
 ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  
pořádá ve spolupráci 

s OMS Mladá Boleslav a MS Houštka 
SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR RETRIEVERŮ    

Klubové lesní zkoušky 
a Klubové podzimní zkoušky 

Oboje zkoušky se zadáním titulu CACT a res. CACT 
dle platného zkušebního  řádu ČMMJ 

Houštka 28.9. - 29.9.2013 

 

 
 

 
Ředitel zkoušek:  Pavel Šťovíček 

Správce zkoušek: Jaroslav Mach 

Ekonom: Petr Krutský 

Vrchní rozhodčí: Jaroslav Dostál 

Program 28.9.2012:  

07.30 – 08.00 hod. Sraz účastníků zkoušek – klubovna mysliveckého sdružení Houštka 

08.00 – 08.30 hod. Presence , porada rozhodčích 

08.30 – 09.00 hod.  Rozlosování a zahájení 

09.00 – 17.00 hod.  Přejezd do honitby a posuzování 

Program 29.9.2012:  

07.30 – 08.00 hod. Porada rozhodčích 

08.00 – 16.00 hod.  Přejezd do honitby a posuzování 

18.00 – 18.30 hod.  Zakončení a vyhlášení výsledků  

 
Poplatek za zkoušky  2x 1400.- Kč,  pro členy KCHLS sleva 2x 700,- Kč 

je nutné uhradit na účet: 
číslo účtu:  710772339/0800 

 variabilní symbol: 777 
 konstantní symbol: 0558 
 specifický symbol: 28092013 
 zpráva pro příjemce: příjmení majitele + Sv. pohár 

Poplatek zahrnuje polední stravu pro vůdce po oba dny 
Kopie dokladu o zaplacení stanoveného poplatku musí být přiložena k přihlášce, 

kterou zašlete na adresu:  
zkousky@kchls.cz  

nebo   
Petr Krutský, Turkovická 409, 251 65 Ondřejov,, tel. 602 369 906, 

nejpozději do 14.9.2013. 
Bez doložení tohoto startovního poplatku nemůžete být zařazeni na startovní listinu!!! 

 Při presenci v den zkoušek bude vybírán ještě poplatek 2x 200,- Kč na zvěř. 
 

Přihláška bude zaregistrována pouze po zaplacení předepsaného poplatku. 
Vložné je nevratné.  

Formulář přihlášky získáte na OMS příslušném vašemu bydlišti nebo si jej můžete stáhnout 
ze stránek KCHLS na adrese www.kchls.cz. 

 



Podmínky Svatováclavského poháru 
Zkouší se podle zkušebního řádu ČMMJ, platného od 1.1.2008 a to LZ a PZ. Svatováclavský 
pohár jsou dvoudenní zkoušky a skládají se z PZ a LZ. Přihlásit se pouze na jedny zkoušky 
je možné jen  v případě volných míst, přednost však mají uchazeči o celý Svatováclavský 
pohár. Platba je za každé zkoušky. Za každé zkoušky se vyhlašují výsledky, CACT a Res. 
CACT . (Vítěz jednotlivých zkoušek se nevyhlašuje.) Vítěz Svatováclavského poháru se 
určuje za oboje zkoušky podle pořadí následovně. Sečte se pořadí u každého psa a pes s 
nejnižším součtem je Vítězem. V případě stejného součtu má výhodu pes, který se lépe 
umístil na Lesních zkouškách. Za úspěšné absolvování LZ a PZ obdrží každý účastník 
„Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa. 
V případě, že z jedné zkoušky pes neuspěje, bude zapsána pouze ta zkouška, ve které uspěl. 
 
Veterinární podmínky:  

1. Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným 
očkovacím průkazem dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákona nebo platným pasem 
zvířete v zájmovém chovu. 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. 

2. V místě konání akce se mohou pohybovat jen ti psi, kteří prošli veterinární kontrolou a kteří 
mají předepsané veterinární doklady (potvrzení o očkování proti vzteklině).   

3. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám. 
Všeobecné pokyny: 
Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.  
Vůdce musí být vybaven:  

   vodítkem přes rameno,  
   průkazem původu psa,  
   očkovacím průkazem, nebo PET pasem  
 musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen 
 vůdci, který nebude mít střelnou zbraň, nebo nevlastní lovecký lístek bude přidělen střelec 

proti úplatě 100 Kč za každé zkoušky 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sraz účastníků :    klubovna MS Houštka. Z dálnice Praha – Mladá Boleslav 
výjezd na St. Boleslav a dále směr  Mový Vestec. Ma konci St. Boleslavi 
v pravoúhlé zatáčce v lese jeď rovně do lesa. Zde bude ukazatel „ Zk. 

Retrieverů“.  GPS: 50°11'22.77”M 14°42'47.8”E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ubytování:   si kazdý zajišťuje sám! Místa jsou předjednána v hotelu 
JIZERA. Machází se v obci Otradovice v těsné blízkosti Staré Boleslavi. 
http://www.hoteljizera.cz/. Výborné posezení, jídlo a naše pesany budou 

akceptovat. Pro zachování čistoty vezměte pod pejsky deky. 
GPS: 50°12'23.77”M 14°44'46.05”E 

  
 
 
 
 

Informace o organizaci zkoušek poskytne: 
           Jaroslav Mach Stará Boleslav Vestecká čp. 1096, ���� 774 508 281 

 
 

Mácvik na zkoušky připravíme pro zájemce dne 22.9.2013.  
Přihlášku telefonicky Jaroslav Mach 774 508 281 

 
 
 

Přejeme mnoho úspěchů! 
 


