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Plán klubových akcí na rok 2020

2.5.2020 KBZH – Kostelní Střímelice, CACT, r. CACT

3.5.2020 KZVVZ – Kostelní Střímelice, CACT, r. CACT

13.6.2020 Klubová výstava – Náměšť na Hané, CAC, Klubový vítěz

29.8.2020 Klubová výstava – Kostelní Sřímelice, CAC

5.9.2020 KBZH – Slatina Sruby Vysoké Mýto, CACT, r. CACT

6.9.2020 KZVVZ - Slatina Sruby Vysoké Mýto, CACT, r. CACT

14.+15.11.2020  III. ročník Memoriálu Ing. Tomáše Válka – KHZ - Střelice,

 okr. Znojmo, CACT, r.CACT

Klubová výstava Náměšť na Hané (2019)



Bonitace 2019

     Zde jenom takové drobné upozornění při podávání přihlášek na bonitaci.

V bonitačním řádu je dané, že přihláškou na bonitaci pro členy klubu je kopie PP

zaslaná  příslušnému  poradci  chovu  v  termínu  do  30  dnů  před  konáním bonitace.

Pokud není PP zaslaný mailem, ale poštou, bere se razítko pošty s datem odeslání.

Pokud kdokoliv z vás pošle PP např. 5. 8. 2019 a bonitace se koná 31. 8. 2019, tato

přihláška nemůže být přijata a to z důvodů, které výborně  popsala jednatelka klubu ve

zpravodaji z měsíce srpna 2018, bez výjimek. 

Přijata může být tehdy, kdy je zasílána na bonitaci v roce 2020, ale na to musí být

poradce chovu upozorněn, aby si založil složku na další rok.

      Bohužel tyto nešvary se nám opakují a co je zarážející, u lidí, kteří mají vysoké

ambice,ale zapomínají  na ty nejzákladnější věci, jako je včas poslat přihlášku. 

Josef Leopold      



Noví šampioni

25.3.2019 byl udělen psu REL  Shaman Zabelinskiy (majitel p. Leopold)

titul Mezinárodní šampion krásy  - CIB

26.6.2019 byl udělen psu REL Dasty ze Staré Moravy (majitel L. Havlíček)

titul Český šampion

25.3.2019 byl udělen feně ZSL Begila Samvara Origin (majitelé Leopoldovi)

titul Mezinárodní šampion krásy  - CIB

12.6.2019 byl udělen feně ZSL Begila Samvara Origin (majitelé Leopoldovi)

titul Český Grandšampion

6.6.2019 byl udělen psu ZSL Angir Anika Vevos (majitel M. Kadlecová)

titul Český junior šampion

20.4.2019 byl udělen psu JL  Chiron Diament Jakucji (majitelka p. Pleyerová)

titul Český junior šampion

14.5.2019 byl udělen feně JL Faten (majitelka L. Novoveská)

titul Český šampion

12.6.2019 byl udělen feně JL Almazy Anabara Zhemchuzhina Chernogo Morya

(majitelka L. Suchá) titul Český junior šampion

20.3.2019 byl udělen feně KMP Oksa Thorvalta (majitelka p. Strýčková)

titul Český šampion

18.6.2019 byl udělen feně KMP Chelsea Arfus (majitelka P. Sládková)

titul Český junior šampion

25.6..2019 byl udělen feně KMP Unique Prinessew dell´Amoretto

(majitelka P. Mikulicová) titul Český šampion

Gratulujeme!



Klubová výstava Náměšť na Hané

1.6.2019 se konala opět po roce Klubová výstava Klubu KMPL, z.s.  v Náměšti na

Hané. Naše plemena posuzoval Ing. Leoš Jančík. Krásný areál zámku opět sliboval příjemně

strávené dopoledne mezi příznivci loveckých plemen. Počasí nám i tentokrát vyšlo a příští

rok se zase budeme těšit naviděnou v Náměšti na Hané.

Výsledky najdete na webu klubu: http://karelajky.eu/akce/2019_kv_namest.pdf

Angir Anika Vevos (ZSL) BOB a Vítěz klubové výstavy
Alma Helmikana (KMP) BOB

http://karelajky.eu/akce/2019_kv_namest.pdf


Klubové ZVVZ a BZH v Kostelních Střímelicích

Ve dnech 4. a 5.5.2019 se konaly Klubové ZVVZ a BZH v Kostelních Střímelicích.

Výsledy BZH: http://karelajky.eu/akce/2019_bzh_kveten.pdf
Výsledky ZVVZ: http://karelajky.eu/akce/2019_zvvz_kveten.pdf 

Obě zkoušky vyhrál  pes Eda Heřmánková stráň s vůdcem a zároveň i majitelem 
Pavlem Škardou. 

Gratulujeme!

Eda Heřmánková stráň a Pavel Škarda

http://karelajky.eu/akce/2019_bzh_kveten.pdf


Setkání majitelů, chovatelů a příznivců KMP

Ve dnech  6.  a  7.7.2019  se  uskutečnilo  setkání  majitelů,  chovatelů  a  příznivců  plemene

karelský medvědí  pes.  Organizátorem setkání  byl  Zdeněk  Zvára,  který  sám je  majitelem

fenky KMP a nově i fenky REL, v krásném areálu místního mysliveckého sdružení ve Slatině

u Vysokého Mýta. Myslím, že se mnou všichni účastníci budou jistě souhlasit,  že to byly

příjemně strávené 2 dny ve společnosti  úžasných lidí.  Všichni jsme se dobře bavili,  bylo

zajišťěno bohaté občerstvení a nikomu nevadily provizorní podmínky pro přespání, ať už to

bylo ve stanech nebo pod „širákem“. Bylo zde hodně majitelů s mladými jedinci plemene

KMP,  kteří  si  jistě  odnesli  spoustu  nových  informací,  ať  už  ohledně  chovatelství,

výstavnictví,  tak  i  lovu  s  tímto  plemenem.  Setkání  se  zúčastnilo  celkem  35  majitelů,

chovatelů nebo příznivců KMP a celkem 17psů, z toho byly dvě ZSL a pět REL.

Chtěla bych tímto poděkovat Zdendovi za skvělou organizaci a dále Lukášovi a Matesovi,

kterým vděčíme za úžasné dobroty z grilu. 

Doufám, že to nebyl první a zároveň poslední ročník této akce a že se příští rok můžeme těšit

na další akci, která bude minimálně tak úspěšná jako ta letošní.

Michaela Kadlecová



Práce v lese s karelákem 

Rád  bych  pozdravil  kamarády  Myslivce.  A  řekl  pár  slov  o  svém  Karelákovi.

Po dlouhém přemyšlení a hledaní co si pořídit za svého druhého loveckého psa. Po

dlouhém hledání a čtení jsem narazil  na karelského medvědího psa. Začal jsem si

zjišťovat jakou mají povahu, jak pracují v lese a zajímal mne čím dál více. Tak jsem

to riskl  a pořídil  si  Amora. Hned co jsem si ho přivezl domů tak jsem ho s  mojí

Křepelačkou a Německou brakýřkou bral do lesa.

Poprvé v 6 měsících jsem ho vzal na hon. Do té doby si ani nečuchnul ke střelenému

praseti. Byl to hon na kachny chtěl jsem, aby si zvyknul na ránu z výstřelu. Po prvních

ranách byl Amor v klidu tak jsem ho pustil na volno, aby z rákosu vyháněl kachny.

Kachny žádné nevyhnal, ale narazil na prasata. Bylo to poprvé, co viděl prase a jeho

práce  v  6  měsících  mě  velice  překvapila  i  mé  kamarády  myslivce.  Od  té  doby

pravidelně chodíme na naháňky na černou. Jeho práce od mala je úžasná.



Amor Údolí řeky Smědé (7 měsíců)

Hlavně  je  pěkné  pozorovat  jeho  práci  čím  je  starší.  Když  pozoruji  honiče,  jak

bezhlavě běží lečí, tak jeho práce je úplně o ničem jiném. Když vidím, jak vyklusává

při  hledání  stopy  nebo

zvěře,  aby šetřil  síly  a

když  najde,  tak  teprve

jde honit.  Poslušnost v

lese  také  ovládá  velmi

dobře,  stačí  písknout  a

už  se  vrací  zpátky  ke

mně,  i  když  někdy  to

trvá  déle  podle  toho,

jak daleko je.

Loni  jsme  zkoušeli

spojit tři kareláky ve smečku a ta jejich práce, jak se vzájemně doplňovali, bylo moc

povedené. Nikdo z nás to netušil, že si takto padnou a sjednotí, každý z nich věděl co

má dělat.  V letošním roce je čeká více naháněk spolu, tak jsem sám zvědavý, jak se

budou lepšit.  

 Tak všem přeju úspěšnou sezonu a LOVU ZDAR



COURSING s jakutskou lajkou

Ačkoliv  byl  coursing  vždy  záležitostí  chrtů,  smí  dnes  v České  republice  závodit

všechna plemena psů i bez průkazu původu. Smí si plnit licence a účastnit se závodů.

První coursingový klub u nás vznikl ke konci roku 1999 s názvem „Český coursing

club“.

Lajky  obecně  jsou

lovecká  plemena,

jejichž  lovecký  a

kořistnický  pud  je

natolik  silný,  že

coursing  „chápou“

hned na poprvé. Navíc

je pro ně, na rozdíl od

honičů.  či  jiných

„evropských“ loveckých psů přirozené lovit i „očima“ Zrak psa je výrazně odlišný od

člověka. Pes má rozvinutou schopnost rozlišovat i sebemenší pohyb předmětů. Člověk

má osy očí rovnoběžné a pes pod úhlem okolo 50 °. Proto slaběji vidí plasticky a hůře

odhaduje vzdálenost předmětů. Ale pole vidění u psa je 250 ° a u člověka 160 °. Psi

nevidí barevně, ale jen černobíle. Protože pes nevidí plasticky, barevně a stavbou oka

je krátkozraký,  často nevidí  stojící  zvěř i  na malou vzdálenost.  Pohyb zaregistruje

naopak velmi dobře.

A právě lajky pomocí zraku zvěř nalézaly. Velký význam má zrak i při potyčkách se

zvěří.  Jen s jeho pomocí pes může dělat  stisky na bolestivých místech a současně

uhýbat  před  napadajícím  nebo  bránícím  se  protivníkem,  hlavně  takovým  jako  je

medvěd nebo divočák. 

TYPY COURSINGU

HARE COURSING - původní štvanice živého zajíce. U nás a ve většině zemí je

tento způsob zakázán a je považován za týrání. Dále jej rozdělujeme na 



OPEN FIELD – anglický styl – probíhá ve volném terénu s bodováním psů.

CLOSED PARK – irský styl – probíhá v ohraničeném prostoru s únikovými otvory

pro zajíce. Není nijak bodovaný, vítězí pes, který první chytne zajíce.

LURE COURSING – Běhá se  za umělou návnadou,  taženou navijákem.  Zastánci

Hare  Coursingu se  však  domnívají,  je  tento  druh coursingu pouze dobré  atletické

cvičení  pro  psy,  nedosahuje  však  takové  intenzity  a  nasazení  psa  jako  pří  živém

coursingu. Úplná organizovanost lure coursingu je však pro psy mnohem bezpečnější.

Tvar dráhy, úhly zatáček i způsob tažení návnady je vždy s ohledem na bezpečí a

zdraví psa. 

 TYPY LURE COURSINGU

BRANKOVÝ COURSING – před kladkou byla umístěna branka (tyčky, balíky sena)

pes, který proběhne branku, jako první získává 2 body, druhý 1 bod, když branku

mine – 0 bodů. Body se podle počtu branek sečtou, cíl  se počítá jako branka. Při

rovnosti bodů rozhodne pozice v cíli. 

VÝKONNOSTNÍ  COURSING -  je  hodnocen  v  obvyklých  5  disciplínách  –  úsilí,

vytrvalost, obratnost, následování, rychlost.

Coursing je sportovní aktivitou pro psy, založenou na bezprostřední touze psa lovit a

na jeho kořistnickém

pudu.  Ve  své

podstatě  se  jedná  o

terénní  dostih.

Principem je,  že  pes

sleduje  taženou

umělou  návnadu,  na

vzdálenost cca 300 –

700 metrů (400-1000

m pro chrty),  a  to v

jakémsi okruhu a je vždy návnadou přilákán zpět k majiteli. Cílem psa při coursingu

je  ulovit  návnadu,  která  je  tažená  navijákem.  Tato  návnada  v  podobě  střapce  z

igelitových pásků nebo králičí kůže je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která



simuluje skutečný běh zajíce. Celkově musí být dráha bezpečná a pro psy přehledná.

Pes je ze startu ručně vypuštěn na pokyn startéra (GO!) a běží za návnadou až do cíle.

Při coursingu pes musí lovit především zrakem, nikoli čichem. Samozřejmě v tomto

sportu  nejvíce  excelují  chrti,  ale  hodí  se  pro  všechna  plemena.  Nejvíc  běhá  asi

stafbulíků  a  australáků,  nicméně  u nás  také teriéři,  krysaříci,  buldočci,  ale  i  třeba

landseer nebo čivava. Základním cílem coursingu je zdravý a spokojený pes. Coursing

lze provozovat jako rekreační činnost nebo na vrcholové úrovni jako náročný terénní

sport. Coursingové akce jsou dostupné pro psovody všech věkových kategorií, rodiny

s dětmi i handicapované.

Coursing  není  na

výbavu  náročný  sport,

ve  své  podstatě  nám

postačí  coursingové

dečky/dresy  (červená,

bílá,  nechrti  navíc

modrá) a vhodný košík,

který nesmí psu působit

bolest  a  omezovat  ho v

pohybu  či  dýchání.

Nejsou povoleny náhubky celouzavřené a nylonové).

Startují vždy dva psi (u nechrtů mohou i tři) stejného plemene a pohlaví, kteří jsou od

sebe odlišeni coursingovou dečkou (červená, bílá a modrá). Běží na trati, kde se několikrát

mění  směr.  Výkon  psů  je  hodnocen  rozhodčími  podle  pěti  kritérií:  rychlost,  úsilí  při

pronásledování,  následování  návnady,  obratnost  a  rychlost,  tato  kritéria  jsou  samostatně

bodována, celkový maximální počet bodů jednoho kola je 100. Aby pes mohl postoupit do

druhého kola, musí v prvním kole získat od obou rozhodčí více jak 50% bodů.

Každý pes absolvuje dva rozběhy a sčítá se počet bodů z obou běhů. Při druhém rozběhu se

mění trať (buď se běží opačně, nebo se přestavují kladky), to proto, že psi jsou inteligentní a

pamatují  si,  jak  běželi  poprvé.  Vzhledem  k  nepravidelné  trati  coursingu  mají  možnost

uplatnění  i  psi  pomalejší,  kteří  však  dokáží  dokonale  sledovat  návnadu.  Psi  musí  při

coursingu prokázat zcela  jiné dovednosti  než na oválných drahách. Rychlost  není ani tak

důležitá, spíše lovecká vášeň, styl práce, umění předvídat a pronásledovat střapec. Proto je



coursing vhodný pro všechna plemena psů.

Podle toho, zda se na coursingových závodech sejdou psi s průkazem původu, nebo bez něho,

jsou rozděleni – psi s průkazem původu pak mohou být posouzeni v rámci jednoho plemene

nebo společné FCI skupiny. Psi s průkazem původu plemen, která nejsou uznána FCI, se pro

účely  tohoto  Řádu

považují za jednu skupinu

(N FCI). Psi bez průkazu

původu  jsou  posuzováni

jako druhá velká skupina

a  mezi  nimi  rozhoduje

pro  bližší  rozdělení  do

kategorií velikost – psi do

kohoutkové  výšky  44,99

cm patří malé, od 45 cm

poběží  pes  coursing  v

kategorii velkých psů. Chrti a vyjmenovaná plemena sk. V závodí v jiný den samostatně.

Nejnižší věk psa na coursingový závod je u vipetů a italských chrtíků 15 měsíců a u ostatních

plemen18 měsíců a nejvyšší věk psa je 8 let. Pes je oprávněn startovat do konce coursingové

sezóny,  v  níž  dosáhne 8.  roku věku.  Pro určení  věku psa  je  rozhodující  datum narození

uvedené  v  průkazu  původu psa,  případně  v  dokladu,  který  se  v  souladu  s  veterinárními

předpisy ČR a EU váže k čipu psa.

Výtah z článku p. Martina Říhy (Prag Coursing)



Výsledky výstav
Mezinárodní výstava psů 13.-14.4.2019 České Budějovice

rozhodčí Dolejšová Olga

Drákula ze Staré Moravy (REL, třída oteřená) – majitel K. Šachlová – Velmi dobrý1

Fantasia ze Staré Moravy (REL, třída mladých) -majitel I. Hennerová – Velmi dobý1

Asja Sotis (ZSL, třída mezitřída) - majitel J. Kočí – V1, CAC, CACIB, BOB

Bares from Bare Moutain (KMP, třída mladých) - majitel J. Holcr – V1, CAJC, BOS

Ayun Marlajan (KMP, třída otevřená) - majitel O. Bodocký – V1, CAC, CACIB

Chelsea Arfus (KMP, třída mladých) - majitel P. Sládková – V1, CAJC, BOJ

Elie Czech Anela  (KMP, třída šampionů) - majitel A. Kučerová– V1, CAC, CACIB, BOB

rozhodčí Šimek František, MVDr.

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – I. Pleyerová – V1, CAJC, BOB, BOJ

Faten (JL, třída otevřená) – L. Novoveská – V1, CAC, CACIB, BOS

Mezinárodní výstava psů Praha – 20.4.-21.4.2019

rozhodčí Król Piotr

Celík z Kvildských plání (KMP, třída otevřená) – majitel J. Zývalová - V1, CAC, RCACIB

Eiko Czech Anela (KMP, třída šampioů) – majitel – J. Kašpárek– V1, CAC, CACIB, BOB

Aischa Carnivora Boreas (REL, třída mladých) – majitel – M. Chalupka– V1, CAJC, BOJ

Bessy ze Staré Moravy (REL, třída otevřená) – majitel – M. Chalupka– V1, CAC, CACIB,
BOB

Ajda ze Sibiřské tajgy (ZSL, třída otevřená) – majitel – D. Matějka– V1, CAC, CACIB,
BOB

rozhodčí Polgar Andraš

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel – I, Pleyerová – V1, CAJC,
BOJ, BOB

Zhemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída mladých) – majitel –
V. Suchá – neposouzen

Faten (JL, třída otevřená) – L. Novoveská – V1, CAC, BOS



Mezinárodní výstava psů Litoměřice – 18.5.-19.5.2019

rozhodčí Řehánek Petr

Aaron od řeky Smědé (KMP, třída mladých) – majitel R. Štrbák - V2

Amor od řeky Smědé (KMP, třída mladých) – majitel K. Hourová – V1, CAJC, BOJ, BOB

 rozhodčí Hořák Karel

Chiron Diament Jakucji (JL, třída dorostu) – majitel – I, Pleyerová – V1, CAJC,
BOJ, BOB

Indigirka Krasa Sibiri (JL, třída mladých) – majitel – V. Suchá – V1, CAJC

Zhemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída mezitřída) – majitel –
V. Suchá – V1, CAC BOS

Faten (JL, třída otevřená) – L. Novoveská – V1, CAC

Intercanis Brno – 22.6.-23.6.2019

rozhodčí Václavík Miroslav

Unique  Prinessew Dell´Amoretto  (KMP,  třída  otevřená)  –  majitel  P.  Mikulicová  –  V1,
CAC, CACIB, BOB

Dasty ze Saré Moravy  (REL, třída pracovní) – majitel L. Havlíček – V1, CAC, CACIB,
BOB

Alazeja Anika Vevos  (ZSL, třída mladých) – majitel M. Brhlík – V1, CAJC, BOJ,
BOB

rozhodčí Brotánková Zuzana, Mgr.

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel – I. Pleyerová – V1, CAJC,
BOJ, BOS

Vzryvnoj Harakter iz Sibirska Taygi (JL, třída mladých) – majitel – D. Strýčková –
VD2

Indigirka Krasa Sibiri (JL, třída mezitřída) – majitel – V. Suchá – V1, CAC, BOB

Zhemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída otevřená) – majitel –
V. Suchá – V1, CAC



Národní výstava psů Ostrava – 6.4.-7.4.2019

rozhodčí 

Babeth  from  Bare  Moutain  (KMP,  třída  mladých)  –  majitel  M.Martynková  –
odstoupila

Aida Marlajan (KMP, třída otevřená) – majitel E. Divínová – V1, CAC,NV, BOB

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel – I. Pleyerová – V1, CAJC,
BOJ, BOB, JBIG FCI neuz. plemen 1. místo, BIG FCI neuz. plemen 5.místo

Ajhal Snezhnyi Angel (JL, třída otevřená) – majitel – R. Grulíková - VD1

Yurdel dlya Tsuna No Ogava (JL, třída mladých ) – majitel – R. Grulíková – V1,
CAJC, BOS

Národní výstava psů Klatovy – 29.6.-30.6.2019

rozhodčí Hořák Karel

Arto z Chyšeckého vrchu (KMP, třída otevřená) – majitel T. Stunová – V, CAC, NV,
BOB

Eiko Czech Anela (KMP, třída ovítězů) – majitel J. Kašpárek – VD1

Arnica z Malinvého keře (ZSL třída ovítězů) – majitel I. Erbáková – V1, CAC, NV,
BOB

rozhodčí Ovesná Božena, Mgr.

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel – I. Pleyerová – V1, CAJC,
BOJ, BOB

Bohemian Rhapsody (Jl, třída dorostu) – majitel – L. Novoveská - VN1

Indigirka Krasa Sibiri Almazy Anabara (JL, třída mladých) – majitel – V. Suchá –
V1

Zhemchuzhina Chernogo Morya Almazy Anabara (JL, třída otevřená) – majitel –
V. Suchá – V1, CAC

Disa Majestic  Queen Rundogs  (JL,  třída  otevřená)  – majitel  –  V.  Sammerová –
absence

Faten (JL, třída vítězů) – L. Novoveská – V1, CAC, NV,  BOS



Národní výstava psů v Mladé Boleslavi – 13.7.-14.7.2019

rozhodčí Havelka Tibor

Aischa Carnivora Boreas (REL, třída mladých) – majitel – M. Chalupka– V1, CAJC, BOJ,
BOB

Bessy ze Staré Moravy (REL, třída pracovní) – majitel – M. Chalupka– V1, CAC,
NV

Endy Heřmánková stráň (ZSL, třída mezitřída) – majitel – M. Šantroch– V1, CAC,
NV, BOB

rozhodčí Rybárová Václava, Mgr.

Chiron Diament Jakucji (JL, třída mladých) – majitel – I. Pleyerová – V1, CAJC,
BOJ, BOB

Faten (JL, třída vítězů) – L. Novoveská – V1, CAC, NV,  BOS


