
Směrnice pro zadávání čekatelství šampionátu práce CACT na zkouškách a soutěžích 
z výkonu loveckých psů pro rok 2010. 

 
 

1) Čekatelství šampionátu práce CACT (dále jen CACT ) se může zadávat na 
zkouškách a soutěžích ( dále jen zkouškách)  z výkonu loveckých psů pořádaných 
ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou (ČMKJ) nebo kluby, 
které jsou jejími členy.  

 
2) CACT není nárokový titul a může být zadán nejlepšímu jedinci plemene, pokud 

se umístil v I.ceně.  
 

3) CACT lze  zadat jen na zkoušce, která může být podkladem pro vystavení 
certifikátu pro třídu pracovní na výstavě. Seznam zkoušek u jednotlivých plemen 
je Přílohou č.1 této směrnice.  

 
4) Návrh zkoušek se zadáváním CACT musí být na ČMKJ nahlášen do 31.10. 

předchozího roku.Seznam zkoušek bude zveřejněn v plánu kynologických akcí a 
bude předán ke zveřejnění i Českomoravské kynologické unii. 

 
5) Delegaci rozhodčích na zkoušky , na kterých se zadává CACT, schvaluje a 

provádí na základě návrhu pořadatele ČMKJ. 
 

6) ČMKJ si vyhrazuje právo kontroly zkoušek. 
 

7) Tato směrnice byla schválena P ČMKJ dne 7.10.2009 s účinností od 1.12.2009. 
 
 
Příloha č.1  Přehled zkoušek na kterých je možné zadat CACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Přehled zkoušek, na kterých je možno zadávat titul CACT 

plemeno   zkouška 

OHAŘI 
kontinentální ohaři :  
německý ohař krátkosrstý ,maďarský krátkosrstý a 

hrubosrstý, německý dlouhosrstý, drátosrstý, 

münsterlandský malý a velký, pudlpointer, 

výmarský krátkosrstý a dlouhosrstý, český fousek a 

další 

 

angličtí ohaři : 
anglický setr, gordon setr, irský červenobílý setr, 

irský setr, pointer  

 
ZV – zkoušky vloh 

PZ – podzimní zkoušky 

VZ – všestranné zkoušky 

FT – Field Trials 

  
  
ZV – zkoušky vloh 

PZ – podzimní zkoušky 

VZ – všestranné zkoušky 

FT – Field Trials 

SLÍDIČI, PŘINÁŠEČI A VODNÍ PSI : 
Slídiči: 
kokršpaněl, špringršpaněl, welššpringeršpaněl, 

křepelák, clumber španěl, field a sussex španěl, 

 

  

Vodní psi 

irský vodní španěl, americký vodní španěl, 

španělský vodní pes, portugalský vodní pes, 

wetterhound,kooikerhondje 

  

Retřívři: 
 

lLabrador retriever, golden retriever, flat coated 

retriever, curly coated retriever, chesapeake bay 

retriever, nova scotia duck tolling retriever 

dle ZŘ pro lovecké slídiče : 
ZV – zkoušky vloh 

PZ – podzimní zkoušky 

LZ – lesní zkoušky 

BZ – barvářské zkoušky 

VZ – všestranné zkoušky 

 
výše uvedené mimo BZ 

SZVP – spec.zkoušky vodní práce 

 
 
 
FTR – Field Trials retrieverů 

ZPR – zkoušky přinášení retrieverů 

PZ – podzimní zkoušky 

LZ – lesní zkoušky 

SZVP – spec.zkoušky vodní práce 

VZPR – všestranné zkoušky 

JEZEVČÍCI :   BZ,SBZ,LZ,BZH,HZ,VZ 

TERIÉŘI :  
 foxteriér  

 

jagdteriér 

 

americký staffordšírský teriér, anglický bulteriér 

 

ostatní teriéři  

 
BZ,SBZ,LZ,,VZ, SZVP, BZH,HZ 

 

LZ,PZ, VZ, HZ , BZH 

 

PZ ,LZ , BZ , VZ, BZH, HZ 

BZ,LZ,VZ, SZVP, BZH,HZ 

HONIČI : 
alpský brakýř jezevčíkovitý, basset hound, beagle, 

malý a velký hrubosrstý vendeéský basset, norský 

losí pes, porcelaine, sedmihradský honič, štýrský 

brakýř, švýcarský honič a další  

slovenský kopov 

 

 

dalmatin, rhodesian ridgeback 

 
BZH – barvářské zkoušky honičů 

ZH – zkoušky honičů 

  
   
  
výše uvedené + IZH (individuální 
zkoušky slov.kopovů 
BZ,LZ 
 

BARVÁŘI : 
bavorský a hannoverský barvář 

bloodhound 

 
Pb – předběžné zkoušky barvářů 

IHB – individuální zkoušky barvářů 

Pb – předběžné zkoušky barvářů 

BZH – barvářské zkoušky honičů 

 


