
    

 

              

 



 

Termín konání: 18.9.2021 

Místo konání: ZKO Strakonice, povrch přírodní tráva 

                       www.kkst.cz 

                       https://www.facebook.com/kkst.cz 

                       závod organizuje ve spolupráci skupina Obedience Strakonice a Písek 

FB událost:  https://www.facebook.com/events/s/obedience-svandy-

dudaka/263979168510678/ 

Kontaktní osoba:  Richard Pech, richard.pech@email.cz, mobil 602 335 429 

Rozhodčí:  Bc. Petra Rohlenová 

Steward:  Lukáš Jánský 

Otevřené třídy:  OB-Z, OB1, OB2, OB3  

Kapacita:  25 týmů 

Harmonogram: Bude upřesněn po uzávěrce.  

Vyhlášení bude po ukončení soutěží jednotlivých tříd s výjimkou třídy, kde bude startovat 

háravá fenka. Tato třída bude vyhlášena až po konci závodu. 

 

Pro všechny zúčastněné bude  sponzorské věcné ocenění a diplom, pro 3 nejlepší v každé 

třídě poháry a další hodnotné ceny, zajištěno bude fotografování s okamžitým tiskem fotek 

ZDARMA jako upomínka a malé občerstvení v ceně startovného, snad bude pro každého. Pro 

nejlepšího závodníka v KAŽDÉ  třídě bude speciální exlusivní cena - ručně paličkovaný 

STRAKONICKÝ DUDÁK jako upomínka na závod. Tuto cenu vyrobí zručné členky týmu 

Obedience Strakonice.   A proč tento název? Švanda dudák je historicky neodmyslitelně 

spojen se Strakonicemi a příběhem od J.K.Tyla. K jeho populární postavičce se váže celá řada 

sportovních i kulturních akcí ( např. Krajem Švandy dudáka, Pochod Švandy dudáka, Výstava 

Švandy dudáka..... tedy proč nezačít 1. ročník závodu  nesoucím název OBEDIENCE 

ŠVANDY DUDÁKA? 

 

Startovné:    520,- člen klubu Obedience a zároveň člen klubu ZKO Strakonice 

                      580,- člen klubu Obedience nebo člen ZKO Strakonice 

                       630,- nečlen klubu Obedience 

Platbu proveďte na účet : 2901307527/2010,  ZKO Strakonice ( VS 180921, poznámka pro 

příjemce: třída + jméno) 

Přihlašování přes systém klub Obedience na: http://akce.obedience.cz/udalost/ (nutná 

registrace týmu v této databázi!) 

Uzávěrka: 10. 9. 2021, nebo po naplnění kapacity 

Přihlášky budou přijaty až po zaplacení startovného.  

Startovní listina bude zveřejněna po uzávěrce, společně s časovým harmonogramem tréninků. 

Podmínky: 



Závod bude probíhat dle pravidel klubu Obedience CZ.  Změna rozhodčích vyhrazena. 

V případě neúčasti je startovné nevratné. Každý účastník má možnost mít za sebe náhradníka. 

Každý účastník musí mít s sebou výkonnostní knížku klubu obedience, platný očkovací 

průkaz se záznamem,  že pes byl v době od 21 dnů do platné expirace očkován proti vzteklině. 

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.  Bez tohoto nelze startovat.  

Účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti 

týrání (ke zkouškám nebudou  připuštěna kupírovaná zvířata a to ani ze zdravotních důvodů) 

a ustanovení zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči. 

      Identita psů bude kontrolována vždy hned po výkonu (číslo čipu musí být potvrzeno ve 

výkonnostní knížce, v případě, že není, vezměte si s sebou průkaz původu psa, či registrační 

průkazku psů bez PP).. 

       Háravé feny se mohou závodu účastnit, musí být předem nahlášeny pořadateli, během 

závodu musí být drženy mimo cvičební prostor a na plac nastoupí na závěr celého závodu. 

       Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému 

napadání nebo případnému poranění osob.  

     Zkoušky budou probíhat dle zkušebního řádu Obedience CZ - klub.obedience.cz , každý 

účastník musí tento řád znát.  

 

 

 Příjezd, parkování, venčení a další.... 

 

Adresa ZKO: V Lipkách, 38601 Strakonice 

                                                                   https://goo.gl/maps/EjwckuwrUN98NBTK9 

                                                                     49°15'23.2"N 13°53'39.4"E 

                                                                      49.256443, 13.894279 

 

Vjezd do brány přímo z ulice V Lipkách a parkování v areálu ZKO, venčení přes křižovatku 

na louce.      K dispozici vybavená klubovna, toalety, odkládací boxy (v případě zájmu), 

studené a teplé nápoje, občerstvení na místě zajištěno. V prostoru ZKO voďte psy na vodítku. 

Areál velmi prostorný a parkování pro všechny. V případě zájmu můžete navštívit 

Strakonický hrad či jiné pamětihodnosti v nedalekém okolí.  Řeka Otava, kemp a koupání cca 

700m, možnost dojet i autem. 

http://www.obedience.cz/


 

 



 

 

 

                                                          


