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KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, Z.S. 

 
pořádají            

 

XXVII. MEMORIÁL PROF. JAROSLAVA SVOBODY 
vrcholovou mezinárodní všestrannou soutěž ohařů  

se zadáváním čekatelství CACIT a Res CACIT 
se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT 

se zadáváním titulu Vítěz Memoriálu prof. Jaroslava Svobody a Všestranný klubový vítěz 
 

 08. září – 10. září 2023  
Místo konání: honitby MS Žichlínek a MS Lány Horní Heřmanice 

 
 

 



PROF. JAROSLAV SVOBODA 
 

Jaroslav Svoboda se narodil 20. prosince 1883 v Únanově na Znojemsku.  
Po studiích se stal středoškolským kantorem, ale také aktivním 
myslivcem a chovatelem loveckých psů. To, že byl vybrán za prvního 
šéfredaktora nově vznikajícího mysliveckého titulu, nebylo nikterak 
náhodné. Svoboda totiž měl za sebou nejen výsledky v oblasti 
organizátorské, pedagogické, ale rovněž publicistické, když ještě před 
vznikem ČSMJ přispíval svými články do četných tehdejších periodik. 
Ve funkci vedoucího redaktora časopisu Stráž myslivosti zůstal až do 
roku 1948, kdy byl z politických důvodů odvolán. Divná odměna za 
dlouholetou a úspěšnou práci. Musel se s tím jistě obtížně vyrovnat, ale 
pro myslivost pracovat nepřestal.  
Tím více se věnoval lovecké kynologii jako chovatel, cvičitel, vůdce  
a rozhodčí hrubosrstých ohařů. S Františkem Houskou úspěšně 
spolupracoval dlouhá léta předtím na vyšlechtění původního zdejšího 

plemene hrubosrstého ohaře, Českého fouska. A myslivosti se aktivně věnoval téměř do svých posledních 
dnů. Na jeho počest byl založen Memoriál prof. Jaroslava Svobody jako mezinárodní všestranné zkoušky 
hrubosrstých ohařů. Jaroslav Svoboda se svou činností v myslivecké publicistice i lovecké kynologii trvale 
zapsal do dějin československé i české myslivosti. Zemřel 26. dubna 1968 v Třebíči. 
 

 
ČESTNÉ PŘEDSTAVENSTVO 
 
Ing. Petr Šilar – emeritní senátor ČR 
Ing. Zbyněk Doleček – předseda OMS Ústí nad Orlicí  
Radovan Filip – starosta Obce Žichlínek  
Tomáš Beran – starosta Obce Horní Heřmanice 
Ondra Skalický – předseda MS Žichlínek 
MVDr. Jiří Költö – předseda MS Lány Horní Heřmanice 
Petr Novotný – předseda KCHHMO, z. s. 

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
 
Ředitel zkoušek – Ing. Petr Kotěra  
Správce zkoušek – Pavel Chalupa  
Vrchní rozhodčí – MVDr. Miroslav Kalich 
Rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO, z. s. 
Ekonomka memoriálu  –  Hana Svobodová, ekonomka KCHHMO, z. s.  
Administrátor – Mgr. Iva Soukalová, Ing. Darina Mervová, členky KK OMS Ústí nad Orlicí 
Pořadatelé – členové pořádajících mysliveckých spolků 
Veterinární dozor – MVDr. Jiří Költö 
Trubači – Trubači od Zemské brány 
Fotograf – Zdeněk Zvára člen KK OMS Ústí nad Orlicí 
Vedoucí lesní práce – Jiří Klein 
Vedoucí polní práce – Jindřich Ruml 
Vedoucí vodní práce – Pavel Studený 
Ubytování – Mgr. Kateřina Veselá 
 
Kontaktní osoba a pověřená osoba : 
Pavel Chalupa, člen KCHHMO, z. s., e-mail: chalupa.pavel@gmail.com, tel: +420605178320 
 
 
 
 



Pokyny pro účastníky kynologické akce 
 
Přihlášky na memoriál se přijímají do 25. července 2023 (po tomto datu pouze při neobsazení memoriálu). 
Přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE.  Přílohy – oboustranná kopie PP & doklad o 
zaplacení startovného – zasílejte na email vycvikar@ohar.cz 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru startujících účastníků memoriálu. Všichni přihlášení budou 
následně o výsledku výběru startujících, informováni e-mailem do 5. srpna 2023. 

 
 
POPLATKY / STARTOVNÉ  
 
Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného na účet č. 2900359229/2010 (název účtu: KCH 
HRUB. A MAD. OHARU) a následně potvrzením pořadatele.  
V případě neúčasti na memoriálu se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených 
s jeho pořádáním. Poplatek bude vrácen v případě nepřijetí na memoriál z  důvodu velkého počtu zájemců.  
 
Člen KCHHMO, z. s. 3.000 Kč/pes zahraniční  130 Euro 
Člen KCHČF, z. s. 3.000 Kč/pes 
Nečlen  4.000 Kč/pes zahraniční  175 Euro 
Poplatek za střelce    200 Kč (uhradí vůdce při prezenci, zajištění střelce musí být uvedeno v 

přihlášce) 

Variabilní symbol je desetimístný. První dvě čísla jsou kód akce (kód akce 80), pak připsat tetovací číslo 
psa (příp. registrační, zápisové), pokud je majitel psa členem KCHHMO, z.s. dopíše na konec VS číslo 
člena, jinak je doplněno nulami.  
Příklad VS: Hlásím MJS se psem ČLP/NDO/1234 a jsem členem klubu – 8012340032.  
 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
 
▪ Psi musí být klinicky zdraví. 

▪ Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění      – 
veterinárního zákona) nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena platná 
vakcinace proti vzteklině (podle účinnosti vakcíny). Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou 
vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona. 
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. Vakcinace proti vzteklině je platná pouze u psů, kteří 
jsou označeni čipem.  Číslo čipu musí být uvedeno v očkovacím průkazu nebo v pasu psa.  

▪ Veterinární přejímku psů provede pořadatel akce. 

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

▪ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. 

▪ Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě. 
 

Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy i neúčastnící se zkoušek. 
 
 
 
 
 
 



 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ, POKYNY PRO VŮDCE 
 
 Soutěž bude probíhat podle platného zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského s možností 

zadání titulu CACIT, CACT.  
 Soutěže se může zúčastnit maximálně 20 startujících psů.  
 Pes nemůže dokončit soutěž, pokud obdrží z některé disciplíny známku 0, dále v soutěži nepokračuje. 
 Na soutěži se zadává lovecká upotřebitelnost. 
 Na soutěži startují především psi a feny plemen, které zastřešuje Klub chovatelů hrubosrstých a 

maďarských ohařů, kteří úspěšně absolvovali VZ, LZ nebo PZ v ČR. Zahraniční účastníci musí mít 
zkoušky z výkonu srovnatelnou s VZ, LZ nebo PZ.  

 Výběr psů bude proveden výborem na základě podaných přihlášek. 
 Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny hrubosrstých a maďarských ohařů zastoupených v Klubu 

chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a českých fousků.  
 Pořadí přihlášek bude sestaveno dle členství, přednost mají členové KCHHMO, z. s. před nečleny 

(pouze do data uzávěrky), absolvovaných zkoušek, data přijetí přihlášky a platby. Tři startovní místa jsou 
rezervována pro zahraniční účastníky, dvě startovní místa má rezervován Klub chovatelů českých fousků.  
Těchto 5 míst je rezervováno pouze do data uzávěrky. V případě nezájmu mohou být volná místa doplněna 
o účastníky z ČR. 

 Titul „Vítěz Memoriálu prof. Jaroslava Svobody“ získává pes, který obdrží nejvyšší počet bodů 
v dokončené soutěži, dále se určuje pořadí dle platného zkušebního řádu pro ohaře. 

 Titul „Všestranný klubový vítěz“ získává pes, klubového plemene, který dokončí soutěž a obdrží 
nejvyšší počet bodů v soutěži a jeho majitel je členem klubu KCHHMO, z. s.  

 Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ z. s. a případně 
chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion práce ČR  
a doplňujícími předpisy. Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda jsou zadány či 
nikoliv. 

 K soutěži nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. 
Tyto podmínky jsou uvedeny v platném Zkušebním řádu.  

 Vůdce musí předložit originál průkazu původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude 
uveden záznam o platném očkování proti vzteklině.  

 K soutěži nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen 
viditelným tetováním nebo čipem).  

 K soutěži nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé feny, feny v druhé polovině březosti a kojící 
feny.  

 Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona 
na ochranu zvířat proti týrání. Je zakázáno používání ostnatých obojků a obojků stahovacích bez zarážky 
proti úplnému utažení smyčky, používání elektrického obojku či jejich imitací, při porušení uvedeného 
ustanovení může být vůdce rozhodčím nebo pořadatelem ze soutěže vyloučen. 

 Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. 
 V průběhu soutěže v jednotlivých dnech nesmí být vůdce psa pod vlivem alkoholu, psychotropních látek 

nebo drog, v takovém případě mají rozhodčí právo vůdce psa ze soutěže vyloučit. 
 Vůdci psů a další účastníci soutěže jsou povinni dbát pokynů vedoucích jednotlivých skupin, rozhodčích, 

případně pokynů dalších členů pořadatelského sboru a řídit se jimi. 
 Soutěž bude probíhat v souladu s platnými vládními (epidemiologickými) nařízeními vlády v daný čas na 

daném místě. 
 Doprava účastníků na vlastní náklady. Každý vůdce si zajišťuje péči o psa sám.  
 Případné ubytování si každý z účastníků zajišťuje na své náklady sám. 
 Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.  
 Zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému programu. 
 Není přípustné používat při této soutěži jiných zbraní než zbraní loveckých. 

 
Vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, si zajistí střelce (při zajištění střelce pořadatelem uhradí vůdce při 
prezenci poplatek 200 Kč). Zajištění střelce musí být uvedeno v přihlášce. 
 



 
ORGANIZACE ZKOUŠEK  
 

Polní práce honitba MS Žichlínek centrum polních a vodních prací – sportovní areál 
Žichlínek – parkoviště u obecního úřadu – GPS: 49.88401222632194, 
16.636504697020584 

Vodní práce honitba MS Žichlínek 
Lesní práce honitba MS Lány Horní Heřmanice (cca 10 km od centra), centrum myslivecká 

chata MS Horní Heřmanice – GPS: 49.96098395938881, 16.710005625953173 
 
 
 

HARMONOGRAM   

   
Pátek 08. září 2023   
15:00 – 17:00 hod. sraz účastníků, ubytování – areál AZAS, Dolní Čermná – GPS: 49.9772558N, 

16.5621419E 
17:00 – 18:00 hod.  veterinární prohlídka, přejímka psů, kontrola pojištění, zbraní, loveckých 

lístků, fotografování, porada rozhodčích 
18:00 – 19:30 hod. oficiální přivítání, představení účastníků a rozlosování soutěže, organizační 

pokyny 
19:30 hod.  večeře, společenské posezení – areál AZAS, Dolní Čermná  
  
Sobota 09. září 2023   
07:00 hod. 
08.30 hod. 

snídaně – centrum zkoušek Žichlínek 
slavnostní zahájení – centrum zkoušek Žichlínek 

09:00 hod. odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště 
18:00 hod. předpokládané ukončení prvního dne soutěže 
19:00 hod. večeře a přátelské posezení – centrum zkoušek Žichlínek 
   
Neděle 10. září 2023  
07:00 hod. 
08.30 hod. 

snídaně – centrum zkoušek Žichlínek  
zahájení druhého dne MJS – centrum zkoušek Žichlínek  

08:45 – cca 15:00 hod. odjezd do honiteb, průběh soutěže 
cca 18:00 hod.  slavnostní ukončení memoriálu a vyhlášení výsledků – centrum zkoušek 

Žichlínek  
20:00 hod.            odjezd do domovů z areálu AZAS Dolní Čermná 

 
 
 

DALŠÍ INFORMACE  
 
Ubytování si vůdci zajišťují sami, výhradně přes správce ubytování: Mgr. Kateřina Veselá,  
e-mail: areal@dolni-cermna.cz, tel.: +420 605475695. 
 
Zázemí a stravování memoriálu poskytne MS Žichlínek a MS Horní Heřmanice  

 Platba v AZAS pouze v hotovosti, platební kartou není platba možná.  
 Ubytování rozhodčích je pořadatelem zajištěno. 

 
GPS 

 Žichlínek – 49.88401222632194, 16.636504697020584 
 Horní Heřmanice – 49.96098395938881, 16.710005625953173 
 Dolní Čermná – 49.9772558N, 16.5621419E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Žichlínek (německy Sichelsdorf) je obec a vesnice ležící přibližně 2 km jihovýchodně od 
Lanškrouna na cestě do Moravské Třebové, v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. 
Žije zde přibližně 1 000 obyvatel. Celá zástavba obce a téměř celé její katastrální území 
leží v Čechách, jen několik parcel při jižní hranici obce původně náleželo ke katastru 

sousední obce Rychnov na Moravě, tedy historicky přísluší k Moravě. 
 
 

Horní Heřmanice (německy Ober Hermanitz, též Herbordsdorf, Hermansdorf) se 
nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Žije zde 449 obyvatel. Pověřený 
obecní úřad je Lanškroun. Podhorská obec leží na samé česko-moravské hranici, pod 
nejvýchodnějšími výběžky Orlických hor ve výšce kolem 600 m n. m. Vznikla sloučením 

tří dříve samostatných vsí Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice  
a Rýdrovice. 
 

 
Městys Dolní Čermná leží v podhůří Orlických hor v okrese Ústí nad Orlicí, 8 km od 
Lanškrouna a 12 km východně od Ústí nad Orlicí. Jeho katastr o rozloze 1499 ha (15 km²) 
se rozprostírá ve výšce od 398 do 528 metrů nad mořem (nejvyšší je kopec Červený 
Vrch). Historickou dominantou je kostel sv. Jiří, postavený v 16. století a nedaleký rybník 

o rozloze 16 ha vybudovaný v polovině 17. století. 
 

 
Memoriál je veřejnosti přístupný, účast hostů a přátel kynologie je vítána! 

 
Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli sponzorské dary  

a podílejí se tak na uspořádání memoriálu v r. 2023. 
 

Myslivecké kynologii zdar! 
 
 

Petr Novotný Ing. Zbyněk Doleček 
předseda KCHHMO, z. s.       předseda OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí 

 


