
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ČČEESSKKOOMMOORRAAVVSSKKÁÁ    MMYYSSLLIIVVEECCKKÁÁ    JJEEDDNNOOTTAA  

OOKKRREESSNNÍÍ    MMYYSSLLIIVVEECCKKÝÝ  SSPPOOLLEEKK    SSVVIITTAAVVYY  

 

POŘÁDÁ 

2.10.2021 
MS Čihadlo Bezděčí  

ve spolupráci s mysliveckým spolkem 

Bezděčí – Unerázka 

 

Lesní zkoušky  

malých plemen 



 

Organizační pokyny 

➢ Prezentace účastníků a sraz je 2.10. 2021 v 8:00 hodin – Bezděčí u 

Trnávky 

 

➢ Nástup s veterinární prohlídkou psů v 8.30 hodin   
 

➢ Rozhodčí deleguje OMS Svitavy 

 

➢ Ředitel zkoušek: Robert Schuppler 

➢ Zástupce ředitele: Roman Dvořák 

➢ Správce zkoušek: Roman Dvořák 

➢ Pořadatelé: členové MS Bezděčí – Unerázka  

➢ Veterinární dozor: zajistí pořadatel 

➢ Nácvik zkoušek se bude konat 26.09.2021 v 09:00 hod.  po dohodě 

s kontaktní osobou - Roman Dvořák  tel.: 737 967 221 

Pokyny  pro  vůdce 

• Poplatek za psa činí:   

 

Druh zkoušek Startovné Člen ČMMJ 

LESNÍ ZKOUŠKY MALÝCH PLEMEN 1800 Kč 900 Kč 

 

Úhradu startovného je možné zaplatit na OMS Svitavy, složenkou    

(jako VS prosím uveďte tetovací číslo psa ), nebo převodem na účet 

OMS Svitavy (č.ú. 1280049339/0800, VS tetovací číslo psa). Za 

přihlášky podané po uzávěrce se účtuje poplatek 200,- Kč. 
 

 Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním 

řádem, průkaz původu psa a musí být řádně myslivecky ustrojen. 

 Zkoušky budou probíhat podle platného zkušebního řádu od 1. 1. 2020 

 Vůdce psa se musí postarat o krmení svého psa. Zodpovídá za škody 

způsobené jeho psem. Při ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu od 

pořádající organizace. Po celou dobu zkoušek musí mít psa pod svým 

dohledem, musí pro svého psa zabezpečit napájení, krmení, a musí se 

odpovídající způsobem podílet na ochraně svého psa před utrpením.  

 Při zkouškách musí být dodržována pravidla a podmínky stanovené 

„Řádem ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu 

loveckých psů“. 

 Nemocní, poranění psi, psi slepí a hluší, podvyživení a zesláblí, feny březí 

více jak 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu a háravé feny se ze zkoušek 

vylučují. Dále se vylučují psi, kteří neprošli veterinární prohlídkou. 

Veterinární podmínky jsou přílohou těchto propozic.  

 Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným PP 

F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách.  Vůdce psa musí mít sebou 

členský průkaz ČMMJ, případně potvrzení o zaplacení pojištění 

zodpovědnosti, zbraň, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, průkaz o původu psa. 

Požaduje se myslivecké oblečení 

 Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa, pokud si myslí, že 

nebyl dodržen zkušební řád. Námitky musí podat ihned po oznámení 

výsledků rozhodčím a ti jsou povinni protest hned vyřešit. Vůdce musí složit 

jistinu ve výši 500 Kč, které mu budou vráceny, pokud námitky byly 

oprávněné. V opačném případě propadá částka ve prospěch pořadatele. Ve 

sporných případech rozhodne s konečnou platností vrchní rozhodčí.  

 Při sestavování pořadí přihlášených má člen ČMMJ vždy přednost 

před nečleny!! 

 Pokud se zkoušek z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, je nutné 

tuto skutečnost co nejdříve oznámit na sekretariát OMS Svitavy – tel: 

461 532 367, aby mohla být dána možnost přihlášeným náhradníkům.  

 Uzávěrka přihlášek je 13.září 2020 (přihlášky jsou k dispozici 

na OMS Svitavy, nebo ke stažení na www.omssvitavy.cz - Kynologie). 

 

Kontakt: Roman Dvořák  tel.: 737 967 221 
 

 

                                                    S pozdravem kynologii zdar!  
      za OMS Svitavy 

 

 

 

 

Lubomír Odstrčil              Mgr. Jaroslav Král 

 Předseda KK         předseda OMS 

http://www.omssvitavy.cz/

