
 

   

                                                            

 



 
 

  

Vážení přátelé barvářů.  

Českomoravský klub chovatelů barvářů, společně s Lesy České 

republiky, Českomoravskou kynologickou unií a 

Českomoravskou kynologickou jednotou si Vás dovolují pozvat 

na 

 

10. ročník soutěže barvářů 

„Krušnohorské derby“ 

  

s udělením titulu CACT, res. CACT 

 

Zkouší se podle platného Soutěžního řádu celostátní soutěže barvářů               

- na umělé stopě 

 

 

 

Disciplíny soutěže: 

1. Vyhledání nástřelu 

2. Dosled na řemeni nebo na volno 

3. Šoulačka s odložením 

4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče 

5. Chování u kusu 

6. Chuť do práce 



 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ   

 10. ROČNÍKU PROBĚHNE NA LOVECKÉM ZÁMEČKU KLADSKÁ 

dne 5. 11. 2022 v 8:00 HODIN  

 

 

 

GPS 50.0263678N, 12.6679533E 

  

 

                                                                

 

 

 

 
 



 

Čestné předsednictvo  

 
 

Ing. Jan Němický       Ředitel LČR, s.p. Lesní závod Kladská  

Ing. Evžen Krajčí    Předseda ČMMJ OMS Karlovy Vary   

Bc. Karel Sládek  Předseda ČMMJ OMS Cheb  

Bc. David Váchal    Ekonomický náměstek LZ Kladská 

Ing. Jaroslav Nerad    

  

  Předseda ČMKCHB, z.s.  

Ředitel soutěže (zkoušek)  

      Ing. Jan Němický      ředitel LČR, s.p., LZ Kladská  

  

 

 

Pověřená osoba soutěže (zkoušek)  

Martin Jirkovský              Člen ČMKCHB, spádová oblast 7 

  

  

Pořadatelské zajištění soutěže  

Pověření zaměstnanci LČR, s.p., LZ Kladská  

Pověření členové ČMKCHB, z.s.  

  

  

Veterinární dozor 

v průběhu soutěže zajišťuje MVDr. Miroslav Ludík 

    

 

 

 

  

 

 



 

 

Přihlášky na soutěž  

Přihlášky zasílejte s fotokopií průkazu původu nejpozději do středy 19. října 2022 na adresu: 

Ing. Marek Kraus  
Lesní 352, 277 15 Tišice  

marek.kraus@email.cz  

+420 602 363 568  

 

O přijetí na soutěž bude vůdce informován elektronickou poštou nebo telefonicky nejpozději do 

neděle 23. října 2022 

 

 

Statut soutěže  

Soutěž barvářů se zkouší dle znění soutěže barvářů na umělé stopě obsaženém v SŘ pro soutěž 

barvářů, platném od 1. 1. 2015.  

Soutěž je vypsána pro 10 barvářů  

Při nenaplnění počtu startujících psů platí že, pořadatel může umožnit start barvářů bez IHB. 

 

Disciplíny soutěže  

1. Vyhledání nástřelu 

2. Dosled na řemeni nebo na volno 

3. Šoulačka s odložením 

4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče 

5. Chování u kusu 

6. Chuť do práce  

 

 

Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek je v uvedeném soutěžním řádu barvářů 

(SŘ). Specifické podmínky a požadavky místa soutěže budou předmětem upřesnění na poradě 

rozhodčích před vlastním zahájením soutěže (zodpovídá pověřená osoba a vrchní rozhodčí 

soutěže).  

 

 

  



 

 

Rozhodčí soutěže  

Na návrh ČMKCHB spádová oblast 7. deleguje Českomoravská kynologická jednota. 
 

 

Prezence účastníků soutěže  

Místo: salonek Lovecký zámeček Kladská 

Termín a čas: pátek 4. 11. 2022 do 19. 00 hod 

- Od 19.00 hod na místě samém proběhne porada rozhodčích spolu s členy organizačního 

zabezpečení soutěže. 

- Od 20.00 hod proběhne porada s vůdci dle pokynů vrchního rozhodčího soutěže 

 

Zodpovídá a zajistí vrchní rozhodčí  

 

 

Ubytování účastníků soutěže a korony  

Ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže:  

    Lovecký zámeček Kladská, HOTEL GARNI, Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně 

          E-mail: eliska.vlkova@lesycr.cz, Telefon:+420 354 691 339, Web: www.kladska.com  

 

 

 Ubytování je zajištěno pouze pro rozhodčí.  
 

 Ubytování soutěžících a ostatních účastníků si zajišťuje každý samostatně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.kladska.com/
http://www.kladska.com/


 

Program 10. ročník soutěže barvářů „Krušnohorského derby“  

 

  

 

Pátek 4. 11. 2022  

     

16 - 19. 00 hod              Příjezd, prezence a ubytování účastníků soutěže  

19. 00 hod                 Porada rozhodčích spolu s členy organizačního zabezpečení soutěže 

20. 00 hod               Porada s vůdci dle pokynů vrchního rozhodčího soutěže 
 

  
   

Sobota 5. 11. 2022  

8.00 hod                            Slavnostní zahájení soutěže, rozlosování soutěže   

9.00 hod    Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže  

18.00 hod        Porada rozhodčích po  druhém dni soutěže  

19. 00 hod      Volná zábava  
 

  
   

Neděle 6. 11. 2022  

8.00  hod        Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny   

9.00 hod                                    Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže  

15.00 hod                           Porada rozhodčích sečtení výsledků  

16. 00 hod      Slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Všeobecné pokyny  

Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí, tomu musí účastníci uzpůsobit svoji výstroj.  

Vůdce psa bude myslivecky ustrojen. Bude mít kulovou zbraň s náboji a veškeré zákonem předepsané 

doklady. Dále barvářský řemen s obojkem a lovecký nůž.  

  

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má 

v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí 

splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi 

musí být klinicky zdraví.  

  

Vůdce psa předloží doklady o původu barváře, doklady o platném očkování psa dle zákona a podrobí se 

veterinárnímu posouzení zdravotní způsobilosti psa/feny k soutěži dle požadavku soutěžního a 

zkušebního řádu. 

 

  

Obojky GPS pro psy jsou během soutěže povoleny, neslouží však pro hodnocení práce barváře a 

nesmí být jejich prostřednictvím pes trestán.  

  

Vůdce psa nese odpovědnost za případné škody způsobené psem. Pořadatelé neručí za případné 

zranění či ztrátu psa.  

Podání protestu nebo stížnosti se řídí dle ustanovení ZŘ pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti platného 

od 1. 1. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUDCOVSKÁ TABULKA  

  

Jméno vůdce…………………………………………………………………………………………………..  

Jméno barváře………………………………………………………………………………………………..         

Plemeno / ČLP (ČIP)………………………………………………………………………………………..  

Číslo losu…………………………………………………………………………………………………………  

 

  

  

Nejnižší unámky pro cenu 

    I. II. III. 

1. Vyhledání nástřelu 3 2 1 5 20 

2. Dosled 

4 3 2 40 160 
a) na řemeni 

b. na volno 

3. Šoulačka s odložením           

a) vypuštění psa a přivolání 4 3 2 5 20 

b) šoulačka 4 3 2 10 40 

c) odložení psa 4 3 2 5 20 

4. Způsob oznamování a hlášení       

a) oznamovač 2 1 1 10 40 

b) hlasič, hlasitý oznamovač 2 1 1 15 60 

c)vodič 4 3 2 2 8 

5. Chování u kusu 4 3 2 10 40 

6. Chuť do práce 4 3 2 20 80 

Nejnižší počet bodů pro cenu 383 286 189     

Maximální počet bodů   440 

 


