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ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Kozlany 

vydává propozice na podzimní zkoušky loveckých psů ostatních plemen a ohařů 

 

 
 

 

Pořádané dne:  10. 09. 2022      

Místo srazu:   Obecní zahrada Kozlany 

Rozhodčí deleguje:  OMS Vyškov    Veterinární dozor: KVS Vyškov 

Ředitel zkoušek: Mgr. Karel Pospíšil                                Správce zkoušek: Ing. Radek Pospíšil 

Program:  

 

  8:00 hod. sraz účastníků, porada rozhodčích 

  8:15 hod. kontrola zbraní a veterinární prohlídka a přejímka  

  8:30 hod. slavnostní zahájení zkoušek, odjezd do honitby, 

posuzování disciplin 

16.00 hod vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:    

 zkouší se dle platného zkušebního řádu ČMMJ účinného ode dne 1. 1. 2020 pro ohaře, teriéry, 

jezevčíky, slídiče a retrívry 
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 na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost 

 po dobu zkoušek musí mít vůdce psa pod neustálou kontrolou, musí pro svého psa zabezpečit napájení 

a krmení a musí se aktivně podílet na ochraně svého psa před utrpením 

 vůdce psa musí být sportovně myslivecky ustrojen, mít u sebe pomůcky pro vedení psa, průkaz původu 

psa, očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu, zbraň a náboje, doklady ke zbrani, lovecký 

lístek, ZP, zkušební řád, členský průkaz, u nečlenů ČMMJ, kteří mají loveckou zbraň a střílí si sami, 

doklad o odpovědnostním pojištění. 

Vůdce, který není držitelem lovecké zbraně, si zajistí doprovod s loveckou zbraní, případně se před 

zahájením zkoušek dohodne s pořadatelem za úplatu 50 Kč za přiděleného střelce. 

 majitel příp. vůdce psa ručí za veškeré psem způsobené škody, pořadatel nenese odpovědnost za 

případnou ztrátu či úhyn psa 

 korona, myslivecká veřejnost je vítána, musí se však podrobit pokynům pořadatele. Pořadatel nezajišťuje 

pro vůdce a koronu dopravu v honitbě. 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině  a 

potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm.f)  veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských 

zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 

ze dne 26.5.2003. Toto se týká i psů, kteří se zkoušek přímo neúčastní, ale jsou v místě zkoušek přítomni. 

Zkoušek se nesmí zúčastnit psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, nebo nesplňují veterinární podmínky. 

 

UPOZORNĚNÍ  POŘADATELE: 

Základní poplatek   za  zkoušky  činí  1200,- Kč,  pro členy ČMMJ je poskytnuta 50% sleva.  

Platba pro člena ČMMJ tedy činí 600,- Kč. Pro určení výše poplatku za zkoušku  je rozhodující členství 

v ČMMJ majitele psa.  

Platbu uhraďte složenkou na adresu OMS Vyškov, Dům. Odb. sl., Komenského 9,  682 01 Vyškov nebo 

bankovním  převodem  na účet 153472236 / 0300 , spec. symbol  DDMM (datum konáni zkoušek),  

konstantní symbol  0558, var. symbol  datum narozeni psa ( vzor 01022011) do termínu  22.8.2022 

Kopie dokladu o provedené platbě musí být přiložena k přihlášce na zkoušky, protože přijetí přihlášky je 

podmíněno současným zaplacením tohoto poplatku. Originál dokladu o provedené platbě vezměte sebou na 

zkoušky. Podepsanou přihlášku, včetně oboustranné kopie průkazu původu a kopii dokladu o platbě zašlete 

na adresu OMS Vyškov, Dům. Odb. sl., Komenského 9, 682 01 Vyškov nebo naskenované mailem:  

vyskov@cmmj.cz  Přihláška je ke stažení na webových stránkách OMS nebo k vyzvednutí na OMSu. 

Uzávěrka přihlášek je 22.8. 2022. Neúčast na zkouškách nezakládá důvod pro vrácení poplatku za zkoušky. 

V den konání zkoušek před samotným zahájením uhradí vůdce uživateli honitby příspěvek na honitbu a zvěř 

ve výši 200,- Kč/ psa.   

V případě, že se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zkoušky zúčastnit, prosíme o podání telefonické zprávy na 

níže uvedený kontakt:    

Tel.:, jednatelka O. Nováková:  734 487 797, kynologická komise Ing. Šišková 776 761 901 

Email:  vyskov@cmmj.cz,  

Důvodem je zajištění dostatečné plochy ke zkouškám a potřebný počet rozhodčích z výkonu s odpovídající 

aprobací, umožnění účasti na zkouškách náhradníkům a tisk veškerých formulářů nezbytných pro průběh 

zkoušek. 

Předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci na přípravě zkoušek psů.  

Myslivosti  zdar! 

O přijetí přihlášky budou účastníci vyrozuměni mailem nebo sms 15 dnů před konáním zkoušek!  

Prosím, sledujte aktuální protiepidemiologická opatření!  

Webové stránky OMS: https://vyskov.cmmj.cz/                             

https://vyskov.cmmj.cz/

