
 
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     



 

Českomoravská kynologická unie 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota z. S. 

Klub dlouhosrstých ohařů 

pořádají 
ve spolupráci ČMMJ z .s., okresním mysliveckým spolkem Hradec Králové 

52.CACIT Mezinárodní všestranné zkoušky DO 

a 

51. CACIT Klubovou soutěž  

Mezinárodní všestranné zkoušky MMO,VMO,DO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bažantnice LUHY Kinský dal Borgo a.s. 

11.-13. 9. 2020 



 

 

Českomoravská kynologická unie, z.s. 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Klub dlouhosrstých ohařů 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádají pod záštitou 

Mgr. Martina Červíčka 

1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje 

52.CACIT Mezinárodní zkoušky DO 

a 

51. CACIT Klubovou soutěž 

Mezinárodní všestranné zkoušky MMO,VMO,DO 

 

v honitbách 

MS Kosičky- vodní práce, MS Zdechovice-lesní práce 

MS Lužec n. Cidlinou, MS Starý Bydžov ,MS Nový Bydžov 

polní práce 

 

 

 



 

Sponzoři  

 

Krajský úřad Královehradeckého kraje 
Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. Hradec Králové 
Kinský dal Borgo a.s. Chlumec nad Cidlinou 
Město Nový Bydžov 
Obec Lužec nad Cidlinou 
Myslivecký spolek Starý Bydžov 
AGRO DZ s. r.o.-J. Drahokoupil, ing. J. Zych- Starý Bydžov 
Pivovar Clock s.r.o.- Řemeslný pivovar Potštejn 
Česká osiva a.s. –Nové Město 
Hořická Lesní s.r.o.- Bříšťany 
VP- obchodní servis Trutnov 
MADOS- mosty a dopravní stavby 
ElektroMocek s.r.o. Nový Bydžov 
Jatka Jezdinský s.r.o. Žlunice 
VP AGRO s.r.o 
FITMIN- Helvíkovice 
Ing. Jan Zuzanek- soukromý statek Bernartice 
Libor Šrol s.r.o- řezník Trutnov 
Heřmanský s.r.o – autobusová doprava Nový Bydžov 
Zahradní centrum Haták- Nový Bydžov 
SIRIUS HUNT Myslivost a kynologie- Petr Čerych Nový Bydžov 
Jatka Jaroslav Bareš- Lužec nad Cidlinou 
David a Stanislav Bejšovcovi 
Miroslav Drahokoupil- SHR 
Jiří Drahokoupil ml.- autodoprava 
Vladislav Rychtera- zemní práce 
Miloslav Pazderka- Smržov 
Petr Valenta- Trutnov 
 



 

 

 

                                                          JATKY JEZDINSKÝ s.r.o. 

                                                             ŽLUNICE 29, 507 34 

                                                 Email:jatkyjezdinsky@seznam.cz 

                                                           Telefon: 731 484 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Kinský dal Borgo a.s. 

 v   8:30    odjezd do honiteb 

 v   18:00  slavnostní ukončení MVZ v bažantnici LUHY   Kinský dal Borgo a.s. 

 

Místa konání jednotlivých prací 

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

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

disciplině neobstál. 
Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.  
 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
Veterinární přejímka psů bude provedena 11. 9. 2020 soukromým 
veterinárním lékařem, kterého zajišťuje pořadatel. 
Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky 
pro účast. Podmínky jsou uvedeny ve ZŘ pro lovecké psy. 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 a 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 33  
 

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 práce, 
vodní práce 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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘIHLÁŠKY 

 

Termín uzávěrky přihlášek:   15. srpna 2020 

 

Adresa pro zaslání přihlášek: 

 

Jiří Hála, Fügnerova 217, 504 01 Nový Bydžov 

Č. t. 604 533 400, email:   halis13@seznam.cz 

 

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána na předepsaném 

tiskopise. S přihláškou zároveň zaslat kopii  

průkazu původu a doklad o úhradě poplatku. 

 

 

STARTOVNÉ 

Kč 800,- pro členy KDO 

Kč 2 200,- pro nečleny KDO 

 

 

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO 

107-7388130267/0100 

v.s. 120920 

do zprávy pro příjemce uvádějte druh platby a jméno vůdce. 

 

 

 

 



 

ORGANIZAČNÍ   VÝBOR 
Ředitel MVZ:  ing. Ivo Muthsam 
Správce MVZ:  Zdeněk Horák 
Ekonom MVZ:  Petr Valenta 
Ubytování:                    Zdeněk Horák  

Členové:                       Ing. Ján Drugda 

                                       Jiří Drahokoupil 

                                       Jiří Hála 

                                       Vlaďka Kolářová 

                                       Miloslav Pazderka 

                                       Jaroslav Škarytka 

Veterinární služba: MVDr. Luboš Šlapanský 
 

 
 

VEDOUCÍ   SKUPIN: 
 

Vedoucí lesní práce:              ing. Ján Drugda 
Vedoucí polní práce- VP: Jiří Drahokoupil 
Vedoucí polní práce- MP: Jaroslav Pacák 
Vedoucí vodní práce:  Milan Kříž 
Organizační pracovníci:  VČ pobočka KDO, členové MS Lužec n. C, 
                                                     MS Starý Bydžov, MS Nový Bydžov,  
                                                     MS Kosičky a MS Zdechovice 
 

 

Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele. Posuzuje se dle ZŘ 

ohařů platného od 1.1.2020  pro Memoriál K. Podhajského. Na zkouškách se 

zadává lovecká upotřebitelnost. Každá soutěž je posuzována samostatným 

sborem rozhodčích, je zvlášť vylosována a její výsledky jsou samostatně 

vyhlášeny. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                      ElektroMocek s.r.o 
                                   MONTÁŽ,REVIZE,OPRAVY EL.ZAŘÍZENÍ 

                              Dukelská 992,504 01 Nový Bydžov 

        Email:elektromocek@seznam.cz, č. t. 603 871 186-montáže 

                                                                            605 139 720- revize 

                                                                           495 490 162-prodejna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADÁVÁNÍ   TITULU 

Zadání čekatelství a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU,ČMKJ 

a případně chovatelským klubem, zejména pak Řádem pro 

přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion práce ČR a 

doplňujícími předpisy. 

Vítězi každé soutěže v I. ceně bude zadán titul CACIT, druhému 

v pořadí v I. ceně Res. CACIT. Nejlepšímu psu každého plemene 

v I. ceně muže být zadán titul CACT  

VŠESTRANNÝ VÍTĚZ PLEMENE r. 2020, druhému v pořadí v I. ceně 

Res.CACT. Nejlepšímu psovi obou soutěží, pokud je v majetku 

člena KDO z ČR bude zadán titul VŠESTRANNÝ KLUBOVÝ VÍTĚZ 

KDO v roce 2020 a předána putovní cena. 

 

POKYNY  PRO   VůDCE 

Vůdce se dostaví společně s nominovaným psem na místo 

prezence v čase určeném těmito propozicemi. Musí být 

myslivecky oděn, s potřebnými pomůckami pro vedení psa, 

loveckou zbraní a doklady určenými ZŘ a zákonnými předpisy. 

Současně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, dle 

ust. Zákona č. 449/2001 Sb. 

Vůdce je povinen dodržovat veškerá ustanovení ZŘ pro zkoušky 

loveckých psů platného od 1.1.2020 . Vůdce psa odpovídá za 

případné škody způsobené psem. Pořadatel neručí za poranění 

nebo ztrátu psa. Vůdci psů a další účastníci soutěže jsou povinni 

dbát pokynů pořadatelů, vedoucích jednotlivých skupin, 

závodčích, případně dalších členů organizačního výboru a jimi se 

řídit. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obec Lužec nad Cidlinou 

 

 

 

 

 

Obec Lužec nad Cidlinou leží 8 km jihozápadně od Nového 
Bydžova. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1325, kdy je 
zmiňován vladyka Slavibor z Lužce. Z pozdějších majitelů 
připomeňme pány z Landštejna, Postupim, Pernštejna a rod 
Kinských. Do dnešních dnů pojí obec se středověkem její 
rozvržení do tzv. lánové vsi. Každého zaujme přímá centrální 
cesta s prostorným okolím. Tato úprava je dílem starostů na konci 
19. století. Lužec byl a je  ryze zemědělskou obcí. Jasnou 
dominantu obce tvoří stavba kostela sv. Jiří z roku 1872. Ve stínu 
stromů stojí Pomník obětem I. světové války (1928), pomník 
J. Husa (1931), kaplička Panny Marie, socha sv. Linharta, kterou 
roku 1845 obdržel od hraběnky Anežky Kinské tehdejší lužecký 
farář Josef Pařízek. Socha je navržena na kulturní památku. 
Původně socha stávala v klášterní zahradě chlumecké "Lorety". 

V současnosti je obec plynofikovaná, napojena na vodárenskou 

soustavu a v roce 2010 byla uvedena do trvalého provozu čistírna 

odpadních vod. Obec má 245 čísel popisných, 147 čísel popisných 

je trvale obydleno. Obec má 500 obyvatel. 



 

Obec Kosičky 

Obec Kosičky se nachází 23 km západně od Hradce Králové v 

nadmořské výšce 224 m v úrodné, mírně zvlněné krajině, při 

pravém břehu řeky Bystřice. Z dochovaných písemných památek 

je zřejmé, že v roce 1369 držel Kosičky Čeněk z Přestavlk, ale 

archeologické nálezy potvrdily, že obec existovala mnohem dříve. 

V dávné minulosti se zde zakládaly rybníky, z nichž se do dnešní 

doby zachoval Třesický rybník o rozloze 70 ha vodní plochy. Již v 

roce 1889 zde byla postavena jednopatrová budova dvoutřídní 

školy a v roce 1939 kulturní dům, v té 

době na venkově ojedinělý. Nyní zde 

má své sídlo Obecní úřad, Česká pošta, 

místní knihovna a nadále slouží pro 

společenský život obce. V letech 1996 

– 1997 byly na budovách školy a 

kulturního domu provedeny rozsáhlé 

rekonstrukce. V roce 1996 byla 

provedena plynofikace obce, 

dokončena stavba vodovodu a 

pokračuje výstavba a modernizace 

rodinných domů. Autobusové linky 

obstarávají spojení s městy Hradec 

Králové, Nový Bydžov, Chlumec 

nad Cidlinou a Nechanice. 

Občanům a chalupářům slouží v 

obci prodejna potravin, pohostinství a v létě vodní plochy na 

koupání, rekreaci a rybaře 



 

 

 

 

Město Nový Bydžov 

 

Město Nový Bydžov leží na severovýchodě 
České republiky v Královehradeckém kraji, 
přibližně90 km od hlavního města Prahy a 

necelých 30 km od krajského města Hradce Králové.  
Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v písemných 
pramenech již v roce 1305, vždy bylo a stále je významným střediskem 
Pocidliní.  
V roce 1569 se Nový Bydžov stal královským věnným městem. V letech 1751 
– 1784 bylo město Nový Bydžov sídelním městem nově vzniklého 
Bydžovského kraje.  
Ozdobou Novobydžovského náměstí je novogotická radnice z roku 1865 a 
barokní sousoší mariánského morového sloupu (dokončen 1716).  
Nový Bydžov 

vždy 

obohacoval a do dnes obohacuje kulturní akce a společenské dění v celém 

regionu. 

 



 

                         Obec Starý Bydžov 

 

První písemná zmínka o Bydžově je uvedena v listině 

českého knížete Bedřicha z 23. 04. 1186 ve dvou 

variantách - "Butsou" a "Buitsov".  

Ves byla už tehdy důležitým střediskem okolní oblasti. O jejím 

významu svědčí především poloha na polské cestě a o velikosti nepřímo 

údaj, že jen část Bydžova byla vyměněna za dvě vesnice. 

Původní ves Bydžov byla někdy koncem 80. let či počátkem 90. let 13. století 

povýšena na město, ovšem městské založení se na tomto vyvýšeném místě 

ukázalo zanedlouho nevýhodným - zřejmě vadila hlavně větší vzdálenost od 

řeky Cidliny. A tak snad ještě koncem 13. století, ale spíše koncem 14. století 

došlo k "přenesení města" na nynější místo a k jeho pravidelnému vyměření 

"na zeleném drnu".Po založení Nového Bydžova poklesl Starý Bydžov opět 

mezi vesnice, ale vzhledem k předchozímu vývoji nepřestával mít zvláštní 

postavení. Obec sdílela společné osudy s Novým Bydžovem až do roku 1549. 

První celkové údaje o počtu domů a počtu obyvatel jsou doloženy z roku 

1788 - tehdy ve Starém Bydžově bylo 70 domů a 473 obyvatel. V roce 1843 

měla obec 84 domů a 596 obyvatel. Největšího počtu obyvatel dosáhla obec 

při sčítání v roce 1910 - tehdy zde žilo 959 osob. 

V mezidobí let 1980 - 1990 byl Starý Bydžov spolu s několika dalšími obcemi 
připojen k Novému Bydžovu. Po komunálních volbách v roce 1990 je Starý 
Bydžov opět samostatnou obcí s obecním úřadem. 

Starý Bydžov je rodištěm hudebního skladatele a pedagoga Jana Maláta 
(1843 - 1915), autora klavírních a houslových škol, Hudebního slovníku, 
Nauky o hudbě, sběratele a upravovatele národních písní a autora oper 
"Stáňa" a "Veselé námluvy". Památku slavného rodáka připomíná pískovcový 
pomník s pamětní deskou, která sem byla osazena po zboření rodného 
domu, bývalé staré školy.  

 



 

Obec Zdechovice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Zdechovice se nachází jihovýchodně od Nového Bydžova. 
První písemná zmínka o obci Zdechovice pochází z roku 1311 
(chybně se uvádí rok 1334), ale název Zdechovice je znám až od 
roku 1720. V letech 1353 - 1363 držel obec Jakub ze Zechovice. 
Po zemanech ze Zdechovic v 16. století pánové z Vartenberka, od 
nichž je v roce 1516 odkoupil Vilém z Pernštejna. V roce 1547 
jeho syn Jan z Pernštejna prodává celé novobydžovské panství 
spolu se Zdechovicemi císaři Ferdinandu I., který je ještě téhož 
roku prodává Vilému z Valdštejna. Pak se majitelé střídali. V roce 
1783 proběhla Raabova reforma, za které byl častečně uspokojen 
hlad osadníků po půdě rozparcelováním statku Prasek. Ve 
Zdechovicích před 1. světovou válkou žil a tvořil akademický malíř 
Bohumil Kubišta. Název obce pochází od jména Zech (obec lidí 
zechových), tvar obce se objevuje poprvé až roku 1720.  
Obec leží v západní části okresu Hradec Králové v nadmořské 
výšce 280 m. Zdechovice tvoří typický malý venkovský celek 
smíšené obytné a zemědělské zástavby. Aktuální počet obyvatel 
je 172. V obci je vybudovaný vodovod, plyn, byla posílena 
elektrifikace. V obci je nově vybudovaný sportovní areál s 
dětským hřištěm, který slouží jako zázemí pro pořádání různých 
akcí.  
Z obce je překrásný výhled na pohoří Krkonoš  


