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Dr. Ing. Jindřich Steinitz 

 

Narodil se 13. března 1895 v jihočeských 

Libějicích. Od svého mládí byl držitelem              

a cvičitelem mnoha loveckých psů, mezi nimiž 

převažovali němečtí krátkosrstí ohaři. Po druhé 

světové válce se začal zabývat myšlenkou, jak     

u nás chov německého krátkosrstého ohaře 

zlepšit. Ne v každém případě docházelo              

ke vhodnému krytí a někdy byla běžná i velmi 

úzká příbuzenská plemenitba. Již tehdy nabyl 

Dr. Steinitz přesvědčení, že pouze liniová 

plemenitba se zachováním tří volných generací, 

musí přinést žádoucí výsledky. Začal tedy 

liniovou plemenitbu energicky rozšiřovat a propagovat.  

V roce 1960 byl Dr. Steinitz postaven do čela chovu NKO jako hlavní 

poradce a svým přehledem a energií jemu vlastní dokázal v chovu prosadit 

radikální změny. Využívaje dlouholetých a bohatých zkušeností z chovu 

koní vypracoval a zavedl po svém nástupu do funkce hlavního poradce 

chovu liniovou plemenitbu a kontrolu dědičnosti vad a předností. Dnes 

s odstupem let se jasně prokazuje, že uvedená forma chovu se plně 

osvědčuje. Liniová plemenitba našla ohlas nejen v jiných klubech u nás, 

ale i u chovatelů v zahraničí.  

Vyvrcholením cvičitelské vyspělosti Dr. Steinitze bylo jeho vítězství    

na MKP, jež získal se svým psem pointrem Bardem Nižbor. Dr. Steinitz 

zemřel po delší nemoci 7. listopadu 1973 v Pardubicích, kdy se ještě před 

svou smrtí snažil ze všech sil naznačit svým následovníkům směr chovu 

německého krátkosrstého ohaře.  

Za velké zásluhy Dr. Jindřicha Steinitze o zkvalitnění chovu NKO       

a k trvalému uctění jeho památky založila v roce 1974 východočeská 

pobočka KCHNKO „soutěž o putovní pohár Dr. Ing. Jindřicha Steinitze“ 

s mezinárodní účastí jako projev úcty k člověku, jenž tolik vykonal         

pro zušlechtění chovu našeho NKO. V letošním roce se uskuteční již       

28. ročník této soutěže.   

Lidé odcházejí, ale jejich záslužná práce zůstává! 



 

Českomoravská kynologická unie 

Českomoravská kynologická jednota 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

Okresní myslivecký spolek ČMMJ Olomouc, z.s. 

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha 

Severomoravská pobočka KCHNKO Praha 

ve spolupráci s MS Slatinice a honitbou Mladějovice 

 

pořádají ve dnech 10.-12.8.2018 

. 

 28. ročník mezinárodní soutěže NKO  

Memoriál Jindřicha Steinitze  

se zadáním titulů : 

CACIT - FCI a res. CACIT - FCI 

CACT - FCI a res. CACT – FCI 

 

 

Slavnostní zahájení 28. ročníku MJS proběhne v sobotu 11. srpna 2018    

v 8:30 v areálu lázní Slatinice. 

 
 



Organizační výbor MJS : 

ředitel :     Jakub Forman 

pověřená osoba:  Rudolf Kráčmar 

ekonom :    Mgr. Eva Illová 

zpracování výsledků :  OMS Olomouc 

veterinární služba :  MVDr. Vojtěch Vychodil 

pořadatelská služba:  členové MS Slatinice a honitby Mladějovice 

velké pole – vedoucí: Karel Ambroz 

malé pole – vedoucí: Ing. Pavel Reif 

vodní práce – vedoucí:  Ing. Jaroslav Metlík 

 

Delegovaní rozhodčí: 

vrchní rozhodčí:   Jan Nastoupil 

velké pole:   Bohumil Tašek, Ing.Pavel Konečný, Tibor Hašan 

malé pole:   Libor Nehyba, Libor Sedlák, František Jánoš 

hluboká voda:  Mgr. Eva Illová, Jaroslav Konečný 

rákosí:   Vladimír Bláha, Oldřich Nehyba 

náhradníci:   Ing. Jan Ryška, Petr Novotný, Martina Müllerová 

 



 

Program 28. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze: 

 

Pátek 10. 8. 2018 

16:00 – 17:00 ubytování, prezence a veterinární prohlídka psů (chata U Lumpíka - 

MS Slatinice, GPS 49.5661164N, 17.0923831E) 

17:00 – 18:00  porada rozhodčích (chata U Lumpíka - MS Slatinice) 

18:00 – 19:00  losování, rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti 

19:00 – 24:00  společné posezení  (chata U Lumpíka - MS Slatinice) 

 

Sobota 11. 8. 2018 

6:30    snídaně (chata MS Slatinice) 

8:30  slavnostní zahájení MJS v lázeňském areálu Slatinice, představení 

soutěžících psů, vůdců a rozhodčích 

9:30  odjezd do honitby MS Slatinice a Mladějovice, zahájení polní a vodní 

práce 

20:00   společné posezení (chata U Lumpíka - MS Slatinice) 

 

Neděle 12. 8. 2018 

6:30    snídaně (chata U Lumpíka - MS Slatinice) 

8:00  zahájení 2. dne MJS (chata U Lumpíka - MS Slatinice), odjezd         

do honiteb dle soutěžních disciplín  

17:00  vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení 28. ročníku MJS        

(chata U Lumpíka - MS Slatinice) 

 

 

 



Podmínky soutěže: 

 

I. 

Mezinárodní soutěž NKO o putovní pohár Dr. Ing. Jindřicha Steinitze se zadáním titulu CACIT, 

res. CACIT a CACT, res. CACT se pořádá každý druhý rok. Pořadatelem je příslušný OMS, 

KCHNKO Praha a pověřená pobočka klubu. Na MJS se zkouší práce v poli a ve vodě podle 

platného zkušebního řádu pro MKP, navíc se zkouší přinášení srstnaté zvěře na dálku podle 

platného zkušebního řádu pro PZ ohařů. Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně,            

v soutěži dále nepokračuje. Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 psů a fen NKO   bez rozdílu 

stáří, z toho 10 ze zahraničí.  V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní 

stanovený počet psů z ČR. Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru 1 NKO    

na tuto soutěž - ten musí splňovat podmínky pro výběr na MJS.  

Podmínky účasti:  

U zahraničních účastníků dostanou přednost ti, kteří úspěšně absolvovali jakoukoliv zkoušku   

z výkonu.  

Z ČR mají přednost: chovní psi a feny a z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali  

a) PZ a VZ v I. ceně, nebo  

b) PZ a SZVP v I. ceně, nebo  

c) PZ v I. ceně.  

U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu zapisují vrhy       

a registrují chovné jedince. O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO Praha       

po termínu uzávěrky přihlášek. Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát. 

II. 

Vítěz v I.ceně získává návrh titulu CACIT a CACT a bude zapsán do pamětní knihy vítězů. 

Druhý v I.ceně získává návrh titulu res. CACIT a res.CACT. 

III. 

Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO Praha deleguje ČMKJ.  

IV. 

Přihlášku s oboustrannou kopií PP zašlete doporučeným dopisem na adresu výcvikáře KCHNKO 

Praha:  Jan Švábek, Dlouhý Újezd 177, 347 01 Tachov  (mobil : 725 700 909,                      
e-mail.: h.svabek@seznam.cz). 
 
Uzávěrka přihlášek je 13.7.2018 
Výběr psů bude proveden do 20.7.2018 komisí stanovenou výborem KCHNKO Praha. Výbor 
klubu si vyhrazuje právo na výběr psů na tuto soutěž. Vůdci budou vyrozuměni do 23.7.2018. 
 

V. 
Vůdce vybraného psa z ČR uhradí startovné ve výši 3.600,- Kč. Členové KCHNKO mají slevu 
50%. Poplatek je nutno uhradit do 31.7.2018 složenkou typu A na adresu a účet klubu, nebo 
převodem na účet č.: 185368601/0300, variabilní symbol: 022018, do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno vůdce. Nebude-li platba uskutečněna do 31.7.2018, bude povolán náhradník. 
Zahraniční vedoucí psů zaplatí startovné na místě konání při přejímce v pátek 10. srpna 2018 
dle aktuálního kurzu Kč vůči Euru. Svoji účast musí potvrdit písemně výše uvedenému 
výcvikáři klubu do 31.7.2018. 

 

 



Všeobecná ustanovení 

 

Soutěž se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na základě vyhlášky 244/2002 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o myslivosti a pověření           

č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu MZ ČR s účinností od 1. 7. 2002 schváleno  

pod č.j. 6725/2002-5005. Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti byl 

schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat dne 23. 2. 2006 pod č.j. 37243/2005-11020. 

  

Zkouší se dle platného zkušebního řádu vydaného ČMMJ pro zkoušky ohařů, platného           

od 1. 4. 2014 a jeho dodatků a podmínek soutěže Memoriálu Jindřicha Steinitze.  

 

Pokyny pro vůdce 

Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz o pojištění, PP psa, očkovací 

průkaz psa, vodítko, brokovnici s dostatečným množstvím nábojů.  

Vůdce psa se dostaví k soutěži včas. Musí být myslivecky ustrojen!  

Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.  

Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 

proti týrání ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2001 Sb. o ochraně zvířat           

při přepravě.  

Pořadatel neručí za ztrátu ani zranění psa, ani nepřejímá povinnost krmení a napájení psa.  

Při podání protestu proti porušení ZŘ, musí být složena jistina ve výši 2000 Kč/100EUR. 

 

Veterinární podmínky 

Psi chovatelů z ČR musí mít očkovací průkaz (dle §6 veterinárního zákona) nebo pas zvířete 

v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině, a zvíře bude v imunitě proti 

této nákaze dle doporučení výrobce vakcíny.  

Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a rady č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 v platném znění.  

Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař, kterého si zajistí pořadatel. 

Veterinární dozor provede správní úřad.  

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmějí akce zúčastnit. 

 



 

Ubytování 

Pro rozhodčí je zajištěno ubytování přímo v obci Slatinice (pro rodinné příslušníky je nutno si 

ubytování zajistit): 

Penzion na Figleně 

+420 585 944 868, +420 606 841 946, +420 585 944 868 

nafiglene@seznam.cz 

www.penzion-nafiglene.cz 

  

Ostatní účastníci si mohou rezervovat nocleh v penzionech do vyčerpání jejich kapacit :  

Penzion U Veterána  

Adresa: Slatinice , Slatinice 2 

Telefon: +420 222 532 547 

Email: penzion-u-veterana@penzion.cz 

Penzion Majorka 

recepce: +420 581 574 000 

rezervace pobytů: +420 581 571 820, +420 581 573 800 

email: majorka@lazneslatinice.cz 

Penzion U Minářů 

Jiří Minář, Slatinice 286, 783 42 Slatinice, tel.: +420 603 520 479 

email: minar40@seznam.cz 

 

GPS 49.5661164N, 17.0923831E 

 

Stravování: 

Pro všechny účastníky MJS je stravování po oba soutěžní dny zajištěno na chatě U Lumpíka    

ve Slatinicích a u rybníka v honitbě Mladějovice. 

 

Doprava: 

Během soutěže si vůdci a korona zajišťují dopravu do honiteb vlastními prostředky. 
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Vítězové Putovního poháru a Memoriálu Jindřicha Steinitze: 

1. 1975 Pardubice    Erka z Valských lesů   Jaroslav Veverka  

2. 1976 Rychnov nad Kněžnou  Eron ze Zadního háje   Miroslav Matějka  

3. 1977 Ústí nad Orlicí    Alan z Valské stráně   Václav Marek  

4. 1978 Havlíčkův Brod   Iris z Jihočeských lesů   Václav Mora  

5. 1979 Chrudim     Žofka z Radimku    Václav Kratochvíl  

6. 1980 Jičín     Cira z Vaňátova dvora   Jaroslav Fidler  

7. 1981 Pardubice    Blesk z Látek    Josef Hendl  

8. 1982 Náchod     Cvik z Jahodové stráně   Karel Kupec  

9. 1983 Rychnov nad Kněžnou  Lili z Hlízova    Alois Jelínek  

10. 1984 Litoměřice    Aran z Točánku    Václav Kratochvíl  

11. 1985 Opava     Irek z Malsínů    Václav Vančura  

12. 1986 Mladá Boleslav   Gron z Drátaře    Otto Banas  

13. 1988 Rychnov nad Kněžnou  Cit ze Zvěřinských luk   František Chvalovský  

14. 1990 České Budějovice   Bojar Kořenice    Josef Novák  

15. 1992 Havlíčkův Brod   Dachs v. Schweetzer Moor  Karl Heinz Lange  

16. 1994 Strakonice    Bojar Tišnov    Miloš Knotek  

17. 1996 Havlíčkův Brod   Sid ze Štípek    Miloš Knotek  

18. 1998 Pardubice    Hella vom Gleistal   Gerhard Kirbst  

19. 2000 Tachov     Salto von Lingenauer Holz  Miloš Knotek  

20. 2002 Havlíčkův Brod   Flora z Davle Vinic   Vladimír Dufek  

21. 2004 České Budějovice   Majka z Prosečské vysočiny  Jaroslav Skála  

22. 2006 Strakonice    Art Kořenice    Jaroslav Novák  

23. 2008 Litoměřice    Flik z Visálku    Josef Hendl  

24. 2010 Pardubice    Asta z Keblouky    Václav Kratochvíl  

25. 2012 Hodonín    Kir od Blatského potoka  Václav Dvořák  

26. 2014 Břeclav    Era z Břízské cihelny  Jan Švábek 

27. 2016 Kutná Hora   Agira z Dražovského údolí Jiří Michl 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 


