
 

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého z.s. 

 

 

 

POŘÁDÁ                                          

ve spolupráci s OMS Svitavy a HS Němčice  

 

Klubové honičské zkoušky 

 

 

 

 

ve dnech 4. – 5. 11. 2022 ve Strakově 

 

Organizační pokyny 

• Prezence účastníků je v pátek  4.11.2022 v 7:00 hodin v hospodě U Sitařů, Kozlov 1,    

560 02 Česká Třebová 

• 8:00 veterinární prohlídka, přejímka psů 

• 8:30 zahájení zkoušek  

• 16:00 ukončení prvního dne zkoušek 

• V sobotu 5.11.2022 sraz účastníků v 8:00 na stejném místě. 
 

Kontakt na pořadatele: Ing. Pavel Havran, tel. 737 387 504, pavel.havran@email.cz 

 

Veterinární podmínky 

 
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi  

• Musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít 

platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního 

zákona.  

 

Všeobecná ustanovení 
 

• Zkoušky se konají za každého počasí.  

• Na zkouškách se bude posuzovat podle platného zkušebního řádu pro zkoušky honičů, 

platného od 1.1.2020. Tento ZŘ je určen pro plemena honičů a dále pro všechna 
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plemena, která nemají tyto zkoušky ve svém zkušebním řádu a splňují podmínky 

podle zákona č. 449/2001 Sb.  

• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro 

účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy 

platného od 1.1.2020 a to ve všeobecné části.  

• Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude 

uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.  

• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce nebude moci prokázat 

jeho totožnost. 

• Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně ustrojen, s pomůckami pro vedení psa 

na HZ ( např. zbraň, pojištění, barvářský řemen a obojek atd..) 

• Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatele a rozhodčích 

• Sbor rozhodčích deleguje Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého.  

• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

 

Poplatek za zkoušky  
 

činí pro členy klubu ABJ 2 200 Kč za 1 psa a pro ostatní účastníky  2 500 Kč za 1 psa.  

Úhradu startovného je možné zaplatit převodem na účet  č. 1196817163/0800, VS - prosím 

uveďte tel. číslo majitele psa, do zprávy pro příjemce jméno majitele psa.  

 

Termín uzávěrky přihlášek a poplatků: 21. 10. 2022 

 

Přihláška bude závazně přijata po zaplacení poplatku za zkoušky do termínu uzávěrky! 

K přihlášce vždy přiložte kopii Průkazu původu psa. 

 

Všichni přítomní jsou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření vydaná 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 

Předsednictvo 
 

ředitel zkoušek  ing. Pecháček Ondřej  

správce zkoušek  ing. Kuta Miroslav  

 

Pro zájemce o ubytování! Volejte v co nejkratší době na tel. p. Havran: 737 387 504 

 

 
 


