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Dodatek č. 1/2015 

Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. 

 

Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro 

zkoušky lovecké upotřebitelnosti účinných od 1.1.2014, kterou vydala Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s. a vytiskla Tiskárna *Budík*Grafika s.r.o., rok vydání 2014  

 

Úplná verze Zkušebních řádů se zapracovanými změnami byla zaslána na pobočné spolky 

elektronickou poštou. 

 

Text navrhovaných změn 2015 

 

1. strana 2, Všeobecná část, oddíl zkoušky vloh (ZV) na čtvrtém řádku oddílu, strana 76 

Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, oddíl zkoušky vloh (ZV) druhý 

řádek a strana 108 Zkušební řád pro zkoušky jezevčíků a teriérů, oddíl zkoušky vloh (ZV) na 

pátém řádku oddílu se za slova „přirozený způsob lovu na drobnou zvěř“ vkládají slova „, 

v případě ostatních plemen i na jinou srstnatou zvěř,“. 

2. strana 2, Všeobecná část, oddíl podzimní zkoušky (PZ), na sedmém řádku oddílu strana 76 

Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, oddíl podzimní zkoušky (PZ) sedmý 

řádek oddílu a strana 108 Zkušební řád pro zkoušky jezevčíků a teriérů, oddíl podzimní 

zkoušky (PZ) na sedmém řádku oddílu se slova „Psi se dále zkouší“ nahrazují slovy „Na PZ 

se zkouší na živé zvěři a“. 

3. strana 26, Všeobecná část, oddíl „Počty psů a rozhodčích pro zkoušky loveckých psů“ se 

na desátém řádku pod tabulkou věta „Pro zkoušky: ZVP a BZ lze kombinovat i jednotlivá 

plemena v jedné společné skupině.“ nahrazuje větou „Ve skupině ostatních plemen lze 

kombinovat všechna lovecká plemena mimo ohařů, s výjimkou ZV, ZVP a BZ, kde lze 

kombinovat v jedné skupině s ostatními plemeny i ohaře.“ 

 

4. strana 27, Všeobecná část číslo 20 se nahrazuje číslem 21.  

  

5. strana 12, druhý odstavec, se slova „(ZVVZ, HZ)“ nahrazují slovy „(např. HZ, ZVVZ, VZ 

JaT aj.)“. 

6. strana 12, druhý odstavec, se za větu druhou doplňuje věta třetí, která zní: 

„ČMMJ a ČMKJ stanoví metodickým pokynem, pro která hraniční plemena je měření nutné a 

za jakých podmínek je lze exteriérovým rozhodčím provést měření kohoutkové výšky psa.“ 
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7. strana 50, Zkušební řády ohařů, oddíl šoulačka s odložením, první řádka se čárka za 

číslovkou 150 nahrazuje tečkou a slova „v třetině cesty“ se nahrazují slovy „Asi po 50 

krocích“. 

8. strana 50, Zkušební řády ohařů, oddíl šoulačka s odložením, se na pátém řádku slova „50 

kroků“ nahrazují slovy „asi 35 kroků“. 

9. strana 50, Zkušební řády ohařů, oddíl šoulačka s odložením, kapitola Chyby, se na konci 

poslední věty doplňují slova „, avšak vůdce nelze penalizovat pouze pro to, že nedodrží přesný 

počet kroků a odchýlí se o 10-15 kroků na celé šoulačce“.  

Doplňovaný text bude uveden kurzívou. 

10. strana 63, Zkušební řády ohařů, oddíl „Slídění za živou kachnou“ disciplína se ve 

Zkušebním řádu ohařů zrušuje. 

11. strana 82, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, oddíl hlasitost, se za 

slova „Časový limit: po celou dobu zkoušek“ doplňují slova „(zkoušeno pouze u plemen 

slídičů)“. 

12. strana 83, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, oddíl hlasitost, 

poslední tučně uvedená věta zní: 

„Disciplína „hlasitost“ je pro všechna plemena retrieverů na zkouškách praktického 

lovu nahrazena známkou z přinášení, která je stanovena průměrem ze všech pomocných 

známek z přinášení.“  

13. strana 91, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, oddíl šoulačka, se na 

konci první věty doplňují slova „a pes jde při ní volně“. 

14. strana 96, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, oddíl obecně 

k chybám na pobarvené stopě, pátý řádek se slova „10 minut“ nahrazují slovy „určený pro 

hlášení nebo oznámení“. 

15. strana 98, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, tabulky pro ZV 

se nejnižší známky pro cenu mění takto: 

 

 

 

Nejnižší známky 

pro cenu  

 I. 

 

II. 

 

III. 

 Nejnižší počet bodů pro cenu  

 

130 

 

105 

 

80  

 
Nejnižší počet bodů pro cenu 

retrieveři  
88 71 54 

 

16. strana 99, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, tabulky pro PZ 
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se nejnižší známky pro cenu mění takto: 

 

Nejnižší známky 

pro cenu  

 I. 

 

II. 

 

III. 

 Nejnižší počet bodů pro cenu  

 

150 

 

120 

 

90  

 
Nejnižší počet bodů pro cenu 

retrieveři 
128 103 79 

 

17. strana 101, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, tabulky pro LZ 

se nejnižší známky pro cenu mění takto: 

 

Nejnižší známky 

pro cenu  

 I. 

 

II. 

 

III. 

 Nejnižší počet bodů pro cenu  

 

260 

 

220 

 

180  

 
Nejnižší počet bodů pro cenu 

retrieveři 
212 180 146 

 

 

18. strana 102, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, tabulky pro BZ 

se nejnižší známky pro cenu mění takto: 

 

Nejnižší známky 

pro cenu  

 I. 

 

II. 

 

III. 

 Nejnižší počet bodů pro cenu  

 

70 

 

40 

 

16  

 
 

19. strana 105, Zkušební řád pro zkoušky retrieverů a loveckých slídičů, tabulky pro VZ 

se nejnižší známky pro cenu mění takto: 

 

Nejnižší známky 

pro cenu  

 I. 

 

II. 

 

III. 

 Nejnižší počet bodů pro cenu  

 

350 

 

290 

 

203  

 
Nejnižší počet bodů pro cenu 

retrieveři 
302 248 176 

 

20. strana 122, Zkušební řád pro zkoušky jezevčíků a teriérů, oddíl šoulačka, se na konci 

první věty doplňují slova „a pes jde při ní volně“. 
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21. strana 127, Zkušební řád pro zkoušky jezevčíků a teriérů, oddíl obecně k chybám na 

pobarvené stopě, pátý řádek se slova „10 minut“ nahrazují slovy „určený pro hlášení nebo 

oznámení“. 

22. strana 139, Zkušební řád pro zkoušky jezevčíků a teriérů, oddíl vlastní zkouška z norování 

se ve třetím odstavci slova „počet bodů v jednotlivých disciplínách“ nahrazují slovy „známky 

z jednotlivých disciplín ve stanoveném pořadí“. 

 

23. Strany 72 a 73, tabulka Memoriál Richarda Knolla  a Memoriál Karla Podhajského se 

nahrazuje novým zněním, viz. příloha. 

 

 

Tento dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky 

loveckých psů z výkonu byl schválen  dne 6 6. 2015 na SZ  ČMMJ, z.s. ve žďáru nad 

Sázavou. 

 

 

 Ing. Josef Orlovský, z.s. 

               jednatel ČMMJ, z.s. 

 

 

 

 

 

 

Příloha : 

      Tabulka – „Memoriál Richarda Knolla a Memoriál Karla Podhajského“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Memoriál Richarda Knolla a Memoriál Karla Podhajského 

 

 

 

 

Předmět 

 

Nejnižší známka 

pro cenu 

Koeficient Maximální 

počet bodů 

Známka za 

výkon 

Počet 

bodů 

Poznámka 

        

Práve v poli         

  1. Společný hon 2 2 1 5 20    

  2. Hledání – systém  3 3 2 4 16    

                   - rychlost 3 2 2 2 8    

                   - vytrvalost 3 3 2 3 12    

  3. Vystavování 3 3 2 8 32    

  4. Postupování 2 2 1 5 20    

  5. Nos 3 3 2 10 40    

  6. Klid před zvěří pernatou  3 2 1 2 8    

  7. Klid před zvěří srstnatou 3 2 1 3 12    

  8. Chování po výstřelu 3 2 1 2 8    

  9. Dohledávka střelené a        

       pohozené zvěře pernaté a  

       srstnaté 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

20 

   

 10. Vlečka se zvěří pernatou 2 2 1 5 20    

 11. Poslušnost 3 3 2 5 20    

Celkem 189 142 94  236    

Práce ve vodě         

  1. Ochota k práci v hluboké vodě 3 2 1 4 16    

  2. Přinášení kachny z hluboké  

      vody 

3 2 1 4 16    

  3. Nahánění a dohledávka    

      střelené, nebo postřelené  

      kachny v rákosí   

2 2 1 5 20    

  4. Dohledávka pohozené 

      kachny v rákosí 

2 2 1 5 20    

  Celkem 58 43 29  72    
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  Práce v lese         

  1. Přinášení lišky přes překážku 2 2 1 2 8    

  2. Šoulačka s odložením 2 2 1 4 16    

  3. Práce na pobarvené stopě 

      a) vodič  

3 2 1 6 24    

      b) oznamovač vč.hlasitého 3 2 1 7 28    

      c) hlasič  3 2 1 8 32    

  4. Vlečka se zvěří srstnatou 3 2 1 4 16    

  5. Vlečka s liškou 3 2 1 4 16    

  6. Vyhledávání zvěře houštinách 2 2 1 3 12    

  7. Slídění 3 2 2 3 12    

  8. Dohledávka pohozené lišky 3 2 1 4 16    

  9. Chování na stanovišti 3 2 1 2 8    

 10. Vodění na řemeni 3 2 1 2 8    

Celkem 115 86 58  144    

Přinášení         

  1. pernaté zvěře 3 3 1 4 16    

  2. srstnaté zvěře 3 3 1 4 16    

  3. lišky 2 2 1 4 16    

Celkem 38 29 19  48    

Nejnižší počet bodů pro cenu 400 300 200      

Maximální počet bodů     500    

Celkový počet bodů  

 

 

 


