
 

Českomoravská kynologická unie  

Českomoravská kynologická jednota  

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.  

Okresní myslivecký spolek ČMMJ Přerov, z.s.  

Severomoravská pobočka KCHNKO ČR, z.s.  

ve spolupráci s MS Kamenice - Dřevohostice 

  

pořádají ve dnech 

  

14. - 15. 8. 2021 

XXV. ročník mezinárodní soutěže ohařů  

Moravskoslezský pohár  

(všestranné zkoušky ohařů)  

 

se zadáním titulů CACT - FCI a res. CACT – FCI  

pro všechna plemena ohařů 

 

 

Dřevohostice 

 



Organizační výbor MSP  

 

Ředitel:     Jaroslav Bezděk  

Správce zkoušek:    Zbyněk Macek  

Pověřená osoba:  Jaroslav Pastorek 

Ekonom:   Ing. Hana Pírková 

Veterinární služba:   MVDr. Josef Večeřa  

 

Pořadatelská služba:  členové MS Kamenice – Dřevohostice 

Zpracování výsledků:  OMS Přerov 

 

Velké pole – vedoucí:  MVDr. Josef Večeřa 

Malé pole – vedoucí:  David Tomčík 

Vodní práce – vedoucí:  Zbyněk Macek 

Lesní práce – vedoucí:  Blahoslav Kučerka 

 

 

Místa prací 

centrum   myslivecká chata  „Na Výsluní“ – Dřevohostice  

(GPS: 49.4321469N, 17.5861069E) 

práce v poli a v lese:  MS Kamenice - Dřevohostice 

práce na vodě:  MS Beňov  

 

Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh SM pobočky KCHNKO ČR. 

 

 

 

 



Program XXV. ročníku MSP 

 

sobota 14. 8. 2021  

7:00   sraz a prezence účastníků – chata Na Výsluní – MS Kamenice - Dřevohostice 

snídaně, veterinární přejímka, porada rozhodčích  

8:00  slavnostní zahájení MSP 

8:30   odjezd do honiteb  

17:00  ukončení 1. dne soutěže, možnost posezení na chatě Na Výsluní – MS Kamenice - 

Dřevohostice 

 

neděle 15. 8. 2021  

7:00   snídaně – chata Na Výsluní – MS Kamenice - Dřevohostice 

8:00   zahájení 2. dne MSP, odjezd do honiteb dle soutěžních disciplín  

17:00   vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení XXV. ročníku MSP (chata Na Výsluní) 

 

Ubytování 

Ubytování není předem zajištěno – v Dřevohosticích není dostupné. Každý zájemce o ubytování si jej 

musí zajistit sám, např. v blízké Bystřici pod Hostýnem nebo cca 10 km vzdáleném Přerově. 

Stravování 

V centru MSP na chatě Na Výsluní (MS Kamenice – Dřevohostice) je zajištěno stravování pro všechny 

účastníky MSP. Možnost občerstvení bude i v místech jednotlivých pracovišť. 

Doprava 

Během soutěže si vůdci a korona zajišťují dopravu do honiteb vlastními prostředky.  

Hlavní sponzoři XXV. ročníku MSP 

    

 



Podmínky soutěže 

I. 

Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 psů a fen NKO, z toho 5 z pořádajícího OMS. Na zkouškách může 

být zadán titul CACT a res. CACT všem plemenům ohařů. Titul není nárokový, o jeho přidělení rozhoduje 

sbor rozhodčích. Uděluje se za mimořádný výkon. MSP se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů       

s platným PP, vystaveným plemennou knihou členských států FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných 

knihách ČR, nebo členských států FCI po dosažení věku 10 měsíců a po předchozím úspěšném složení 

PZ nebo LZ. Psům, kteří se VZ účastní poprvé, může být zadána lovecká upotřebitelnost.  

Vedoucí psa musí mít s sebou všechny pomůcky stanovené zkušebním řádem, průkaz původu psa          

a musí být vhodně ustrojen. Vůdce psa se zbraní musí mít s sebou doklady potřebné k nošení zbraně. 

Vůdci psa, který nebude mít svou zbraň ani svého střelce bude přidělen střelec za poplatek 300 Kč. 

Vůdce beze zbraně je povinen toto oznámit v přihlášce. Pořadatel ze zkoušek vyloučí psy, jejichž původ 

a totožnost není možné doložit průkazem původu, psy nemocné, poraněné, slepé, hluché, 

podvyživené, zesláblé, feny březí více jak 30 dnů a feny do 50 dnů po porodu, háravé feny, psy                 

s kupírovanýma ušima za účelem změny vzhledu, psy agresivní.  

II. 

Podmínky výběru psů na MSP:  Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 ohařů plemene NKO bez rozdílu 

stáří, zkouší se dle ZŘ pro VZ ohařů. V případě nenaplnění počtu NKO se doplní stanovený počet ohařů 

z jiných plemen. Pořádající OMS ČMMJ má přednostní právo výběru pro 5 psů jakéhokoliv plemene 

ohařů. Z přihlášených NKO z ČR mají přednost kandidáti chovu a chovní psi a chovné feny. Z ostatních 

psů a fen ti, kteří absolvovali VZ. U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO ČR, kteří v tomto 

klubu zapisují vrhy a registrují chovné jedince. Zahraniční účastník musí mít zkoušky na úrovni LZ, PZ 

nebo VZ. O výběru psů na tuto soutěž rozhodne výbor Severomoravské pobočky KCHNKO ČR.  

III. 

Přihlášku s oboustrannou kopií PP zašlete doporučeným dopisem na adresu OMS Přerov: U Strhance 

2179/2, 75002, Přerov I - Město,  nebo emailem: omsprerov@seznam.cz (+420 703 346 211). Uzávěrka 

přihlášek je 14.7.2021. Výběr psů bude proveden komisí stanovenou výborem Severomoravské pobočky 

KCHNKO ČR, z.s. Výbor si vyhrazuje právo na výběr psů na tuto soutěž. Vůdci budou vyrozuměni          

do 22.7.2021.  

IV. 

Poplatek činí 4000 Kč. Pro členy ČMMJ a členy klubu KCHNKO ČR bude poskytnuta sleva ve výši 50 %, 

poplatek tedy činí 2000 Kč. Po uzávěrce přihlášek bude proveden výběr na zkoušky. Vybraní vůdci 

uhradí poplatek za zkoušky do 30.7.2021, jinak bude povolán náhradník. Poplatek uhraďte na bankovní 

účet OMS Přerov. Č.ú.: 22535831/0100, VS se nevyplňuje, do zprávy pro příjemce MSP+příjmení vůdce. 

Zahraniční vedoucí psů zaplatí startovné na místě konání při přejímce v sobotu 14. srpna 2021 dle 

aktuálního kurzu Kč vůči Euru. Svoji účast musí potvrdit písemně výše uvedenému příjemci přihlášek    

do termínu platby, tedy 31.7.2021.  

 



 

Všeobecná ustanovení 

Zkouší se dle platného zkušebního řádu vydaného ČMMJ pro zkoušky ohařů platného   od 1. 1. 2020.    

Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 

Při podání protestu proti porušení ZŘ musí být složena jistina ve výši 1000 Kč. 

Pokyny pro vedoucí psů 

1. Vůdce psa musí mít u sebe: 

 PP psa a očkovací průkaz/PET pas 

 vybavení dle zkušebního řádu 

 lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně a pojištění (pokud je vlastní) 

 

2. Vůdce psa se dostaví k soutěži včas. Musí být vhodně ustrojen!  

3. Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.  

4. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 

proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel neručí za ztrátu ani zranění psa,                    

ani nepřejímá povinnost krmení a napájení psa.  

 

Ochrana osobních údajů GDPR 

Přijetím na tuto soutěž vůdce i majitel předváděného psa i feny souhlasí, že budou jeho osobní údaje 

zveřejněny na soudcovských tabulkách, diplomech a výsledkových listinách.  

Dále souhlasí, že fotografie s jeho osobou budou použity v rámci klubu a prezentace této soutěže. Také 

rozhodčí přijetím své nominace souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů a fotografií v rámci 

agendy tohoto memoriálu.  

Veterinární podmínky 

Všichni zúčastnění psi musejí být klinicky zdraví.  

Psi chovatelů z ČR musejí mít očkovací průkaz (dle §4 veterinárního zákona) nebo pas zvířete                    

v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině, a zvíře bude v imunitě proti této 

nákaze dle doporučení výrobce vakcíny.  

Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

parlamentu a rady č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 v platném znění. 

Veterinární přejímku psů provede veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. Psi, kteří neprošli              

ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmějí akce zúčastnit. 

 

 



Vítězové Moravskoslezského poháru: 

 

1. 1993 Břidličná   LZ+ SZVP NKO  Bojar Tišnov    Miloš Knotek  

2. 1994 Bartošovice   VZ   ČF  Car od Kalouse   Štefan Felbaba  

3. 1995 Břidličná   LZ + SZVP ČF  Dona z Křišťálova   Robert Nerad  

4. 1996 Potštát   LZ + SZVP ČF  Drina z Lukavecka   Pavel Pilař st.  

5. 1997 Ostrava   VZ   NKO  Salgo ze Štípek   Luděk Müller  

6. 1998 Bartošovice   VZ   NKO Erka od Kaskád   Štefan Macák (SK)  

7. 1999 Vratimov   VZ   NKO Evar Kamenný most   Luděk Müller  

8. 2000 Náměšť na H. VZ   NKO  Alan ze Slatinic  František Hladík  

9. 2001 Kladeruby   VZ   POI  Elan Soběšický Kobylín  Martin Jelínek  

10. 2002 Koválovice   VZ   ČF  Erika ze Zábečviska   Ing. Stanislav Hejník  

11. 2003 Bolatice   VZ   NKO  Or ze Štípek    MUDr. Pavel Pilař  

12. 2004 Choryně   VZ   NKO  Argo z Třebětické honitby  Jiří Pospíšil  

13. 2005 Staříč   VZ   POI  Franzini Moris   Jiří Pospíšil  

14. 2007 Litovel   VZ   NKO  Barbar z Mešínské hájovny  Jiří Pospíšil  

15. 2008 Pavlovice   VZ   NKO  Bryk Afoli    Pavel Pilař st.  

16. 2009 Vratimov   VZ  NKO  FLLO Plameni Pas   Luděk Müller  

17. 2010 Studénka   VZ  NKO  Udan z Cenklova   Josef Vrba  

18. 2011 Litovel   VZ   NKO  Vabi z Ústína    František Hladík  

19. 2013 Kelč    VZ   NDO  Benn von Erlbachtal   Martin Blažek  

20. 2014 Kojetín   VZ   NKO  Marley ze Štípek   Luděk Müller  

21. 2015 Bartošovice   VZ   NKO  Era z Břízské cihelny   Jan Švábek  

22. 2016 Staříč  VZ   NKO Viko z Bílice    MVDr. J. Debrovský (SK)  

23. 2017 Litovel   VZ   NKO  Ruby od Věžeckého potoka Břetislav Jelínek 

24. 2019 Kladeruby   VZ   NKO  Donny z Bílice   MVDr. J. Debrovský (SK) 



Městys Dřevohostice leží v centrální části Moravy. Nachází se cca 12 km jihovýchodně od města Přerov 

směrem na Bystřici pod Hostýnem. Oblast okolo Dřevohostic náleží do etnografické oblasti 

nazývané Záhoří.  Městečko se rozkládá na obou březích říčky Bystřičky. První zmínku o obci nalezneme 

v historických pramenech již v roce 1326. Od konce 15. století bylo dřevohostické panství v majetku 

významného moravského rodu Žerotínů. Městys Dřevohostice má přes 1500 obyvatel a rozkládá se      

na území 846 ha v nadmořské výšce 245 m n.m.  

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti patří zámek, který byl původně gotickou tvrzí ze 14. století.          
Na přelomu 16. a 17. století jej nechal přestavět v renesančním duchu Karel starší ze Žerotína. 
V současnosti jsou v zámku umístěny stálé expozice a je možná i vyhlídka z věže. Funguje zde 
informační centrum a v předzámčí se nachází unikátní Hasičské muzeum. Další významné památky jsou 
renesanční radnice z roku 1521, farní kostel sv. Havla, renesanční věž a dům se žudrem na náměstí.  

V Dřevohosticích je mateřská škola a devítiletá základní škola a také ústav sociální péče. Je zde také 
několik aktivních spolků - sbor dobrovolných hasičů, myslivecký spolek, TJ Sokol a další, jejichž členové 
se významně podílí na kulturním životě v Dřevohosticích.  

 

 

 


