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pro všechna plemena ohařů 
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Vážení přátelé myslivecké kynologie,  

dovolujeme si Vás přivítat u příležitosti konání XXIV. ročníku Moravskoslezského poháru 

na Vsetínsku, konkrétně v oblasti Kelečska.  

V rámci okresu Vsetín rozděleného do 3 samosprávních celků – Vsetín, Valašské Meziříčí 

a Rožnov pod Radhoštěm, je uznáno 90 honiteb, které obhospodařují více než 100 000 ha 

honební plochy. Na našem území se vyskytuje zvěř spárkatá (jelen, srnec, muflon, daněk) 

a zvěř černá. Z drobné zvěře je zastoupen bažant, kachna a zajíc. Snahou více než 1300 

myslivců evidovaných u Okresního mysliveckého spolku Vsetín je vytvořit jim vhodné 

životní podmínky a adekvátní péči. 

Okres Vsetín má poměrně bohatou zkušenost s organizací kynologických akcí. Každý rok 

se zde pořádají zkoušky vloh, podzimní zkoušky, barvářské zkoušky, lesní zkoušky, 

zkoušky honičů, všestranné zkoušky a také různé klubové zkoušky loveckých plemen. 

Hlavním místem celého dění XXIV. ročníku Moravskoslezského poháru bude obec 

Kladeruby, chata mysliveckého spolku Doubrava, které ve spolupráci s MS Hustopeče   

nad Bečvou, MS Kelečsko a kynologickou komisí OMS Vsetín zabezpečí řádný průběh 

těchto všestranných zkoušek.  

Rádi bychom využili této příležitosti a dovolujeme si poděkovat uživatelům těchto honiteb 

a obcím Kladeruby, Kelč a Hustopeče nad Bečvou za umožnění konání této soutěže. 

Uspořádání Moravskoslezského poháru se stalo záležitostí nejen OMS Vsetín                     

a Severomoravské pobočky KCHNKO, ale všech MS, honiteb a podnikatelů okresu Vsetín, 

kdy se každý určitým způsobem podílí na jeho uspořádání.  Velké poděkování patří také 

Zlínskému kraji, který tuto akci finančně zaštítil. 

Kynologii a XXIV. ročníku MSP zdar!            

 Za organizační výbor Martin Gerža  - předseda SM pobočky KCHNKO ČR 



 

Slavnostní zahájení XXIV. ročníku MSP proběhne                                               

v sobotu 17. srpna 2019 v 8:00 v myslivecké chatě MS Doubrava Kladeruby. 

 
 
 

Čestné předsednictvo: 

Jiří Čunek   hejtman Zlínského kraje 

Ing. Karel David  starosta města Kelč 

Ing. Júlia Vozáková  starostka městyse Hustopeče nad Bečvou 

Miloš Konečný  starosta obce Kladeruby 

Ing. Eduard Kovařík majitel firmy Kelečsko, a.s. 

Ing. Radim Kubečka předseda představenstva Kelečsko, a.s. 

Martin Gerža   předseda SM pobočky KCHNKO, z.s. 

 

Organizační výbor MSP: 

ředitel:     Josef Martiňák – předseda mysliveckého spolku Doubrava Kladeruby 

pověřená osoba:  Martin Gerža – předseda SM pobočky KCHNKO ČR 

správce zkoušek:  Josef Vozák – hospodář mysliveckého spolku Doubrava Kladeruby 

ekonom:    Martin Gerža 

zpracování výsledků:  Lukáš Gerža, Daniela Průchová 

veterinární služba:   MVDr. Miroslav Kalich 

pořadatelská služba:  členové MS Kladeruby a Hustopeče nad Bečvou 

velké pole – vedoucí: Jan Pikula st. 

malé pole – vedoucí: Arnošt Cahlík 

vodní práce – vedoucí:  Miroslav Kalich ml. 

Lesní práce – vedoucí: Petr Hadaš 

 

Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh SM pobočky KCHNKO ČR.  



Program XXIV. ročníku Moravskoslezského poháru: 

 

 

sobota 17. 8. 2019 

7:00    sraz, losování a prezence účastníků – chata MS Doubrava Kladeruby 

   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 MS Doubrava 

Kladeruby 

 

neděle 18. 8. 2019 

7:00    snídaně – chata MS Doubrava Kladeruby 

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

17:00  vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení XXIV. ročníku MSP        

(chata MS Doubrava Kladeruby) 

 

 

 

Místa prací: 

centrum  chata MS Doubrava Kladeruby 

pole, les  MS Doubrava Kladeruby 

voda   MS Hustopeče nad Bečvou 

 

 

 

 

 



Podmínky soutěže: 

 

I. 

Všeobecná ustanovení: 

Moravskoslezský pohár bude probíhat jako všestranné zkoušky ohařů dle platného zkušebního 

řádu od 1. 4. 2014 ve znění pozdějších úprav.  

 

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 předsedy SM pobočky 

KCHNKO: Martin Gerža, Oznice 109, 75624, p. Bystřička, nebo emailem: martin.gerza@seznam.cz 

(tel.: 725 016 029). 

 

 



Uzávěrka přihlášek je 12.7.2019 
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 20.7.2019. 
 

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 31.7.2019, jinak bude povolán náhradník. Poplatek 

uhraďte na bankovní účet KCHNKO ČR. 

Č.ú.:  1804719349/0800 

VS:   telefonní číslo majitele z přihlášky.  

Zahraniční vedoucí psů zaplatí startovné na místě konání při přejímce v sobotu 17. srpna 2019 
dle aktuálního kurzu Kč vůči Euru. Svoji účast musí potvrdit písemně výše uvedenému příjemci 

přihlášek do termínu platby, tedy 31.7.2019. 

 

 

Všeobecná ustanovení 

 

Soutěž se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na základě vyhlášky 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. 

  

Zkouší se dle platného zkušebního řádu pro VZ ohařů vydaného ČMMJ, platného od 1. 4. 2014     

a jeho dodatků. 

 

Pokyny pro vůdce 

Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz o pojištění, PP psa, očkovací 

průkaz psa, vodítko, brokovnici s dostatečným množstvím nábojů.  

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

Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené svým 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 ztrátu ani zranění psa, ani nepřejímá povinnost krmení a napájení psa.  

Při podání protestu proti porušení ZŘ musí být složena jistina ve výši 2000 Kč/100EUR. 

 



Veterinární podmínky 

Psi chovatelů z ČR musí mít očkovací průkaz (dle §6 veterinárního zákona) nebo pas zvířete 

v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a psince, 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 soukromý veterinární lékař, kterého si zajistí pořadatel. 

Veterinární dozor provede správní úřad.  

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmějí akce zúčastnit. Psi 

účastnící se zkoušek musejí být klinicky zdraví. Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav 

ověří veterinární lékař při veterinární přejímce v místě zkoušek dne 17. 8. 2019 od 7 hodin. 

 

 

Ubytování 

Pro rozhodčí je zajištěno ubytování v areálu Štěrkopísku Hustopeče nad Bečvou. 

Pro vůdce i koronu je možnost ubytování v tomtéž zařízení nebo v okolí Valašského Meziříčí. 

 

Stravování: 

Pro všechny účastníky MSP i koronu je stravování po oba soutěžní dny zajištěno v centru soutěže 

na chatě MS Doubrava Kladeruby. 

 

Doprava: 

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

 

 

 



 

 

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 Hané (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 Šípek    MUDr. Pavel Pilař  

12. 2004 Choryně (VZ)    NKO Argo z Třebětické honit. Jiří Pospíšil  

13. 2005 Staříč (VZ)    POI Franzini Moris  Jiří Pospíšil  

14. 2007 Litovel (VZ)    NKO Barbar z Mešínské háj. 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 pot. Břetislav Jelínek  

 

 

 
 

 
 

 



DĚKUJEME SPONZORŮM SOUTĚŽE: 

 

Zlínský kraj 

 

Kelečsko, a.s., Kelč 

 

Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí 

 

AGROTECH, spol. s.r.o., Valašské Meziříčí  

 

ZÁHOŘÍ Miroslav Rudel, spol. s.r.o., Bystřice pod Hostýnem 

 

 

                                                   

 

            

 

                                  

 

                                                          

          



 

 
 

Obec Kladeruby leží 9 km severozápadně od Valašského Meziříčí. Rozkládá se na ploše 

704 ha v nadmořské výšce 340 m n. m. Leží na levém břehu říčky Juhyně, obcí protéká 
potok Hrčál. Trvale zde žije 422 obyvatel. 
Osídlení obce je velmi staré, což dokládají nálezy pazourků a kamenných seker při polních 

pracích na jižním svahu u Doubravy. První doložená zmínka pochází z roku 1141 v listině 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. 

V obci se nachází nový moderní filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl postaven 
v letech 1998 - 1999. Výstavba trvala 299 dní s celkovým rozpočtem 11 mil. Kč. Na návsi 
byla v roce 1843 postavena kaple Panny Marie. Ve vnější boční zdi kaple je umístěna 

socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Na jihozápadním okraji obce je 
zbudován kříž s letopočtem 1761 a plastikou Krista. 
V Kladerubech je mateřská škola a základní škola pro 1. - 4. ročník. Také se v obci 

nachází obecní knihovna. Aktivně zde pracuje sbor dobrovolných hasičů, myslivci, TJ. 


