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84. ročník
Memoriálu
Karla Podhajského
vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů se zadáním
titulů CACIT, res.CACIT, CACT, res.CACT

Karel Podhajský
* 24.5.1872, Litomyšl
† 12.9.1930, Litomyšl

Jméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se základy české
myslivecké kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je
vzorem lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii,
které věnoval všechnu svou píli a volný čas.
Karel Podhajský, rodák z Litomyšle, miloval přírodu a myslivost,
poznatky získané neúnavným studiem si ověřoval vlastní praxi.
Spolupůsobil při zakládání první československé myslivecké
organizace v roce 1923 a stal se zakladatelem a vedoucím
československé plemenné knihy psů. Byl vynikajícím chovatelem
ohařů, jejichž chovu, vlohám a výcviku věnoval celý svůj život.
Bohaté vědomosti a zkušenosti, které v životě načerpal, předával
hojně v odborném tisku. Jeho práce přesáhla rámec své doby natolik,
že teprve dnes dochází plného docenění a stále živá myšlenka, že bez
dobrého loveckého psa není myslivosti, platí i v dnešní době.
K uctění jeho památky se tento rok koná již 84. ročník vrcholné
soutěže ohařů „Memoriál Karla Podhajského“

Der Name Karel Podhajsky ist untrennbar mit dem Grund der tschechischen Jägerkynologie und ihrem Verein
verbunden. Sein Lebenswerk ist ein Muster der Liebe zur Natur, Jagd und vor allem zur Jägerkynologie, der er
seinen Fleiß und seine Freizeit widmete.
Karel Podhajsky, gebürtig aus Litomysl, liebte Natur und Jagd, Kenntnisse, die er unermüdig im Studium
gewann, überprüfte er in seiner eigenen Praxis. Er wirkte bei der Gründung der ersten tschechoslowakischen
Jagdorganisation im Jahre 1923 mit und wurde Gründer und Leiter des tschechischen Zuchtbuches der Hunde.
Er war ein hervorragender Jagdhundzüchter, er widmete sein ganzes Leben der Zucht, dem Charakter und
Training von Jagdhunden.
Er übergab seine reichen Kenntnisse und Erfahrungen, die er im Leben gewann, oft in der Fachpresse. Seine
Arbeit überragte den Rahmen ihrer Zeit so, dass sie erst heute zu der vollen Bewertung kommt und die ständig
lebende Idee, dass es ohne einen guten Jagdhund keine Jagd gibt, gilt auch in der heutigen Zeit.
Um sein Andenken zu ehren, findet der Spitzenwettbewerb der Jagdhunde „Memorial von Karel
Podhajsky“ dieses Jahr schon zum 84. Mal statt.

Slovo předsedy OMS Tábor
Vážení příznivci myslivosti, myslivecké kynologie, dámy a pánové
Vítám Vás v Jihočeském kraji, v okrese Tábor.
Myslivost v okrese Tábor je provozována na téměř 116 000 ha honební
plochy ve 113 honitbách a 4 oborách. Pod ORP Tábor spadá 99 honiteb a pod
ORP Soběslav 28 honiteb. Většinu tvoří zemědělská půda a to přibližně 65 %,
takže převažují především smíšené honitby. V okrese je evidováno 1865
myslivců vlastnících lovecký lístek a z toho 1400 jsou členové ČMMJ.
Nedílnou součástí pro výkon práva myslivosti je chov loveckých psů,
kterých je evidováno celkem 650 různých plemen a z toho téměř 40 %
zastupují ohaři. Struktura plemen se odvíjí od převahy druhů lovné zvěře.
OMS Tábor ročně pořádá 13 až 15 kynologických akcí.
Na ústupu jsou stavy drobné zvěře a naopak se zvedají stavy zvěře spárkaté,
především zvěře černé a dančí.

Ing. Václav Falada

předseda ČMMJ OMS Tábor

Kynologie na našem okrese je na vysoké úrovni, k čemuž napomáhá velmi dobrá spolupráce mezi
mysliveckými spolky a členy Myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku. Ročně pořádáme 12 – 14
kynologických akcí. Několik vůdců z našeho okresu vedlo své svěřence jak na MRK, tak na MKP. V našem
okrese se konal MKP v roce 1968. Velikou poctou, a i prestižní záležitostí je pro nás uspořádání v letošním
roce již 84. ročníku Memoriálu Karla Podhajského, kterým nás pověřila ČMMJ.
Snažili jsme se všem účastníkům memoriálu připravit ty nejlepší podmínky pro průběh i společenskou
úroveň soutěže. Přeji Vám všem příjemný pobyt a chvíle strávené mezi příznivci kynologie a myslivosti.

Práce s dětmi a další činnosti (KPK)
K naší myslivosti neodmyslitelně patří i práce s dětmi a další přidružené činnosti. Věnujeme velkou
pozornost naší mládeži, pořádáme pro ně příměstské tábory s mysliveckou a lesní tématikou, pravidelně
pořádáme okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej, jejíž vítězové nás bravurně reprezentují i v národních
kolech (např. vychovali jsme a přijali do svých řad 7-minásobného vítěze Národních kol Stanislava Vyhnala,
který dnes předává své zkušenosti a znalosti dál).
Pod naším spolkem vznikl i Klub mysliveckých trubačů, který pravidelně doprovází veškeré naše akce a
zároveň se účastní národních i mezinárodních soutěží, kde obsazuje přední místa. V současnosti se
transformoval do vlastního spolku, nicméně stále udržujeme úzkou spolupráci. Nemalou měrou i
spolupracujeme při Národních mysliveckých slavnostech, na jejíž další ročníky všechny zveme :-)

Okresní město Tábor
V únoru a březnu 1420 vzniklo husitské Hradiště hory
Tábor. Správu obce vykonávali starší kněží, do čela
táborského vojska byli postaveni hejtmané Mikuláš z
Husi, Jan Žižka z Trocnova, Chval z Machovic a
Zbyněk z Buchova.
Roku 1492 byl poblíž města založen rybník zvaný podle biblické
řeky Jordán. Od roku 1805 zanikalo jedinečné městské opevnění. V
poslední třetině 19. století se město rozvíjelo směrem k současnému
nádraží, kde vznikla nová centrální městská část, jejíž hlavní tepnou
se stala nádražní třída (tř. 9. května), což uchránilo staré historické
jádro města před přestavbou.
Nejstarší železniční trať z Prahy do Veselí nad Lužnicí a Gmündu
doplnily záhy další tratě. Roku 1903 z Tábora do Bechyně první
Křižíkova meziměstská elektrická dráha v Čechách.V současné době
jsou pořádány tzv. "Nostalgické jízdy", při nichž se cestující vezou v
historických vagónech tažených původním elektrickým vozem.
Historické jádro Tábora bylo uchráněno větších zásahů a roku 1961
se stalo městskou památkovou rezervací, jednou z nejhodnotnějších
v Čechách.
K nejvýzamnějším a turisticky nejpoutavějším historickým památkám Tábora a okolí patří především hrad Kotnov,
založen kolem roku 1270 Přemyslem Otakarem II., přestavován husity ve 20. a 30. letech 15. století; poškozen požárem
roku 1532. Na přelomu 16. a 17. století byl přestavěn na městský pivovar, jemuž v roce 1908 ustoupila i celá
severovýchodní část hradu. Dochována jen velká raně gotická válcová věž při Bechyňské bráně a několik fragmentů zdi.
Bechyňská brána v sousedství hradu je dochována v podstatě v pozdně gotické podobě, narušené jen restaurováním v
19. století. Mimoto se dochovala Velká (Žižkova) bašta,kde ubytování vojáků k ochraně města Tábora bylo roku 1806
přestavěno na obytný dům.
Pozdně gotický kostel Proměnění Páně na hoře Tábor byl budován v letech 1440 - 1512; roku 1532 kostel vyhořel, roku
1559 byly zřízeny renesanční štíty, doplněné před rokem 1600 štíty na jižní straně lodi. Roku 1677 byla věž
zbarokizována (Giovanni de Capauli), v letech 1896 - 97 byl kostel regotizován (J. Mocker a J. Krejčík).
Pozdně gotická budova radnice byla budována v letech 1440 - 1516 a opravována roku 1679. Roku 1839 byla
upravena empírově. Podobu stavby značně změnila novogotická úprava roku 1878 (J. Niklas). V interiéru je nejcennější
radní síň z let 1515 - 16 (W. Roskopf).
Na území historického jádra je dochováno mimořádné množství pozdně gotických a renesančních domů, jejichž
stavba začala kolem roku 1440 a etapy přestavby znamenaly požáry v letech 1532 a 1559. Kromě velkých měšťanských
domů zůstaly dochovány i drobné periferní domky.
Poutní kostel Panny Marie byl postaven v letech 1701 - 1708, roku 1710 obnovena rezidence a v letech 1712 - 1714
přistavěny boční kostelní kaple sv. Václava a Josefa. V letech 1720 - 30 obklopily kostel ambity s kaplemi Růžencovou, sv.
Anny, sv. Vavřince, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Jeden z nejmalebnějších poutních areálů v Čechách doplňuje
kaple nad pramenem (kolem roku 1730), k níž z města vede křížová cesta z poloviny 19. století.

Panství BECHYNĚ
V samém srdci Jižních Čech je místo, kde můžete prožít nezapomenutelné chvíle.
Tím místem je resort Panství Bechyně. Celý resort zahrnuje 4982 hektarů vlastních
lesů, 282 hektarů rybníků, areál zámku Bechyně a další nemovitosti na Bechyňsku.
Hlavní činností společnosti, která byla založena v roce 1993 a vznikla na majetku
bývalých velkostatků Bechyně a Opařany, je lesnictví a obchod se dřevem. Prostředky
z této činnosti jsou využívány především na údržbu a zušlechťování lesů a dále pak
na financování obnovy zámeckého komplexu a dalších nemovitostí.
Neodmyslitelnou součástí Panství Bechyně je však i myslivost, provozovaná ve
čtyřech vlastních honitbách, z nichž nejvýznamnější je Obůrka Bechyně, která je
uznána pro chov mufloní a dančí zvěře. Ta zde dosahuje nejvyšších bodových
hodnot.
Důležité jsou i aktivity podporující cestovní ruch a kulturu. Za tímto účelem bylo v
bývalé Černické oboře nedaleko Bechyně vybudováno jedinečné 9ti jamkové golfové
hřiště, nejstarší v Jižních Čechách. Turisté přijíždějící do Bechyně a jejího okolí se
mohou ubytovat v hotelu Panská přímo na bechyňském náměstí nebo si užít klid a
mír uprostřed přírody v penzionu Černická obora či v Černické hájence.
Po rozsáhlých opravách v devadesátých letech byla veřejnosti zpřístupněna i
expozice zámku Bechyně. V zámeckém areálu jsou pravidelně pořádány umělecké
výstavy či kulturní akce, stejně tak je využíván i prostor bývalé zámecké sýpky jako
galerie. V zámeckém parku můžete v letošním roce navštívit výstavu soch
mezinárodních umělců a v zámecké galerii je připravena výstava výběru současných
tvůrců ze sbírky investičního fondu Artefin.
Většinu prostor zámku Bechyně i celý areál nedalekého Černického zámečku je dnes
možné využít pro nejrůznější společenské akce.
Veškeré informace o Panství Bechyně naleznete na webových stránkách
www.panstvi-bechyne.cz
Facebook a Instagram: @panstvibechyne

Bechyně ... krásná a přívětivá

Město
BECHYŇE

Na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné leží město Bechyně, do kterého bychom vás rádi pozvali. Město
Bechyně vzniklo na místě starší osady kolem roku 1323. Je plné kulturních památek, navazujících na jeho
bohatou historii a nejen v létě se zde koná řada kulturních akcí. Město je zasazené v nádherné přírodě s
mnoha romantickými zákoutími pro každého.
Na skále se tyčí pozdně gotický františkánský klášter s poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, v
ambitu a kostele najdete nejrozsáhlejší sklípkovou / diamantovou klenbu u nás. O kousek dál na skalní
ostrožně narazíte na zámek, jeho renesanční podobu mu vtiskl přestavbou Petr Vok z Rožmberka. Ten se zde
se 14. února 1580 oženil s Kateřinou z Ludanic. Další dominantou města je kostel sv. Matěje na náměstí
Tomáše Garrigue Masaryka. V sezóně si vyjdete na věž s výhledem na město a jeho okolí. Uvidíte z ní i
technickou památku - unikátní obloukový most postavený v letech 1926-1928 a spojující břehy přes 50 metrů
hluboké údolí. Zajímavostí je také, že po mostě vede souběžně automobilová a železniční doprava. A ne
ledajaká, jedná se o první elektrifikovanou trať v rámci Rakouska - Uherska od českého vynálezce Františka
Křižíka. V letních měsících se konají nostalgické jízdy a vy se můžete projet i červenou původní Elinkou,
která už ve své době měla osvětlení, vytápění, přenosný telefon a bleskosvod na střeše. Na náměstí v
památkové zóně se pokocháte i klasicistními domy. V jednom z nich sídlí Městské muzeum, kde najdete
stálou expozici o Bechyni a jejím okolí a také krátkodobé výstavy.
Popojdete-li, narazíte v ulici Široká na Synagogu, ve
které nyní najdete Muzeum turistiky. Je zde i
expozice věnující se historii židovských obcí na
Bechyňsku. O kousek dál v ulici Michalská se nachází
raně barokní hřbitovní kostel sv. Michaela postavený
Janem Norbertem ze Šternberka v letech 1667-1670. Je
využíván pro kulturní akce a svatební obřady. Na
přilehlém hřbitově se již nepohřbívá a nachází se zde
přes 700 litinových křížů. O kousek dál je židovský
hřbitov s řadou cenných historických stél. Zachovalé
městské středověké opevnění je k vidění nejen na
židovském hřbitově ale i v klášterní zahradě, odkud
opět uvidíte hluboké údolí řeky a most.
Město je spojené s výrobou keramiky a kamnářstvím. V ulici Novodvorská se nachází pobočka Alšovy
jihočeské galerie - Mezinárodní muzeum keramiky, kde můžete shlédnout díla z mezinárodních keramických
sympózií a výstavy současných autorů. Keramické plastiky studentů nejstarší keramické školy založené roku
1884, dnes Střední uměleckoprůmyslová škola, najdete celoročně na náměstí a po městě.
K Bechyni přináleží i jedny z nejstarších lázní v Čechách. První zmínky o péči o tělesné zdraví se datují do
období středověku. Konkrétnější údaje pochází ze 17. století. Léčivé prameny doporučované k pití a ke
koupelím vyschly a tak je dnes léčba pohybového ústrojí založena na slatině dovážené z nedalekého
Komárovského blata.
Ke kulturnímu létu neodmyslitelně patří již řadu let Keramické
trhy s plným náměstím stánků s keramikou a kulturním
programem, recesistický závod Koloběžková Grand Prix v
kostýmech, Divadlo v trávě v klášterní zahradě, řemeslné trhy s
poutní mší Doteky, Letní kina či Dechovkový festival.
Ve městě je zmodernizované Městské kino a prostory pro divadla,
koncerty, plesy aj. nabízí Kulturní dům, kde najdete Městskou
knihovnu, výstavní prostor Galerii 2+1 nebo rodinné centrum RC
Hrošík. Divadelní a hudební představení se konají i v zámeckém
areálu.

Stezka údolím řeky Lužnice Toulavou - to je
mezinárodní pěší přírodní trasa se značkou
Leading Quality Trails Best of Europe. Najdete
na ní řadu mlýnů, visuté lávky, tunel,
zříceniny, kostelíky a uchvacující výhledy na
řeku. Nedaleká Židova strouha je romantické
skalní údolíčko, které si zahrálo ve filmech
jako jsou Zlatí úhoři, Metráček a pohádka
Čertova nevěsta. Vyhlídkový okruh kolem
Bechyně vám ukáže město z druhého břehu
řeky Lužnice a přejdete oba dva mosty. Skály
nad řekou jsou využívány ke skalnímu lezení.
Kousek za částí města zvanou Zářečí je i via ferrata,
zajištěná horolezecká stezka kategorie D/E, tedy
jedna z nejobtížnějších. Řeku si oblíbili rybáři a
vodáci.
Město Bechyně a jeho okolí nabízí klid a pohodu,
krásnou přírodu, zajímavou historii a kulturní
program po celý rok...

Obec RATAJE
Obec Rataje leží v mírně pahorkaté krajině v údolí po obou březích říčky Smutné v
nadmořské výšce 390 - 474 m 6 km severně od Bechyně. K Ratajím patří také malá osada
Kozín. Okolí obce bylo obydleno již v pohanských dobách, o čemž svědčí četná mohylová
pohřebiště v jejím okolí. Již v roce 1360 zde stávala tvrz, kterou vlastnil Petr Stolice z Rataj.
V současné době zde žije 200 obyvatel.
Nachází se zde několik památkově chráněných objektů, mezi které patří např. bývalý mlýn, chalupa č.p. 9 a
roubená chalupa č.p. 45. Další památkou a dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice, jehož věž prošla
celkovou rekonstrukcí.
V Ratajích se narodil významný české archeolog Jan Karel Hraše, který prozkoumal mohyly kolem obce. V
roce 2005 byla na jeho rodném mlýně odhalena pamětní deska. Dále byla otevřena naučná archeologická
stezka Jana Karla Hraše. Celkem sedm zastavení s informačními tabulemi popisuje tehdejší archeologické
nálezy, ale i současné techniky archeologických výzkumů.
Obec vlastní prodejnu potravin, hostinec, kulturní dům a také 6 bytů, z toho 4 v budově bývalé školy. Obec
zasíťovala a následně prodala čtyři obecní stavební parcely, na kterých již vznikají nové rodinné domy. Pro
velký zájem o bydlení v Ratajích obec plánuje výstavbu dalších stavebních parcel. Největším projektem v
obci bude stavba kanalizace čistírny odpadních vod, který by se měl realizovat v letošním roce.
Obec provozuje vlastní bezdrátovou internetovou síť RatajeNet, na kterou je připojeno celkem 63
domácností a také pravidelně aktualizované internetové stránky na adrese www.ratajeobec.cz. Již 16 let
vychází tištěný Obecní občasník, poslední roky jako měsíčník.
V roce 2016 u příležitosti setkání rodáků byly slavnostně s
pomocí veřejné sbírky vráceny do věže kostela Nejsvětější
Trojice dva zvony zrekvírované v 1. i 2. světové válce.
V roce 2018 byla dokončena přestavba bývalé fary na
společenské a kulturní centrum obce. V budově se nově
nachází obecní úřad, obřadní a výstavní síň a také společenské
prostory pro matky s dětmi a seniorská posezení.
Ke sportovnímu vyžití slouží sportovní areál s hřištěm s
umělým trávníkem a zrekonstruovanými kabinami. Katastrem
obce prochází cyklotrasa č. 31 ze Zvíkovského podhradí do
Tábora.

V obci jsou aktivní čtyři spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Borečný, SK Sokol Rataje
a Ratajské maminky. Obec a místní spolky pořádají během roku celou řadu kulturních, společenských a
sportovních akcí, například Hasičský ples s tradičními vepřovými hody, stavění máje s průvodem čarodějnic,
Ratajské kulturní léto, Ratajská traktoriáda, divadelní představení, soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty obce“, nohejbalový turnaj O ratajský pohár, Adventní koncert v kostele, Poslední leč, turnaje ve
stolním tenise, Silvestrovský pochod. Obnovena byla také téměř zapomenutá tradice pálení Husovy hranice.
Myslivecký spolek Borečný Rataje má pronajatou honitbu o celkové výměře 1975 ha. Z toho 1335 ha
zemědělské půdy, 611 ha lesní půdy a 29 ha vodní plochy. Celkový počet myslivců vykonávajících právo
myslivosti v honitbě je 32 + 2 čestní členové. V naší honitbě má zastoupení zvěř srnčí, černá, dančí, lovíme
vypouštěnou bažantí zvěř

Městys
STÁDLEC

Městys Stádlec se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Leží
asi 15 km jihozápadně od Tábora. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je město Tábor. Stádlec leží v nadmořské výšce 449
metrů, rozloha katastrálního území je 18,14 km2, správní území
obce čítá 4 katastrální území a to Stádlec, Křída, Staré Sedlo a
Slavňovice. V současné době žije v obci 572 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287, kdy je osada původně zvaná Stádilce zmiňována jako
vlastnictví Záviše z Falkenštejna. Lze se domnívat, že se jednalo o tzv. vodní tvrz, chráněnou zdí a vodním
příkopem na polužnické obchodní cestě, jenž byla schůdnější než cesta povodím Lužnice.
V místě původní tvrze byla vystavena zámecká budova, její současná pozdně barokní podoba pochází z
přestavby v letech 1830–1840. Od roku 1870 patřil zámek dědicům svobodného pána Fellnera z Feldeggu.
Chytilův Adresář království českého uvádí roku 1913 jako majitele velkostatku Rudolfa a Julii Rapplovi. Syn
známého vynálezce Dr. Ing. Františka Křižíka Jan vyženil roku 1919 sňatkem s Annou Rapplovou statky
Stádlec a Oltyně, čímž přešel zámek do držení rodiny Křižíků. Ing. František Křižík slavný český
elektrotechnik, vynálezce a podnikatel umírá ve Stádlci 22.1. 1941 a je pochován mezi velikány našeho
národa na Vyšehradském hřbitově.
V obecním znaku městyse Stádlec je Stádlecký
řetězový most přes Lužnici. Jedná se o poslední empírový
řetězový most v České republice, který je ojedinělým
mostem tohoto druhu v Evropě. Je dlouhý 157 metrů a
široký 6 metrů. Původně byl postaven přes Vltavu v
Podolsku na silnici z Tábora do Písku v letech 1847–1848
stavitelem Josefem Lannou. Před stavbou Orlické
přehrady na počátku šedesátých let minulého století byl
most pod dohledem památkářů rozebrán a v roce 1975
znovu postaven u Stádlce přes řeku Lužnici.
Nádherná příroda v okolí městyse vybízí k turistice, nejvyhledávanějším místem je Stezka údolím Lužnice,
která vede z Tábora na Bechyni hlubokým údolím Lužnice okolo starých mlýnů a zřícenin. Mezi občanskou
vybavenost Stádlce patří Základní a mateřská škola, fotbalové hřiště, posilovna, dětská hřiště, workoutové
hřiště, knihovna, pošta, lékař a obchody s potravinami.
Ve Stádlci působí několik zájmových spolků – Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Stádlec, šipkařský klub
DC Lokomotiva Stádlec, jezdecký klub JK Chadeva, Český zahrádkářský svaz Stádlec, Český svaz včelařů
Stádlec, senior klub a Myslivecký spolek vlastníků Stádlec.
Myslivecký spolek vlastníků Stádlec hospodaří na výměře 1665 ha pozemků, z toho 1073 ha zemědělské
půdy, 520 ha lesních pozemků a 72 ha vodní plochy. Ve spolku se sdružuje celkem 23 členů a stálých hostů. V
honitbě je nejvíce zastoupena spárkatá zvěř – srnčí, dančí a zvěř černá, z drobné zvěře v nízkých počtech
bažant obecný a zajíc polní, na vodních plochách kachna divoká. K výkonu práva myslivosti jsou využíváni
lovecky upotřebitelní psi, celkem členové drží 8 ohařů, 1 slídiče a 3 norníky. Spolek každoročně pořádá lesní
zkoušky ohařů.

Obec
Hlavatce

Na okraji turisticky atraktivní lokality Soběslavských Blat, pro kterou
je typická architektura selského baroka, leží obec s nevšední budovou
obecního úřadu, dominantním kostelem sv. Ondřeje i vlastním pivem,
vařeným ve zdejším soukromém pivovaru v samém srdci obce.

Obec Hlavatce leží v jižních Čechách, okres Tábor, 8 km SZ od Soběslavi v nadmořské výšce 530 m nad
mořem (vyvýšený bod Požár). Pod působnost místní samosprávy spadají také obce Debrník a Vyhnanice. V
obci žije 410 obyvatel, funguje zde pošta, mateřská škola, hostinec, obchod a několik místních firem. pošta,
mateřská škola, multifunkční objekt ubytovna, obchod, hostinec s mini pivovarem a několik dalších místních
firem. Místní spolky: SDH, TJ Jiskra Hlavatce, ochotníci, MS Rytíř Hlavatce a farnost Hlavatce.
Dominantou obce je kostel sv. Ondřeje. V obci je několik typických jihočeských selských uzavřených
usedlostí s bohatě členěnými štíty z 19. století.
Hlavatce se připomínají již od roku 1250. Ve 14.
století zde bylo vladycké sídlo a roku 1354 jsou na
archivních materiálech uváděni bratří Adam, Filip,
Bernard, Bohuněk a Oldřich z Hlavatec jako patroni
zdejšího kostela. Vladyka Ctibor z Hlavatec dostal
příjmení „Roubík“ a jeho potomci užívali tohoto
jména až do vymření rodu roku 1530.
Počátkem 16. století byla vesnice rozdělena na dvě
části. První, s názvem Malé Hlavatce, patřila k
Bechyni.
Roku 1550 byla tato část obce přidělena ke statku Bzí panu Volfu Hozlauerovi z Hozlau. Druhá část obce,
tzv. Velké Hlavatce, patřila k Želči. Obě části vsi se následně dostaly do majetku Petra Voka z Rožmberka,
Velké Hlavatce pak koncem 16. století přešly správou pod Soběslav..
MS Rytíř Hlavatce má pronajatu honitbu o rozloze 1456 ha, z toho vodní plocha činí 52 ha a lesní plocha
258 ha. Nejběžnější spárkatou zvěří je srnčí a černá. Z pernaté zvěře každoročně vypouští na rybníky Starý,
Nový a Rytíř 1000 ks kachny divoké, na které jsou pořádány poplatkové hony. Dále 100 ks bažanta obecného,
plus zvěř určenou na jarní zazvěřování honitby. Pro širší veřejnost je každoročně organizován myslivecký
ples, který je mezi občany velice oblíbený, jehož součástí je i bohatá tombola.

Dobronice
u Bechyně

Obec Dobronice u Bechyně se nachází v okrese Tábor v Jihočeském
kraji. Žije v ní 105 obyvatel. Vesnicí protéká řeka Lužnice a
Dobronický potok, který se do Lužnice vlévá. V části katastrálního
území Dobronice u Bechyně je přírodní park Kukle. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1220 kdy je zmiňován jistý Jan, syn
Dobroňův. Kamenný hrad byl postaven na počátku 14. století.
Prvním zmiňovaným majitelem je v roce 1322 Diviš z Dobronic. Potomci Diviše drželi hrad až do počátku 15.
století. Dalšími vlastníky hradu a vsi byli například Kraselovští z Kraselova, Sedlečtí od Dubu, Malovcové z
Malovic. V letech 1455 až 1459 se stal majetkem pánů z Rožmberka, ale ti jej prodali svému purkrabímu na
hradě Choustníce Vítovi ze Rzavého. o obci pochází z roku 1220 kdy je zmiňován jistý Jan, syn Dobroňův.
Kamenný hrad byl postaven na počátku 14. století.
Prvním zmiňovaným majitelem je v roce 1322 Diviš z
Dobronic. Potomci Diviše drželi hrad až do počátku 15.
století. Dalšími vlastníky hradu a vsi byli například
Kraselovští z Kraselova, Sedlečtí od Dubu, Malovcové z
Malovic. V letech 1455 až 1459 se stal majetkem pánů z
Rožmberka, ale ti jej prodali svému purkrabímu na
hradě Choustníce Vítovi ze Rzavého. Rodina Vítů ale
hrad postupně prodávala až celý přešel do majetku
Hozlauerů z Hozlau. Za jejich vlastnictví majetek
vzkvétal, mimo jiné založili v hradním hospodářství
pivovar. Po Bílé Hoře rodina Hozlauerů o většinu
majetku přišla a zbylou část zatížily dluhy.

Ty se ale nepodařilo uhradit a proto v roce 1636 propadá zbytek majetku Královské komoře. Vzápětí je ale
prodán Ferdinandu Pruggerovi z Greinburku.
V roce 1691 pak dcera Ferdinanda Pruggera Anna Jakoba prodala hrad i panství Tovaryšstvu Ježíšovu. Jezuité
pravděpodobně na hradě zřídili kancelář panství, ale současně si v nedalekých Opařanech budovali klášterzámek. Když byl v roce 1727 zámek dokončen, jezuité se odstěhovali tam a hrad je ponechán opuštěný. Ale až
do zrušení řádu jezuitů v roce 1773 je uváděn jako pevný. Po roce 1773 znovu připadl pod státní správu do
majetku Studijního fondu královské komory.
V roce 1792 nechal vrchnostenský správce Františel Halbiger strhat střechy a vylamovat kvalitnější kameny a
prodával je jako materiál. Následně otevřený a částečně rozebraný hrad byl ponechán svému osudu a stal se
zdrojem materiálu pro okolní vesnice. V roce 1825 koupila již torzo hradu kněžna Quidobaldina Paarová a
přičlenila zbytky původního panství k opařanskému velkostatku. Teprve v roce 1890 byly provedeny
záchranné práce, aby se hrad nesesunul do řeky. Další pak provedl v letech 1921 až 23 Klub českých turistů.
Po znárodnění paarského panství v roce 1948 byl hrad ve státní správě a nebyla mu věnována žádná péče. Až
v roce 1971 byly provedeny zabezpečovací práce, bohužel však dosti neodborně.

Další poděkování za podporu memoriálu:

Nominace rozhodčích
Nominierung der Schiedsrichter:
Ing. Václav Falada

OMS Tábor

Ing. Jaroslav Novotný
Zdeněk Staněk
Ján Lovecký

OMS Benešov
OMS Tábor
Slovensko

Malé pole:

Luboš Kříž
MVDr. Jana Kočová

OMS Tábor
OMS Tábor

Voda:

MVDr. Jaroslav Šonka
Stanislav Brožek
RNDr. Anton Dinka

OMS Tábor
OMS Tábor
Slovensko

Les – barvy:

Roman Buchcar
Lukáš Vlas
Radek Duda
Miloslav Man
František Bárta ml.

OMS Tábor
OMS Strakonice
OMS České Budějovice
OMS Písek
OMS České Budějovice

Les – vlečky:

Miroslav Březina
Martin Blažek

OMS Tábor
OMS Benešov

Les – drobné disciplíny:

Ing. Martin Kočí
Jaroslav Šíma

OMS Jindřichův Hradec
OMS Klatovy

Náhradníci:
(bez pořadí)

Luděk Fanta
Jaroslav Bejda
Zdeněk Pils
František Bárta st.

OMS České Budějovice
OMS Plzeň
OMS Český Krumlov
OMS České Budějovice

Vrchní rozhodčí:
Chef-Schiedsrichter
Rozhodčí:
Schiedsrichter
Velké pole:

Deleguje ČMKJ na návrh ČMMJ.

Organizační výbor 84. ročníku Memoriálu Karla Podhajského:
Organisationskommittes des 84. Jahrgangs von Karel Podhajsky Memorial:
Ředitel: Bárta František
Správce: Dukát Jakub
Jednatel: Nezvedová Jindřiška
Ekonom: Ing. Kaltounek Milan
Ubytování: Strnad František
Propagace: OMS Tábor
Doprava: vlastní s doprovodnými vozidly ke stanovištím
Trubači: Myslivečtí trubači Tábor
Vedoucí prací velké pole: Kovač Martin
Vedoucí prací malé pole: Prokopcová Petra
Vedoucí vodních prací: Šich Jiří , Vácha Daniel
Vedoucí prací les: Veverka Milan ml.(barvy), Vlk Martin (vlečky), Kratochvíl Stanislav (ostatní)
Zpracování dat: Nezvedová Jindřiška
Veterinární služba: MVDr. Houska Marek
Pořadatelský výbor: OMS Tábor, KK OMS Tábor, pořadatelé MS Borečný Rataje,
MS Vlastníků Stádlec a MS Rytíř Hlavatce
Fotograf: Pražák Roman
Lékařská služba: Švecová Martina
Pořádající OMS si vyhrazuje právo na dodatečné změny ve složení členů organizačního výboru a právo změn
v uvedeném časovém harmonogramu, vyžadují-li si to organizační podmínky.
Der veranstaltende Regionale Jägerverband (OMS) behält sich das Recht auf nachträgliche Änderungen in der
Zusammensetzung des Organisationskomitees und das Recht auf Änderungen des angeführten Zeitplans
vor, sollte dies durch Organisationsbedingungen erfoderlich sein.

PROGRAM - PROGRAMM
Pátek / Freitag – 30.9.2022
14:00 – 16:00 hod./Uhr

Sraz účastníků v Rekreačním středisku Vysoké školy ekonomické (VŠE)
Dobronice u Bechyně 116, 391 65 Bechyně
Treffen der Teilnehmer im Rekreační středisko Vysoké školy ekonomické
Dobronice u Bechyně č. 116, 391 65 Bechyně
GPS:.N 49°20.61790', E 14°30.20040' MAPA: ( bod „1")

16.00 – 16.30 hod./Uhr

Veterinární prohlídka
Tierärztliche Untersuchung

16.30 – 17.00 hod./Uhr

Fotografování účastníků
Fotografieren der Teilnehmer

17.00 – 18.00 hod./Uhr

Porada rozhodčích
Ubytování rozhodčích, vůdců a účastníků MKP
Schiedsrichterbesprechung
Unterbringung der Schiedsrichter, Hundeführer und Teilnehmer von MKP

18.00 – 19.00 hod./Uhr

Informace k organizaci MKP
Rozlosování a rozdělení do skupin v Rekreačním středisku VŠE
Dobronice u Bechyně č. 116, 391 65 Bechyně
Information zur Organisation von KPM
Auslosung und Gruppeneinteilung im Rekreační středisko VŠE
Dobronice u Bechyně č. 116, 391 65 Bechyně

19.00 – 24.00 hod./Uhr

Přátelské posezení v Rekreačním středisku
Freundschaftliches Beisammensein im Sportzentrum

Sobota / Samstag – 1.10.2022
7.30 – 8.00 hod./Uhr

Sraz účastníků – Náměstí města Bechyně
Treffen der Teilnehmer – Marktplatz von Bechyně
GPS : N 49°17.73202', E 14°28.13257' MAPA: (bod „2")

8.00 – 9.30 hod./Uhr

Slavnostní zahájení 84. ročníku MKP – Zámek Bechyně
Odjezd účastníků do honiteb a zahájení prací
Festliche Eröffnung – Sperren Bechyně
Abfahrt der Teilnehmer in die Jagdreviere und Aufnahme der Arbeiten

19.00 – 24.00 hod./Uhr

Přátelské posezení – společenský večer v KD Rataje
Freundschaftliches Beisammmensein in KD Rataje

Neděle / Sonntag 2.10.2022
7.30 hod./Uhr

Společný nástup všech účastníků, zahájení druhého dne - Rataje na hřišti
Gemeinsamer Antritt aller Teilnehmer, Eröffnung des zweiten Tages
– Rataje in Stadion GPS: N 49°20.99070', E 14°27.04630' MAPA: (bod „4")

8.00 hod./Uhr

Odjezd účastníků do honiteb a zahájení prací
Abfahrt der Teilnehmer in die Jagdreviere und Aufnahme der Arbeiten

Odpoledne/Nachmittag

Vyhodnocení soutěže, slavnostní ukončení v KD Rataje
Auswertung des Wettbewerbes, feierlicher Abschluss in KD Rataje
GPS: N 49°20.99418', E 14°26.71080' MAPA: (bod „5")

Místa konání jednotlivých druhů prací:
Organisationsstandorte der einzelnen Arbeitsarten:
Centrum / Zentrum:

Velké pole / Groses Feld

Malé pole / Kleines Feld

Voda / Wasser

Les / Wald

Hřiště Rataje
GPS: N 49°20.99070', E 14°27.04630'

Mapa „ 4”

MS Borečný Rataje
GPS: N 49°20.99070', E 14°27.04630'

Mapa „ 4”

MS Borečný Rataje
GPS: N 49°20.99070', E 14°27.04630'

Mapa „ 4”

MS Rytíř Hlavatce
GPS: N 49°16.91975', E 14°36.01238'

Mapa „ 3”

MS Vlastníků Stádlec
GPS: N 49°23.02302', E 14°30.95693'

Mapa „ 6”

Startovné: / Startgeld:
Startovné činí 5.000,- Kč, člen ČMMJ a SPZ má 50 % slevu,( tj. 2.500,-), zahraniční účastník 5.000,- Kč,
poplatek musí být uhrazen do 20.9.2022 na účet OMS Tábor s VS 325.
Die Anmeldegebühr für einen ausländischen Teilnehmer beträgt 5.000 CZK, die Gebühr muss bis
zum 20. September 2022 auf das Konto von OMS Tábor eingezahlt werden, Variablensymbol 325.
Číslo účtu : 701673339 / 0800

IBAN: CZ03 0800 0000 0007 0167 3339

SWIFT: GIBACZPX

Zadání titulů: / Titelvergabe:
Vítěz MKP

- nejlepšímu ohaři

CACIT

- vítězi MKP, pokud se umístí v I. ceně
(CACIT = čekatelství Mezinárodního šampiona práce)

Res. CACIT

- druhému v pořadí, pokud se umístí v I. ceně

CACT

- nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně
(CACT = čekatelství Šampiona práce ČR)

Res. CACT

- druhému nejlepšímu ohaři každého plemene, pokud se umístí v I. ceně

Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá, či nikoli.
Sieger von KPM

- dem besten Jagdhund

CACIT

-dem KPM Sieger, falls er sich im I. Preis platziert
(CACIT =Anwartschaft des Internationalen Arbeitschampions)

Res. CACIT

- dem zweiten in der Folge, falls er sich im I. Preis

CACT

- dem besten Jagdhund jeder Rasse, falls er sich im I. Preis platziert
(CACT = Anwartschaft des Arbeitschampions CZ)

Res. CACT

- dem zweitbesten Jagdhund jeder Rasse, falls er sich im I. Preis platziert
(laut Richtungslinie für die Erteilung des CACT Titels)

Es gibt keinen Anspruch auf Titel und es hängt von Schiedsrichtern ab, ob sie den Titel vergeben oder nicht.

Všeobecná ustanovení a pokyny pro účastníky
84. ročníku Memoriálu Karla Podhajského:
Allgemeine Bestimmungen und Hinweise für Teilnehmer des
84. Jahrgangs von Karel Podhajsky Memorial:
Soutěže se účastní 20 ohařů, z toho 10 z České republiky, 5 ze Slovenska, 5 z ostatních zemí. Z ČR se psi
kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Soutěž je posuzována sborem rozhodčích delegovaných
Českomoravskou kynologickou jednotou dle zkušebního řádu pro Memoriály Richarda Knolla a Karla
Podhajského.
Vůdce psa se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence v čase určeném těmito propozicemi,
přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven loveckou zbraní a potřebnými pomůckami pro
vedení psa, doklady určenými zkušebním řádem a zákonnými předpisy (lovecký lístek, zbrojní průkaz,
doklad o pojištění). Současně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody dle ust. Zák. č. 449/2001
Sb., o myslivosti. Zahraniční střelec musí mít mezinárodní zbrojní průkaz a pojištění.
Vůdce s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem střílí po dobu soutěže sám nebo si střelce zajistí.
Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popř. mu bude přidělen pořadatelem za 200,- Kč/den (zajištění
střelce je nutno oznámit pořadateli OMS Tábor do 20. 9. 2022).
Vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou dobu trvání soutěže, zajistit pro něj napájení a krmení
a rovněž se odpovídajícím způsobem podílet na jeho ochraně před utrpením. Pes musí být v průběhu
soutěžních disciplín upoután na vodítko, mimo dobu, kdy je sám zkoušen při určité disciplíně. Vůdce
odpovídá za případné škody psem způsobené. Pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa.
Je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostředků. Vůdce musí vodit psa na hladkém pracovním
obojku po celou dobu trvání soutěže, tj. i v době, kdy neprobíhají soutěžní disciplíny. Je zakázáno použití
ostnatých obojků a stahovacích bez zarážky proti úplnému utažení smyčky nebo použití elektrických obojků
či jejich imitací. Při porušení uvedeného ustanovení může být vůdce vrchním rozhodčím ze soutěže vyloučen.
Vůdce může podat protest proti ohodnocení psa, pokud nebyl dodržen zkušební řád. Protest musí být v
souladu se zkušebním řádem. Protest musí podat písemně ihned po oznámení výsledků a rozhodčí jsou
povinni předat protest vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním jej vyřešit. Vůdce musí před projednáním
protestu složit jistinu ve výši 1 000,- Kč (45 Euro). Jistina bude vrácena, pokud protest byl oprávněný. V
opačném případě propadá částka ve prospěch pořadatele.
Během zkoušek nesmí být vůdce pod vlivem alkoholu, psychotropních látek nebo drog. V případě prokázání
má hlavní rozhodčí právo tohoto vůdce vyloučit.
Jagdhunde nehmen an dem Wettbewerb teil, davon 10 aus der Tschechischen Republik, 5 aus der Slowakei, 5
aus anderen Ländern.
Die Hunde aus Tschechien qualifizieren sich von Richard Knoll Memorial (RKM). Der Wettbewerb wird von
Schiedsrichterkollegium beurteilt, das von dem Böhmisch-Mährischen Kynologieverein laut Prüfordnung für
Richard Knoll und Karel Podhajsky Memorial delegiert wird.
Der Hundeführer stellt sich gemeinsam mit dem nominierten Hund an den Präsentationsort zu der in diesen
Propositionen bestimmten Zeit ein, er muss geeignet für Jagd gekleidet sein, mit einer Jagdwaffe und nötigen
Hilfsmitteln für die Hundeführung, mit den von der Prüfordnung und Gesetzvorschriften bestimmten
Dokumenten ausgestattet werden (Jagdschein, Waffenschein, Beleg über Versicherung). Zugleich muss er
haftpflichtig laut Ges. Nr. 449/2001 Slg. versichert werden. Der ausländische Schütze muss den
internationalen Waffenschein und die Versicherung haben.
Der Hundeführer mit dem gültigen Jagdschein und Waffenschein schießt im Laufe des Wettbewerbs selbst
oder sichert sich einen Schützen. Der Führer ohne den Jagdschein sichert sich einen Schützen, bzw. ihm wird
einer vom Veranstalter für 200 CZK/Tag zugeteilt (die Sicherung eines Schützen ist dem Veranstalter OMS
Tabor bis 20. 9. 2022 mitzuteilen).

Der Hundeführer ist verpflichtet den Hund während der ganzen Wettbewerbdauer unter seiner Aufsicht zu
haben, für ihn Speisung und Futtermittel zu sichern und sich an seinem Schutz vor Leiden entsprechend zu
beteiligen.
Der Hund muss im Laufe der Wettbewerbdisziplinen an einer Leine geführt werden, außer der Zeit, wann er
bei der bestimmten Diszipline selbst geprüft wird. Der Hundeführer ist für den zufälligen vom Hund
verursachten Schaden verantwortlich.
Der Veranstalter haftet nicht für die Verletzung oder den Verlust des Hundes.
Es ist verboten den Hund zu bestrafen und Zwangsmittel zu benutzen. Der Führer muss den Hund an einer
glatten Arbeitsleine während der ganzen Wettbewerbdauer führen, d.h. auch in der Zeit, wenn keine
Wettbewerbsdisziplinen verlaufen.
Es ist verboten Stachelleinen und Spannleinen ohne Sperre gegen das volle Zusammenziehen einer Schlinge
zu benutzen oder die Benutzung der elektrischen Leinen oder ihrer Imitationen.
Der Hundeführer kann vom Schiedsrichter beim Verstoß gegen die angeführte Bestimmung vom
Wettbewerb verwiesen werden.
Der Hundeführer kann Einspruch gegen die Hundebewertung erheben, falls die Prüfordnung nicht
eingehalten wurde. Der Einspruch muss im Einklang mit der Prüfordnung sein.
Der Guide darf während der Tests nicht unter dem Einfluss von Alkohol, psychotropen Substanzen oder
Drogen stehen. In einem solchen Fall hat der Chefschiedsrichter das Recht, den Hundeführer zu
disqualifizieren.

Posuzování soutěže: / Beurteilung des Wettbewerbs:
Posuzuje se podle zkušebního řádu pro ohaře, který
upravuje posuzování psů na MKP, „Řád pro zkoušky
loveckých psů z výkonu“, platného od 1. 1. 2020.
Vůdci psů a další účastníci MKP jsou povinni dbát pokynů
vedoucích jednotlivých skupin, závodčích, případně dalších
členů organizačního výboru a řídit se jimi.
Es wird nach der Prüfordnung für Jagdhunde beurteilt, die
die Beurteilung der Hunde bei KPM regelt, „Anordnung
zur Leistungsprüfung von Jagdhunden“, gültig seit 1. 1.
2020.
Die Hundeführer und andere Teilnehmer von KPM sind
verpflichtet Hinweise der Leiter von einzelnen Gruppen,
Wettläufern, bzw. den anderen Mitglieder des
Organisationskomitees zu beachten und sie zu befolgen.

Veterinární podmínky: / Tierärztliche Bedingungen:
Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím
průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí
splňovat podmínky dané Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat
v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou
vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.
Veterinární přejímku psů provede 30. 9. 2022 v době od 16:00 do 16:30 hod. soukromý veterinární lékař,
kterého zajistí pořadatel po celou dobu trvání akce. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární
přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě a popřípadě po
ukončení akce dezinfikovány.
Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Tyto podmínky se týkají i psů a ostatních druhů zvířat, která se MKP přímo neúčastní, ale jsou v místech
průběhu této soutěže přítomná.
Pořadatel má právo tato zvířata a jejich doprovázející osoby z místa konání soutěže vykázat.

Alle beteiligten Hunde müssen klinisch gesund sein. Die Hunde müssen einen Pass für kleine Tiere oder
einen Impfpass haben, der die Eintragung enthält, dass der Hund immun gegen Hundewut ist.
Die Hunde, die aus den EU Mitgliedstaaten und aus den dritten Ländern stammen, müssen den Pass für
kleine Tiere haben und müssen die Bedingungen erfüllen, die die Verordnung des Europäischen Parlaments
und Rates 998/2003 von 26. 5. 2003 bestimmt.
Der private Tierarzt führt die tierärtzliche Übernahme der Hunde am 30. 9. 2022 von 16.00 bis 16:30 Uhr.
Der Veranstalter sichert den privaten Tierarzt während der ganzen Veranstaltungsdauer. Die Räume und
Einrichtungen, in denen sich die Hunde im Laufe der Veranstaltung aufgehalten haben, müssen in Sauberkeit
gehalten werden.
Diese tierärtzlichen Bedingungen können aus Ansteckungsgründen jeder Zeit geändert oder storniert
werden.
Diese Bedingungen betreffen auch Hunde und andere Tierarten, die an KPM nicht direkt teilnehmen,
sondern sie sind an Wettbewerbsorten anwesend.
Der Veranstalter hat Recht diese Tiere und ihre begleitenden Personen vom Wettbewerbort zu verweisen.

Veterinární služba: / Tierärtzlicher Dienst
Veterinární ordinace - MVDr. Václavíčková Jitka, MVDr. Vöröšová Alice
Libušina 15, Bechyně, 39165
Ordinace pro malá zvířata, pohotovost: 723 558 717
Veterinární ambulance - MVDr. Eva Rouseková
U Nádraží 894, Bechyně, 39165
POHOTOVOST 24 HODIN / 7 Dní +420 777 584 702
Veterinární ordinace - MVDr. Miroslav Dynda
Adresa: Čechova 294, Bechyně, 39165
Telefon: 602 472 868

Čestné předsednictvo 84. ročníku Memoriálu Karla Podhajského:
Ehrenvorstand des 84. Jahrgans von Karel Podhajsky Memorial:
Ing. Zdeněk Nekula

MUDr. Martin Kuba

Ing. Pavel Houdek

ministr zemědělství

hejtman Jihočeského kraje

starosta obce Bechyně

Ing. Jiří Janota

Ing. Milan Kelich

předseda ČMMJ

starosta městyse Stádlec

Josef Novák

Ing. Petr Houska

předseda kynologické komise ČMMJ

starosta obce Hlavatce

Silvia Šťávová, MBA

Nicole Šťávová, MA

Panství Bechyně

Panství Bechyně

Mgr. Jaroslav Větrovský

Roman Kačur

senátor

odbor ŽP Soběslav

Antonín Říkovský
starosta obce Rataje

Jiří Kodad
starosta obce Dobronice u Bech.

Bc. Pavel Dvořák
odbor ŽP Tábor

Ubytování: / Unterkunft:
Ubytování pro rozhodčí (vždy 1 lůžko) je zajištěno v Rekreačním středisku Vysoké školy ekonomické,
Dobronice u Bechyně č. 116, 391 65 Bechyně GPS:.N 49°20.61790', E 14°30.20040' MAPA: ( bod „1")
Tel.: +420 608 239 123, p. Strnad František, e-mail: franta.strnad@seznam.cz
Die Unterkunft für den Führer und die Korona wird von allen gestellt.
Erholungszentrum der Wirtschaftsuniversität, Dobronice u Bechyně Nr. 116, 391 65 Bechyně
Tel.: +420 608 239 123, p. Strnad František, e-mail: franta.strnad@seznam.cz
Další ubytování / Zusätzliche Unterkunft :
Hotel Panská - v Bechyni na náměstí
Mgr. Jana Zahrádková
event & sales manager
+ 420 773 662 619

Další možnost ubytování /Zusätzliche Unterkunft :
Penzion Černická obora - (7 km od Bechyně)
Mgr. Jana Zahrádková
event & sales manager
+ 420 773 662 619

Stravování: / Verpflegung:

Doprava: / Transport:

Pro hosty, rozhodčí a vůdce MPK je zajištěno
občerstvení po celou dobu konání soutěže na hřišti
Rataje, v restauraci ve Slavňovicích a na všech
stanovištích v jednotlivých honitbách.

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

Erfrischungen für Gäste, Richter und MPK-Führer
werden während des gesamten Wettkampfes auf
dem Rataj-Feld, im Restaurant in Slavňovice und an
allen Orten in einzelnen Jagdrevieren bereitgestellt.

Nur aus eigener Kraft. Für Teilnehmer stellt der
Veranstalter Begleitung zwischen einzelnen
Arbeitsplätzen zur Verfügung - Irreführende
Fahrzeuge.

Vítězové předešlých ročníků
Ročník

Rok

Vítěz

Plemeno

Vůdce

1 . 1932

Myra Nikolsburg

KO

O. Presler

2 . 1934

Ch. Princ Alan Tišnov

KO

T. Holoubek

3 . 1936

Herta Rita Tišnov

KO

R. Knoll

4 . 1938

Rela Tišnov

KO

R. Knoll

5 . 1940

Afra Branswehr v.d. Windfang

KO

R. Knoll

6 . 1942

Ďas Tivolli

KO

R. Sýkora

7 . 1946

Řína Tišnov

KO

R. Knoll

8 . 1947

Bard Nižbor

POI

J. Steinitz

9 . 1948

Drak Tišnov

KO

K. Krýza

10 . 1949

Boj z Černých polí

KO

Z. Šmikmátor

11 . 1950

Dan Malkovice

KO

L. Macourek

12 . 1951

Erik z Radimku

KO

B. Charouzek

13 . 1952

Argo z Dančiny

CF

J. Bednář

14 . 1953

Tom Tišnov

KO

R. Knoll

15 . 1954

Bělka Javořice

KO

Z. Šmikmátor

16 . 1955

Alfo Pórmes

KO

J. Kellrstein

17 . 1956

Adar Krásná Ves

KO

V. Munzar

18 . 1957

Bor Tišnov

KO

V. Svoboda

19 . 1958

Tok z Kladna

CF

V. Pražák

20 . 1959

Bojka z Mistisk

CF

L. Vacek

21 . 1960

Mina z Lešan

KO

F. Skopal

22 . 1961

Don z Podzvičínska

KO

V. Munzar

23 . 1962

Argo Lesan Šelle

24 . 1963

MOK

M. Heger

Argo z Karlovy Obory

CF

B. Nedvěd

25 . 1964

Amar z Mezlova sadu

CF

F. Skopal

26 . 1965

Gája z Marušinky

KO

J. Zetek

27 . 1966

Ajax ze Sázavanu

KO

M. Novotný

28 . 1967

Elka z Nových parcel

KO

J. Plašil

29 . 1968

Alán ze Střezetíc

KO

V. Munzar

30 . 1969

Aida ze Satranky

KO

J. Černý

31 . 1970

Nora z Hradecka

CF

Z. Rušavý

32 . 1971

Hecht von Schleminger Forst

DO

V. Kaiser

33 . 1972

Aida Luxor

KO

R. Kristl

34 . 1972

Triolo v.d. Haraska

KO

V. Pačes

35 . 1973

Ron od Pramene Svratky

KO

M. Matějka

36 . 1974

Evar z Bahoňa

CF

Š. Krasňanský

37 . 1975

Bojar z Dvorov

KO

O. Banás

38 . 1976

Lord z Poděbradky

KO

V. Bartovič

39 . 1977

Juno z Čandalu

CF

Š. Krasňanský

40 . 1978

Avar Hartmany

KO

J. Jursa

41 . 1979

Ivo z Jihočeských lesů

KO

O. Banás

42 . 1980

Flot z Cechu

KO

F. Horel

.

Vítězové předešlých ročníků
Ročník

Rok

Vítěz

Plemeno

Vůdce

43 . 1981

Ivan z Nezvalova kraje

KO

O. Banás

44 . 1982

Alan z Bukavských strání

KO

V. Kratochvíl

45 . 1983

Ibis z Bílice

KO

M. Korič

46 . 1984

Aran z Točánku

KO

V. Kratochvíl

47 . 1985

Chytra z Trocnovských luhů

CF

J. Burian

48 . 1986

Gron z Drátaře

KO

O. Banás

49 . 1987

Gor z Poděbradské roviny

KO

F. Chvalovský

50 . 1988

Katka z Vínku

KO

P. Rubeš

51 . 1989

Hary z Bouzovských polí

KO

J. Novák

52 . 1990

Drina od Šumborky

KO

J. Vilkus

53 . 1991

Bojar Kořenice

KO

J. Novák

54 . 1992

Brok z Polánky

KO

J. Jursa

55 . 1993

Cira z Husina

KO

J. Nejdl

56 . 1994

ELA Li-ja

CF

V. Baraník

57 . 1995

Dan z Dorytky

DO

M. Kvíz

58 . 1996

Cid z Trubějovské hájenky

KO

F. Drahokoupil

59 . 1997

Hart z Jaroslavských polí

KO

V. Kolář

60 . 1998

Pol Kořenice

KO

J. Novák

61 . 1999

Sent Kořenice

KO

B. Novák

62 . 2000

Bela z Citovských polí

KO

J. Kratochvíl

63 . 2001

Or Afoli

KO

J. Formánek

64 . 2002

Mars z Kvítele

KO

J. Hendl

65 . 2003

Asta Hájský revír

CF

J. Černý

66 . 2004

Kety z Lučkovic

KO

R. Dufek

67 . 2005

Vigo Afoli

KO

T. Viktora

68 . 2006

Oro z Kvítele

KO

O. Hrabáková

69 . 2007

Rena z Kvítele

KO

J. Novák

70 . 2008

Uran z Kvítele

KO

J. Hauf

71 . 2009

Barbar z Mešinské hájovny

KO

J. Pospíšil

72 . 2010

Arany z Tišnovských revírů

MOK

73 . 2011

Eron od Blavy

KO

V. Polakovič

74 . 2012

Hip z Ouhelí

KO

V. Dufek

75 . 2013

Bor z Podřípské stráně

CF

M. Vacek

76 . 2014

Bereta Apoli Gwen

IS

J. Jiroušek

77 . 2015

Faty z Lovčických tarasů

CF

J. Novotný

78 . 2016

Cora zo Šurianského kopca

KO

R. Dufek

79 . 2017

Cita z Březové stráně

CF

J. Hlaváč

80 . 2018

Columbo od Jizerského splavu

KO

L. Růžička

81 . 2019

Cvik z Banáshovho dvora

KO

L. Banás

82 . 2020

Aston z Raklesu

POI

P. Gloza

83 . 2021

Delia z Cecemínských vinic

CF

J. Novotný

84 . 2022

J. Indra

.

Poznámky / Kommentar...

Poděkování za finanční či hmotné přispění
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem níže
uvedeným i neuvedeným přispěvovatelům, díky nimž
je možné tento memoriál uskutečnit.
ČMMJ z.s.
Městský úřad Bechyně
Jihozápadní dřevařská
Bio Aktiv Praha 3
Vojenské lesy
Městys Stádlec
SF Stavební s.r.o.
Pilstl Trading s.r.o.
Obec Hlavatce
Dukát Vlastimil - elektro
Květoslava Kučerová
Agrokombinát Šumava
Pila Pasák
Obec Dobronice u Bechyně
Jasanka, s.r.o.
MS Kapalice Radkov
MS Řepeč
MS Vřesce pod Dubem
Kabeš Josef - Tábor
Mikrop Čebín, a.s.
MS Olšina Prasetín
MS Chotoviny
MS Psárov
MS Naděj Komárov
MS Klokoty- Zahrádka
MS Smrčí Makov
MS Zlatá Stoka Sviny
MS Vrcha Želeč
MS Blata Zálší
Zdeněk Staněk - Soběslav

MS Lesna Černýšovice
Ing. Václav Falada - Tábor
MS Vinice Jistebnice
MS Bažantnice Slapsko
MS Bílá studánka Oldřichov
MS Stehlova Janov
MS Vrchovina Orlov
MS Společnice S-D-B
MS Hájek Olší
MS Ostříž Nemyšl
MS Lom
Ing. Prchlík Miloš - Lom
MS Hlasivo
MS Vysočina Vodice
MS Slapy
MS Pahorek Čenkov
MS Vilice
MS Karlovka Nová Ves
MS Božejovice
MS Tetřívek Borkovice
MS Mandava Dobřejice
MS Vrch Šebířov
MS Vysočina Smilovy Hory
MS Bukovec Pohnání
MS Skopytce
MS Luh Vesce
MS Borotín
AGROZET České Budějovice a.s.
Rytectví zbraní Petra Hanzlíková
Jindřich Lachout - Tábor

MS Lužnice
MS Hájek Náchod
HS Pořín
MS Chýnov
Ing. Ťoupalík Karel - Hutě 6
MS Hýlačka Větrovy
MS Blanice
MS Mladá Vožice
MS Jedlany
MS Zlatnice Čekanice
MS Liška Košice
MS Jeníčkova Lhota
MS Krátoš Dráchov
MS Lov Soběslav
MS Obora Zhoř
MS Jestřáb Ústrašice
MS Soutok Veselí nad Lužnicí
MS Přehořov
Obec Rataje
MS Meziříčí
MS Zelený Háj Březnice
MS Turovec
MS Měšice
MS Skála Skalice
MS Trnávka Pojbuky
AGPI Písek a.s.
Šubrt cz s.r.o. Zbraně, střelivo
Hunting Service Frič
Farma u lesa

děkujeme :-)

situační mapa byla použita z portálu

Mapa pozic: / Positionskarte

