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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Praha 
Okresní myslivecký spolek Liberec 

Zemědělská 201/20, tel:737 131 346,  
email:  oms.liberec@volny.cz 

web: www.myslivost.cz/omsliberec 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠCE Z NOROVÁNÍ V PŘÍRODNÍCH 
A PŘÍRODNÍCH UMĚLÝCH NORÁCH V ROCE 2020 

I. OBECNĚ 
(1) Při individuální zkoušce z norování by měl norník prokázat svou upotřebitelnost při norování 
na lišku. 
Plemena norníků byla k tomuto náročnému lovu speciálně vyšlechtěna, a je tedy jedním 
z nejdůležitějších úkolů našich kynologů vlohy potřebné k tomu lovu v nornících udržovat, 
zpevňovat a podporovat. Zkoušky v přírodní noře nejvíce odpovídají situaci při lovu. Proto je pro 
tlumení lišky vhodné, aby se individuální zkouška z norování prováděla během lovu. 
(2) K této zkoušce jsou připuštěni pouze psi starší 12 měsíců. Celkem se jedné zkoušky mohou 
zúčastnit nejvýše 3 psi. 
(3) Ostatní záležitosti těchto zkoušek se řídí příslušnými ustanoveními platného zkušebního řádu 
a zákonem o myslivosti. 
 
II. ROZHODČÍ  
Na této zkoušce posuzují dva rozhodčí s aprobací pro norování, které si vůdce zajistí ze seznamu, 
který mu předá pořádající OMS. Rozhodčí musí mít aprobaci minimálně 5 let. Dále musí být 
přítomen zástupce honitby (svědek), který na závěr zkoušky svým podpisem společně s 
rozhodčími potvrdí výsledek a regulérnost zkoušky. V době konání zkoušky musí být trvale k 
dosažení veterinář. 
 
III. TERMÍNY KONÁNÍ ZKOUŠEK  
Přesné termíny konání se určí vždy dle přírodních a povětrnostních podmínek a počtu 
obsazených nor v daných lokalitách. 
 
IV. PROVÁDĚNÍ INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ  
(1) Nory musí být v terénu, který umožňuje kopání. Nory ve skalách nejsou ke zkouškám 
přípustné. Pokyny rozhodčích a zástupce honitby musí být bezpodmínečně dodržovány. Rozhodčí 
a zástupce honitby odpovídají za řádný průběh zkoušky v souladu s mysliveckou etikou. Ze 
zkoušky je vyloučená veřejnost. U nory, kde probíhá zkoušení, se smějí zdržovat pouze ty osoby, 
kterým to rozhodčí výslovně dovolili (lovci, pomocníci, veterinář apod.). Pes může být vybaven 
lokátorem. 
(2) Zkoušku je možné z důvodu zranění psa kdykoli přerušit. Rozhodčí mají možnost stanovit 
pořadí práce psů podle svého uvážení. Rozhodčí určí vůdci psa a ostatním účastníkům zkoušky 
v okolí nory stanoviště, které nesmí po dobu průběhu zkoušení opustit. Vůdce psa má právo 
povzbuzovat psa a je na vyzvání rozhodčího povinen pokusit se psa odvolat z nory, aby se 
předešlo nadměrnému zatížení psa. Jakmile se rozhodčí dostatečně přesvědčí o práci psů, 
zkouška se ukončí. Konec zkoušky stanoví rozhodčí. 
(3) Po ukončení zkoušky jsou účastníci povinni se postarat o to, aby byla nora i okolí nory 
uvedeno do původního stavu. 
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V. HODNOCENÍ ZKOUŠKY 
(1) Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je ulovení lišky, její spatření rozhodčím nebo 
prokazatelná přítomnost lišky v noře. Rozhodčí ve své zprávě popíše práci psa od vsouknutí do 
nory až po ukončení práce. 
Hodnotí se ochota k práci, vytrvalost u lišky a hlasitost v noře. Zápis o práci bude proveden na 
předepsaném tiskopise ve trojím vyhotovení, pro vůdce, chovatelský klub a OMS. Úspěšné složení 
zkoušky zaznamenají rozhodčí do PP zápisem obstál. Zápis podepíší oba rozhodčí a zástupce 
honitby (svědek) a tím potvrdí regulérnost zkoušky. 
 
VI. POVINNÉ ZÁSADY PRO PROVEDENÍ INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ IZN 
(1) Zájemce o tuto zkoušku pro následující rok podá přihlášku na předepsaném tiskopise do 31. 
12. (přihláška má platnost 1 rok) na OMS. OMS mu v termínu 7 dnů od doručení přihlášky sdělí 
kontakty ze seznamu rozhodčích ČMMJ s aprobací pro požadovanou zkoušku, kteří posuzují v 
tomto regionu. Zároveň mu sdělí kontakt na 2 až 4 pověřené zástupce OMS. Pověřený zástupce 
OMS je oprávněn provádět fyzickou kontrolu vlastní zkoušky. 
(2) Výkon psa posuzují zásadně dva rozhodčí, zkoušky se musí účastnit kromě rozhodčích i 
majitel (uživatel) honitby, ve které zkoušky probíhají, nebo jím pověřený zástupce. Zkoušek se též 
může účastnit zástupce příslušného chovatelského klubu. Před provedením zkoušky je vůdce 
povinen kontaktovat jednoho z pověřených zástupců OMS ČMMJ, kde má podanou přihlášku  
a nahlásit následující údaje: 
a) přesné místo a čas, kde bude zahájena zkouška, 
b) jména rozhodčích, kteří budou zkoušku posuzovat, 
c) jméno pověřeného zástupce honitby, ve které se zkouška provádí. 
(3) Pověřený zástupce OMS určí, který z rozhodčích bude vykonávat povinnosti vrchního 
rozhodčího. Po ukončení zkoušky provede vrchní rozhodčí záznam do předepsaného tiskopisu, 
který podepíší oba rozhodčí a pověřený zástupce honitby. Pokud je přítomen zástupce OMS, 
provede do tohoto tiskopisu záznam o kontrole. Zároveň vrchní rozhodčí případně provede 
záznam o zkoušce do průkazu původu psa. 
 
 VII. FINAN ČNÍ PODMÍNKY  
 
Poplatek za zkoušku činí 1 000,- a je splatný hotově, složenkou nebo příkazem na OMS Liberec, 
Zemědělská 201/20, Liberec 8, účet 29933461/0100 vedený u KB a.s..  
Vůdce je povinen před započetím zkoušky  předložit doklad o zaplacení.  
V případě zrušení přihlášky ze strany vůdce či vlastníka psa nebo feny se poplatek za zkoušky 
nevrací. 
Ostatní náklady jako je cestovné, platba rozhodčím za posuzování a ostatní náklady spojené se 
zkouškou hradí vždy vůdce psa.  
 
VII. GDPR 
 
Vůdce dává podáním přihlášky souhlas se zpracováním výsledků a osobních údajů ( jméno a 
adresa, apod. ).  Zároveň dává svolení s fotodokumentací a jejím zveřejnění.  
 
VIII. Záv ěr 
 
Pořadatelem je kynologická komise OMS Liberec.  Pořadatel neručí za škody způsobené psem/fenou  
nebo vůdcem během zkoušek. Pořadatel dále neručí za ztrátu či zranění psa/feny.  
 
 
 
                       Josef Žďárský                                                              Pavel Prokorát 
                 předseda OMS Liberec                                           předseda kynologické komise 


