
 

 

Českomoravská myslivecká jednota 
Okresní myslivecký spolek Jičín, 

za podpory Královehradeckého kraje 
  

pořádají 
 

v honitbě MS Lověna Dobrá Voda 

 
 
 

NOMINAČNÍ SOUTĚŽ 
na Memoriál Richarda Knolla 

 

7. - 9. srpna 2020 
Bříšťany 
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Místa konání a jejich okolí 

 

Obec Bříšťany 
Obec Bříšťany leží v Královehradeckém kraji, v okrese Jičín, zhruba 6 km jižně        

od Hořic v Podkrkonoší, v úrodné rovině Východolabské tabule. 

Bříšťany = ves Bříšťanů, tj. lidí bydlících u bříství (břestového, jilmového háje).  

Historie obce 
Existovala zde již neolitická osada. Od roku 1401 držel Bříšťany Mikuláš z Bříšťan. První 
zmínka o obci pochází z roku 1219, kdy zde bývala tvrz, která stávala na nynější 
usedlosti č.p. 28, ale v roce 1571 již byla pustá. Když byla 1. polovina 
zkonfiskována pro účast na odboji proti císaři Ferdinandovi II., 2. polovina zůstala 
v držení Jindřicha Jiřího ze Smiřic, poté je získal Albrecht z Valdštejna i s celým 
hořickým panstvím v roce 1623. Po jeho zavraždění v únoru 1634 
byly Bříšťany darovány císařem Jakubu Strozzimu, po kterém převzal panství 
Petr Krezzi (1626 - 1664) a ten jej odkázal vojenským invalidům. Od té doby 
mají Bříšťany stejný osud s Hořicemi. Raabizací 1783 byla půda rozdělena 
rolníkům a robota zrušena. V obci od roku 1919 působí sdružení Sokol, býval tam 
spolek divadelních ochotníků a nalezneme tu také soukromé "Motoveterán 
Muzeum u Horáků". 

 

Obec Dobrá Voda  
Obec Dobrá Voda u Hořic se nachází asi 3 km 

jihozápadně od Hořic v Královehradeckém kraji, v okrese Jičín.    
Je známá pěstováním a výrobou kysaného zelí, zvaného 
"Dobrovodské zelí". Území, na kterém se obec rozkládá, patří 
k nejbohatším archeologickým lokalitám regionu. Nálezy 
získané více než před sto lety, tvoří podstatnou část 
archeologické sbírky MěÚ v Hořicích. Mezi Bašnickým lesem 
a Dobrou Vodou se rozkládají dva rybníky: Dobrovodský 
a Cukrovarský rybník, na kterých nalezneme mnoho 
zajímavých živočišných druhů. Každý rok se v obci pořádá 
mnoho zajímavých akcí, např. vepřové hody, dřevosochání, 
ledosochání, vlaštovkolympiáda a mnoho dalších oblíbených    
a navštěvovaných akcí.  

 

Město Hořice 
Město Hořice najdete asi 25 km jihovýchodně od okresního města Jičín a 25 km 

severozápadně od krajského města Hradce Králové. Podle 
názvu katastrálního území a železniční stanice se město často 
označuje jako Hořice v Podkrkonoší. V Hořicích se nachází 
mnoho historických a kulturních památek, jako je například 
Masarykova věž samostatnosti, jejíž fotografie je na úvodní 
straně těchto propozic. Město je také známé, především díky 
nejstarší sochařsko – kamenické škole v Evropě, jako město 
kamenné krásy, každoročně pořádaným motocyklovým závodům 300 zatáček Gustava Havla  
a České Tourist Trophy – IRRC (Mistrovství Evropy na přírodních okruzích) a v neposlední 
řadě také výrobou známé a oblíbené cukrovinky - Hořických trubiček. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_pr%C5%AFmyslov%C3%A1_%C5%A1kola_kamenick%C3%A1_a_socha%C5%99sk%C3%A1_v_Ho%C5%99ic%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/300_zat%C3%A1%C4%8Dek_Gustava_Havla
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA 

Okresní myslivecký spolek Jičín 
 

pořádají 
 

v honitbě MS Lověna Dobrá Voda 

ve dnech 7. - 9. srpna 2020 

 

NOMINAČNÍ SOUTĚŽ 
NA MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA 

 
 

Časový harmonogram Nominační soutěže na MRK: 
 

Platí pro: pátek 7. 8. 2020 
 sobotu 8. 8. 2020 
 neděli 9. 8. 2020 

Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 

7:00  Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 

7:00  Porada rozhodčích 

8:00  Zahájení soutěže, losování 

8:30  Nástup na první (společnou) disciplínu „Klid na stanovišti“ 

Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách na jednotlivá 
pracoviště - polní práce, vodní práce a lesní práce. 

16:00 - 18:00 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 
 
Pořádající OMS si vyhrazuje právo, vyžadují-li si to organizační podmínky,        
na dodatečné změny v uvedeném časovém harmonogramu. 
 
 

Pořadatelé srdečně zvou všechny přátele myslivosti a myslivecké 
kynologie i širokou veřejnost k návštěvě a zhlédnutí této vrcholné 
kynologické soutěže. 
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Organizační výbor 

 

Čestní hosté: 
Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ 

Josef Novák, předseda KK ČMMJ 

Mgr. Jana Němečková, starostka obce Dobrá Voda u Hořic 

Otakar Michálek, místostarosta obce Bříšťany 

Zástupci MS Lověna Dobrá Voda 

 
 

Organizační výbor: 
Ředitel, pověřená osoba: Tomáš Chlad 

Ekonom: Ing. Lenka Hochová 

Veterinární služba:  MVDr. Martin Novák 

Pořadatelský sbor:  Členové KK OMS Jičín a členové MS Lověna Dobrá Voda 

 

Rozhodčí: 
Vrchní rozhodčí: Jaroslav Dostál OMS Jičín 

 

Pole:  Petr Patočka OMS Semily 

 Zdeněk Horák OMS Hradec Králové 

 Josef Korelus OMS Kolín 

 

Voda: Vladimír Schoval OMS Jičín 

 Vladimír Křížek OMS Trutnov 

 

Les: Milan Plechatý OMS Jičín 

 David Bejšovec OMS Hradec Králové 

 Stanislav Bejšovec OMS Hradec Králové 

 Martin Blažek OMS Benešov 

 Josef Čečetka OMS Rychnov nad Kněžnou 

 

Náhradní rozhodčí: Hana Kovářová OMS Jičín 

 Ing. Jiří Michl OMS Nymburk 

 Bc. Jiří Kubát OMS OMS Praha – západ 

 Václav Gruber OMS Benešov 

 
Změna rozhodčích vyhrazena. 

Ubytování pro delegované rozhodčí je zajištěno. 
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Všeobecná ustanovení a podmínky 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY 
NOMINAČNÍ SOUTĚŽE NA MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA 

Nominační soutěže se zúčastní nejvýše 36 ohařů. Startovní listinu a počet náhradníků 
sestaví podle dosažených bodů KK ČMMJ. 

Nominační soutěž se skládá z vybraných disciplín z pole, lesa a vody uvedených                      
v soudcovské tabulce (viz str. 7 těchto propozic). 

K disciplíně „Práce na pobarvené stopě“ musí ohař nastoupit stejně, jak ji vypracoval         
na všestranných zkouškách, z kterých se kvalifikoval. Může však na tuto disciplínu nastoupit 
také s vyšší obtížností než na všestranných zkouškách, z kterých se kvalifikoval. 

Vybrané disciplíny se posuzují podle platného zkušebního řádu pro ohaře, upravující 
posuzování psů na MRK (Řád ČMMJ, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu, platný            
od 1. 1. 2020), Podmínek ČMMJ, z.s., k pořádání Nominační soutěže na MRK a těchto 
propozic. 

Obdrží-li ohař z některé disciplíny vylučující známku, je z nominační soutěže vyřazen             
a nemůže pokračovat. Důvodem nepokračování a odstoupení v soutěži je také indispozice 
psa nebo vůdce.  

 

Startovné 
Startovné je stanoveno na 1.000 Kč. Člen ČMMJ má nárok na slevu 50 %. 
Pro slevu je rozhodující vlastník psa. 
 

Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 17. 7. 2020 na účet pořadatele. Pokud nebude 
startovné do tohoto termínu uhrazeno, bude osloven další vlastník psa z řad náhradníků 
nominační soutěže. 
 
Číslo účtu: 218 115 265/0300 

Variabilní symbol: číslo zápisu psa (tetovací číslo nebo číslo čipu) 

Startovné je nevratné. 
 

Vůdce psa se dostaví k soutěži včas, musí být myslivecky sportovně ustrojen, musí mít          
s sebou lovecký lístek, zbrojní průkaz a zbraň včetně průkazu zbraně a dostatečného počtu 
nábojů (pokud lovecký lístek a zbrojní průkaz vlastní), členský průkaz ČMMJ nebo doklad       
o pojištění, průkaz původu psa, doklad o provedené vakcinaci psa, vodítko, píšťalku na psa    
a další potřebné pomůcky pro zkoušky z výkonu loveckých psů. 

Vůdce s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem střílí po dobu soutěže sám       
nebo si střelce zajistí. Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popř. mu bude přidělen 
pořadatelem za poplatek 300 Kč/den (zajištění střelce je nutno oznámit pořadateli OMS Jičín 
do 17. 7. 2020). 

Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené jeho psem. 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. 193/2001 Sb. o ochraně zvířat při přepravě. Pořadatel 
neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu nebo zranění psa a ani nepřejímá povinnost   
o krmení a napájení psa.  
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Všeobecná ustanovení a podmínky 

 

Veterinární podmínky: 
 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví a očipovaní. 

 Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím 
záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. 

 K soutěži nebudou připuštěni nemocní jedinci a hárající feny. 
 

Protest 
Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen tehdy, nebyl-li při zkouškách 

dodržen zkušební řád. Protest musí podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění        
z jednotlivých disciplín. Vůdce musí před projednáním protestu složit jistinu ve výši 1.000 Kč. 

Jistinu vybírá zástupce pořadatelského zajištění, a to vždy proti potvrzení, ve kterém musí 
být poučení, že v případě neoprávněného protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele. 
Tiskopis „Protest“ bude k dispozici u pořadatele. 

 

Ochrana osobních údajů GDPR 
Přijetím na tuto soutěž, vůdce i majitel předváděného psa či feny souhlasí se zveřejněním 

jeho osobních údajů na soudcovských tabulkách, diplomech a výsledkových listinách. Dále 
souhlasí s tím, že fotografie s jeho osobou budou použity pro prezentaci této soutěže             
a informování o ní. 

Také rozhodčí přijetím své nominace souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů                
a fotografií v rámci agendy této nominační soutěže. 

 
 

Okresní myslivecký spolek v Jičíně srdečně zve všechny přátele myslivosti, 
lovecké kynologie a širokou veřejnost k návštěvě a zhlédnutí této vrcholné 
kynologické soutěže. 
 
 

Za mysliveckou radu OMS Jičín 
 

 Luboš Lonský  Jaroslav Dostál 
 předseda OMS Jičín  předseda KK OMS Jičín 
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Soudcovská tabulka 

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA 

NOMINAČNÍ SOUTĚŽ NA MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA 
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Pořádající spolky 

 

OMS Jičín 
Okresní myslivecký spolek Jičín je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké 

jednoty z. s. a je zájmovým sdružením s právní subjektivitou, které sdružuje myslivce              
a přátele myslivosti z okresu Jičín. Stav členské základny je v současné době více než 600 
registrovaných osob sdružených v 53 spolcích. Řady členů jsou pravidelně rozšiřovány adepty 
z mysliveckého kurzu, který naše pobočka každoročně pořádá a do kterého průměrně 
nastupuje 14 adeptů. Okresní myslivecký spolek Jičín poskytuje svým členům i další možnosti 
vzdělávání například pravidelným pořádáním kurzu mysliveckých hospodářů, odborných 
školení a zajímavých přednášek na aktuální témata. Pořádáme nebo se účastníme různých 
akcí pro širokou veřejnost, na kterých prezentujeme přínos myslivosti. Největší takovouto 
akcí je účast na festivalu Jičín – město pohádky, který každoročně navštíví přes 30.000 osob  
a na kterém se snažíme oslovit především děti, které vždy velmi zaujmou a potěší naše 
soutěže, a především ukázka sokolnictví a myslivecké kynologie. 

Myslivecká kynologie má v našem regionu dlouhou a bohatou tradici, a proto OMS Jičín 
pořádá pravidelně každý rok mnoho kynologických akcí. Vše začíná již v dubnu Jarním 
svodem loveckých psů a Zkouškami vloh. Poté přichází na řadu Zkoušky z norování, Zkoušky 
k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře, Speciální zkoušky z vodní práce, Lesní 
zkoušky a Podzimní zkoušky. Vrcholem „zkouškového“ období jsou pro ohaře Všestranné 
zkoušky, které jsou od letošního roku pořádány pod názvem Pohár Josefa Čeliše s možností 
zadání titulu CACT pro německé krátkosrsté ohaře, české fousky, dlouhosrsté ohaře, 
hrubosrsté a maďarské ohaře. Sezónu uzavírají Barvářské zkoušky a Předběžné zkoušky 
barvářů. OMS Jičín již také pořádal i několik vrcholných kynologických akcí - Memoriál 
Františka Vojtěcha, 5x Memoriál Františka Housky, Memoriál Jindřicha Steinitze, Memoriál 
Richarda Knolla a 5x Memoriál Karla Podhajského. Všechny akce byly velmi zdařilé                  
a 76. Memoriál Karla Podhajského, který jsme pořádali v roce 2014, byl dokonce v časopise 
Myslivost ohodnocen jako jeden z nejzdařilejších MKP za posledních 20 let. Věříme, že nejen 
letošní Nominační soutěží na Memoriál Richarda Knolla, jejímž pořádáním jsme byli poctěni  
a která se uskuteční od 7. do 9. srpna 2020 v Bříšťanech, resp. v honitbě MS Lověna Dobrá 
Voda, ale i dalšími námi pořádanými kynologickými akcemi, navážeme na kvalitu                     
a přátelskou a příjemnou atmosféru doposud připravených kynologických akcí.   

V našem regionu má také dlouholetou tradici 4.000 let staré umění zacházení s dravci 
včetně lovu - sokolnictví. Sokolnické středisko Jičín je jedním z 23 středisek organizovaných 
v Klubu sokolníků při ČMMJ. Vzniklo v roce 1971, tedy čtyři roky po založení 
celorepublikového Klubu sokolníků. Posláním klubu i střediska je rozvíjení tradic sokolnictví, 
jehož historie sahá hluboko do dávnověku. Členové Jičínského střediska, používají               
pro sokolnické účely hlavně jestřáby lesní, káně Harrisovy a také rarohy velké.  

Širokou základnu má také střelectví. Dnešní střelnice stojí na místě bývalé vojenské 
střelnice na severovýchodním úpatí vrchu Zebín (399 m n.m.), nedaleko Jičína. Na střelnici 
jsou pořádány různé akce, pro odbornou, ale i širokou, veřejnost, od regionálních                  
až po republikové. Oceněním a výsledkem pořádání různých střeleckých soutěží a práce 
s mládeží je titul mistra světa v brokové disciplíně, který získal člen OMS Jičín, pan Tomáš 
Nýdrle. 

 

S pozdravem Myslivosti a kynologii zdar! 

Luboš Lonský, předseda OMS Jičín 
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Pořádající spolky 

 

MS Lověna Dobrá Voda 
Myslivecký spolek Lověna Dobrá Voda vznikl v roce 1982 sloučením tří mysliveckých spolků-

- Soví doly Holovousy, Lověna Dobrá Voda a Bašnice. Současná výměra honitby, která           
se nachází v Podkrkonoší, činí 3.300 ha. Přestože se jedná především o polní honitbu, máme 
k dispozici i 676 ha lesních ploch a několik rybníků. V naší honitbě se můžete setkat se zvěří 
spárkatou, kterou nejčastěji zastupuje zvěř srnčí, dančí, mufloní, černá, ale i několik jelenců 
běloocasých. Drobnou zvěř u nás zastupuje zajíc, bažant a koroptev. MS Lověna Dobrá Voda 
má uznanou bažantnici a intenzivně se zabývá chovem bažantů, jejichž roční produkce         
se pohybuje okolo 2.500 ks a také chovem divokých kachen. Dobrou péčí a vypouštěním       
se snažíme stavy drobné zvěře v naší honitbě nejen zachovat, ale i zvýšit. 

Díky rozložení polních, lesních a vodních ploch se naše honitba stala každoročním 
pořadatelem Speciálních zkoušek z vodní práce  a Všestranných zkoušek ohařů. V roce 2014 
jsme v naší honitbě hostili i 76. ročník Memoriálu Karla Podhajského, který byl u všech 
účastníků velmi kladně hodnocen jak pro jeho kvalitní organizaci, výběrem terénu               
pro zkoušky, zazvěřením, tak i pro příjemnou a přátelskou atmosféru. Věříme,                        
že i pro všechny účastníky Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla 2020, se nám 
podaří vytvořit a zajistit co nejlepší podmínky a atmosféru pro zdárný průběh celé soutěže. 
Budeme potěšeni, když se s Vámi opět setkáme při dalších kynologických akcích.  

Přejeme všem vůdcům hodně kynologických úspěchů, koroně a hostům samé dobré zážitky              
a vašim čtyřnohým kamarádům hlavně Dobrý vítr.  

 

S pozdravem Myslivosti a kynologii zdar! 

David Korbel, předseda MS Lověna Dobrá Voda 
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Místa konání jednotlivých disciplín 

 

MÍSTA KONÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRACÍ: 
1. Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 
2. Klid na stanovišti: Honitba MS Lověna Dobrá Voda, U rybníka, GPS: 50.3390031N, 15.5933017E 

3. Polní práce: Honitba MS Lověna Dobrá Voda, U letiště, GPS: 50.3607461N, 15.5809850E 
4. Vodní práce:  Honitba MS Lověna Dobrá Voda, Dobrovodský rybník, GPS: 50.3436711N,15.5947744E 

5. Lesní práce:  Honitba MS Lověna Dobrá Voda, U chaloupky, GPS: 50.3360622N, 15.5854083E 

 

Upozornění pro účastníky Nominační soutěže na MRK 2020:  
Na žádost uživatelů honitby je přísný zákaz návštěvy honitby, resp. jednotlivých pracovišť, 
kde bude soutěž probíhat, mimo dobu konání soutěže! 
 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu míst jednotlivých pracovišť. 

 

DOPRAVA: 
Pouze vlastními prostředky. Pro soutěžící a koronu zajišťuje pořadatel doprovod mezi 

jednotlivými pracovišti prostřednictvím označených zaváděcích vozidel. 

  

5 

4 

1 

2 

3 
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Místa konání jednotlivých disciplín 

 

Stravování: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu Nominační soutěže na MRK 

občerstvit v místě srazu (viz mapa, bod č. 1) nebo také v místě konání vodních prací (viz 
mapa, bod č. 4). Zde se bude možné občerstvit pouze po dobu zkoušení vodních prací 
(přibližně do 15:30).  
 

Ubytování: 
Ubytování pro delegované rozhodčí je zajištěno. 

Účastníci soutěže i korona si mohou rezervovat ubytování v blízkém okolí. 

 

Tipy na ubytování: 

1) Autokemp Milovice 
 Milovice u Hořic 46 

508 01 Milovice u Hořic 

tel.: +420 602 275 577 
mail: camp@miloviceuhoric.cz 
www: www.miloviceuhoric.cz 

www.ekempy.cz/kralovehradecky-kraj/jicin/494-autocamp-milovice-horic 
 
2) Autokemp U Věže 

Maixnerova 1613 
508 01 Hořice  

tel.:  +420 725 016 710 
mail: info@kempuveze.cz 
www: www.kempuveze.cz 

 
 
Další možnosti ubytování: www.horice.org/ubytovani/d-1306 

mailto:camp@miloviceuhoric.cz
file:///F:/Su/Pes/NS_MRK_2020_DobaVoda/www.miloviceuhoric.cz
http://www.ekempy.cz/kralovehradecky-kraj/jicin/494-autocamp-milovice-horic
mailto:info@kempuveze.cz
file:///F:/Su/Pes/NS_MRK_2020_DobaVoda/www.kempuveze.cz
http://www.horice.org/ubytovani/d-1306
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Startovní listina 

 

Pátek 7. srpna 2020 

Číslo 
losu 

Pořadí 
nominace 

Jméno psa ČLP Pohlaví Vůdce Barva 

  1 Xyros z Vtelenských polí  KO/82256/17 Pes Ladislav Čada Hlasič 

  2 Ben ze Střípků DO/8664 Pes František Chvojka Oznamovač 

  3 Hazel von Höllental KO/82879/18 Fena Josef Hauf Vodič 

  4 Berry Třemšínský vrch KO/82455/19  Pes Jaroslav Linhart  Vodič 

  5 Garp Hastrmánek KO/82448/18  Pes Jaromír Gratcl  Vodič 

  6 Car Javořice  KO/82015/17  Pes Jan Šmikmátor  Vodič 

  7 Cedra Javořice  KO/82019/17  Fena Marek Latina  Vodič 

  8 Eddy od Márfyho  VOK/10142/18  Pes Michal Břeň  Vodič 

  9 Bonnie od Ptačího dolu  VOK/10135/18  Fena Eva Volfová  Vodič 

  10 Nika ze Žandovských vrchů  KO/81747/17  Fena Jan Myšička  Vodič 

  11 Annie z Kyjovic  CF/REG/62783/17  Fena Adam Machala  Vodič 

  12 Ezra z Brdů  CF/63902  Fena Vítězslav Šesták  Vodič 

 

Časový harmonogram Nominační soutěže na MRK: 
 

Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 
 Možnost občerstvení po celý den. 
 
7:00  Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 

7:00  Porada rozhodčích 

8:00  Zahájení soutěže, losování 

8:30  Nástup na první (společnou) disciplínu „Klid na stanovišti“ 

Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách          
na jednotlivá pracoviště - polní práce, vodní práce a lesní práce. 

16:00 - 18:00 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 

 
 

Telefon na pořadatele: +420 775 059 197 
Telefon na vrchního rozhodčího: +420 724 044 541 
 

Občerstvení: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu Nominační soutěže na MRK 

občerstvit v místě srazu (viz mapa, bod č. 1) nebo také v místě konání vodních prací (viz 
mapa, bod č. 4). Zde se bude možné občerstvit pouze po dobu zkoušení vodních prací 
(přibližně do 15:30).  
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Startovní listina 

 

Sobota 8. srpna 2020 

Číslo 
losu 

Pořadí 
nominace 

Jméno psa ČLP Pohlaví Vůdce Barva 

  13 Aston z Raklesu  POI/11408  Pes Petr Gloza  Vodič 

  14 Juna z Čimelických strání  KO/82316  Fena Zdeněk Veleba  Vodič 

  15 Zart z Kyjovic  CF/62382/16  Pes Pavel Hermann  Vodič 

  16 Astor z Nedělských louček  KO/82179  Pes Miloslav Pazderka  Vodič 

  17 Abigail z Děhylovské končiny  VOK/10622/19  Fena Eva Mikesková  Vodič 

  18 Alacer Royal Splendour  VOK/9769/17  Pes Bc. Jana Vítková  Hlasič 

  19 Lesan od Pitné vody  CF/62675/17  Pes Rudolf Pražák  Vodič 

  20 Fred z Radatinky  KO/83343  Pes Ladislav Brunclík  Vodič 

  21 Delia z Cecemínských vinic  CF/64056  Fena Ing. Jaroslav Novotný  Vodič 

  22 Beren z Neřádova stavení  CF/REG/63826  Pes Silvie Neradilová  Vodič 

  23 Damiána z Šaratických zřídel  KO/82740/19  Fena Josef Vrána  Vodič 

  24 Kim z Černých Blat   KO/82097/18  Pes Roman Moravec  Vodič 

 

Časový harmonogram Nominační soutěže na MRK: 
 

Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 
 Možnost občerstvení po celý den. 
 
7:00  Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 

7:00  Porada rozhodčích 

8:00  Zahájení soutěže, losování 

8:30  Nástup na první (společnou) disciplínu „Klid na stanovišti“ 

Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách          
na jednotlivá pracoviště - polní práce, vodní práce a lesní práce. 

16:00 - 18:00 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 

 
 

Telefon na pořadatele: +420 775 059 197 
Telefon na vrchního rozhodčího: +420 724 044 541 
 

Občerstvení: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu Nominační soutěže na MRK 

občerstvit v místě srazu (viz mapa, bod č. 1) nebo také v místě konání vodních prací (viz 
mapa, bod č. 4). Zde se bude možné občerstvit pouze po dobu zkoušení vodních prací 
(přibližně do 15:30).  
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Startovní listina 

 

Neděle 9. srpna 2020 

Číslo 
losu 

Pořadí 
nominace 

Jméno psa ČLP Pohlaví Vůdce Barva 

  25 Cilka z Konopišťského panství  CF/REG/63630  Fena Ing. Jaroslav Novotný  Vodič 

  26 Argo Rebel of Rusty Suzie  MOK/5876  Pes Zdeněk Veleba  Vodič 

  27 Dar od Zeleného stolu  KO/82552  Pes Lumír Bárta  Vodič 

  28 Don od Zeleného stolu  KO/82553  Pes František Srnec  Vodič 

  29 Vendy z Hlošku  CF/63535  Fena Ing. Jaroslav Havlát  Vodič 

  30 Prima z Kocmánku  KO/82404/19  Fena Pavel Kaplan  Vodič 

  31 Ethel od Tekly  KO/82184/19  Fena Roman Buchcar  Vodič 

  32 Cailey Princess Coco Lotte  MOK/5603/18  Fena Markéta Kaniecká  Vodič 

  33 Adele z Nezabylické hájenky  CF/63222/19  Fena Ing. Michaela Chudá  Hlasič 

  34 Bor z Mešinské hájovny  POI/11186/17  Pes PhDr. Jana Pavlová, Ph.D.  Vodič 

  35 Hardy z Břilické zátoky  KO/82649  Pes Miroslav Matoušek  Vodič 

  36 Dona z Dudovských hájů  VOK/10694  Fena František Bárta  Vodič 

 

Časový harmonogram Nominační soutěže na MRK: 
 

Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 
 Možnost občerstvení po celý den. 
 
7:00  Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 

7:00  Porada rozhodčích 

8:00  Zahájení soutěže, losování 

8:30  Nástup na první (společnou) disciplínu „Klid na stanovišti“ 

Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách          
na jednotlivá pracoviště - polní práce, vodní práce a lesní práce. 

16:00 - 18:00 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 

 
 

Telefon na pořadatele: +420 775 059 197 
Telefon na vrchního rozhodčího: +420 724 044 541 
 

Občerstvení: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu Nominační soutěže na MRK 

občerstvit v místě srazu (viz mapa, bod č. 1) nebo také v místě konání vodních prací (viz 
mapa, bod č. 4). Zde se bude možné občerstvit pouze po dobu zkoušení vodních prací 
(přibližně do 15:30).  
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Startovní listina 

 

Náhradníci 

Číslo 
losu 

Pořadí 
nominace 

Jméno psa ČLP Pohlaví Vůdce Barva 

  37 Charka z Citoňských luk  CF/63614  Fena Martin Janíček  Vodič 

  38 Bor Javořice  KO/81613/17  Pes Stanislav Ludvík  Vodič 

  39 Argo z Babického rybníka  KO/81690  Pes Ing. Patrik Slovák  Vodič 

  40 Dorka z Cecemínských vinic  CF/64055/19  Fena Pavel Horák  Vodič 

  41 Ginna Hastrmánek  KO/82451/19  Fena Jaromír Gratcl  Vodič 

  42 Kronos Vives Bohemia  MOK/5746/17  Pes Miroslav Kubát  Vodič 

  43 Jax z Černých Blat  KO/81941/19  Pes Ing. Patrik Slovák  Vodič 

  44 Andy z Ratenických lán  NDO/4633/18  Fena Pavel Nikodým  Oznamovač 

  45 Faty Illův dvůr  KO/81237  Fena Václav Dvořák  Vodič 

  46 Largo z Kaznějova  KO/82086/18  Pes Václav Koldinský  Vodič 

  47 Neron z Ka-Mir Bohemia   DO/8747/19  Pes Václav Hejna  Vodič 

  48 Gira Illův dvůr  KO/81416/16  Fena Mgr. Eva Illová  Vodič 

  49 Raja ze Stražištských lesů  PP/1503/19  Fena Jiří Hrbek  Vodič 

  50 Ruby od Věžeckého potoka  KO/81181/16  Fena Břetislav Jelínek  Oznamovač 
 

Náhradníci budou o účasti informováni telefonicky, předsedou KK ČMMJ, 
panem Josefem Novákem. 
 

Časový harmonogram Nominační soutěže na MRK: 

Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 
 Možnost občerstvení po celý den 

7:00  Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 

7:00  Porada rozhodčích 

8:00  Zahájení soutěže, losování 

8:30  Nástup na první (společnou) disciplínu „Klid na stanovišti“ 

Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách          
na jednotlivá pracoviště - polní práce, vodní práce a lesní práce. 

16:00 - 18:00 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 

Telefon na pořadatele: +420 775 059 197 
Telefon na vrchního rozhodčího: +420 724 044 541 
 

Občerstvení: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu Nominační soutěže na MRK 

občerstvit v místě srazu (viz mapa, bod č. 1) nebo také v místě konání vodních prací (viz 
mapa, bod č. 4). Zde se bude možné občerstvit pouze po dobu zkoušení vodních prací 
(přibližně do 15:30). 
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Poděkování 
 

Děkujeme sponzorům a partnerům za podporu. 
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Místa konání jednotlivých disciplín 

  

 
 
 

5. Lesní práce:  
 U Chaloupky  
 GPS: 50.3360622N, 15.5854083E 

3. Polní práce 
Honitba MS Lověna Dobrá Voda 
U letiště, GPS: 50.3607461N, 15.5809850E 

1. Místo srazu: 
 Obecní restaurace v Bříšťanech 
 GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 

2. Klid na stanovišti 
 Honitba MS Lověna Dobrá Voda 
 U rybníka, GPS: 50.3390031N, 15.5933017E 

 

Časový harmonogram Nominační soutěže na MRK: 

7:00 Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 

8:00 Zahájení soutěže, losování; Obecní restaurace v Bříšťanech 

8:30 Nástup na první, společnou, disciplínu „Klid na stanovišti“ 
Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách na jednotlivá 
pracoviště - polní práce, vodní práce a lesní práce. 

16:00 - 18:00 Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 
 

Telefon na pořadatele: +420 775 059 197 
Telefon na vrchního rozhodčího: +420 724 044 541 

 

Občerstvení: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu Nominační 

soutěže na MRK občerstvit v místě srazu (viz mapa, bod č. 1) nebo také 
v místě konání vodních prací (viz mapa, bod č. 4). Zde se bude možné 
občerstvit pouze po dobu zkoušení vodních prací (přibližně do 15:30). 

5 

4 

3 

1 

2 

1. Místo srazu: Obecní restaurace v Bříšťanech, GPS: 50.3161392N, 15.6172533E 

2. Klid na stanovišti: U rybníka, Honitba MS Lověna Dobrá Voda, GPS: 50.3390031N, 15.5933017E 

3. Polní práce: U letiště, Honitba MS Lověna Dobrá Voda, GPS: 50.3607461N, 15.5809850E 
4. Vodní práce:  Dobrovodský rybník, Honitba MS Lověna Dobrá Voda, GPS: 50.3436711N,15.5947744E 

5. Lesní práce:  U chaloupky, Honitba MS Lověna Dobrá Voda, GPS: 50.3360622N, 15.5854083E 

 


