
V E T E R I N Á R N Í  P O D M Í N K Y  

pro účast psů na akcích pořádaných Okresním mysliveckým spolkem Svitavy: 

 

1. Psi musí být klinicky zdraví, posouzení zdravotního stavu provede soukromý veterinární lékař, 

provádějící přejímku zvířat a rozhodne o zdravotním stavu předvedeného psa. 

2. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. 
(tj. řádně vyplněným, aby bylo možno prokázat příslušnost dokladu k předvedenému psu). 

3. Psi musí být řádně očkování proti vzteklině v souladu s § 4, odst. 1, písm. f (tj. chovatel je povinen 

zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni7d) proti 
vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o 

očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři), nesplnění této 

podmínky je důvodem k vyloučení z účasti na zkouškách nebo svodu. 
4. Pořadatel svodu dále stanoví, že svodů psů se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou platně očkováni 

proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě a leptospiróze. Nesplnění této 
podmínky je důvodem k vyloučení z účasti na zkouškách nebo svodu. 

5. Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař. 

6. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. 
7. Pořádající MS zkoušek z norování zajistí, aby všechny lišky, které se zúčastní svodu, byly klinicky 

zdravé a byly doprovázeny platným dokladem o vakcinaci proti vzteklině (dle § 4, odst. 1, písm. f veterinárního 

zákona) a na vyžádání předloží tento doklad soukromému veterinárnímu lékaři provádějícímu veterinární 
přejímku. 

8. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny, případně akce 

zrušena. 
9. Upozornění pro vůdce psů- po celou dobu konání akce jsou vůdci psů povinni dodržet podmínky 

Řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů schváleného dne 23. 2. 

2006 pod č. j. 37243/2005-11020. 
10. Za psy účastnící se akce jsou považováni všichni psi, kteří se nacházejí v prostoru, kde probíhají 

zkoušky případně svod, tzn. psi přihlášení na akci, dále psi, kteří se účastní akce nepřímo mezi diváky v tzv. 

koroně.  Vůdci všech psů účastnících se akce jsou povinni se řídit těmito podmínkami, jejich neplnění je 
důvodem k vykázání z prostor, kde probíhá akce. 
 

 

 
 

 

 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA 

Okresní myslivecký spolek S v i t a v y  
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ve spolupráci s Mysliveckým spolkem  

Bělá u Jevíčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  v sobotu 19. června 2021 

      na umělé noře v Bělé u Jevíčka 

 

 

ZKOUŠKY  Z  NOROVÁNÍ 

Umělá nora 



Propozice ke zkouškám 

z norování 

 

ZN se uskuteční v sobotu 19.6. 2021  na umělé noře 

v Bělé u Jevíčka. Sraz účastníků je v 8:00 hodin na noře v Bělé. 

Nora se nachází mezi obcemi Bělá u Jevíčka a Březina. V den 

zkoušek bude příjezd k noře značen. 

Uzávěrka přihlášek na zkoušky je 14.6.2021 Žádáme 

uchazeče o účast na ZN, aby přihlášky podali včas na OMS 

Svitavy. 

Startovné na ZN činí 1 400,- Kč, pro členy ČMMJ je 

sleva 700,- Kč, za jednoho psa. Úhrada startovného je možná 

při podání přihlášky v kanceláři OMS Svitavy, nebo složenkou, 

anebo převodem na účet OMS Svitavy č. 1280049339/0800, 

jako variabilní symbol (VS)  uveďtecelé jméno majitele psa 

nebo číslo psa dle zápisu v Člp. 

ZN se nohou zúčastnit jen psi, kteří den před konáním 

zkoušek dosáhli věku nejméně dvanácti měsíců. Pes musí být 

očkován proti vzteklině a psince, nejméně jeden měsíc před 

zkouškami, očkování nesmí být starší jednoho roku. Zkoušet se 

bude podle platného zkušebního řádu pro ZN. Veterinární 

dohled zajištěn. 

Vůdce psa při zahájení předloží tyto doklady: 

• Členský průkaz ČMMJ  

• Doklad o uhrazení poplatku 

• Průkaz původu psa 

• Očkovací průkaz psa 

 

 

  

Nácviky jsou stanoveny na tyto termíny: 

Nácviky budou na umělé noře v Bělé u Jevička, vždy po 

telefonické domluvě. Informace na tel. +420 720 749 660  

pan Radim Ille. 

Termíny: 27.5.2021..................v 17 hodin 

                30.5.2021..................v  8 hodin 

                 3.6.2021..................v  17 hodin 

                 6.6.2021..................v  8 hodin 

Zkoušky budou probíhat dle momentálních platných 

podmínek shromažďování a dle momentální nákazové situace 

Covid 19. V případě, že se zkoušky v tomto termínu nebudou 

moci konat, nový termín bude upřesněn. 

Pořadatelé MS Bělá u Jevíčka: 

Ředitel zkoušek:   Pavel Továrek 

Správce zkoušek:  Ing. Ladislav Ille 

 

Rozhodčí nominuje OMS Svitavy.  

 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

 

 

 

 

   

 Mgr. Jaroslav Král         Lubomír Odstrčil 

předseda OMS Svitavy   předseda kynol. komise 

               OMS Svitavy 
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