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Sobota 21.8.2021  

Sraz všech účastníků v areálu bývalé školy v Trusnově 

 



ORGANIZACE ZKOUŠEK 21.8.2021  
 

7,30 hod. – sraz všech účastníků v areálu bývalé školy v Trusnově 

8,00 hod. – přejímka psů, veterinární prohlídka, zahájení 

-  vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen bude  

                     v areálu bývalé školy v Trusnově 

 

Ředitel zkoušek       : Petr Tvrdý 

Správce zkoušek     : Václav Schneider 

Pořadatelé               : členové MS Uhersko 

Veterinární služba  : MVDr. Josef Zima 

Rozhodčí                  : deleguje OMS Pardubice 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 

Zkoušky se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na 

základě vyhlášky č. 244/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  

kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o 

myslivosti a Pověření č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu 

MZ ČR s účinností od 1.7.2002 schváleno pod č.j. 6725/2002-5005. 

Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti byl 

schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat dne 23.2.2006 pod č.j. 

37243/2005-11020. Zkouší se podle platného zkušebního řádu 

vydaného ČMMJ pro zkoušky ohařů, teriérů a jezevčíků, loveckých 

slídičů a retrieverů. platného od 1.1.2020. Účastnický poplatek je 

1200,- Kč, pro členy ČMMJ je sleva 50% a bude uhrazen s podanou 

přihláškou, nejpozději však do 17.8.2021 na účet číslo 16602524/0600 

nebo v hotovosti na sekretariátu OMS. Při nezaplacení poplatku 

v termínu, automaticky nastupuje náhradník. Účastnický poplatek je 

nevratný. Nedílnou součástí zaslané přihlášky je fotokopie průkazu 

původu psa (oboustranná). Vedoucí psa musí mít u sebe členský 

průkaz ČMMJ (pokud je členem), lovecký lístek, zbrojní průkaz, 

průkaz původu psa, očkovací průkaz psa (dle § 6 veterinárního 

zákona) a vodítko. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se 

zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při 

přepravě. 

 



VETERINÁRNÍ POKYNY: 
 

Vedoucí psa je povinen při příchodu na zkoušky předložit očkovací 

průkaz privátnímu veterinárnímu lékaři provádějícímu veterinární 

přejímku psů. Taktéž na vyžádání zástupci Krajské veterinární správy 

pro Pardubický kraj inspektorátu Pardubice, který bude provádět 

kontrolu plnění výše uvedených zdravotně veterinárních požadavků 

v průběhu zkoušek a bude kontrolovat dodržování zákona 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. 

Zúčastnění psi budou bez klinických příznaků onemocnění, budou 

vybaveni řádně vyplněným očkovacím průkazem včetně popisu psa, 

uvedeným číslem tetování. Psi musí být v imunitě proti vzteklině, 

psince, infekční hepaditidě, parvoviróze a leptospiróze psů. Uvedené 

vakcinace budou uvedeny v očkovacím průkaze. Vůdce je povinen po 

celou dobu konání zkoušek mít psa pod svým dohledem, zabezpečit 

pro svého psa napájení, případně krmení, podílet se odpovídajícím 

způsobem na ochraně svého psa proti utrpení. 

 

 

 

Lukáš Hýsek v.r.     Ing. Milan Bukač v.r. 

předseda KK OMS     předseda OMS 

 

Sponzory zkoušek vloh jsou: 

- Obec Uhersko 

- Obec Trusnov 

- Obec Radhošť 

- Honební společenstvo Uhersko 

- Pivovar Pardubice 

- Veterinární klinika Holice MVDr. Štros 

- Chovatelské potřeby Holice, Vendula Tobolková 

- Hills – výrobce krmiv pro domácí zvířata 

- Chládek a Tintěra, a.s. Pardubice 

- DOG Trace – výrobce elektronických výcvikových pomůcek  

pro psy 

- MORAS akciová společnost, a.s.  

- - Ing.David Novák Statek Uhersko 

- SeneCura Senior Centrum Hradec Králové 



 

 
 

 


