
    Zpráva o činnosti kynologické komise ČMMJ OMS Trutnov za rok 2016 

                    

                       

      Kynologická komise v roce 2016 pracovala v počtu 14 členů. Na svém zasedání se sešla během 

   roku celkem třikrát, kde projednávala zajištění a hodnotila výsledky jednotlivých akcí. Komise 

   během roku 2016 zajišťovala 12 akcí: 

- jarní svod za účasti 27 štěňat všech loveckých plemen 

- 11 zkoušek z výkonu psů: 

        zkoušky vloh ohařů a malých plemen (účast 4 psi) 

        barvářské zkoušky přístupné všem skupinám loveckých psů (účast 3 psi) 

        zkoušky z vodní práce (účast 5 psů) 

        VII. Východočeské DERBY – Klubové podzimní zkoušky retrieverů a 

                                                          Klubové zkoušky z vodní práce retrieverů (účast 23 psů) 

        podzimní zkoušky (účast 5 psů) 

        zkoušky v bezkontaktním norování na lišku (účast 10 psů) 

        barvářské zkoušky honičů (účast 6 psů) 

        honičské zkoušky (účast 3 psi) 

        individuelní zkouška barváře (účast 1 pes) 

        individuelní zkouška z norování (účast 1 pes)  

 

   Na zkoušky na okrese Trutnov bylo v roce 2016 přihlášeno celkem 89 loveckých psů a zkoušek se 

zúčastnilo celkem 84 psů. Na zkouškách obstálo celkem 71 psů, 11 psů neobstálo, což je 13% 

z celkového počtu zúčastněných psů. Dva psi pro zranění černou zvěří museli odstoupit. 

 

    V okrese dále proběhly jako klubová akce barvářské zkoušky klubu bulteriérů a teriérů za účasti 6 

   psů. 

 
     V roce 2016 jako již tradičně probíhala výcviková střediska a to na lesní zkoušky, vodní práci 

   a norování, na kterých bylo možno pod vedením zkušených kynologů připravit lovecké    

   psy na zmíněné typy zkoušek. 

 

      Dovolte mi, abych poděkoval všem členům kynologické komise, kteří se podíleli na 

   přípravě a organizaci zkoušek loveckých psů, a těm, kteří se podíleli na hladkém chodu 

   výcvikových středisek. V neposlední řadě patří dík vlastníkům a uživatelům honiteb, kteří 

   poskytli své honitby ke zkouškám loveckých psů a bez kterých by nebylo možné zkoušky 

   organizovat: 

                     MS Choustníkovo Hradiště 

                     MS Staré Buky 

                     MS Horalka Prosečné 

                     honitba LČR Dubák, Lesní správa Dvůr Králové n. L. 

                     honitba Hradiště. 

 

    Vypracovaný plán kynologických akcí na rok 2017 je k dispozici na OMS a je     

 zveřejněn v rubrice „Kynologie“ internetových stránek OMS. 

 

 

         Myslivosti a kynologii zdar ! 

 

 

   20. února 2017                                            Vladimír  K ř í ž e k, předseda KK 

                                                                       Okresní myslivecký spolek Trutnov    


