
 

 

Českomoravská kynologická unie 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota z.s. 

Klub dlouhosrstých ohařů 

pořádají 
ve spolupráci    s ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek Hradec Králové 

52.CACIT Mezinárodní všestranné zkoušky DO 

a 

51. CACIT Klubovou soutěž  

Mezinárodní všestranné zkoušky MMO,VMO,DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bažantnice LUHY fi Kinský dal Borgo a.s. 

                                                11. - 13. 9. 2020 



 

P R O G R A M 

Pátek  11. září   2020 

 do 15:00 sraz účastníků v bažantnici LUHY fi Kinský dal Borgo a.s. 

 do 16:00 ubytování účastníků MVZ 

 v   17:00   prezentace vůdců, veterinární prohlídka 
 v   18:00   porada rozhodčích 

 v   19:00   rozlosování, rozdělení do skupin 
      organizačně – technické informace 
 od 20:00  přátelské posezení 

 

Sobota 12. září 2020 

 v   7:00   snídaně účastníků  
 v   8:00   slavnostní zahájení MVZ na zámku Karlova Koruna Chlumec n. C 
 v   9:00   odjezd účastníků do honiteb  
 od 19:00 společenské posezení v bažantnici LUHY fi Kinský dal Borgo a.s. 

 

Neděle 13. září 2020 

             v 7:00   snídaně účastníků  

 v   8:00    společný nástup účastníků, zahájení druhého dne 

                                bažantnice LUHY fi Kinský dal Borgo a.s. 

 v   8:30    odjezd do honiteb 

 v   18:00  slavnostní ukončení  MVZ v bažantnici LUHY 

  fi Kinský dal Borgo a.s. 

 

Místa konání jednotlivých prací 

Centrum: bažantnice LUHY fi Kinský dal Borgo a.s. 

Polní práce: MS Lužec n. C, MS Nový Bydžov, MS Starý Bydžov 

Vodní práce MS Kosičky 

Lesní práce MS Zdechovice 

 

 

 

 



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Zkoušek se mohou zúčastnit plemena DO, MMO a VMO s průkazem původu 
členské organizace FCI. Importovaní jedinci musí  být zapsáni v plemenné knize  
ČMKU. 
Podmínkou účasti je absolvování VZ nebo PZ a LZ. Výběr z přihlášených psů  
provede výbor KDO. Účastník je povinen soutěž dokončit, i když v některé 
disciplíně neobstál. 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
Veterinární přejímka psů bude provedena 11. 9. 2020 soukromým 
veterinárním lékařem, kterého zajišťuje pořadatel. 
Psi, kteří ve stanovenou dobu neprojdou veterinární přejímkou, se 
nesmí zkoušek zúčastnit. 
Psi a feny účastnící musí být klinicky zdraví, musí být vybaveni pasem 
pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci 
proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm.f) veterinárního zákona. 
 
 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je přímo zajišťováno pro  delegovaný sbor rozhodčí + hosté KDO 

 /kontakt Zdeněk Horák č.t. 602631027/ 

Vůdci se psy, doprovod,  korona a ostatní zájemci si mohou objednat ubytování na 

níže uvedených odkazech: 

www.camplodin.cz                            č.t.495 445 192 

www.baresuvranc.cz                         č.t. 603 207 082      603 108 577  
www.uvacku.cz                                   č.t. 603 113 820 
Motel a restaurant u Sedláka Chvojky  
503 27 Roudnice 44                            č.t. 495 451 330 
 

STRAVOVÁNÍ 
Pro všechny účastníky MVZ je zajištěno v organizačním centru bažantnice 
LUHY fi Kinský dal Borgo a.s., a na stanovištích v jednotlivých honitbách-polní, vodní 
a lesní práce 
 

DOPRAVA 
Pouze vlastními prostředky. Pro soutěžící zajišťuje pořadatel doprovod 
mezi  jednotlivými  pracovišti zavádějícími vozidly. 

 

http://www.camplodin.cz/
http://www.baresuvranc.cz/
http://www.uvacku.cz/


 

1.Centrum bažantnice LUHY   2.Třesický rybník- vodní práce 

50.1706314N,15.4938125E  50.1674428N,15.5568122E 

 

3. Zdechovice-lesní práce  4.LUŽEC n. C.-polní práce 

50.2228289N,15573272E  50.2135439N, 15.4118617E      


