KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ
Klub chovatelů honičů (zkr.KCHH) je jedním z nejstarších chovatelských sdružení pro
honičská plemena. Sdružuje všechny chovatele, majitele a zájemce o plemena honičů,
zejména aktivní myslivecké kynology. Oficiálně klub zastřešuje 30 plemen honičů z 5. a
6.skupiny FCI, tj. kromě mnoha plemen vzniklých a tradičně užívaných k nadháňce a dosledu
zvěře ve střední a jižní Evropě též plemena severská, tj. honiče špicovitého typu, z nichž
nejznámější jsou u nás lajky. Nejpočetněji plemena zastoupená v klubu jsou bassethound,
velký a malý hrubosrstý basset vendéeský, modrý basset gaskoňský, štýrský brakýř a
sedmihradský honič, následují vzácnější porcelán, malý modrý gaskoňský honič, polský ogar a
norský losí pes. Mezi zatím málo rozšířenými lze jmenovat švédského losího psa,
hamiltonova honiče, rakouského brakýře, bosenského honiče a vydraře. Nově klub zastřešil
chov polského honiče, francouzského honiče gaskoňsko-santongeoiského a americké
plemeno Red-Bone Connhound, který -nemaje zatím ani zažitý český název- je v FCI dosud
neuznaným plemenem.
KCHH má pro svou činnost zformovány odborné seskupení-rady. Funguje tak rada
chovatelská, výcviková, výstavní a redakční. Pro velkou pestrost plemen je klub rozdělen do
pěti sekcí podle jednotlivých skupin plemen, např. sekce bassethound, sekce francouzských
honičů, sekce severských plemen apod.. Sekce byly vytvořeny s ohledem na početnost
plemen, na jejich vlastnosti a schopnosti, které jsou dále zohledňovány v klubové práci,
zejména pro stanovení chovných podmínek. Každá sekce má svého poradce chovu s cílem
zajistit velmi slušnou specializaci a odbornost na plemeno. Naprostou většinu aktivit však
vyvíjí KCHH pro všechny sekce společně.

Trochu historie
Oficiálně se vznik klubu datuje k rozdělení Československa, kdy česká část chovatelů honičů,
sdružených v československé federaci pod Klubem chovatelů ďuričů se sídlem v Bratislavě,
byla nucena založit vlastní český klub. Zároveň tehdy došlo k ustanovení několika
samostatných chovatelských klubů jednotlivých početnějších plemen honičů tak, jak přinesl
čas. Chovatelé málopočetných plemen honičů tedy český klub založili, rozdýchali k životu a

udrželi jako sdružení otevřené mnoha milovníkům široké škály plemen honičů. Odchod
chovatelů plemen, kteří založili pro své plemeno nový samostatný klub, ne vždy znamenal, že
by se pestrost plemen v klubu honičů snižovala, ba naopak. Kromě naprosto nových plemen,
která do Česka byla a jsou dovážena z celého světa, a o něž se pestrost plemen v KCHH
rozrůstá, zůstali v klubu i chovatelé některých „tradičních“ plemen, i přesto, že pro něž byly
v 90.letech založeny samostatné chovatelské kluby. Důvody byly různé, ale měly jeden
jmenovatel: chovatelé prostě neměli důvod domovský klub opustit. Bylo to jistě díky obětavé
práci členů výboru klubu, zapáleným kynologům, mezi nimiž nutno jmenovat především
pana Miloše Vinklárka z Mnichovic, který byl duší klubu po dlouhých 15 let a na loňské
členské schůzi byl proto za své nepopiratelné zásluhy jmenován čestným členem klubu.

Současné aktivity KCHH
Díky existenci více klubů pro jedno plemeno se chovatelům několika plemen honičů, tedy
lajek, karelských medvědích psů – a zejména všech plemen bassetů, otevírá možnost vybrat
si, ve kterém klubu bude aktivně chovat své plemeno. Tím je vytvořen základ pro zdravé
konkurenční prostředí, které ve svém důsledku je ku prospěchu rozvoje aktivit všech těchto
sdružení. To si uvědomil i nově zvolený výbor klubu, který pracuje v pětičlenném složení od
května loňského roku.
Klub chovatelů honičů se snaží udržet činnost klubu v tradičním zaměření na výcvik honičů,
pořádá ročně několik druhů zkoušek, jmenovitě zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů
s udělováním titulů CACT a CACIT. Jednou za dva roky pořádá KCHH Memoriál dr.Urbana –
zakladatele chovu karelského medvědího psa v Československu. Na výcvikových dnech jsou
připravení zkušení vůdci poradit začátečníkům. Práce se psem v honitbě pak mnohé z členů
natolik zaujme, že myslivecké kynologii věnují celý svůj volný čas.

Vrcholné klubové akce 2009 u Máchova jezera
Klub pořádá každoročně samostatně klubovou výstavu. Té letošní se zúčastnilo dosud
rekordních 72 představitelů celkem deseti plemen honičů. Výstava se konala v sobotu dne
30.května ve Starých Splavech u Máchova jezera. Posuzoval pan Petr Řehánek, který svým
vlídným přístupem a odborným komentářem svých verdiktů, vytvořil i přes nepřízeň počasí
velmi příjemnou atmosféru. Vítězem celé výstavy se stal ostřílený výstavní pes bassethound
Ch.Aress Bassbeauty ing. J.Kohouta z Prahy. Pan rozhodčí svůj verdikt odůvodnil zcela
prozaicky: Který jiný pes si titul Vítěz výstavy BIS zaslouží více, než-li ten, který svůj titul Vítěz
plemene vybojoval v největší konkurenci? Bassethoundi měli na klubové výstavě skutečně
výraznou početní převahu. Stojí za zmínku, že jich bylo prakticky stejný počet jako na klubové
výstavě specializovaného Basset klubu, která se konala hned následující den na jiném místě
ČR.
Doprovodným programem klubové výstavy byl letošní první výcvikový den. Škoda jen, že
tento víkend byl velmi deštivý. Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky s.p., divize Mimoň
byl výcvikový den pojat jako ostrý nácvik a příprava na mezinárodní barvářské zkoušky
honičů, naplánované a následně konané dne 6.června t.r. .
Na samotných zkouškách nám počasí bylo již více nakloněno, pršet začalo až po závěrečném
vyhlášení výsledků zkoušek. Ty posuzovali zkušení rozhodčí, Mgr. Věroslav Herian, Jiří Veselý,
Jiří Nejedlý a Josef Veselý, pod vedením vrchního rozhodčího Miloše Vinklárka. Ke zkouškám
bylo přihlášeno celkem dvanáct psů a fen těchto plemen honičů: dva bassethoundi, dva velcí
vendéeští hrubosrstí basseti, dva porceláni a po jednom zástupci plemene norský losí pes
šedý, švédský losí pes, hamiltonův honič, malý hrubosrstý vendéeský basset, švýcarský honič

a bernský honič. Vůdci a vůdkyně (ty byly celkem tři) dokonale zužitkovali výcvik svých pejsků
a trénink z výcvikového dne. Vrchní rozhodčí tak na závěr mohl vyhlásit, že všichni u zkoušky
uspěli a získali loveckou upotřebitelnost. Celkem 7 psů se umístilo v 1.ceně, 4 ve 2.ceně a 1
ve 3.ceně. Nejlepší výkony podali oba velcí vendéeští hrubosrstí basseti. Vítězem zkoušek se
stala dvouletá fena Godess Danda Bohemia, majitele a vůdce pana Luďka Zemana z Jihlavy.
Získala tituly CACIT a CACT při celkovém počtu bodů 244. O jejím vítězství rozhodlo vodění na
volno, tj. bez vodítka. Druhé místo obsadil pes Margique Falco (236 bodů) majitele Pavla
Burdy, vedený mladou vůdkyní Karolínou Burdovou a získal tituly Res.CACIT a Res.CACT.
Slavnostní atmosféru zkoušek podtrhl i trubač na lovecký roh ing. Pubal, člen klubu a
poradce chovu 4.sekce . Každý vůdce si domů, kromě nových zážitků, odvážel i ceny od
sponzorů, kterým patří za jejich štědrost poděkovat. Nově se mezi ně zařadila i redakce
časopisu Pes přítel člověka.

Současný chov honičů v ČR
Letošní klubové výstavě předcházela v dopoledních hodinách členská schůze, která mj.
schválila chovné podmínky pro jednotlivé sekce. Návrh podmínek podávali jednotliví poradci
chovů za svou sekci s tím, že toto předtím prodiskutovali s členy klubu, chovajícími plemena
dané sekce. Chovné podmínky tedy nejsou jednotné a direktivní pro všechna sdružená
plemena, ale poněkud odlišné, respektující vlastnosti jednotlivých skupin plemen, jejich
pracovní využitelností a způsobem lovu, ale i např. vázaností jednotných chovných podmínek
u plemen, která jsou chována ve více klubech.
V roce 2008 se pod klubem odchovalo osm vrhů bassethoundů, po dvou vrzích velkých
vendéeských bassetů, porcelaine a štýrských brakýřů, a po jednom vrhu norského i
švédského losího psa, západosibiřské lajky, modrého gaskoňského honiče, německého a
srbského brakýře. Celkem bylo za rok 2008 v plemenné knize ČMKJ zapsáno přes 130 štěňat
honičů. V loňském roce bylo uchovněno 18 nových psů i fen a do evidence poradců chovu
KCHH přibylo několik dalších chovných jedinců chovatelů bassetů, kteří se rozhodli rozvíjet
svoje aktivity pod KCHH. V příštím roce se očekává první vrh vydraře (otterhound), což je
velmi zajímavé plemeno honiče, jehož chov je poměrně vzácný v celé Evropě.

Komu se nelení…
V tomto roce se navíc slibně rozvíjí aktivity klubu na poli výstavnictví. Jako první předpoklad
další úspěšné činnosti na tomto poli se podařilo sepsat s Basset klubem ČR dohodu o
rozdělení kompetencí na návrhy delegací rozhodčích na národní a mezinárodní výstavy, díky
které nebudou podávány vzájemné protinávrhy na delegace, jejichž důsledkem bylo, že ani
jeden klub neměl na výstavě rozhodčího, kterého původně navrhoval. Jedině tak je možné,
aby KCHH ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou, zastoupenou jednatelkou
paní věrou Dvořákovou, zval na posuzování mezinárodních výstav v ČR zahraniční specialisty.
Například na letošní výstavu Intercanis v Brně přijel posuzovat honiče pan José Homem de
Mello z Portugalska, jehož basseti již léta pravidelně vyhrávají nejvyšší evropské a světové
výstavy. Pro mnohé to bylo poprvé, co mohli zkonfrontovat svého vlastního psa s názorem
odborníka na anatomii a povahové vlastnosti honiče. Na mezinárodní výstavy po několik
dalších let jsou již předem zamluvení další zajímaví rozhodčí, jejichž jména mají na
mezinárodním kynologické scéně dobrý zvuk.
Členové KCHH se pravidelně zúčastňují propagačních akcí myslivecké kynologie a
chovatelství. Kromě tradičních zkoušek a výstav jde o propagační akce psů na veřejnosti.
Plemena honičů se letos presentovala na velké chovatelské a zahrádkářské výstavě s názvem

Tržnice Čech na výstavišti v Litoměřicích dne 10.dubna t.r.. Početně byla zastoupena na
mezinárodní výstavě Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem dne 29.května - a honiči
nechyběli ani na Národních mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada dne 27.června t.r., i
když zde jistě kvůli termínové kolizi s mezinárodní výstavou v Brně nebylo možno zajistit větší
účast našich plemen.

www.klubhonicu.com
Zcela pragmatický je přístup k poskytování informací svým členům, ale i široké veřejnosti.
Namísto „na koleně vyráběným“ klubovým zpravodajům, které zestárnou dříve, než se stačí
vložit do obálky a které najdou svůj cíl pouze a právě v poštovních schránkách členů klubu,
sáhl KCHH po daleko modernějším informačním mediu, které má možnost oslovit daleko širší
okruh zájemců, nežli vlastní členskou základnu. O svých aktivitách KCHH pravidelně
informuje na svých webových stránkách, které naleznete pod adresou www.klubhonicu.com.
Jsou otevřeny naprosto všem bez nutnosti registrace. Obsah stránek je skutečně široký a
největší výhoda je v bezkonkurenční rychlosti, v jaké je možné rozeslat nové zprávy. Ke
stažení jsou členská přihláška do klubu i veškeré formuláře pro chovatele, kontakty, zprávy
ze schůzí, nechybí zajímavé odkazy též do zahraničí, výsledky výstav a zkoušek, zprávy
poradců chovu, přehled chovných jedinců a bohatá dokumentační fotogalerie. Je zde také
kalendář klubových akcí 2009, mezi nimiž nechybí dva výcvikové dny, dvoje barvářské
zkoušky honičů s udílením titulu CACT, a jako vrchol výcvikové sezóny pak dvoudenní
zkoušky honičů s udílením titulu CACIT v Kostelních Střimelicích. Na klubových webových
stránkách je pořád co doplňovat a zlepšovat. Vítány jsou příspěvky od všech členů, čímž
stránky získávají na aktuálnosti i atraktivnosti.

Pozvánka na speciálku do Čejkovic dne 10.října 2009
Vrcholem výstavní sezóny bude pro klub speciální výstava honičů, která je načasována jako
doplněk pro vystavovatele na světové výstavě v Bratislavě. Je otevřena pro všechna plemena
honičů včetně bassetů, i pro vzácná plemena honičů dosud v ČR nezastřešená. Speciálka
honičů se koná v sobotu 10.října t.r. na zámku v Čejkovicích, okres Hodonín. Bude to
historicky první speciální výstava, kterou klub pořádá. K posuzování jsou přizváni renomovaní
mezinárodní rozhodčí Marija a Blaž Kavčič ze Slovinska. Vzhledem k úzké časové vazbě na
světovou výstavu očekáváme silnou zahraniční účast vystavovatelů, kteří se do Bratislavy
sjedou prakticky z celého světa. Doufáme, že se klubu podaří do Čejkovic přilákat dostatek
představitelů pestré palety mnoha plemen honičů. Kromě honičů budou na zámku
v Čejkovicích k vidění též francouzští a italští ohaři, protože zde má svou klubovou výstavu
Klub bretaňských ohařů.

A jak dál?
KCHH se snaží být moderním dynamickým klubem otevřeným všem, kdo má o klubovou
činnost a spolupráci zájem. První vlaštovkou byla speciálka honičů v říjnu 2008, kterou
zorganizoval Klub bretaňských ohařů v rámci propagačního dne myslivecké kynologie ve
spolupráci s Okresním mysliveckým sdružením Písek v premonstrátském klášteře v Milevsku.
Další klub, s nímž KCHH vyvíjí společné aktivity, je Klub švýcarských honičů – máme za sebou
první loňský výcvikový den ve Vavřinci na Blanensku, který bude mít letos dne 5.září
opakování. KCHH podporuje jakékoliv aktivity svých členů, které mají za cíl propagaci a rozvoj
plemen honičů, např. nejnověji privátní záměr založení občanského sdružení s názvem

Spolek francouzských smečkových honičů, jehož účelem je propagace velmi vyhraněné a
prastaré skupiny honičů.
KCHH a s ním spolupracující kluby a sdružení vyvíjejí společné plány též do budoucna. Je více,
než jasné, že pestrostí plemen mohou společné akce jedině získat na atraktivitě a přilákat
nové zájemce o tak zajímavou skupinu psů jako jsou lovecká plemena. Již dávno neplatí, že
honiče chovají a vlastní pouze aktivní myslivci. Bylo by však na škodu, aby původní poslání
těchto plemen bylo zapomenuto. Proto se Klub chovatelů honičů snaží, aby aktivity klubu na
poli výcvikovém a výstavním byly v rovnováze a aby si každý člen našel v klubu to, co ho
zajímá a baví.
Ing. Iva Černohubová, jednatelka KCHH
Pavel Stangl, hlavní poradce KCHH
Kontakt: www.klubhonicu.com

