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Dne 23. října 2021 v honitbě Oldříš – Borová, úsek Královec. 
(Místo konání bude značeno v osadě Na Babce, mezi Poličkou a  Borovou.) 

 



Organizační výbor:  

ředitel MAV  - Aleš Votočka 

správce zkoušek  - Lukáš Kukla 

veterinární dozor - bude zajištěn 

pořadatelský sbor - vedoucí pořadatelů Jan Patka  

Sbor rozhodčích: deleguje OMS ČMMJ Svitavy 

Sraz účastníků:    v sobotu 23. října 2021, v 7:30 hodin, na hrázi vodní nádrže 

„Královec“  v Borové u Poličky. 

Poplatek: Bude uhrazen spolu s přihláškou ve výši 1.600,-  Kč, pro členy ČMMJ  

800,-Kč, složenkou, nebo převodem na účet OMS Svitavy u České spořitelny 

Svitavy č. 1280049339/0800, VS: mob.tel., jméno vůdce, název zkoušky. 

Uzávěrka přihlášek: do 10. října 2021 k zaplacení poplatku budete vyzvání!!! 

Zaslat  přihlášku do sekretariátu OMS ČMMJ ve Svitavách / svitavy@cmmj.cz/. 

Zkušební podmínky memoriálu: 

Zkouší se podle platného zkušebního řádu z 1.1.2020  a to za každého počasí. Pro 

všechna plemena teriérů, jezevčíků, slídičů, retrívrů a honičů platí textová část ZŘ 

pro vybrané disciplíny: viz platný zkušební řád loveckých psů. 

Nový zkušební řád je  k prodeji na OMS Svitavy. 

Memoriálu Alberta Vedry se mohou zúčastnit všechna plemena loveckých psů, 

kromě ohařů. 

 

Přijato bude 12 psů. 

 

Vedoucí psů musí mít pracovní vodítko, barvářský řemen, loveckou zbraň 

brokovou + 2 náboje, průkaz o původu psa, členská průkaz ČMMJ, dále lovecký 

lístek, zdrojní průkaz a průkaz zbraně. Pokud vůdce psa lovecký lístek nevlastní, 

bude mu přidělen střelec. Součástí mysliveckých tradic je i vhodné myslivecké 

oblečení a vystupování. 

 

Společný nácvik proběhne ve v neděli 26. září 2021 a 3.října 2021 v 8:30 hod. 

Každý zájemce si doveze škáru a zadní spárek černé zvěře. Sraz na nácvik v 8:00 

hodin u hájenky Na Babce. Nácvik provede pan  Aleš Votočka, bližší informace na 

tel. 721 118 829, Jan Roller mob. 605 550 029. 

 

 Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu psa v průběhu 

memoriálu. Občerstvení je zajištěno po celý den. 

  

 

Veterinární podmínky: 

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

8. 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. 

9. 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. 

 
 
 
 
 

   Předseda kynologické komise   Předseda OMS Svitavy 

   Lubomír Odstrčil            Mgr. Jaroslav Král 
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