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Program 11. ročníku Jihomoravského poháru 
2019 

VZ se konají pod záštitou OMS Prostějov. 

Sobota 7. září 2019  

 

7:00  Sraz účastníků a rozhodčích, Přejímka psů 
veterinární prohlídka, losování, porada 
rozhodčích. Vše Hospoda u Rybníka Věžky 
u Kroměříže. 

9:00  Slavnostní zahájení,  
  odjezd podle skupin na místa  
  jednotlivých disciplín 

10:00  Průběh prací – pole, voda, les 

20:00  
 

Přátelské posezení účastníků JMP 
Hospoda u Rybníka Věžky 

 

Neděle 8. září 2019 

8:00   Zahájení druhého soutěžního dne, 
odjezd na místa jednotlivých disciplín 
do honiteb 

17:00  Losování tomboly 

18:00  Vyhlášení výsledků, slavnostní 
ukončení 



 Všeobecné ustanovení pro účastníky 
Jihomoravského poháru 2019 

Stanovené veterinární podmínky pro konání JMP: 

Všichni psi, kteří se účastní tohoto JMP musí být 
klinicky zdraví a budou na něj doprovázeni očkovacím 
průkazem obsahujícím záznam o tom, že byli v době od 30 
dnů do jednoho roku před přemístěním na soutěž očkováni 
 vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) 
veterinárního zákona a podle vakcinačního schématu 
stanoveného výrobcem vakcíny v imunitě proti psince, 
infekční hepatitidě, arboviróze a leptospiróze. 

Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí 
musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a 
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

Psi, kteří nebudou doprovázeni zmíněnými doklady, 
nesmí být při přejímce vpuštění do areálu svodu. Toto se 
týká i psů, kteří se soutěže přímo neúčastní, ale jsou v 
areálu přítomni. V případě změny nákazové situace v místě 
konání, okrese či ČR mohou být tyto podmínky změněny. 

Ubytování 
Pro rozhodčí je ubytování zajištěno. Pro vůdce a 

koronu pořadatel z kapacitních důvodů ubytování nemůže 
zajistit. Ubytování si každý sjednává individuálně.  

Doprava 
Doprava účastníků JMP do honiteb bude probíhat 

vlastními dopravními prostředky.  

 

 

 



Stravování 
Stravování bude pro všechny účastníky během JMP 

zajištěno přímo v místech jednotlivých disciplín. 

Pokyny pro vůdce 
Vůdce psa se dostaví k JMP včas, myslivecky 

oblečen, s loveckou zbraní a platnými doklady. Není-li 
držitelem loveckého lístku a zbrojního průkazu, bude mu za 
poplatek 300 Kč/ za každý den, přidělen náhradní střelec. 
Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu 
psa. Krmení psa si zabezpečí majitel. 

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a 
tituly. 

Německy krátkosrstý ohař, Český fousek, KBO,  

Plemena zastřešující klub MSKAO, KDLO, KCHHMO, 
KCHVO. – dohoda klubů o zadávání pracovních titulů 

 

Zadává se lovecká upotřebitelnost pro  VZ. 

Sbor rozhodčích na návrh klubu deleguje ČMKJ 
Praha. 

Zkouší se dle platných zkušebních řádů pro 
všestranné zkoušky ohařů. 

Výbor klubu si vyhrazuje právo výběru psů a fen na 
JMP. 

 

Přihlášku spolu  s kopií PP zasílejte na adresu: 
Zdenek Putna, Mělčany 26, Dolní Kounice, PSČ 664 
64,  nebo na email: zdenekputna@centrum.cz 
 
 
 
 



Startovné: 3 000,- Kč, členové klubu KKO z. s. 2 000,- Kč 
Uhraďte na účet klubu 

Bankovní spojení klubu: KKO se sídlem v Brně 
       Jana Malá 
       Hybešova 7 
      664 12 Oslavany 

číslo účtu: 1349982339/0800, variabilní symbol 2019 

Do zprávy pro příjemce uveďte JMP - VZ a jméno 
vůdce psa. 

Pokud platba nedojde do 10. 8. 2019, bude automaticky 
tento vůdce vyřazen a povolán náhradník. (provozní 
důvody a čerpání dovolené) 

 

Informace 

Po celou dobu konání JMP 2019 budou informace 
podávány v místech výkonu prací.  

Organizační výbor JMP 2019 si touto cestou 
dovoluje poděkovat všem sponzorům za podporu při 
organizaci této významné kynologické události. 

 

Ochrana osobních údajů GDPR:  

Přijetím na tuto soutěž, vůdce i majitel předváděného 
psa i feny souhlasí, že budou jeho osobní údaje zveřejněny 
na soudcovských tabulkách, diplomech a výsledkových 
listinách. Dále souhlasí, že fotografie s jeho osobou budou 
použity v rámci klubu a prezentace této soutěže.  

Rozhodčí taktéž přijetím své nominace souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů a fotografií v rámci 
agendy tohoto memoriálu.  

 



Vážení přátelé myslivecké kynologie, 

  v krátkosti bychom Vám chtěli představit prostředí, v 
kterém bude probíhat 11. ročník Jihomoravského poháru 
- všestranné zkoušky ohařů 2019. Pořadatel je Klub 
krátkosrstý ohař, z. s.. Jihomoravský pohár se bude 
odehrávat v honitbách MS Troják Věžky – Zlobice, ve 
kterém se budou odehrávat lesní práce, práce na poli se 
odehrávají v honitbě MS Mořice - Vrchoslavice, vodní 
práce budou v honitbě MS Želeč. 

Myslivecké spolek Troják Věžky Zlobice. 

  Držitelem honitby je Honební společenstvo Věžky - 
Zlobice. Výměra honitby je 1491 ha, z toho 194 ha les, 
smíšené kultury s dostatečným zastoupením zeleně, 
remízků a luk a vodních ploch. Honitba se nachází v 
severozápadním okraji okresu Kroměříž, v jižní části je 
součástí Zborovského lesa, severním okrajem hraničí s 
Křenovským lesem. 
  V honitbě se vyskytuje zvěř spárkatá – srnec, 
muflon, černá. Z drobné zvěře je zastoupen zajíc a bažant. 
Myslivecký spolek má 25 členů, 2 čestné členy a 3 zájemce 
o členství, ale vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu 
stavu se někteří již aktivního života ve spolku neúčastní. 

 Zkoušky psů mají v našem spolku dlouholetou 
tradici (pořádání VZ ohařů – Moravskoslezský pohár 2002, 
VZ 2005, 2010 a 2015, dále jarní, lesní a podzimní zkoušky 
ohařů a malých plemen) a jsou vyhlášené svou dobrou 
organizací a vysokou návštěvností odbornou i laickou 
veřejností. 

Myslivecký spolek Troják Věžky – Zlobice věnuje 
vůdci psa, který předvede nejlepší práci v lesních 
disciplínách odlov trofejového muflona. 



 

Obec Věžky a Vlčí Doly 

  Obec Věžky se nachází cca 12 km od Kroměříže, k 
ní je přidružená obec Vlčí Doly. Věžky jsou především 
známé našim zahrádkářům, pro něž se tu už delší dobu 
konají pravidelné zahradnické výstavy ZAHRADA VĚŽKY.  
       První zpráva o Věžkách pochází z roku 1348 a už 
tehdy tu stávala tvrz, podle níž se její majitelé psali 
vladykové z Věžek. První z nich se jmenoval Jenčík z 
Věžek a poslední z rodu tu žil ještě r. 1466.  
  Po několikerém střídání vrchnosti koupili statek ve 
Věžkách r. 1747 bratři z uherského šlechtického rodu 
Bajajů – Jan Antonín a Leopold Josef, kteří v místech 
zaniklé tvrze postavili barokní panský dvůr. Bajanové 
statek prodali už r. 1786 rodu Weisserburků, kteří jej v r. 
1863 prodali za 320 000 zl. velkoprůmyslníkovi 
Abrahamovi Popletovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi. 
Po smrti Poppera a Mořice Redlicha je odevzdána polovina 
Theodorovi a Gustavovi Redlichovým, povýšeným do stavu 
šlechtického. Posledními majiteli panství byli Oto a Dr. 
Felix Redlichovi. Weissenburkové ve Věžkách postavili v 
polovině 19. století na místo barokní stavby nevelký, ale 
architektonicky zajímavý zámek, který se však záhy stal jen 
příbytkem pro panské úředníky až do r. 1945. V roce 1904 
byl Gustavem Redlichem postaven kostel v krásném 
renesančním slohu, který byl vysvěcen 6. 11. 1904. Pod 
kostelem se nachází hrobka rodiny Redlichů. 
  V parku lze mimo jiné shlédnout památný strom 
(platan) – stáří přes 280 let, výška 28m, obvod kmene ve 
výši 1m od země je 597cm a ve výši 55cm – 627cm. Za 
obcí (800m) směrem na Kroměříž stojí pomník amerického 
pilota Jamese Hofmana, který padl 24. 8. 1944 při leteckém 
souboji s německými stíhači. 



  V obci žije cca 400 obyvatel a rozloha katastru činí 
643ha. 
  Od roku 1996 má obec vlastní znak a prapor, který 
je řešen tak, že v zeleném štítu jsou dvě stříbrné věže s 
cimbuřím a mezi nimi středověká zbraň – zlatý řemdih. Dva 
takové řemdihy měli ve svém znaku někdejší vladykové z 
Věžek a nově navržený znak tedy připomíná i historii obce. 
Zelené pole štítu symbolizuje zahrádkářství, jež obec v 
dnešní době proslavuje. 
  Největší a vrcholnou akcí obce Věžky bývají 
zahrádkářské výstavy ZAHRADA VĚŽKY v měsíci květnu, 
srpnu a září, kterých se zúčastňuje přes 30 tisíc 
návštěvníků z celé republiky. Pro tyto akce jsou připravena 
velká záchytná parkoviště a celý areál s různými 
zahradnickými sortimenty, atrakcemi a občerstvením. 
  Obec Věžky se muže pochlubit nově 
zrekonstruovaným parkem a výstavním areálem 
ZAHRADA VĚŽKY, novým sportovním areálem a 
protipovodňovými rybníky a poldrem, včetně nové čistírny 
odpadních vod. V současné době se zpracovávají projekty 
na obnovu zeleně v krajině v okolí obcí Věžky a Vlčí Doly. 
 
 

Obec Zlobice-Bojanovice 

Obec Zlobice se nachází 7 km západně od 
Kroměříže v nadmořské výšce 228 m, žije zde 610 
obyvatel. Zlobice – Bojanovice jsou integrovanou obcí 
(původně svobodný dvorec) První písemná zmínka o 
Bojanovicích pochází z roku 1195. Obě vesnice jsou od 
roku 1521 spojeny s kroměřížským panstvím. Znak a 
prapor zobrazuje dvojitý kříž (připomíná Cyrila a Metoděje, 
patrony zlobického kostela), integrované Bojanovice 



symbolizuje lípa, resp. lipový list. První písemná zmínka o 
obci Zlobice pochází z roku 1078 (jedna z nejstarších na 
okrese), kdy je uváděn v majetku kláštera Hradisko u 
Olomouce. Od roku 1621 byly Zlobice v majetku 
olomouckého biskupství. 

Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje, 
postavený v letech 1897 – 1899. První škola byla 
postavena v roce 1788, další roku 1889. Z kulturních 
památek se ve Zlobicích dochovala kaple Panny Marie 
Lurdské z roku 1916. V Bojanovicích se stará kaple zřítila 
roku 1942, nová byla vysvěcena v roce 1947. V obci působí 
Sbor dobrovolných hasičů. TJ Sokol Zlobice, Český svaz 
žen, Ferdyšova divadelní kočovná společnost, Myslivecký 
spolek, jež má sídlo ve Věžkách.  Spolu s kulturním 
výborem při OÚ ve Zlobicích organizují pro občany různé 
společenské a sportovní akce. Obec udržuje lidové tradice, 
jako vodění medvěda, pochovávání basy, kácení máje. 
V současné době obec Zlobice směrem k Věžkám buduje 
protipovodňový mokrý poldr, jenž bude sloužit taktéž jako 
přirozené napajedlo pro zvěř v krajině. 

 

Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice – Malé pole 

Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice hospodaří 
na výměře 713,3 ha honební plochy. Zemědělský půdní 
fond 680,2 ha, vodní plocha 6,1 ha, ostatní plocha 2,70 ha. 
Název honitby je Vrchoslavice Haná.  

V honitbě Mysliveckého spolku Mořice – 
Vrchoslavice se nachází biokoridory – Mokroš a Lopaťák, 
2 suché poldry, biopás a potravní políčka. V roce 2010 byla 
v honitbě Mysliveckého spolku Mořice – Vrchoslavice 
vyhlášena koroptví oblast. 

Myslivecký spolek hospodaří se zvěří bažantí, 
zaječí a zvěří srnčí. Kmenový stav bažantí zvěře je 120 ks. 



Normovaný jarní kmenový stav zaječí zvěře je 119 ks.    
Normovaný jarní kmenový stav srnčí zvěře je 33 ks.  

Největší problém v honitbě je silniční komunikace. 
Během roku je průměrně usmrceno 5 - 6 ks srnčí zvěře. 
Dále se loví zvěř černá, která není normována, v počtu 2 - 
6 ks ročně.      

Pokud jde o lov drobné zvěře v honitbě 
Mysliveckého spolku Mořice – Vrchoslavice loví se 
průměrně za rok 40 divokých kohoutů, 45 zajíců. V honitbě 
se nachází také populace koroptví polní v množství 20 ks.  

Největší škody na drobné zvěři jsou způsobeny 
predátory, především jde o straku obecnou, lišku obecnou, 
jezevce lesního, vránu obecnou šedou, kunu lesní, kunu 
skalní. Všechny tyto predátoři jsou loveni, aby v honitbě 
zůstávala naše krásná drobná zvěř, která je velice důležitá 
k výchově a výcviku loveckých psů. 

Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice věnuje 
vůdci psa, který předvede nejlepší práci v polních 
disciplínách pozvánku na hon. 

 

Obec Mořice 

Mořice jsou v rovinaté krajině jižně od městečka 
Němčice na Hané na pravém břehu řeky Hané. První a 
nejstarší písemná zmínka o osadě Mořice je v listině z 27. 
ledna 1238. Tento písemný dokument je dostatečným 
důkazem, že osada Mořice v tomto období již existovala. 
Počínaje rokem 1238 začíná historie jedné z nejstarších 
obcí na Hané.  Historické jádro obce tvoří náves s 
dominantou kostela sv. Martina v barokním slohu, spolu 
s 18 barokními sochami na balustrádě kostela a zámek 
v empírovém slohu se středovou čtyřbokou věží, 



zakončenou oktogonem s helmicí, která je dodnes 
dominantou obce.  

 

Myslivecký spolek Želeč – Vodní práce 

MS Želeč je součástí HS Brodek u Prostějova, které 
pronajímá 5 honiteb mysliveckým spolkům. 

     Honitba má 830 ha, převážně intenzivně obdělávané 
zemědělské půdy, jediným vodním větším komplexem je 
rybník se svým okolím, kde budou probíhat vodní práce. 
Celou honitbu prostupují biokoridory, které obec úspěšně 
rozšiřuje.  Na první pohled se tato honitba jeví jako ráj pro 
drobnou a srnčí zvěř. Opak je pravdou, velice nízké stavy 
zvěře jsou způsobeny obecně známými faktory, co je třeba 
zdůraznit je obrovské množství všech druhů motáků, 
volavek a racků, kteří se kolem rybníka soustřeďují a tak 
nedají možnost se zvěři v honitbě rozmnožovat.  
V poslední době se v oblasti rybníka objevují krkavci, kteří 
se jednak slétají od lesa a určitá část z Němčické skládky. 
Vyžití pro 25 členů MS Želeč v oblasti lovu je lov kachen, a 
minimální lov bažanta a zajíce prakticky nelovíme. 

    MS má vlastní zázemí, kde se nám postupně podařilo 
vybudovat pěknou myslivnu, kde pořádáme mimo hony i 
společenské akce, oslavy apod. Věříme, že do budoucna 
se nám lovecké vyžití zlepší.  

 

Myslivecký spolek Želeč věnuje vůdci psa, který 
předvede nejlepší práci na vodních pracích pozvánku 
na kachní hon. 

 

 

 

 



Obec Želeč 

Obec Želeč se nachází přibližně 20 km jižně od 
Prostějova. Rozkládá se v mělké terénní prohlubni 
protilehlých jižních a severních svahů a přirozeně kopíruje 
mírně zvlněný terén. Historické jádro obce tvoří protáhlá 
široká ulicová náves s dominantou kostela sv. Bartoloměje. 
Náves je ukončena na severozápadě shlukem domků, na 
východní straně areálem statku s památkově chráněnou 
sýpkou a poklonou sv. J. Nepomuckého. Prostor návsi je 
vymezen řadovou zástavbou původních zemědělských 
usedlostí s nadměrnými zahradami a je vyplněn zelenými 
plochami s bohatou lipovou alejí. Obec se postupně 
rozvíjela obestavováním komunikací směrem východním, 
kde končí hřbitovem, západním podél silnice k Brodku u 
Prostějova a místních komunikací k bývalému lomu a k 
nynějšímu sportovnímu areálu. Nejnovější zástavba se 
nachází podél původní Záhumenní cesty na severním 
okraji obce Želeč. 

 

Myslivecký spolek Nezamyslice – Velké pole 

Nezamyslice 

Obec leží při vodním toku, název má podle knížete 
Nezamysla a její koncovka -ice je příznačná pro nejstarší 
sídla Slovanů. První písemná zmínka o Nezamyslicích 
pochází z r. 1283, kdy se jejich držitel píše Bohuslav z 
Nezamyslic, který na nich zajistil své sestře, mnišce v 
klášteře sv. Jakuba v Olomouci, ročně dvě hřivny tak 
dlouho, dokud jí nesplatí věno 20 kop grošů. Po pánech z 
Kravař měl jejich část Beneš z Kravař a prodal ji r.1377 také 
Ctiboru z Cimburka. r.1385 Markéta, vdova po Janu 
Skvárovi prodala vše, co jí v Nezamyslicích patřilo  Peškovi 
Puklici, který ještě téhož roku vše prodal agustiniánskému 
řádu kanovníků v Lanškrouně. Tento řád koupil již v r. 1383 



celou část Nezamyslic patřící Ctiboru z Cimburka a tak se 
stal jediným pánem celých Nezamyslic a podržel je 400 let. 
Řád augustiniánský se za husitských nepokojů přestěhoval 
do kláštera všech svatých v Olomouci a byl Nezamyslickou 
vrchností až do r. 1784. Když stát potřeboval peníze, prodal 
Nezamyslice 13. října 1813 hraběti Segurovi za 76000 
zlatých. Ten sem občas jezdíval a hraběnka byla asi štědrá, 
když za klínek hanáckého vdolku darovala do č. 2 klín pole 
velikosti tří měřic a do č.9 půlkruh pole za půl vdolku. Hrabě 
prodal Nezamyslice již 28.ledna 1819 rakouskému 
arciknížeti Ferdinandu d´Este. Ten byl poslední 
Nezamyslicku vrchností. Po rozpadu zůstal v obci z panství 
zbytkový statek s majiteli J. a K. Budinovými, který pak 
získal zdejší občan Jaroslav Soušek. Měl rozlohu 38,5 ha. 

Myslivecký spolek Nezamyslice věnuje 
pozvánku na hon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sponzoři Jihomoravského poháru 2019 
 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
 

Agrodružstvo Morkovice, Morkovice  

Benda Libor, Vinařství Velké Pavlovice 

Českomoravská myslivecká jednota o.s., www.cmmj.cz, 

DELIKAN, Lipník nad Bečvou  www.delikanpetfood.com 

Falcman Jiří, Zlobice  

For Job Protect, s.r.o., www. forjobprotect.cz 

Jelínek Břetislav – Galanterie, www.jelinek-galanterie.cz 

JTV CZ, s.r.o., Kroměříž, www.jtv.cz 

Klub krátkosrstý ohař, z. s. Brno 

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z. s. Praha 

Konečný František, Moravský Žižkov 

Les a zahrada s.r.o., Věžky   www.lesazahrada.cz,  

Lesnická práce s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy 

MS Troják Věžky – Zlobice 

MS Mořice – Vrchoslavice 

MS Želeč 

Myslivost s.r.o.,   Praha 10 

Obecní úřad Věžky,  

Obecní úřad Zlobice 

Procinger Bronislav, Velké Pavlovice 

SILVA BOHEMICA,Praha , www.bohemica.cz 

Stavby RUFA Zdeněk Růžička Stavební činnost 
TRIOOKNA s.r.o., Okenní a stínící technika 
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.  

Vítex CZ a.s., Bystřice pod Hostýnem, www.vitex.cz 

ZEČI Boleradice  Ing. Pavel Veselý Zemědělská činnost 
Z l í n s k ý  k r a j, Zlín 

Záhoří Rudel s.r.o.  Bystřice pod Hostýnem, www.e-lovec.cz 

Zubíček Michal Ing., Ratiboř u Vsetína 39, 756 21  www.zubicek.cz 

  
 
Děkujeme taktéž ostatním nezveřejněným dárcům  



     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


