
Nácvik na barvářské zkoušky se uskuteční v neděli 
29.05.2022 od 8.00 hodin.  
Na nácviku na zkoušky budou nakapány stopní dráhy dle 
ZŘ vepřovou krví. Zvěř na konec stopní dráhy si zajistí 
každý z účastníků sám. 
 
Důležité upozornění! 
 
Žádáme Vás, abyste telefonicky potvrdili řediteli zkoušek 
panu Josefu Sváčkovi (tel.: 607 908 559), zda se nácviku 
zúčastníte, a to nejpozději do čtvrtku 26.05.2022!  
            

 
 

Místo:  U Stodoly  

                         Křeč 65                                     

GPS:   Loc: 49.3889742N, 14.9175361E 

                                     
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s., 

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PELHŘIMOV 

NA OBCI 1879, 393 01 PELHŘIMOV 
TEL: 565 322 197; EMAIL: kynologie.omspe@email.cz 

 

 
 

POŘÁDÁ DNE:  04.06.2022 

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY 
pro všechna plemena loveckých psů 

 

V MYSLIVECKÉM SPOLKU   

KŘEČ 
 



ČASOVÝ HARMNONOGRAM: 

- 7.45 sraz všech účastníků zkoušek  

- 7.50 porada rozhodčích  

- 8.00 kontrola dokladů, veterinární přejímka 

- 8.30 slavnostní zahájení, rozlosování do skupin 

- 9.00 předvedení psů dle disciplín podle ZŘ  

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: 

Ředitel zkoušek: Josef Sváček 

Rozhodčí deleguje ČMMJ, z.s. - OMS Pelhřimov 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:      11.05.2022  

- přihlášky budou v případě volné kapacity přijímány i po 

uzávěrce  

- poplatek za podání přihlášky po uzávěrce činí 200,- Kč 

 

POPLATKY ZA ZKOUŠKY: 

- základní poplatek za zkoušky je 1 800,- Kč, 

pro členy ČMMJ je poplatek 900,- Kč, 

pro členy ČMMJ OMS Pelhřimov je poplatek 800,- Kč  

- s podáním přihlášky musí být provedena úhrada 

startovného: 1. v hotovosti na OMS Pelhřimov  

nebo 

2.  bankovním převodem na účet MONEY BANK 

501203834/0600, variabilním symbolem je datum konání 

akce ve formátu 20220604, do zprávy pro příjemce uveďte 

jméno a příjmení majitele psa 

- úhradu startovného na účet je nutné doložit bankovním 

výpisem  

- majitelům psů, kteří se ke zkouškám nedostaví, nebude 

startovné vráceno a bude použito na administrativní výlohy 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

- všichni psi budou opatřeni průkazem o vakcinaci, 

obsahujícím záznam o provedené vakcinaci proti vzteklině, 

psince a parvoviróze v době od 30dnů do jednoho roku 

(pokud nebyla použita dlouhodobá vakcinace) před 

pořádáním akce 

- nemocní psi a háravé feny nebudou ke zkouškám připuštěni 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

- zkouší se dle platného zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky 

lovecké upotřebitelnosti platného od 1.1.2020 

- během zkoušek je nutné dodržovat „Řád ochrany zvířat při 

zkouškách lovecké upotřebitelnosti, nebo svodu loveckých 

psů“, schváleného na ÚKOZ dne 23.2.2006 

- součástí přihlášky je oboustranná kopie průkazu původu psa 

- vedoucí psa musí být myslivecky ustrojen, mít u sebe průkaz 

původu psa, potvrzení o vakcinaci psa, zbraň a náboje, 

doklady ke zbrani, lovecký lístek a doklad o pojištění 

- vůdce, který není držitelem lovecké zbraně, si zajistí 

doprovod s loveckou zbraní  

- případný požadavek na zajištění střelce pořadatelem je 

nutné předem nahlásit řediteli zkoušek 

- pořadatel neručí za škody způsobené psem, za jeho zranění 

či jeho případnou ztrátu 

- během zkoušek nesmí být vůdce pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek 

- zkoušky se konají za každého počasí 

- o přijetí psa na zkoušky rozhoduje pořadatel 

 

 

OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO. 
 

 


