
 

 
 

                 Místo pro Polní práce bude určeno před soutěží 
 

 

Všestranné zkoušky ohařů 
O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina 

 
XIII. ročník soutěže 

 
14.9.2019 –15. 9. 2019 

PROPOZICE 

 

Akce se koná za finanční podpory Kraje Vysočina 

 
 

 
 



Pořadatel: ČMMJ, z.s. – okresní myslivecký spolek 
Pelhřimov ve spolupráci s uživateli honitby MS Kamenice 
nad Lipou a honitbou MS Johanka 
 
Čestné předsednictvo: 
Předseda MR OMS Pelhřimov  Ing. Lubomír Nechvátal 
Člen MR ČMMJ    Ing. Josef Nenadál  
Hejtman Kraje Vysočina   MUDr. Jiří Běhounek 
Radní Kraje Vysočina   Ing. Bc. Martin Hýský 
Lesní správce LČR LS Pelhřimov  Ing. Rudolf Švec  
Starosta Města Kamenice n. Lipou Mgr. Jaromír Pařík 
 
Organizační výbor:  
Ředitel zkoušek Pavel Šindelář 
Správce zkoušek Jiří Pauk  
Pověřená osoba Ing. Josef Železný 
Ekonom Ing. Jan Beneš 
Počítačové zpracování výsledků Ing. Richard Pokorný 
Správci  
- za MS Kamenice n. Lipou Petr Pechek 
- za MS Johanka Jiří Pauk ml. 
Veterinární dozor: MVDr. Pavel Brávek  
Trubači: Trubači z Pelhřimova  
  
Sbor rozhodčích: 
Vrchní rozhodčí   Josef Dědouch 
Rozhodčí    Marek Hrůza 
     Libor Trpák 
     Josef Kořínek 
     Ing. Václav Šotola 
     Jiří Zachariáš 

  Libor Klábeneš 
                     Josef Vávra  

Přihlášky zasílejte na OMS Pelhřimov do 30. 8. 2019 
na adresu: Na obci 1879, 393 01 Pelhřimov, e-mail: 
oms.pelhrimov@iex.cz 

 
Honitba MS Kamenice nad Lipou 
Myslivecký spolek Kamenice nad Lipou hospodaří v honitbě, která je 
pronajatá od Honebního společenstva Kamenice nad Lipou. Uznaná honitba 
má výměru 2 526 ha s normovanými stavy zvěře srnčí, zajíce a bažanta. 
V honitbě se loví také zvěř černá, daňčí a ze zvěře drobné kachna divoká. 

Myslivecký spolek Kamenice nad Lipou má v současné době 31 členů a 
v současné podobě vznikl v roce 1992 sloučením MS Kamenice nad Lipou a 
MS Rodinov. Honitba se nachází na jihozápadním okraji Kraje Vysočina. 
 
Naše MS již několikrát spolupořádalo s OMS Pelhřimov Všestranné zkoušky 
ohařů a Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Pro dobrý průběh 
Všestranných zkoušek ohařů v září 2019 jsme připraveni opět udělat ve 
spolupráci s OMS Pelhřimov a MS Johanka maximum a přejeme si, aby u nás 
opět předvedli své lovecké psy tak ukázněni vůdci, jako v minulosti. 

„Myslivosti zdar“                                                         Pavel Šindelář 
                                                                      Předseda MS Kamenice nad Lipou 

 

Honitba MS Johanka 
Myslivecký spolek Johanka hospodaří v honitbě Johanka, která je pronajatá 
od LČR. Honitba má 1093 ha, nachází se v kopcovitém terénu v nadmořské 
výšce 550-650 m nad mořem. Převážnou část honitby - 96 % tvoří lesní 
porosty,4%  - louky, zemědělská půda a rybníky. V honitbě se hospodaří se 
zvěří spárkatou (srnčí, prase divoké, přechází daňčí) a ze zvěře drobné 
kachna a zajíc, který se neloví. 
 
Myslivecký spolek Johanka byl založen v roce 1993 a v současné době má 12 
členů. 

MS Johanka již několikrát spolupořádalo s OMS Pelhřimov Všestranné 
zkoušky ohařů a Barvářské zkoušky ohařů a ostatních plemen. 

„Myslivosti zdar“    Jiří Pauk 

Myslivecký hospodář MS Johanka 



 
Okresní myslivecký spolek Pelhřimov 
 
Honitby pelhřimovského okresu leží v kopcovité krajině ve výšce od 400 m 
do 765 m nad mořem. Jedna třetina plochy je pokryta lesními porosty 
převážně smrkovými a částečně, dalších 60% pokrývá zemědělská půda, a 
zbytek cca 10% tvoří vodní a ostatní plochy. OMS Pelhřimov,z.s. jako 
organizační jednotka ČMMJ sdružuje 1049 myslivců. Převážná část členů 
vykonává právo myslivosti a pracuje v honebních společenstvech a 
mysliveckých spolcích okresu Pelhřimov. 
     V bývalém správním celku okresu Pelhřimov jsou tři pověřené obce 
s rozšířenou působností, které řídí myslivost jako státní správa. Patří sem 
obce Pelhřimov, Pacov a Humpolec. Tyto tři obce mají zaregistrováno 
celkem 82 mysliveckých subjektů, které vykonávají právo myslivosti na 
výměře 120 396 ha. 
     Hlavním předmětem chovu a lovu v okrese Pelhřimov je zvěř spárkatá 
(srnčí a černá). V posledních letech se rozšířila i dančí zvěř a v některých 
oblastech i jeleni. Problémy způsobuje v posledním období černá zvěř, která 
se hodně rozšířila a způsobuje škody na zemědělských plodinách. V menším 
rozsahu se loví zvěř drobná – zajíc, bažant, kachna divoká. Každoročně se 
koná přehlídka trofejí spárkaté zvěře. Zajišťujeme semináře pro myslivecké 
hospodáře dále kurzy adeptů o první lovecký lístek. Velmi činné jsou i 
komise kynologická a střelecká. Kynologická komise pořádá v průměru 10 
akcí. Zde bych chtěl poděkovat uživatelům honiteb za jejich velmi dobrou 
spolupráci při organizování jednotlivých akcí. Střelecká komise pořádá 
během roku až 15 akcí. Jsou to střelby pro veřejnost, Závod o cenu 
Pelhřimova, Václavské střílení a další. Pěknou tradicí je pořádání 
Svatohubertské mše v Pelhřimově. V letošním roce to bude již 25. Hubertská 
mše.                                                                                                                        
Chloubou OMS je i vlastní budova, kterou postavili členové ČMMJ a slouží 
jak pro myslivce, tak je využívána i komerčně pro ostatní veřejnost a 
získávání finančních prostředků, které slouží k udržování budovy. 

 

  Ing. Lubomír Nechvátal předseda OMS Pelhřimov 
 

 

 
Program: 
 
Sobota 14. 9. 2019 
7.00 porada rozhodčích 
7:15 sraz účastníků na zámku v Kamenici nad Lipou 
7:15 - 7:50 prezentace, veterinární přejímka psů, focení 
8:00 slavnostní zahájení a rozlosování do skupin 
8:30 odjezd do honitby 
Ukončení prvního dne zkoušek v restauraci u Nádraží v Kamenici nad Lipou 
 
Neděle 15. 9. 2019 
8:00 společný nástup účastníků zkoušek v honitbě Johanka, Resort   
                       Johanka-  zahájení druhého dne zkoušek 
  
17:00 slavnostní vyhlášení zkoušek, předání cen,  
                       ukončení zkoušek na zámku v Kamenici nad Lipou 

Poplatky: 
Základní startovné:                                    3 000,-Kč 
Sleva pro člena ČMMJ 50%:                    1 500,-Kč 
(po předložení průkazky člena ČMMJ) 
 
 
Stanovený poplatek musí být uhrazen současně s podáním přihlášky, buď v 
hotovosti v kanceláři OMS Pelhřimov, nebo převodem na č.ú.: 
501203834/0600, VS: tetovací číslo psa. Platbu proveďte nejpozději do 
31.8.2019. 

 
Občerstvení: bude zajištěno v prostorách probíhajících zkoušek 
 
Nácvik v neděli 8.9.2019 od 8.00 hodin. Sraz Resort Johanka. 
Zvěř na nácvik a barvu si zajistí každý vůdce sám. Kontakt na správce 
zkoušek Jiřího Pauka je 606 181  765 
 
 
 



 
Pokyny pro vůdce 
•Zkouší se podle platného Zkušebního řádu vydaného ČMMJ,z.s., 1.4.2014 s 
dodatkem č. 1/2015 . 
• Na zkouškách může startovat 12 psů registrovaných v Plemenné knize FCI. 
• Vůdce psa nesmí být mladší 15 let. 
• Vůdce se dostaví v čase na místo určené těmito propozicemi. Musí být 
vhodně myslivecky ustrojen, s potřebnými pomůckami pro vedení psa, 
loveckou zbraní a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy. Současně 
musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody dle ust. Zákona č. 
449/2001 Sb. 
• Před zahájením zkoušek předloží každý vůdce original průkazu původu 
psa+očkovací průkaz psa nebo veterinární pas. 
• Vůdce je povinen dodržovat veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky loveckých 
psů platného od 1.4.2014. Pověřená osoba odpovídá mimo jiné za 
dodržování Zákona na ochranu zvířat č. 246/92 Sb., v úplném znění, zejména 
§ 4 a § 8 zákona a Zákona č. 77/2004 Sb., kterým, se zakazuje týrání zvířat. 
Vůdce psa odpovídá za případné škody způsobené psem. Pořadatel neručí za 
poranění nebo ztrátu psa. 
• Psi, kteří se právě nebudou podrobovat zkoušce, musí být zajištěni tak, aby 
nenarušovali průběh zkoušek. Volné pobíhání psů je zakázané. 
 
Veterinární podmínky 
Veterinární přejímka psů bude provedena 14. 9. 2019 v době  
od 7:15 do 7:50 hod. Psi, kteří ve stanovenou dobu neprojdou veterinární 
přejímkou, se nemohou soutěže zúčastnit.  
Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují, musí být udržovány 
v čistotě. Stanovené veterinární podmínky mohou být 
z nákazových důvodů kdykoliv zrušeny nebo změněny.  
Zúčastnění psi musí být klinicky zdraví, musí být vybaveni pasem pro malá 
zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti 
vzteklině v souladu s § 4, odst. (1), pís. f). veterinárního zákona.  Psi 
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným 
pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady  EU č. 576/2013. 

Psi musí být očkováni proti psince ! 

 
Možnosti ubytování:  
Penzion Olga - Štítného 17, Kamenice nad Lipou, mobil: 723 262 974.  
Domov mládeže při SPŠ a SOU Pelhřimov v Kamenici nad Lipou, Za Kulturním 
Domem 713, Kamenice nad Lipou. Telefon 565432762, mobil: 734510501. 

 
Vítězové jednotlivých ročníků 
 

Rok Jméno psa-feny Plem. Body Vůdce Pořadatel 

2005 Fedra z Čeperáku KO 494 Semerád Vladimír OMS JI 

2006 Bonny Blahud POI 492 Škaryd Ladislav OMS HB 

2007 George z Čeperáku KO 487 Semerád Vladimír OMS TR 

2008 Fedra z Čeperáku KO 495 Semerád Vladimír OMS HB 

2009 UthavomWulkaboden NDO 492 Mašek Jiří, MVDr. OMS JI 

2010 Irma ze Stražišťských lesů PP 493 Hrbek Jiří OMS PE 

2011 Hip z Oulehlí KO 489 Dufek Vladimír OMS TR 

2012 Igor Martinických hájů KO 493 Semerád Vladimír OMS ZR 

2013 Alain od Křiš´tálové skály KO 468 Nečas Jaroslav OMS HB 

2014 Ur ze Záveské ovčárny KO 489 Matoušek Miroslav OMS JI 

2015 War z Mešínské hájovny POI 484 Trpák Libor OMS PE 

2018 Happy z Budišovské doliny DO 488 Martin Jambor OMS JI 

2019 ?     

 
 


