
Českomoravská myslivecká jednota z.s. 

pořádá ve spolupráci s 

Klubem chovatelů českých fousků, z.s., západočeská pobočka, 

OMS ČMMJ Rokycany 

a HS Ejpovice 

Klubové lesní zkoušky ohařů 

dne 27.6. 2020 v Ejpovicích 

 

Ředitel zkoušek: Petr Matuška  

Pověřená osoba: Michal Klasna  

Rozhodčí: deleguje ČMKJ z.s. na návrh KCHČF 

 

Program:  8:00   sraz účastníků na hřišti národní házené v Ejpovicích,  

ulice Ke Hřišti 256 

8:00 – 8:30  presence a veterinární kontrola 

8:30 – 9:00  porada rozhodčích 

9:00   zahájení zkoušek 

9:30 – 14:00  posuzování v honitbě 

14:00 – 15:00  zakončení a vyhlášení výsledků 

 

Uzávěrka přihlášek: 10.6. 2020 

Adresa pro zaslání přihlášek: Zuzana Dvořáková, Břeclavská 3, Plzeň, 32300, 
dvozu@seznam.cz  

Poplatky/startovné: Členové KCHČF 700,- Kč, Ostatní 800,- Kč 

Po přijetí přihlášky pořadatelem, musí být startovné uhrazeno do 10.6.2020 na účet: 
2201778109/2010 



Při neuhrazení startovného bude přijat náhradník. V případě nedostatku plemene český fousek 
bude možno doplnit počet startujících jinými plemeny ohařů.  

Variabilní symbol: číslo tetování psa/feny. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa a vůdce. 

Kontakt na pořadatele: Jan Šlouf, tel. 606911131, honzaslouf@seznam.cz 

Veterinární podmínky:  Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. Zúčastnění psi musí 
být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci 
proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z 
členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a 
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 
5. 2003.  

Všeobecná ustanovení: Na zkouškách se bude posuzovat podle platného Zkušebního řádu 
ČMMJ ze dne 1. ledna 2020. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují 
všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním 
řádu, dle kterého se bude zkoušet. Vůdce musí při presenci předložit průkaz původu psa, 
očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude uveden záznam o platném očkování 
proti vzteklině. Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho 
totožnost (jedinec označen viditelným tetováním nebo čipem). Pořadatel neručí za ztrátu psa, 
uhynutí, ani za škody psem způsobené. Vůdce musí být sportovně myslivecky ustrojen a musí 
být vybaven pomůckami pro vedení psa. Vůdce musí mít loveckou zbraň (lovecký lístek, 
zbrojní průkaz, pojištění a průkaz zbraně) pokud ji vlastní a dostatečný počet nábojů. Pokud 
loveckou zbraň nevlastní, je povinen zajistit si střelce. Pokud tak neučiní, je povinen tuto 
skutečnost nahlásit po přijetí přihlášky pořadateli a ten střelce zajistí a to za úplatu 200 Kč.  

 

HS Ejpovice umožňuje pro účastníky zkoušek organizované nácviky na LZ v těchto 
termínech: 

19. dubna, 3. května, 17. května a 31. května 2020. 

Sraz účastníků nácviků je vždy v 9:00 hod, u restaurace U Salcmanů v Ejpovicích. Nácviky 
jsou zpoplatněny 300,-Kč za den, vybrané peníze budou použity na zajištění zvěře na nácviky 
a lesní zkoušky. 

Je nezbytně nutné, aby se zájemci o nácvik telefonicky nahlásili 

panu Petru Matuškovi, tel. 603903037. 
 


