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eskomoravská kynologická unie
eskomoravská kynologická jednota

eskomoravská myslivecká jednota, z.s.

Klub chovatel  n meckých krátkosrstých oha  Praha

Severo eská pobo ka

po ádají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
pana Old icha Bubení eka a OMS Litom ice

ve spolupráci s honitbou MS Martinské strán ,
ASTUR Straškov - MS B íza, MS Rohatec - Libotenice

70. ro ník mezinárodní sout že NKO

MEMORIÁL
FRANTIŠKA VOJT CHA

o titul „Všestranný vít z NKO R 2017 - MFV“
se zadáním titul  CACT, res. CACT FCI

ve dnech 16. - 17. zá í 2017

Slavnostní zahájení 70. ro níku MFV se uskute ní

v sobotu 16. zá í 2017 v 8.00 hodin

v Kostelci nad Oh í - statek Dv r Perlová voda
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Pan František Vojt ch se narodil 16. ervence 1866 ve Zlivu u Libán . Již od 
svého mládí se v noval loveckým ps m. Vystudoval vyšší lesnický ústav v B lé 
pod Bezd zem. V té dob  již cvi il a p edvedl svého prvního oha e. Do prvního 
zam stnání nastoupil jako lesní adjunkt u hrab te Nostitze v Plané u Mariánských 
Lázní. V roce 1891 se ve svých 25 letech stal lenem Úst edního spolku pro 
ochranu honby a chovu ps  v Království eském. V roce 1901 se vrátil do svého 
rodného kraje, kde nastoupil u barona Libicka, jako lesní správce ve Sk ivanech. 
Ve svých 66 letech v roce 1932 odešel do d chodu. 

Byl pr kopníkem eskoslovenské myslivecké kynologie. Stal se funkcioná em 
tehdejší Kynologické unie, kde zastával funkci zemského kynologického referenta. 
Ú inn  propagoval lidovou myslivost a kynologii. Své bohaté zkušenosti 
z výcviku loveckých ps  ochotn  p edával mladým i zkušeným cvi itel m doma 
i v zahrani í. Své psy p edvád l na „hleda kách“ a výstavách v echách, na 
Morav , v Rakousku i v N mecku. Ke svým 80. narozeninám v roce 1946 obdržel 
od eskoslovenské myslivecké jednoty v Praze nádhernou plaketu, jako uznání 
za padesátiletou práci pro eskou kynologii a sou asn  byl jmenován vrchním 
rozhod ím na Memoriál Karla Podhajského v Plzni. 

Pan František Vojt ch zem el v Hradci Králové 17. listopadu 1946. 

Za sv j život vycvi il a p edvedl desítky oha , se kterými získal 63 prvních, 
22 druhých a 14 t etích cen. K trvalému uct ní památky Františka Vojt cha 
byl v roce 1947 založen „Memoriál Františka Vojt cha“, jako chovná zkouška 
n meckých krátkosrstých oha , o titul 

VŠESTRANNÝ VÍT Z NKO R

Díky Františku Vojt chovi a všem dalším 
nadšeným chovatel m a cvi itel m má naše 
sou asná kynologie tak vysokou úrove .                                                                                                                                      
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 estné p edsednictvo
70. ro níku Memoriálu Františka Vojt cha

Old ich Bubení ek Hejtman Ústeckého  kraje

Ing. Ji í Janota P edseda MMJ, z.s.

Ing. Miloš Fischer MBA Jednatel Myslivost s.r.o

Josef  Novák P edseda KCHNKO Praha

Ján Polák len DR MMJ, z.s.

Bc. Vladimíra Tichá lenka P edsednictva MKJ
 a lenka KK MMJ, z.s.

JUDr. František Hamerle P edseda OMS Litom ice

František Švec P edseda KK OMS Litom ice
 a len KK MMJ, z.s.

Mgr. Ladislav Chlupá  Starosta m sta Litom ice

Ing. Petr Medá ek CSc.M.B.A. Starosta m sta Budyn  nad Oh í

Inr. Ladislava Rejšková Starostka obec Libotenice 

Jitka Procházková Starostka obec B íza

Bc. Petr K íž Starosta obec Hrobce - Rohatce

Soldatek Petr DK-Beton s.r.o.

Tint ra Jaroslav Chládek & Tint ra a.s.
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Organiza ní výbor
70. ro níku Memoriálu Františka Vojt cha

editel: Antonín Žižka

Správce: Libor Kunt   

Jednatel: Ing. Ji í Formánek

Ekonom: Mgr. Eva Illová

Pov ená osoba: Antonín Žižka
 tel.: 777 626 250
 email: a.zizka@email.cz

Ubytování: Recepce Dv r Perlová voda

Truba i: Kulišová Hana, Králová Ladislava,
 Buncová Helena, He l Jan

Zpracování výsledk : Alena Piklová

Veterinární služba: MVDr. Košková Petra

Fotograf: Miloslav Kunt 

Po adatelská služba: Honitba ASTUR Straškov - MS B íza,
 MS Martinské strán , MS Rohatce –
 Libotenice, KK OMS Litom ice                                          

Vedoucí velké pole: Miroslav Švarc ml.

Vedoucí malé pole: Vladimír Stuchlý

Vedoucí vodní práce: Bohuš Šedivý

Vedoucí barvy: Rudolf Pražák 

Vedoucí vle ky: Pavel K íž

Vedoucí drobné disciplíny: Jaroslav Kušina 
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P R O G R AM

Pátek 15. zá í 2017

14.00 - 16.00 hod. sraz ú astník  MFV v Kostelci n/O - statek Dv r Perlová voda
  

16.00 - 17.00 hod. p ejímka ps  - veterinární prohlídka, focení v dc  se psy
  

17.00 - 18.00 hod. ubytování v dc  a rozhod ích na statku  Dv r Perlová voda
  

18.00 - 19.00 hod. porada rozhod ích na statku  Dv r Perlová voda
  

19.00 - 20.00 hod. pracovní zahájení 70. ro níku MFV na statku Dv r Perlová
 voda, losování a rozd lení ps  do skupin, organiza ní záležitosti
  

od 20.00 hod. spole enské posezení na statku  Dv r Perlová voda
                                     

Sobota 16. zá í 2017

6.30 hod. snídan  v míst  ubytování
  

8.00 hod. slavnostní zahájení 70. ro níku MFV na statku Dv r Perlová voda
  

8.45 hod. odjezd do honiteb a zahájení prací (les, pole, voda) 
  

19.00 hod. spole enský ve er na statku Dv r Perlová voda 

Ned le 17. zá í 2017

7.00 hod. snídan  v míst  ubytování
  

8.00 hod. zahájení 2. dne 70. ro níku MFV na statku Dv r Perlová voda,
 p edstavení chovných jedinc  a kandidát  chovu, následuje
 odjezd do honiteb a zahájení prací
  

Odpoledne: vyhlášení výsledk , p edání diplom  a v cných cen, slavnostní
 zakon ení 70. ro níku MFV
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PODMÍNKY SOUT ŽE

I.

Na MFV se zkouší podle platného zkušebního ádu pro VZ oha . 
Sout že se m že zú astnit  20 - 24 p s  a fen NKO bez rozdílu stá í, z toho 5 ze zahrani í. 
V p ípad  nenapln ní po tu zahrani ních ú astník  se doplní stanovený po et ps  z R. 
Po ádající pobo ka klubu má právo p ednostního výb ru pro 2 NKO a ti musí spl ovat 
podmínky pro výb r na MFV. 

Podmínky ú asti: 

U zahrani ních ú astník  mají p ednost ti, kte í mají jakoukoliv zkoušku z výkonu. 
Z R mají p ednost: 
1. Chovní psi a kandidáti chovu 
2. Chovné feny a kandidátky chovu 
3. Z ostatních ps  a fen ti, kte í absolvovali : 1. PZ a VZ v I. cen , nebo 
 2. PZ a LZ v I. cen , nebo
 3. PZ a SZVP v I. cen , nebo
 4. PZ nebo LZ v I. cen .
4. Psi a feny startující opakovan  v po adí: neusp l, III. cena, II. cena, I. cena. 

U ú astník  z R mají p ednost lenové KCHNKO Praha, kte í v tomto klubu zapisují 
vrhy a registrují chovné jedince. 
O výb ru NKO na tuto sout ž rozhodne výbor KCHNKO Praha po termínu uzáv rky 
p ihlášek. 
Neobstojí-li pes nebo fena v n které disciplín , v sout ži dále nepokra uje. 
Této sout že se m že NKO zú astnit opakovan . 

II.

Vít z v I. cen  získá ocen ní „Všestranný vít z NKO R 2017 – MFV“ a bude zapsán 
do pam tní knihy vít z . Všichni v dci obdrží diplom a hodnotné v cné ceny. 
Návrh na ud lení titulu CACT obdrží pes, který se umístil v I. cen  s nejvyšším po tem 
bod . Druhý pes v po adí v I. cen  obdrží res. CACT. 
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III.

Sbor rozhod ích na návrh KCHNKO Praha deleguje MKJ. 

IV.

P ihlášky zasílejte doporu eným dopisem na adresu výcviká e klubu: 

Švábek Jan 
Dlouhý Újezd 177 
347 01 Tachov 

Uzáv rka p ihlášek je 14. srpna 2017 

K p ihlášce bude p ipojena kopie pr kazu p vodu psa. 

Výbor KCHNKO Praha si vyhrazuje právo výb ru ps  a fen pro tuto sout ž. 
O výsledku výb ru budou v dci ps  písemn  vyrozum ni do 19. srpna 2017. 

V.

Vlastník vybraného psa uhradí startovné ve výši 3000 K .
Pokud je vlastník len KCHNKO Praha má 50 % slevu, uhradí tedy 1500 K .

Úhrada bude provedena do 4. zá í 2017 p evodem na ú et KCHNKO Praha

. ú.: 185368601/0300 
Mgr. Eva Illová 

Variabilní symbol: 012017

Pokud platba nebude uskute n na v daném termínu, bude automaticky tento v dce 
vy azen a bude povolán náhradník. V dce vybraného psa ze zahrani í uhradí 
startovné p i p ejímce ps  v pátek 15. zá í 2017. Svoji ú ast musí potvrdit 
písemn  výše uvedenému výcviká i klubu do 31. srpna 2017. 
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POKYNY PRO VEDOUCÍ PS

I.

Doklady k ú asti na sout ži: 
1/ Pr kaz p vodu psa. 
2/ V dce psa musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní pr kaz, pr kaz zbran
    a doklad o pojišt ní. 

II.

V dce se dostaví k sout ži v as, musí být vybaven podle zkušebního ádu, myslivecky 
oble en a se zbraní. V dce, který nevlastní loveckou zbra , toto nahlásí po adateli do
4. zá í a za poplatek 200 K , který zaplatí p i prezentaci mu bude p id len st elec.

III.

Po adatel neru í za p ípadná onemocn ní ps , za úhyn nebo ztrátu psa a neru í za 
škody zp sobené psem v pr b hu sout že. Za škody zp sobené psem ru í v dce psa.
O krmení psa se stará v dce sám. 

IV.

K sout ži nebudou p ipušt ni nemocní jedinci a hárající feny. 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

I.

Sout že se mohou zú astnit jen zdraví psi, v dobré kondici a musí pocházet z místa 
prostého nebezpe ných nákaz p enosných na masožravce. 

II.

Psi a feny chovatel  z R musí být doprovázeni o kovacím pr kazem, nebo pasem 
zví ete v zájmovém chovu (dle § 6, odst. 3, zákona . 166/1999 Sb. v platném zn ní), 
kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklin , psince, parvoviróze, infek ní hepatitid  
a leptospiróze a zví e bude v imunit  proti t mto nákazám dle doporu ení výrobce 
o kovací látky. V dokladu zví ete musí být uvedena doba ú innosti látky. Psi chovatel
z lenských zemí EU a t etích zemí musí spl ovat podmínky dané na ízením Evropského 
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5. 2003 ve zn ní pozd jších p edpis . 

Psi a feny, kte í neprošli ve stanovené dob  veterinární p ejímkou, se nesmí sout že 
zú astnit! 
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Disciplíny 70. ro níku Memoriálu Františka Vojt cha
prob hnou v t chto honitbách:

Polní disciplíny: ASTUR Straškov - MS B íza

Lesní disciplíny: MS Rohatce – Libotenice 

Vodní disciplíny: MS Martinské strán , RS MO Libochovice

UBYTOVÁNÍ

Pro delegované rozhod í je ubytování zajišt no na statku Dv r Perlová voda - 
Kostelec n/O.
V dci, rodinní p íslušníci a korona si zajištují ubytování na statku Dv r Perlová voda 
-  Kostelec n/O
E-mail: recepce@dvurperlovavoda.cz  Tel. (+420) 416 813 594 od 7,oo – 19,oo hod
 

STRAVOVÁNÍ

Pro všechny ú astníky MFV je stravování zajišt no na statku  Dv r Perlová voda 
Ob erstvení je po oba sout žní dny zajišt no po adateli v poli a v lese.

DOPRAVA

B hem sout že si v dci a korona zajiš ují dopravu do honiteb vlastními prost edky. 

Klub chovatel  n meckých krátkosrstých oha  Praha, severo eská pobo ka 
srde n  zve všechny p átele myslivosti, myslivecké kynologie a p íznivce n meckých 

krátkosrstých oha  k zhlédnutí této vrcholné kynologické sout že. 

za KCHNKO Praha
                                                          
P edseda Josef Novák                      P edseda severo eské pobo ky Antonín Žižka    
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Dosavadní vít zové Memoriálu Fran  ška Vojt cha

MEMORIÁLU FRANTIŠKA VOJT CHA

Rok Místo konání Jméno psa-feny Jméno v dce

1947 Hradec Králové Alan Š  tary Kellerstein J. Praha

1948 Krom íž Chodka Záb hlice Šmikmátor Zd. Krásov

1949 Jihlava Mars Tišnov Knoll R. Brno

1950 Opo no Cita z Ka kovských vr. Pátek J.

1951 Koje  n Dar z Považita Laco

1952 Jihlava Lux z Uh ic Slabý J. Polabec

1953 Kolín Palha z H ebíkova MUDr. Brunclík

1954 Nymburk Bor Záb hlice State ný Fr.

1955 Mor. Písek Erno ze Strakova Zemánek B. M. Písek

1956 Ostrava Ron Zahrádky Šrámek R.

1957 Opava Borka Javo ice Šmikmátor Zd. Zvršiv

1958 Ji ín Erik z Radimku Charouzen B. Cerhenice

1959 Chlumec nad Cidl. Flot od Žižkova stolu Mazura Fr. Chot bo

1960 P erov Dral Javo ice Krystl J. Rad ice

1961 Nymburk Drak ze Smrkové luhy Rumreich O. Oslavany

1962 . Bud jovice Car Javo ice Šmikmátor Zd. Zvršiv

1963 Svršov Foro z eských luh Pražák A. .Bud jovice

1964 HK-Brno Bor z Nešina Tošovský J. Litomyšl

1965 Pardubice Arno z Sedláku Nejedlý M. Detence

1966 Tábor-Ji ín Astor z Homolky erný J. Opo no

1967 Havlí k v Brod Tom von Hanstein Hlouch St. Brno

1968 nekonal se

1969 Znojmo-Nymburk Aron ze Strunkovic Chán E. V.B ezí

1970 Rakovník Edon z Klu e Munzar V. Hr.Králové

1971 Strážnice César z Kv tele Novák J. Klapý

1972 Kut.Hora-Brno Triola v.d.Haraska Pa es V. N.M st.n.V.

1973 Opo no-Nám š Brit z Opletova Fišera Vl. Olomouc

1974 Litom ice.-Jihlava Dan z Hejtmánku Hradil A. Chropyn

1975 . Bud jovice Majka Ko enice Novák J. Kolín

1976 P erov Borek ze Žlíbku Cetl . O echov

1977 Opava Gal z Nezvalova kraje Bannas O. Šurany

1978 Ostrava Majka z Kloko ky Hendl J. Lukavec

1979 Most Heros Želevská kysel. Mareš J. Straškov

1980 Ostrava Freyr Javo ice Šmikmátorová Domašov

1981 P erov Ivan z Nezval. kraje Bannas O. Šurany

1982 Nymburk Jas z Dvorov Bannas O. Priberta

1983 Klatovy Ora z Husína Dr.Nejdl J. Klatovy

1984 Litomyšl Nurmi Tišnov Banás O. Priberta

1985 Rakovník Gron Dráta e Banás O. Priberta

1986 Prost jov Gera z Pod br. Rov. Kratochvíl V. Keblice

1987 Ostrava Zyr od Šumborky Van ura V. Úmyslovice
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1988 Klatovy Gron z Písec. Ameriky Hynek R. Písek

1989 Nám š Aran z Panš áku Knotek M. Mohelno

1990 Havlí k v Brod Hexi z Písec. Ameriky Hynek R. Písek

1991 Mladá Boleslav Fa  na z Vrchlabí. Luk Chvalovský Fr. Pod brady

1992 eská Lípa Body z Davle Vinic Dufek Vl. Davle

1993 Klatovy Kazi ze Zítkov. ryb. Dvo ák V. Mažice

1994 Náchod Bojar Tišnov Knotek M. Mohelno

1995 Brno-venkov Bora Fransto Hrouda J. Kolín

1996 Pod brady Jola od Sv tlíku Formánek J.  Bílý Kostel 

1997 Pardubice Nero Skalník Ing.Klement L. Lipník n.B.

1998 eská Lípa Flik od Blatského pot. Dvo ák V. Mažice

1999 P erov Toxi Huntrs of Gra es Navrá  l P. N.He mínovy

2000 . Bud jovice Or Afoli Formánek J. Bílý Kostel

2001 Rychnov nad Kn žnou Nestor z Tarnow. kr. Banás O. Šurany SK

2002 Ra ice Mars z Kv tele Hendl J. Lukavec

2003 Tachov Kety z Lu kovic Dufek R. Bojanovice

2004 Vnorovy Vigo Afoli Viktora T. B ilice 

2005 Kolín Fedra z epeláku Semerád Vl. D.He manice

2006 Bartošovice n.M. Cilka z Ok ešic Macák Štefan Vištuk SK

2007 Nové M sto nad Metují Ram z Jaroslav. polí Drahokoupil F. Jilemnice

2008 T ebo Gona z epeláku Semerádová M. D.He manice

2009 Plze Lord z m sta Bud j. Ing. Prázný .Bud jovice

2010 Liberec Orka ze Srbeckých luh Malý P. Frýdlant v .

2011 Veselí n. M. Basty zo Šurianského kopca Banás O. ml. Šurany

2012 Fry ovice Gary z Visálku Hendl J. Lukavec

2013 Kutná Hora Kyd z Koroptvárny Drahokoupil Fr. Jilemnice

2014 Bohu ovice u Litomyšle Perla od V žeckého potoka Jelínek B. Morkovice

2015 Písek Nik od Borovanské t n Kotlík Ji í Strakonice

2016 Tachov Cora zo Surianského kopca Dufek Radek Bojanovice

                                                    

Dosavadní vít zové Memoriálu Fran  ška Vojt cha

MEMORIÁLU FRANTIŠKA VOJT CHA

Rok Místo konání Jméno psa-feny Jméno v dce
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M sto Litom ice

Litom ice s tém  25 tisíci obyvateli jsou jedním z nejstarších a nejkrásn jších eských m st. 
Z jedné strany jsou lemované soutokem Labe a Oh e a ze strany druhé malebnou krajinou 

eského st edoho í. Nazývány jsou vstupní branou do Zahrady ech.  Historickou slávu 
královských Litom ic jako n mí sv dkové p ipomínají gotické, renesan ní i barokní stavby 
chrán né v m stské památkové rezervaci.  Z 256 objekt  je jich 104 zapsáno na státním seznamu 
nemovitých kulturních památek a tém  všechny je naleznete v historickém m stském jádru, 
které je ohrani ené z velké ásti dochovaným gotickým opevn ním.

Litom ice však nejsou jen m stem bohaté historie. V sou asnosti žijí p edevším rozmanitými 
kulturními a sportovními akcemi. Navštívit je možno galerii, muzea, divadlo, kina, adu 
sportoviš , v etn  zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu i letního koupališt  u Labe, 
nebo relaxovat v parcích, p ípadn  na St eleckém ostrov  i se kochat kouzelnou krajinou 
a vinicemi z paluby výletní lod  Porta Bohemica, která odsud v pravidelných intervalech 
vyplouvá.  Jsou i oblíbeným místem milovník  cyklistiky. Na výstavišti se b hem roku koná 
množství zajímavých výstav, z nichž nejnavšt vovan jší je podzimní veletrh Zahrada ech 
s nadregionálním významem.
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M sto Budyn  nad Oh í
 
První zmínka o osad  Budyn  nad Oh í pochází z devátého století . V oblasti dnešního m sta 
byl vybudován d ev ný hrad, který strážil Brod p es eku Oh í. Tato odd lovala knížetství 
pražské a bílinské. Posléze byl tento d ev ný hrad p estav n na kamennou tvrz a obehnán 
mohutnými kamennými zdmi. Již v té dob  se za alo formovat okolo vodního hradu m sto 
se jménem Budyn . Osada Budyn  byla povýšena na m sto králem Václavem II a de  nitivní 
potvrzení m stských práv bylo vydanou listinou stvrzeno roku 1302. Královské m sto Budyn  
se t šilo svým královským výsadám až do roku 1336, kdy bylo od eského krále vykoupeno 
šlechtickým rodem Zajíc  z Hazmburka. Tito šlechticové vládli na Budyni bez mála 300 
let a za jejich vlastnictví docílila Budyn  nejv tšího rozmachu a to nejen zem d lského, ale 
i obchodního. M sto v tomto období požívalo mnoho výsad, kterými se mohlo honosit jen 
n kolik sídel v dalekém okolí. Za zmínku zcela jist  stojí právo útrpné neboli výkon práva 
katovského. Država m sta Budyn  rodem Zajíc  z Hazmburka až do první poloviny 17. Století. 
V tomto období se panství mohlo honosit bohatým spole enským a v deckým životem a bylo 
podpo eno p ízní mnoha významných osobností kulturního , ale i jiného spole enského 
prost edí.
Posledním z majitel  byl rod Herberstein , kte í vlastnili hrad až do roku 1945, kdy byl 
Benešovými dekrety zkon  skován a následné p id len m stu Budyn  nad Oh í. Panství 
budy ské se vždy t šilo p ízni lovc  a okolní lesy skýtaly rozmanité možnosti lovc  a nimrod  
ve všech asových epochách. I v sou asné dob  je na území m sta bažantnice, ve které se 
hospoda ilo již od roku 1957.
Dovolte mi, abych Vás jménem  m sta p ivítal na jeho území a pop ál Vám všem krásné zážitky 
p i pobytu v našem regionu.
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Obec Libotenice

Obec Libotenice se nachází p ibližne na polovin  cesty mezi Roudnicí nad Labem a Terezínem.
Leží na vyvýšenin  nad ekou Labe, která již od pradávna lákala lid rozli ných kultur k osídlení. 
První písemná zmínka o obci pochází z kon  rma ní listiny P emysla Otakara I. z roku 1226. 
V listin  se praví, že již král Vladislav I. daroval kolem roku 1150 ást obce Lubothinicz 
i s p ívozem p es eku Labe doksanskému klášteru s povolením dovážet s l a jiné zboží po Labi 
ze Saska bez cla. K tomu m l klášter vlastní lod  s domovským p ístavem v Libotenicích. eka 
poskytovala práci p i lodní p eprav , ale i obživu s možností lovení ryb. Labe však nep inášelo 
jen radosti, ale i starosti se záplavami. 
K architektonickým skvost m pat í kostel svaté Kate iny Alexandrijské a pozdn  barokní 
kaple svatého Isidora.Turisté zde mohou navšívit unikátní Galerii kraslic. Lodní doprava 
byla podpo ena vybudováním velkého a malého p ístavu.V obci se také nachází základní 
a mate ská škola. Dále nechybí rybá i, myslivci, fotbalový klub a tv r í innost d tí zajiš ují 
místní maminky z klubu Pastelka. Obnovena byla jednotka sboru dobrovolných hasi  a k tanci 
i poslechu nám pravideln  hraje kapela Šraml Žíznivé osady.
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Poznámky:
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