basset,  
              Malý modrý gaskoňský honič, Velký modrý gaskoňský honič, Porcelaine, Gaskoňsko-
saintgeoiský honič,  
              Hrubosrstý gaskoňský honič, Vydrař (Otterhound)  

Pro psa i fenu:  

• výstava výborná a nebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy  
• dobrovolná zkouška z výkonu  
• dobrovolné zdravotní vyšetření  
• dodatek pro plemeno PBGV (malý baset hrubosrstý vendéský) : bonitace ve věku min. 

12 měsíců v den bonitace (vázáno na dohodu s Basset klubem ČR)  

  

Sekce 4:, Bosenský hrubosrstý honič, Německý brakýř,  
              Srbský honič, Španělský sabueso, Rakouský hladkosrstý brakýř  

Pro psa i fenu:  

• výstava výborná a nebo velmi dobrá - nutný zápis v rodokmenu: ocenění, chrup, 
výška. V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců  

• zkouška loveckého typu dle řádů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Na 
těchto zkouškách musí pes/fena získat minimálně známku 2 z hlasitosti. Podmínkou 
je, že pes musí na těchto zkouškách uspět (cena nerozhoduje)  

 
 



 
 
Sekce 5: Sedmihradský honič, Štýrský brakýř  

Pro psa i fenu:  

• 2x výstava se známkou výborná anebo velmi dobrá od dvou rozhodčích, z toho jedna 
výstava vyššího typu, tj. mezinárodní, národní, klubová a nebo speciální. V den 
výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců  

• Plnochrupost  
• Zkoušky BZH anebo ZH  
• Doporučený jarní svod loveckých psů  
• Doporučený RTG DKK  

  

 
 
 
Splnění chovných podmínek, bude do PP zapsáno příslušným poradcem 
chovu pro danou sekci, nejdříve 30 dní před dosažením věkové hranice, 
povolující reprodukci dle Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. 
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