ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE, Z.S.
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, Z.S.
KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, Z.S.
POŘÁDAJÍ
VE SPOLUPRÁCI S OBLASTNÍM MYSLIVECKÝM SPOLKEM OLOMOUC

IX. Memoriál
MVDr. Jiřího Michálka
vrcholovou soutěž ohařů v polní a vodní práci
se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT
se zadáváním titulu Vítěz Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka a Klubový vítěz

v termínu 16. 9. – 18. 9. 2022
Újezd u Uničova

Soutěž je určena pro plemena pořádajícího klubu –MOD, MOK, NDO, PP, SHO, STA
Nejvyšší počet startujících je 24.
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru.

www. ohar.cz

Představení osobnosti MVDr. Jiřího Michálka
* 02. března 1923 + 17. února 2005
MVDr. Jiří Michálek se narodil v Protivíně (Jižní Čechy), od roku 1924 do
roku 1950 žil v Brně, od roku 1951 žil v Kroměříži. Zakládající funkcionář
KCHHMO, dlouholetý poradce chovu, čestný člen klubu, MVDr. Jiří
Michálek zemřel 17.února 2005 v Kroměříži.
MVDr. Jiří Michálek po absolvování Vysoké školy veterinární v Brně
(1950) vykonával již po dobu základní vojenské služby funkci náčelníka
oddělení Vojenské veterinární nemocnice v Hranicích na Moravě. Zde
získal svůj vztah k práci ve veterinární nemocnici, kde ve funkci vedoucího
chirurgického oddělení Krajské veterinární nemocnice v Kroměříži setrval
od roku 1953 plných 36 let, až do odchodu do důchodu v roce 1989.
Po absolvování mysliveckých zkoušek se začal aktivně věnovat myslivosti
a lovecké kynologii. Tato vášeň jej provázela později celým jeho životem.
Již roku 1966 byl členem předsednictva OV ČMS v Kroměříži,
kde vykonával funkci předsedy kynologické komise až do roku 1990. Od
roku 1970 byl členem celostátního Klubu chovateľov hrubosrstých stavačov, kde později zastával významnou
funkci poradce chovu.
Tehdy bylo v republice 14 kynologických klubů loveckých plemen, z toho 9 jich bylo řízeno ČMS a 5 SPZ.
V roce 1972 v rámci navázání družby mezi okresy Kroměříž a Nitra byla hned při prvním společném setkání
kynologických komisí obou okresů zhodnocena současná situace v kynologii a česká část byla obohacena
o poznatek existence maďarského hrubosrstého ohaře.
V této době toto plemeno v Čechách prakticky nikdo neznal. Dr. Michálek si jako první dovezl ze Slovenska
fenu maďarského hrubosrstého ohaře BESSY VEČA od chovatele pana Doskočila ze Šaly. Tím začal chov
tohoto plemene u nás. Tato fena měla potom v průběhu let 1973-1982 vrhy celkem se 60 štěňaty. Dr. Michálek
se stal prvním propagátorem tohoto plemene u nás. Další jeho pes – maďarský ohař HORAN z Pompejské
kolonády
se stal v roce 1974 klubovým vítězem v práci a v roce 1980 na EVP v Brně byl oceněn známkou výborný a
titulem Evropský vítěz.
Dr. Michálek se aktivně věnoval propagaci i dalšího plemene u
nás – maďarského krátkosrstého ohaře. V roce 1973 založil svoji
chovatelskou stanici Z Pompejské kolonády, ve které celý
svůj život choval maďarské ohaře. Název této evropské
uznávané chovatelské stanice pochází od repliky pompejské
kolonády,
která
je
umístěna
v zahradách kroměřížského zámku velmi blízko jeho bydliště.
Svůj první vrh v této stanici uskutečnil ovšem
s fenkou dlouhosrstého trpasličího jezevčíka, ale všechny ostatní
jeho vrhy byly věnovány maďarským ohařům. V této chovné
stanici se v průběhu let narodilo 42 štěňat MOD a 38 štěňat MOK.
Štěňata byla exportována i do Rakouska, Německa a Holandska.
V roce 1992 byl celostátní klub, v rámci dělení federace, též rozdělen a v České republice vznikl samostatný
Klub hrubosrstých a maďarských ohařů.
Dr. Michálek v něm od jeho založení do roku 1998 funkci poradce chovu (v té době mu již bylo 75 let). Po něm
tuto funkci převzal pan Pavel Navrátil a po něm současná poradkyně chovu Sylva Lepičová.
Dr. Michálek za svoji dlouholetou aktivní a významnou činnost pro rozvoj české myslivosti a kynologie převzal
řadu čestných uznání, diplomů a medailí. Z těch nejvýznamnějších jmenujme alespoň bronzovou, stříbrnou
a zlatou medaili Za zásluhy o československou myslivost a bronzovou medaili za Zásluhy o rozvoj slovenské
myslivosti.
Od roku 1999 byl Dr. Michálek již pouze čestným členem Klubu hrubosrstých a maďarských ohařů. Na jeho
počest se poprvé v roce 2000 pořádala klubová soutěž v polní a vodní práci „O putovní pohár MVDr. Jiřího
Michálka“. Když v roce 2005 MVDr. Jiří Michálek zemřel, byla tato soutěž od ročníku 1996 přejmenována na
„Memoriál MVDr. Jiřího Michálka“. Vzhledem ke změně ČMMJ zůstal pouze název Memoriál MVDr. Jiřího
Michálka, ale ve skutečnosti se nyní jedná o dvoudenní soutěž, která se skládá z PZ a VP.

Organizační výbor
Ředitel zkoušek:
Pověřená osoba:
Ekonom:
Pořadatelé:
Sbor rozhodčích:

Patrik Vychodil - předseda MS Újezd u Uničova
Pavla Latinová Mičulková – výcvikářka klubu KCHHMO, z.s.
Hana Svobodová – ekonomka KCHHMO, z.s.
členové pořádajících MS
deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO, z.s.

Kontaktní osoba:

Petr Novotný – předseda KCHHMO, z.s.
Tel: +420 724 392 666

Časový harmonogram zkoušek
Pátek 16. 9. 2022

Dvůr Nové Zámky
Nové Zámky čp. 3, PSČ 784 01
www.dvurnovezamky.cz

16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
19:30 - 23:00

sraz účastníků před areálem hlavní jízdárny - Dvůr Nové Zámky
veterinární prohlídka, focení, porada rozhodčích
oficiální přivítání a rozlosování soutěže, organizační pokyny
večeře a přátelské posezení
venkovní prostory před areálem hlavní jízdárny

Sobota 17. 9. 2022

honitba MS Újezd u Uničova

08:30
09:00
18:00

slavnostní zahájení Újezd u Uničova
areál sportoviště Sokol Újezd čp.375,
Souřadnice: 49.7656325N, 17.1831494E
odjezd do honiteb
večeře a přátelské posezení – venkovní areál Dvůr Nové Zámky

Neděle 18. 9. 2022

honitba MS Újezd u Uničova

08:30
08:45
08:30 – cca 16:00
cca 18:00

zahájení druhého dne MJM – Újezd u Uničova – Sokol Újezd čp. 375
odjezd do honiteb
průběh zkoušek
slavnostní ukončení memoriálu a vyhlášení výsledků –
areál sportoviště Sokol Újezd čp.375

Pokyny pro účastníky kynologické akce
Přihlášky na zkoušky se přijímají do 30. 7. 2022 včetně (po tomto datu pouze při neobsazení
zkoušek).
Přihlášky lze vyplnit online na www.ohar.cz v sekci AKCE. Přílohy - oboustranná kopie PP a
doklad o zaplacení startovného – zasílejte na email zkousky.kchhmo@gmail.com nebo poštou na
adresu výcvikářky Pavla Latinová Mičulková, Podevsí 211, 687 09 Boršice.

Poplatky/startovné
Přijetí přihlášky je podmíněno zasláním oboustranné kopie PP, zaplacením startovného na účet
č. 2900359229/2010 (název účtu: KCH HRUB. A MAD. OHARU) a následně potvrzením pořadatele.
Člen KCHHMO, z.s.
2.000,- Kč/pes
Nečlen
3.000,- Kč/pes
Startující ze zahraničí
85,- Euro/člen/pes. 125,- Euro/nečlen/pes
Poplatek za střelce 400,- Kč (uhradí vůdce při prezenci, zajištění střelce uveďte v přihlášce)
Výše startovného se řídí dle majitele přihlášeného psa.

Variabilní symbol je desetimístný. První dvě čísla jsou kód akce (kód akce 60), pak připsat tetovací
číslo psa (příp. registrační, zápisové), pokud je majitel psa členem KCHHMO dopíše na konec VS
číslo člena, jinak je doplněno nulami.
Příklad VS: Hlásím MJM se psem ČLP/NDO/1234 a jsem členem klubu 32 – VS tedy bude
6012340032.
Pro platby ze zahraničí:

IBAN CZ34 2010 0000 0029 0035 9229, BIC FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

V případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených
s pořádáním zkoušek. Poplatek se vrátí pouze v případě nepřijetí na zkoušky z důvodu velkého počtu
zájemců.

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
▪ Zúčastnění vůdci se bez výhrad podřizují časovému programu.
▪ Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ pro podzimní zkoušky ohařů a pro zkoušky
z vodní práce ohařů v platném znění, včetně upravené Všeobecné části zkušebního řádu s
účinností od 1.1.2020
▪ Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost.

▪ Psi jsou přihlášeni na celou soutěž, která je dvoudenní a skládá se z podzimních zkoušek a
zkoušek z vodní práce. Psi, kteří neuspějí v soutěži, mohou pokračovat dál a složit zkoušku PZ
nebo VP. Pokud pes neuspěje v jednotlivé zkoušce, nesmí ten den pokračovat a může pokračovat
v druhé zkoušce druhý den.
Titul " Vítěz Memoriálu MVDr. Jiřího Michálka " získává pes, který obdrží nejvyšší počet
bodů v dokončené soutěži, dále se určuje pořadí dle platného zkušebního řádu pro ohaře.
Titul " Klubový vítěz " získává pes, klubového plemene, který dokončil soutěž, obdrží nejvyšší
počet bodů v dokončené soutěži a jeho majitel je člen klubu KCHHMO, z.s.
▪ Ke zkouškám 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 průkaz původu psa.
▪ Vůdce musí předložit očkovací průkaz nebo PET pas pro malá zvířata, kde bude uveden záznam o
platném očkování proti vzteklině.
▪ Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec
označen viditelným tetováním nebo čipem).
▪ Ke zkouškám nemohou být připuštěni psi nemocní, rovněž háravé feny, feny v druhé polovině
březosti a kojící.
▪ Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
▪ Vůdci jsou povinni řídit se pokyny rozhodčích a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí
být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím.
▪ Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušení
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
▪ Zkoušky budou 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.
▪ Ubytování si každý z účastníků zajišťuje na své náklady sám.
▪ Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
▪ Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh KCHHMO, z.s.
▪ Pořadatel si vyhrazuje právo výběru startujících. Maximální počet startujících je 24. Zkouška je
určena pro klubová plemena a přednostně pro psy, kteří na Mem. MVDr. Jiřího Michálka dosud
nestartovali.
▪ Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášek zkoušky zrušit.
▪ Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a
případně chovatelských klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulů Šampion práce
FCI, Šampion práce ČR a doplňujícími předpisy. Veškeré návrhy čekatelství nejsou
nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon v dokončené soutěži. Je na sboru rozhodčích,
zda toto ocenění zadá či nikoliv.
▪ Vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, si zajistí střelce (při zajištění střelce pořadatelem
uhradí vůdce při prezenci poplatek 400,- Kč. Zajištění střelce musí být uvedeno v přihlášce.

Ubytování
Pro rozhodčí zajišťuje ubytování a stravování pořadatel.
Ubytování si každý z účastníků zajišťuje sám. Možnost ubytování v areálu Dvůr Nové Zámky.
Kontakt :
Dvůr Nové Zámky s.r.o., Mladeč – Nové Zámky 3
784 01 Litovel
Tel. +420 724 234 605
e-mail: info@dvurnovezamky.cz

Stravování
Občerstvení a oběd bude během zkoušek zajišťovat za poplatek Myslivecký spolek Újezd u Uničova.
Denní centrum zkoušek bude v areálu sportoviště Sokol Újezd čp. 275.
Snídaně a večeře budou zajištěny v areálu - Dvůr Nové Zámky.
Páteční večeři v areálu Dvůr Nové Zámky, si je nutné předem nahlásit na e-mail:
zkousky.kchhmo@gmail.com
Sobotní snídaně a večeře, nedělní snídaně – účastníci osobně nahlásí při pátečním srazu.

Další informace


zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie je vítána!

Újezd u Uničova
okres Olomouc, Olomoucký kraj
Název obce byl i v minulosti vždy Újezd. Poprvé se s ním setkáváme v listině
olomouckého biskupa Zdéka z roku 1131. Ves vznikla slovanskou kolonizací
Pokud paměti sahají, patřil Újezd vždy k panství šternberskému a musel značně
přispívat k rozkvětu nově založeného města Šternberk. V roce 1591 se Újezd
domohl různých privilegií, o čemž svědčí i opis listiny na různé svobody a
zvláštní vesnickou pečeť s kosou a votkou ve štítě a českým nápisem „Pečeť
dědiny Újezda ke Šternberku náležející. Farní kostel sv. Jana Křtitele stál
v Újezdě již v roce 1296 pod patronátem pánů šternberských. Škola byla
v Újezdě odedávna.V Újezdě byla parní mlékárna (1899), poštovní úřad od roku
1893, záložna od roku 1871, elektrické osvětlení z mohelnické centrály od roku 1913, 3 mlátící
družstva se 3 parními mlátičkami a 1 motorem elektrickým. Dále zde byl zpěvácký spolek od roku
1865 a hasičský spolek od roku 1886. Újezd působil dojmem zámožné a výstavné vesnice.
Obyvatelstvo se zabývalo výhradně polním hospodářstvím a chovem dobytka. V roce 1918 zde byla
zřízena četnická stanice. Nynější potok Teplička, který protéká obcí se jmenoval Teplice a kolem jeho
toku se stavěly domy obráceny štítem do ulice.
Obec se skládá ze tří částí Újezd, Haukovice, Rybníček, na katastrální výměře 1864 ha, s nadmořskou
výškou 248 m n.m. Obec leží na frekventované železniční trati ve směru Olomouc – Hanušovice. Žije
zde 1435 obyvatel, kteří bydlí většinou v zemědělských usedlostech. Zajímavou je cyklostezka v délce
3 651 m, je obousměrná dvoupruhová komunikace pro chodce a cyklisty vedená souběžně s
komunikací II/444. Projekt je dílčí částí stavby společné stezky pro cyklisty a pěší, spojující Šternberk
a Uničov v úseku Uničov – Újezd u Uničova.
Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli sponzorské dary.

Myslivecké kynologii zdar!
Petr Novotný

Jan Nastoupil

Předseda KCHHMO, z.s.

Předseda kynologické komise OMS Olomouc

Sponzor akce:

