
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, Z.S., OMS TŘEBÍČ 

Ve spolupráci s ČMKJ, ČMKU, KCHJ ČR a MS Čáslavice 
POŘÁDÁ 

LESNÍ ZKOUŠKY  
se zadáním titulů CACT,res.CACT 

V sobotu 30.června 2018 v honitbě MS Čáslavice 
 

 

Organizace zkoušek: Program zkoušek: 
Ředitel zkoušek: František Aipldauer 7:30             sraz všech účastníků 
Správce zkoušek: 
Pověřená osoba: 

Ing. Antonín Měrka 8:00 – 9:00 přejímka psů, vet. prohlídka, zahájení 

Pořadatelé: 
Rozhodčí: 

Členové MS Čáslavice 
Deleguje ČMKJ Praha 

16:00           předpokládané ukončení zkoušek a           
vyhlášení výsledků 

 

Zadávání titulů: 

Titul CACT, res.CACT bude zadáván jezevčíkům po plemenech a rázech. Tituly nejsou nárokové a budou 

zadávány za mimořádný výkon psa. Zkoušky jsou otevřeny pro ostatní plemena, která nemohou soutěžit o 

tituly. 

Přihlášky a poplatky: 

Účastnický poplatek pro členy ČMMJ je 800,- Kč, pro nečlena ČMMJ je 1600,- Kč. 

Poplatek za honitbu je 200,- Kč a hradí se na místě řediteli zkoušek. 

Všeobecné pokyny: 

Vůdce předloží pořadateli průkaz původu psa, členové ČMMJ budou mít u sebe platný členský průkaz. Na 

zkouškách se bude posuzovat podle ZŘ pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti platného od 1.4.2014. Každý 

přihlášený vůdce je povinen tento ZŘ znát a řídit se jeho ustanoveními. Pořadatel neručí za škody 

způsobené psem, za zranění ani jeho ztrátu. Zkoušky se konají za každého počasí. Vůdce musí být 

myslivecky ustrojen. Na zkouškách se bude zadávat lovecká upotřebitelnost.  

Zdravotní podmínky a ochrana zvířat proti týrání: 
Psi musí být klinicky zdraví. Háravé feny nebudou ke zkoušce připuštěny 

Psi pocházející z ČR musí být vybaveni platným očkovacím průkazem (dle §96 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi 

z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.  

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, 

musí být udržovány v čistotě a popřípadě po ukončení akce dezinfikovány. Tyto veterinární podmínky mohou být z  nákazových důvodů kdykoliv 

změněny nebo zrušeny. Schválený řád ochrany zvířat ÚKOZ č.j. 37243/2005-11020, ze dne 23.2.2006. Tyto veterinární podmínky nenahrazují 

povolení obce ke konání akce. 

 

Adresa správce zkoušek: Ing. Antonín Měrka, OMS ČMMJ Třebíč: Sekretariát – tel: 731 485 679,  

                                              e-mail: jednatel@omstrebic.cz 

 

Místo srazu: Chata MS Čáslavice - Bolíkovice ev.č. 1, Babice, (GPS souřadnice: 49°8'53.178"N, 

15°45'4.993"E) 

 

 

 

     Ing. Antonín Měrka                                        Josef Smutný                                           Ing. Tomáš Sedláček 

     Jednatel OMS Třebíč                     Předseda KK OMS ČMMJ Třebíč                    Předseda OMS ČMMJ Třebíč 

 



 

 


