
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PARDUBICE 
ve spolupráci 

s KLUBEM CHOVATELŮ TERIÉRŮ, 
ČMMJ A 

MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN 
POŘÁDÁ 

 

V NEDĚLI 22.6.2014 
 

 
 

pro plemena  

Parson Russell Terrier a Jack Russell Terrier 
 

Zkoušek se mohou zúčastnit i jiná plemena. 
 

Místo konání - areál umělé nory v Horním Jelení – http://www.mapy.cz/s/5kP2  
(ze silnice odbočka na lesní cestu směr „Rekreační zařízení Radost“) 

 

 
 

PROGRAM: 
 

7.00 - 7.45 hod  - Prezence účastníků zkoušek 
7.45 - Zahájení KZN, veterinární prohlídka, rozlosování psů 
cca 10.45 hod - Vyhlášení výsledků 
 
Účastnický poplatek: 
 

členové KCHT 700 Kč 35 Euro 
nečlenové KCHT 900 Kč 45 Euro 
 
Uzávěrka přihlášek a úhrady je pro plemena PRT a JRT 30.5.2014.  
 
Pro ostatní plemena platí stejná uzávěrka přihlášek. Po tomto datu budou vyrozuměni (mailem nebo 
SMS), zda byli ke zkouškám připuštěni, a úhradu musí provést do 6.6.2014. Po těchto termínech budou 
vyřazeny všechny neuhrazené přihlášky. Účastnický poplatek je nevratný. Maximální počet psů na KZN 
je 24. 
Zkoušek se mohou zúčastnit psi loveckých plemen s platným průkazem původu FCI, kteří jsou zapsáni v 
plemenných knihách ČR, a po dosažení věku minimálně 12 měsíců. Požadovaný věk musí pes dosáhnout 
den před konáním zkoušek. 



 

Účastnický poplatek zasílejte na: 
číslo účtu: 2700579294 / 2010 
variabilní symbol: číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného v přihlášce 
zpráva pro příjemce: jméno vůdce - KZN 
 

Přihlášku s kopií dokladu o úhradě účastnického poplatku a příp. s kopií dokladu o úhradě členského 
příspěvku KCHT na daný rok zasílejte na adresu: 
Zuzana Slánská, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice 
e-mail: jrt@jack-russell-terrier-jrt.cz 
tel.: 603 164 831 
 

Ve vlastním zájmu pošlete DO UZÁVĚRKY na výše uvedený mail fotografii vašeho pejska. Bude 
použita na Váš diplom ze zkoušek. 

ORGANIZAČNÍ  VÝBOR: 
Ředitel zkoušek:  Petr Kuboušek  
Správce zkoušek:  Zuzana Slánská 
Pořadatel:  Klub chovatelů teriérů 
Veterinární služba: delegovaný soukromý veterinární lékař 
Rozhodčí:  deleguje OMS Pardubice 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Zkouší se podle zkušebního řádu vydaného ČMMJ pro zkoušky loveckých psů platného od 1.4.2014. 
Tyto zkoušky jsou neveřejné. 
Zkoušky se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na základě vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o myslivosti a Pověření č. 1/2002 k organizování zkoušek psů 
z výkonu MZ ČR s účinností od 1.7.2002 schváleno pod č. j. 6725/2002-5005. Řád ochrany zvířat při zkouškách 
lovecké upotřebitelnosti byl schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat dne 23.2.2006 pod č. j. 37243/2005-11020.  
Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění 
pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě. 
 

Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, vhodně myslivecky ustrojen a s pomůckami pro vedení psa na 
KZN. Vůdce psa musí mít u sebe průkaz původu psa, očkovací průkaz, vodítko, a pokud má, tak členský 
průkaz KCHT. Vůdce je povinen po celou dobu konání zkoušek mít psa pod svým dohledem, zabezpečit 
pro svého psa napájení, případně krmení a podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti 
utrpení. Pořadatel neručí za ztrátu a za zranění psa a ani za škody psem způsobené. Zkoušky se konají za 
každého počasí. 
 

VETERINÁRNÍ  POKYNY: 
Zúčastnění psi budou bez klinických příznaků onemocnění, budou vybaveni řádně vyplněným očkovacím 
průkazem včetně popisu psa a s uvedeným číslem tetování nebo čipování. Psi musejí být v imunitě proti vzteklině, 
psince, infekční hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze. To znamená, že musejí být očkováni nejméně 1 měsíc před 
konáním akce a očkování nesmí být v den konání zkoušek starší jednoho roku (příp. 3 let u vztekliny – dle platnosti 
očkování uvedeného v očkovacím průkaze). Tyto vakcinace budou uvedeny v očkovacím průkaze. Psi z členských 
zemí EU a třetích zemí musejí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze 
dne 26.5.2003. 
Vůdce psa je povinen při veterinární prohlídce předložit očkovací průkaz privátnímu veterinárnímu lékaři. Taktéž 
na vyžádání zástupci Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj inspektorátu Pardubice, který bude provádět 
kontrolu plnění výše uvedených zdravotně veterinárních požadavků v průběhu zkoušek a bude kontrolovat 
dodržování zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona 77/2004 Sb. Ke zkouškám 
nebudou připuštěny háravé, březí či kojící feny a nemocní psi. 
V případě, že by se lovecký pětiboj nekonal z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů na 
jeho přípravu. Na tlf. čísle 603 164 831 je možné na stejném místě domluvit nácviky ještě před akcí. 
 

 Klub chovatelů teriérů 



Děkujeme našim sponzorům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Salon Edward 
 

Doxzone 
Hanapatchwork 

 

Chovatelská stanice 
hladkosrstých foxteriérů 

„Od Jelenské nory“ 

  
  

  
 

 

 

 
 

Další sponzoři jsou na tuto akci vítáni! 
 
 


