
  

 
 
 

 

 

 

Memoriál 

Františka HEBEDY 

37. ročník, Horní Bělá, 16. - 17. 10. 2021 



 
 

 
                                                                    
 

 

František HEBEDA (1905 - 1981) 

 
František Hebeda pocházel z Horní Břízy, okres 

Plzeň-sever. Myslivost začal provozovat v roce 

1928. V roce 1945 se stal zakládajícím členem 

"Kynologického odboru“ při ČSMJ v Plzni. 

V letech 1952-1956 zastával funkci krajského  

kynologa při ČSMJ. Stal se rozhodčím z výkonu  

loveckých psů - ohařů a malých plemen. Nepřetr- 

žitě předváděl lovecké psy na různých typech zkoušek.  

K uctění jeho památky OV Českého mysliveckého svazu 

Plzeň-sever začal každoročně pořádat lesní a  

barvářské zkoušky psů malých plemen pod názvem  

Memoriál Františka HEBEDY. 

První ročník se uskutečnil v říjnu 1984 a od té  

doby se koná každoročně pro psy z celé republiky.  

Do roku 1992 se konal v Mysliveckých sdruženích  

Liška, Zahrádka a Horní Bělá pod vedením  

Bohumila Cardy. Od roku 1998 je předáván  

titul CACT. Po novém uspořádání honiteb v roce 1993 

přebírá přípravu a uspořádání zkoušek Myslivecké  

sdružení Hubert Horní Bělá spolu s PaedDr. Jaroslavem  

Podlenou v součinnosti s panem Zdeňkem Petermannem, 

MS Hůrky a MS Slovany. 

Od roku 2008 je memoriál pořádán též v honitbě pana 

Vladimíra Wopršálka. 

 

 

 

 



 

 

Českomoravská kynologická unie 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. 

Oblastní myslivecký spolek Plzeň 

 
ve spolupráci 

 

  

 

s MS Svatý Hubert Horní Bělá,  

 a p. Vladimírem Wopršálkem 
 

pořádá 
 

37. ročník Memoriálu Františka Hebedy 
se zadáním titulů CACT a res. CACT 

 

 Organizace memoriálu: 

 

16.10.2021 - 7.00-8.00 sraz účastníků restaurace „U Šípků“ H. Bělá       

                      veterinární prohlídka 

           slavnostní zahájení, 

           po zahájení odjezd do honiteb 

 

      Po ukončení prvního dne je připraveno přátelské posezení 

 

17.10.2021 - 7.00-8.00 sraz účastníků restaurace „U Šípků“ H. Bělá   

                      zahájení druhého dne memoriálu  

           a odjezd do honiteb 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sbor rozhodčích deleguje OMS Plzeň po schválení ČMKJ Praha. 

Pověřená osoba- Jan Bezděk 

 

  Veterinární podmínky: 
- psi musí být klinicky zdraví – potvrzeno v očkovacím průkazu 

veterinárním lékařem 
 
- psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem  
  (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem zvířete v zájmovém    
  chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině ne starší než 1 rok.  
  Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky 
  dané nařízením Evr. Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 
 
- veterinární přejímku psů provede veterinární lékař, kterého zajistí  
   pořadatel svodu 
 
- psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce  
  zúčastnit 
 
- tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv  
  změněny nebo zrušeny 
 
- prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být   
  udržovány v čistotě  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecné podmínky: 

Memoriál se koná dle platného zkušebního řádu ČMMJ pro teriéry a  

jezevčíky, platného od 1. 1. 2020. 

Výběr psů provádí kynologická komise OMS Plzeň, podle předem  

určených kritérií (upřednostňují se psi a feny s LZ, BZH a vyššími  

zkouškami). 

S přihláškou je nutno zaslat fotokopii PP. 
 

Vítězem memoriálu se stane jedinec, který absolvuje LZ a BZH  během 

dvou dnů s nejlepším umístěním a získá nejvyšší součet dosažených bodů. 
 

Titul CACT může získat nejlepší jedinec plemene, pokud se v soutěži 

umístil v I. cenách na obou zkouškách. Titul res. CACT může získat 2. 

nejlepší jedinec plemene, pokud se v soutěži umístil v I. cenách na obou 

zkouškách. Tituly mohou získat plemena zastřešená klubem chovatelů: 

jezevčíků, foxteriérů, teriérů a jagdteriérů. 

Tituly nejsou nárokové. Při zadání titulů musí být shoda všech rozhodčích. 
 

Dále bude vyhodnocena a oceněna nejlepší práce psa na stopách. 

Pobarvené a nepobarvené stopy se zakládají v délce cca 650 kroků, 

lože se zakládá přibližně v polovině stopních drah.   

Před zahájením práce na pobarvené stopě nechají rozhodčí vůdcům 

vylosovat číslo stopy. 

Každý účastník bude myslivecky ustrojen a vybaven ke zkouškám.  

Za ztrátu psa nebo škodu způsobenou psem, pořadatel neručí. 

Ke zkouškám nebudou připuštěni psi, kteří nesplňují podmínky  

předepsané výše uvedeným zkušebním řádem. 

Vůdce předloží při prezenci průkaz člena ČMMJ. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost. 
 

Vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, si zajistí střelce. (při zajištění 
střelce pořadatelem uhradí vůdce poplatek 200,-Kč/den – nutno 
nahlásit dopředu na OMS) 
 

Za hygienu psa po celou dobu memoriálu zodpovídá vůdce psa. 
 
Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy 
i neúčastnící se svodu. 



       

Poplatek:  

-Vůdce - člen ČMMJ a SPZ  - 2000,- Kč 

            - nečlen ČMMJ a SPZ - 4000,- Kč 

  - z ostatních států               -  150,- EUR 

 

Úhrada poplatku do 8. 10. 2021:  

- v hotovosti na OMS  

- převodem na účet 722175339/0800, VS tetovací číslo psa. 

 

V případě, že vůdce, který byl zařazen do MFH, poplatek do stanoveného 

termínu neuhradí, bude zařazen další vůdce v pořadí. 

Uzávěrka přihlášek - 24. 9. 2021 

 

Požadavek na ubytování:  

Stanislav Procházka,  

Horní Bělá 39, 331 52, tel. 737 605 833,  

 

Nabídka ubytování: 

Hotel Lipovka, Nekmíř 55  

lipovka.hotel@seznam.cz, tel. 377 915 133 – 7 km od Horní Bělé 

 

Stravování: 

Zajištěno po oba dny v restauraci „U Šípků“ v Horní Bělé, v honitbě 

zajišťuje MS Sv. Hubert Horní Bělá 

 

Doprovod účastníků po honitbách, zajišťují členové 

MS Svatý Hubert Horní Bělá 

 

   předseda kynologické komise        předseda OMS Plzeň 

   Jan Bezděk                ing. Petr Brandl v. r.            

                     



           
Memoriál Františka  HEBEDY- vítězové jednotlivých ročníků : 

 
1984  Jaroslav Gruber, Plzeň  

1985  Dr. Ladislav Kořánek, Plzeň  

1986  Bohumil Carda, Radčice 

1987 Richard Kristl, Malesice 

1988  Václav Turhober, Plzeň  

1989  Jindřich Fencl, Česká  Bříza 

1990  Jiří Juha, Plzeň 

1991  Jaroslav Krystl, Radčice  

1992  Pavel Názler, Mladotice  

1993  Václav Němec, Bezděkov 

1994  Dana Hájková, Vochov  

1995  Vojtěch Malý, Úněšov  

1996  Jiří Bubeníček,  Plzeň  

1997  Josef Heřman, Dobrovíz  

1998  Václav Říhánek, Plzeň 

1999  Martin Abel, Rozvadov  

2000  Jindřich Fencl, Česká Bříza  

2001  Jaroslav Gruber, Plzeň 

2002  Jaroslav Šubrt, Klecany 

2003  Antonín Staník, Ledce  

2004  Tomáš Marek, Vejprnice 
2005   Jiří  Švec,  Stříbro  
2006   Josef Heřman,  Dobrovíz  
2007   František Chvála,  Malešov 
2008   Pavel Kovařík,  Nový Dům  
2009   Petr Antal, Loket 

2010   Lukáš Laňka, Kolárovice    

2011   Irena Vyzrálová, Plzeň 

2012   Radek Mrtka, Jitkov 

2013   Ladislav Fryš, Třebotov 



2014   ing. Radek Halada 

2015 Stanislav Procházka, Horní Bělá 

2016 Radek Mrtka, Jitkov 

2017    Jan Troch, Podbořany 

2018    Ing. Jaroslav Metlík, Šternberk 

2019 Markéta Chodilová, Vavřineč 

2020 nekonal se 

2021 


