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CVIČNÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY 
 

 

 

 

 

pro všechna plemena ohařů a ostatních plemen 

bez zápisu do PP 
 



 

Organizační výbor 

Ředitel zkoušek: Jan Fiala 

Hlavní rozhodčí:   Petr Kadlec 

Rozhodčí :  budou kvalitní, přísní a spravedliví 

Pořadatelé:   Zuzana Veselá, přátelé a členové MS Svrkyně 

 

Organizace zkoušek 

Sobota: 24.9.2022 

8,00 – 8.15  -  sraz účastníků Střelnice – Svrkyně, Praha – západ, 50.172288, 14.301166 

8.15 - 8.30  -  veterinární prohlídka  

8.30-8.50  -  zahájení, losování, odjezd do honitby 

9.00 - 16.00  -  průběh zkoušek  

17.00   ukončení a vyhlášení výsledků 

 

Veterinární podmínky 
 

 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 

 Zúčastnění psi 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.  

 Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem  

 pro malá zvířata a musí splňovat aktuální veterinární podmínky. 

 

Všeobecná ustanovení, pokyny pro vůdce 
 

 Zkoušky se konají za každého počasí. 

 Pořadí přihlášek je dle data přijetí. V případě překročení kapacity si pořadatel vyhrazuje právo na 

výběr startujících. 

 Při prezenci je nutno předložit pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti 

vzteklině, psince, infekční hepatitidě, leptospiroze, parvoviroze. Proti vzteklině musí být provedeno 

základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle 

účinnosti vakcíny. 

 Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ od 1. 1. 2020 pro podzimní zkoušky. Odchylky od 

zkušebního řádu v rámci organizace jsou přípustné. 

 Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost. 

 Zkoušky jsou cvičné – tj. bez zápisu do PP. 

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

zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu. 

 Vůdce nemusí předložit průkaz původu psa, tzn. lze se zúčastnit i se psem bez PP 

 Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec musí 

být označen čipem či tetováním).  

 Ke zkouškám nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé, feny v druhé polovině březosti a 

kojící. 

 Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením 

zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 Doprava účastníků na vlastní náklady. Každý vůdce si zajišťuje péči o psa sám. 

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

 Na zkoušky je zajištěn střelec v rámci startovného, vůdce si nestřílí sám 

 Zkoušky lze dojít i při obdržení vylučující známky. 

 Každý účastník obdrží výslednou tabulku a diplom. 

 Občerstvení zajištěno formou snídaně, oběd, svačina. Možno zakoupit formou stravenky při 

přihlášení. Občerstvení zajištěno i pro koronu. 

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B010'20.2%22N+14%C2%B018'04.2%22E/@50.172288,14.2989773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xaad9f12f7696e574!8m2!3d50.172288!4d14.301166


 

Organizační pokyny 

 

Termíny pro uzávěrku přihlášek: 18.9.2022 

Přihlášky: Přihlášky zasílejte na e-mail:  prihlasky@cvicnezkousky.cz nebo využijte on-line formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Chu90Dvwd3naKjA7Ot34HXskPIZpoF27-

3gHtIFycBTUEQ/viewform?usp=pp_url 
 

Poplatky/startovné 

 

Přijetí přihlášky je podmíněno potvrzením pořadatele. Startovné bude vybíráno na místě v hotovosti. 

Cena: 1300,- Kč (zahrnuje zvěř, střelce, výsledkové tabulky, diplomy) 

 

Kontakt na pořadatele, dotazy 

 

Zuzana Veselá,  tel: +420  777 717 271, e-mail: info@cvicnezkousky.cz 

 

Sponzoři akce: Farma Hole s.r.o. 

 

 
 

Mozzarella Hole 

 
 

Loveckyvycvik.cz 

 

 

 

CHS Od CZechu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firstdog.cz 

 

 

 

 

www.goldenfrappuccino.cz/charlie-joey-a-

charlie/ 

 
 

Zámečnictví Antonín Šindelář 

 
Kafe U Žlabu 

 

 
 
Reklama Rudolf Vertich  

 

 
 
Rytectví & Knihařství 
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