
Okresní myslivecký spolek Zlín
Fryštácká 495
763 14 Zlín – Kostelec 
(+420) 725 511 101
e-mail: zlin@cmmj.cz
č.ú: 1400457389/0800

Propozice Předběžných zkoušek barvářů

Českomoravská myslivecká jednota z. s., - Okresní myslivecký spolek Zlín 
ve spolupráci s  Českomoravským klubem chovatelů barvářů, z.s., 

spádová oblast č. 6 Moravskoslezská, 

pořádá 

v neděli dne 16.10.2022 předběžné zkoušky barvářů (Pb) 
v honitbě Lípa nad Dřevnicí.

Organizace zkoušek: 
 Ředitel zkoušek: Tomáš Indra, předseda MS Lípa nad Dřevnicí z.s.
 Pověřená osoba za honitbu: Jakub Konečný, odborný lesní hospodář
 Kontaktní osoba: Norbert Pelc, bert  @npelc.cz, tel. (+420) 604 209 320
 Rozhodčí delegováni ČMMJ OMS Zlín
 Pořadatel: ČMMJ OMS Zlín 
 Sraz účastníků: 16.10. 2022 08.00 hodin, místo srazu vyznačeno na přiložené 

mapě níže (49.1829383N, 17.7842486E)

Startovné za zkoušku: Člen ČMMJ 1000 Kč, nečlen 2000 Kč.
Startovné lze hradit převodem na účet 1400457389/0800, variabilní symbol číslo telefonu.
Zkoušky jsou vypsány pro jednu skupinu psů. V případě menšího počtu přihlášených psů 
než 4 si pořadatel vyhrazuje právo zkoušky zrušit. V případě zrušení zkoušek budou vůdci 
v předstihu informováni a poplatek jim bude vrácen.
Psi jsou ke zkouškám přijímáni podle pořadí doručených přihlášek. 
Přihlášky zasílejte elektronicky nebo poštou na adresu: 

OMS Zlín, Fryštácká 495, 763 14 Zlín – Kostelec,  
tel. (+420) 725 511 101 
e-mail: zlin@cmmj.cz. 

Všechny účastníky žádáme o uvádění aktuálních telefonních čísel a e-mailových adres. 
K přihlášce je nutné přiložit oboustrannou kopii Průkazu původu, bez které nelze přihlášku 
přijmout. 

Uzávěrka přihlášek 7.10.2022

mailto:bert@npelc.cz


Všeobecné podmínky:
 Zkouší se podle zkušebních řádů ČMMJ pro barváře platných od 1.1. 2020. 

(Pověření MZe č.1/2020, č.j.56816/2019-MZE-16233).
 Zkoušky se konají za každého počasí.
 Přihlášení psi a feny musí splňovat podmínky platného zkušebního řádu.
 Vůdce se musí dostavit včas a musí mít s sebou průkaz původu psa a průkaz člena

ČMMJ, nebo jiný doklad o pojištění, lovecký lístek, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
 Pokud pes není čipován běžnými typy čipů, které používají čeští veterinární lékaři, 

je v zájmu vůdce zajistit si vlastní čtečku. Psa, kterého nelze identifikovat, nelze 
připustit ke zkouškám.

 Vůdce se dostaví myslivecky ustrojen se zbraní a barvářským řemenem.
 Za ztrátu psa nebo škodu psem způsobenou pořadatel neručí.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.
 Za hygienu psa po celou dobu zkoušek zodpovídá majitel psa.
 Neúčast na zkouškách z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem pro vrácení 

poplatků za zkoušku. 
 Zaplacením poplatku a účastí na těchto zkouškách vůdce psa potvrzuje, že byl 

seznámen s předpisy na ochranu zvířat a Řádem na ochranu zvířat při zkouškách 
lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů. 

Veterinární podmínky:
 Psi musí být klinicky zdraví.
 Ke zkouškám nebudou připuštěny háravé, březí či kojící feny a nemocní psi.
 Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) 

zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném znění – veterinárního zákona) nebo platným pasem zvířete v zájmovém 
chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině ne starší než 1 rok. Všechna 
zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o 
této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z 
členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

 Veterinární přejímku psů provede veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel 
zkoušky.

 Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí akce 
zúčastnit, tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv 
změněny nebo zrušeny.

 Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržují, musí být uchovány v 
čistotě.

 Všeobecné i veterinární podmínky se vztahují na všechny přítomné psy i 
neúčastnící se zkoušky.



Místo konání a popis cesty:

Lipské paseky, GPS:  49.1829383N, 17.7842486E

Příjezd ze směru hlavní cesty Zlín - Vizovice. Hlavní orientační bod je křižovatka na 
Slušovice za obcí Lípa, na které odbočíte v opačném směru od Slušovic do kopce směr 
Paseky. Křižovatka bude označena. Parkoviště a přístupová cesta k chatě na pasekách 
bude vyznačena. 
V případě potřeby volejte: Norbert Pelc, tel: (+420) 604 209 320, e-mail: bert  @npelc.cz

Horidoo, barvářům zdar! 


