
                              
 

 
Akce se koná za finanční podpory Kraje Vysočina  
 

 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Třebíč 

ve spolupráci s ČMKU, ČMKJ a MS Studenec 

pořádají 

v sobotu a neděli 19. a 20. října 2019 v honitbě Studenec 

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY –  
MEMORIÁL JOSEFA VENHODY 

 

Organizace zkoušek: 

Ředitel zkoušek: Neumann Stanislav 
Vrchní rozhodčí: Mgr. Blecha Oldřich 
Správce zkoušek:  Bc. Suchá Lenka 
Pořadatelé:  OMS Třebíč ve spolupráci s MS Studenec 
   

Program zkoušek: 

Sobota 19. 10. 2019 
7:30  Sraz všech účastníků, porada rozhodčích na myslivecké chatě MS Studenec 
8:00 – 9:00 Přejímka psů, veterinární prohlídka, zahájení, rozlosování 
9:10  Odjezd do honitby 
16:00  Předpokládané ukončení prvního dne zkoušek 

Neděle 20. 10. 2019 
8:00  Společný nástup účastníků zkoušek, zahájení druhého dne zkoušek na 

myslivecké chatě MS Studenec 
8:15  Odjezd do honitby 
16:00  Předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků zkoušek 
 

Přihlášky a poplatky: 

Účastnický poplatek činí pro: 

- členy ČMMJ 1 400,- Kč 
- nečleny ČMMJ 2 800,- Kč 

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 2601502742/2010 pod 
variabilním symbolem 340. Do poznámky pro lepší identifikaci uveďte jméno psa nebo 
vlastníka psa. 
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Poplatek za honitbu ve výši 300,- Kč bude hrazen při zahájení zkoušek pořádajícímu MS 
Studenec.  

Všeobecné pokyny: 

Vůdce psa 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 01. 04. 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.  

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. 05. 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. 02. 2006. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání akce. 
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Místo srazu: Myslivecká chata MS Studenec (GPS souřadnice 49.2140950N, 16.0695353E,  
           nebo N 49°12.84570', E 16°4.17212', nebo 49°12'50.742"N, 16°4'10.327"E) –  
           viz obr. níže. 
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