
  ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. 

Okresní myslivecký spolek Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov 

tel:  499 815 709,  e-mail: cmmj.tu@worldonline.cz,   www.myslivost.cz/omstrutnov 

ve spolupráci s ČMKJ pořádá 

 s oblastí č. 3 ČMKCHB – KRKONOŠE v honitbě správy KRNAP 

dne   25.8. 2018 

Horní Maršov – Dolní Lysečiny – pension Svatý Hubert 

 

Předběžné zkoušky barvářů 
 

Program: 07:30 - sraz účastníků, prezence, veterinární prohlídka  

 08:15 - nástup, zahájení zkoušek, losování prací, přejezd do honitby 

 16:30 -         předpokládané ukončení 

Občerstvení zajištěno na pensionu Svatý Hubert 

 
 

Termíny pro uzávěrku  přihlášek: 10.8.2018  

 

 
 

Adresa pro zaslání přihlášek:  Okresní myslivecký spolek Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov 

    nebo e-mail: cmmj.tu@worldonline.cz  
 

Poplatky/startovné: Přihláška je platná až v okamžiku prokazatelného zaplacení startovného! Poplatek za 

psa činí 2000 Kč, pokud je majitel členem ČMMJ 1000 Kč. Přihlášky po uzávěrce nebo platba na místě, budou 

přijaty za příplatek 100 Kč. Platbu proveďte na účet: 1300470359 / 0800, v.s. - 20180825, zpráva pro příjemce:  

PzB– příjmení, jméno nebo v hotovosti v kanceláři OMS. 

 

 
 

Pověřená osoba: Petr Vávra, tel.737225406, e-mail: petrvavra.les@seznam.cz 

Ředitel zkoušek: Bc Jiří Tureček správa KRNAP 

Pořadatelé:  ČMMJ OMS TRUTNOV, Správa KRNAP, členové ČMKCHB oblast č. 3 KRKONOŠE 
 

 

 

Veterinární podmínky:  

 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 

 Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou 

vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.  

 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. 
 

 

 

Všeobecná ustanovení 

 Pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek z výkonu loveckých psů za dodržování a kontrolu Řádu a 

zabezpečení ochrany a péče o zvířata, která je zajišťuje na základě vyhlášky 244/2002 Sb., kterou provádí 

některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a pověření č. 4/2014 k organizování zkoušek psů z 

výkonu MZ ČR s účinností od 8.8.2014 schváleno pod č.j. 61445/2014-MZE-16232. 

 Na zkouškách se zadává lovecká upotřebitelnost a bude se posuzovat podle zkušebního řádu  platného od 

1.4.2014. 

 Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. 

Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu. 

 Vůdce musí předložit průkaz původu psa a prokázat jeho totožnost (čitelné tetování nebo čip).  

 Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ OMS Trutnov. 



 Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

 Vůdce psa musí být myslivecky ustrojen, musí mít s sebou zbraň včetně nábojů a průkazu zbraně, zbrojní 

průkaz a lovecký lístek (pokud je vlastní), členský průkaz ČMMJ nebo doklad o pojištění, vodítko, barvářský 

řemen, zkušební řád. 

 Z kapacitních důvodů budou práce připraveny pouze pro jednu skupinu ( 6 stop ) 

 

 

 

 

Ing. Jiří Černý 
Předseda OMS Trutnov 

 
Ing. Jaroslav Horský 

Předseda kynologické komise 

 

 

Místo konání 

Pension Svatý Hubert  

Vladimír Šťastný 

Dolní Lysečiny 42 
542 26 Horní MaršovTelefon: +420 499 874 151 
Mobil: +420 603 723 119 
Email: svaty.hubert@email.cz 

GPS souřadnice : 50°40'43.306"N, 15°49'53.648"E 

Požadavky na ubytování a stravování zasílejte nejpozději do 20. 8. 2018 na kontakty pensionu. 
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