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Barváři jsou starobylá lovecká plemena psů a jejich původ se odvozuje od psů, kteří
k lovu používali Keltové. V dnešní době známe a lovecky využíváme tři
plemena barvářů, těžšího a mohutnějšího hannoverského barváře a lehčího
a menšího bavorského (horského) barváře. K barvářům patří i bloodhound, neboli
pes sv. Huberta, který se dnes k loveckým účelům využívá málo, což je škoda,
protože to je pes s nejlépe vyvinutým čichem. Výcvik barváře je specifický
a spočívá především od útlého věku k nenásilnému rozvíjení přirozených
schopností psa k vyhledávání starších„studených“ stop spárkaté zvěře. Od štěněte
vedeme psa k poslušnosti při chůzi lesem na vodítku i bez něj, k přivolání psa na
povel a k odložení psa, kdy odložený barvář musí vydržet i hodiny na určeném místě,
chce-li nás v pozdějším věku doprovázet na lovu spárkaté zvěře, na čekané či šou-
lačce. Pro předběžné zkoušky barvářů (Pb) musí náš barvář zvládat 600
a více kroků dlouhé studené stopy, staré minimálně 12, lépe 16 a více hodin. 

P R O P O Z I C E
k předběžným zkouškám barvářů (Pb)

pořádaných  pod záštitou lesního
správce LS Frýdek-Místek

Ing. Tomáše Peky dne 27. 10. 2018
v honitbě LČR, Visalaje

MUDr. Raška Ivo,  Jan Matera ml.,  Jan Matera st., Ostravsko-opavská diecéze,
Lesy Beskydy, Ostravské městské lesy a zeleň, Lesostavby Frýdek-Místek,
LČR s.p. LS Frýdek Místek, MS Zadní hory - Ing. Jiří Řehák, Aleš Náhlý, Petra Čechová

SPONZOŘI



Ředitel zkoušek: Ing. Tomáš Peka
Správce zkoušek: Kateřina Zbýňová
Pověřená osoba dle ZŘ: Miroslav Nezval
Rozhodčí: dle ZŘ deleguje OMS
Zkouší se dle „Zkušebního řádu barvářů“ platného od 1. 4. 2014.  

Poplatek: 1 700,- Kč pro majitele psů - ostatní zájemce o zkoušky
1 100- Kč pro majitele psů - členy ČMMJ  

Přijetí přihlášky je podmíněno současnyḿ zaplacením předepsaného
poplatku složenkou typu „A“ nebo platbou na účet OMS
28012098882/2010 (v poznámce jméno vůdce, druh zkoušky), nebo
úhradou přímo na sekretariátu OMS.

Pro vzdálené účastníky možnost zajištění ubytování – Ing. Jindřich
Španihel 725 922 597.

Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2018
Sraz všech účastníků zkoušek je do 8. hodin dne 27. 10. 2018 chata
Javorová (nad Zlatníkem). GPS: 49.5392261N, 18.5078328E. Zahá-
jení zkoušek v 8,30 hodin. Zkoušky se konají za každého počasí.

Veterinární podmínky :
- psi musí by ́t klinicky zdraví a musí by ́t vybaveni očkovacím

průkazem nebo PET PASSPOrTem (dle § 6 veter. zákona, kde je
vyznačeno plané očkování )

- veterinární přejímku psů provede MVDr. Španihel Václav, psi kteří
neprojdou přejímkou se nemohou akce účastnit

- veterinární podmínky mohou by ́t z nákazovy ́ch důvodů kdykoliv
změněny, nebo zkoušky zrušeny

- prostory a zařízení,ve ktery ́ch se psi během akce zdržují, musí by ́t
udržovány v čistotě

- ze zkoušek se vylučují: háravé feny, feny březí více jak 30 dnů
a feny do 50 dnů po porodu

Všeobecné podmínky :
- úspěšným absolvovaním zkoušek, pes získává loveckou upotřebi-

telnost pro dosled spárkaté zvěře,
- psi přihlášení na zkoušky musí by ́t registrovaní a zapsaní v ple-

menných knihách FCI,
- vůdce se musí dostavit včas, být myslivecky (sportovně) ustrojen,

s platným loveckým lístkem, zbrojním průkazem a platným pojiště-
ním, loveckou zbraní s patřičným počtem nábojů (pokud zbraň
vlastní)

- vůdce před zahájením zkoušek předloží průkaz původu psa
a doloží, že majitel psa je členem ČMMJ

- za ztrátu či zranění psa nebo škodu psem způsobenou pořadatel
neručí

- vůdcům kteří nevlastní loveckou zbraň, zajistí střelce se zbraní
a náboji za poplatek 50,- Kč pořadatelé

- za hygienu psa po celou dobu zkoušek odpovídá vůdce psa
- přihlášení psi a feny musí splňovat podmínky zkušebního řádu
- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, v případě malého

počtu přihlášek zkoušky zrušit
- vůdci i korona přejíždí do honitby vlastními dopravními prostředky
- zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a přátel kynologie

je vítána, občerstvení zajištěno
- účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích

Miroslav Nezval, Kateřina Zbýňová
předseda kynologické komise OMS jednatelka OMS

  
   


