Krajská veterinární správa
Státní veterinární správa pro Pardubický kraj
Poděbradova 909
537 47 Chrudim IV.
Dne 8.7.2020
Věc: Oznámení o pořádání veřejného vystoupení
Rádi bychom vám touto cestou oznámili konání veřejného vystoupení, které se bude konat
dne 1 – 2. 8. 2020 v honitbě Krouna Otradov. Jedná se o soutěž MJL a NFT a dále dne 5.6.9.2020 soutěž lovecky upotřebitelných psů s názvem “O pohár hradu Rychmburk,“ kde
budou probíhat zkoušky vloh (ZV) bez lovecké upotřebitelnosti a dále zkoušky z vodní práce
(ZVP) s loveckou upotřebitelností.
Sraz se uskuteční v areálu Šilinkův důl, Proseč – Miřetín 15, 49.8255119N, 16.0500641E

V rámci soutěží se budou vůdci se psi pohybovat po honebních pozemcích honitby Krouna
Otradov, které se nacházejí na katastrech obcí Krouna, Otradov a Předhradí.
Vet.dohled bude zajišťovat MVDr. Andrýs Jiří
Zodpovědná osoba dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání ve znění pozdějších předpisů je Jiří Plecháček, trvale bytem Předhradí 50, 539 74
Předhradí.
Seznam činností se zvířaty:
ZV: Vrozená chuť k práci, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou,
klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni,
poslušnost.
Vrozená chuť k práci – po celý čas hledání se posuzuje ochota, s jakou se pes snaží vyhledat a
vystavit zvěř.
Hledání – pes hledá v terénu zvěř.
Vystavování – Pes by měl nalezenou zvěř vystavit.
Postupování – Vystaví-li pes zvěř na větší vzdálenost, může s vůdcem ke zvěři pomalu
postupovat a řídit se pokyny vůdce.
Nos – Pes by měl zvěř v terénu najít podle pachu, popřípadě vystavit, Jemnost nosu se
posuzuje v průběhu celých zkoušek.
Klid před zvěří pernatou – Vyletí-li před psem pernatá zvěř, nebo uvidí-li pes pernatou zvěř,
musí zůstat klidný a počkat na povely vůdce.
Klid před zvěří srstnatou - Vyvstane-li před psem srstnatá zvěř, nebo uvidí-li pes srstnatou
zvěř, musí zůstat klidný a počkat na povely vůdce.
Chování po výstřelu – Vůdce na příkaz rozhodčího vystřelí. Pes musí být klidný.
Zájem o stopu zvěře – zjišťuje se vloha ke sledování stopy zvěře živé (zdravé). Pes by měl
projevit zájem o stopu a měl by zvěř, kterou neviděl po její stopě následovat.
Vodění na řemeni – Pes by měl jít volně u levé nohy vůdce, nemá ho předbíhat ani za ním
zaostávat.
Poslušnost – Pes musí okamžitě a ochotně uposlechnout pokynů vůdce.

ZVP: Vrozená chuť k práci, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou,
klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni,
poslušnost.
Vrozená chuť k práci – po celý čas hledání se posuzuje ochota, s jakou se pes snaží vyhledat a
vystavit zvěř.
Hledání – pes hledá v terénu zvěř.
Vystavování – Pes by měl nalezenou zvěř vystavit.
Postupování – Vystaví-li pes zvěř na větší vzdálenost, může s vůdcem ke zvěři pomalu
postupovat a řídit se pokyny vůdce.
Nos – Pes by měl zvěř v terénu najít podle pachu, popřípadě vystavit, Jemnost nosu se
posuzuje v průběhu celých zkoušek.
Klid před zvěří pernatou – Vyletí-li před psem pernatá zvěř, nebo uvidí-li pes pernatou zvěř,
musí zůstat klidný a počkat na povely vůdce.
Klid před zvěří srstnatou - Vyvstane-li před psem srstnatá zvěř, nebo uvidí-li pes srstnatou
zvěř, musí zůstat klidný a počkat na povely vůdce.
Chování po výstřelu – Vůdce na příkaz rozhodčího vystřelí. Pes musí být klidný.
Zájem o stopu zvěře – zjišťuje se vloha ke sledování stopy zvěře živé (zdravé). Pes by měl
projevit zájem o stopu a měl by zvěř, kterou neviděl po její stopě následovat.
Vodění na řemeni – Pes by měl jít volně u levé nohy vůdce, nemá ho předbíhat ani za ním
zaostávat.
Poslušnost – Pes musí okamžitě a ochotně uposlechnout pokynů vůdce.
Dále pořádáme:

28. 10. 2020 Speciální výstava KBO Hrad Rychmburk - Předhradí . Místo
konání je obec Předhradí – Panská zahrada.

Pořadatel veřejného vystoupení:
Klub Bretaňských ohařů, z.s.
V Soudce 62
257 51 Bystřice
IČO: 676 73 309
Plecháček Jiří
ředitel soutěže t.č. 736186894

