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Českomoravská myslivecká jednota,z.s. 

Okresní myslivecký spolek Liberec 

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

web: https://liberec.cmmj.cz 
_______________________________________________ 

P R O P O Z I C E 

na zkoušky z vodní práce ohařů  

a ostatních plemen 

- Memoriál J. Janďury 

 
 

Zkoušky se konají v neděli 25.července 2021 v 8:00 hodin za každého počasí. Sraz je 
 u rybníka Zadáku. Uprostřed obce Velký Valtinov / příjezd z obou směrů / bude provedeno 
značení. 
 
Informace pro účastníky zkoušek z vodní práce  - v prostoru zkoušek se bude konat  
25. – 26.září 2021 Memoriál Karla Podhájského.  
 
 

Rozhodčí 
Rozhodčí deleguje Okresní myslivecký spolek v Liberci. Zkouší se podle platného zkušebního řádu ohařů, 
retrieverů a loveckých slídičů, jezevčíků a teriérů.  
 

Veterinární podmínky 

- Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo 
pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzeno, že zvířata jsou podle doporučení výrobce vakcíny 
v imunitě proti vzteklině, psince a parvoviroze. 

- 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. 
 - háravé feny a nemocní jedinci jsou ze zkoušek vyloučeni 
 - při nesplnění výše uvedených podmínek nebudou psi ke zkouškám připuštěni 
 - veterinární dozor zajišťuje Krajská veterinární správa 
 
 

Přihlášky a poplatky 

Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech s uvedením všech náležitostí. Přílohou přihlášky jsou 

obě strany strana průkazu původu psa. Termín uzávěrky přihlášek je 12.7.2021. Nezaplacené 

přihlášky budou evidovány pouze orientačně bez nároku na účast. 

Poplatek na zkouškách činí 1 200,-Kč pro majitele psa, pro člena ČMMJ je 50 % sleva. Poplatek je 
splatný nejpozději v den podání přihlášky a to hotově, složenkou nebo platebním příkazem na OMS 
Liberec, Zemědělská 201/20, Liberec 8, účet 29933461/0100 vedený u KB a.s. Vůdce je povinen při 
presentaci předložit doklad o zaplacení, pro uplatnění slevy pak členství v ČMMJ. Při platbě složenkou 
nebo platebním příkazem je nutno uvádět jako variabilní symbol ČLP Vašeho psa.!!!! 

V případě zrušení přihlášky ze strany vůdce či majitele psa nebo feny se poplatek za zkoušky nevrací. 

 
Počet psů 

Max. počet účastníků zkoušek je 12. Přihlášky budou evidovány podle data zaplacení!!! Po naplnění 

max. počtu účastníků budou ostatní evidováni jako případní náhradníci. Zkoušky se budou konat 

v případě, že bude uhrazen poplatek od více jak 4 psů. 
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Vůdce 

Vůdce musí být na zkouškách včas, řádně myslivecky oblečen s originálem průkazu původu psa, platným 
loveckým lístkem, loveckou zbraní, zbrojním průkazem, platným pojištěním a zkušebním řádem. Vůdce, 
který nemá lovecký lístek si musí zajistit střelce s loveckou zbraní a patřičnými doklady. 
V případě, že vůdce psa střelce nemá, musí tuto informaci oznámit pořadateli zkoušek a pořadatel zajistí 
střelce pro vůdce za poplatek splatný střelci na místě zkoušek.  
Svým podpisem na přihlášce každý vůdce prohlašuje, že je mu znám platný zkušební řád pro lovecké 

psy ČMMJ a zákon na ochranu zvířat proti týrání a že se jim podrobuje. 

 

 

COVID -19 

Na základě vydaného opatření ze dne 8.6.2021, které najdete zde: Mimořádná a ochranná opatření – co 
aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)  
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-
aktualne-plati-180234/ 
 
18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na 

hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 
o a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 
o b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-

2 s negativním výsledkem, nebo 
o c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že 

o i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 
více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

o ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo 

o iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

o d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

o přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
 
Prosíme o dodržování hygienických opatření vyhlášených ke dni konání akce, případně nošení 

respirátorů a používání dezinfekce dle aktuálních nařízení vlády.  

 

GDPR 

Vůdce a vlastník psa/feny dává podáním přihlášky souhlas se zpracováním výsledků a osobních 
údajů (jméno, adresa a pod.).  Zároveň dává svolení s fotodokumentací a jejím zveřejněním. 
 

Pořadatel 

Pořadatelem je kynologická komise OMS Liberec a MS Hůrka. 
Pořadatel neručí za škody způsobené psem nebo vůdcem během zkoušek. 
Těšíme se na Vaši účast a zveme všechny kynology a přátele myslivecké kynologie a jsme s pozdravem 
 

Myslivosti zdar  

 

 
Josef Žďárský                                                   Pavel Prokorát 

                             předseda OMS Lbc                                           předseda kynologické komise 


