
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z.s., 
Okresní myslivecký spolek Jičín 

ve spolupráci s Hořickou lesní s.r.o. 

a Českomoravským klubem chovatelů barvářů, oblast č. 3 - Krkonoše 

pořádají 

dne 29. října 2022 

Předběžné zkoušky barvářů 



Harmonogram a organizace zkoušek 
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Organizátor: Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
Pořadatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín 

Zástupce pořadatele: Ing. Lenka Hochová, jednatelka OMS Jičín, +420 774 295 101, jicin@cmmj.cz 

 
Ředitel zkoušek, pověřená osoba: Daniel Drobný, +420 603 887 216 

Vrchní rozhodčí a rozhodčí: deleguje OMS Jičín 
Pořadatelský sbor: členové KK OMS Jičín 

 
Sraz účastníků: 
V sobotu, 29.10.2022 v 7:30 v mysliveckém zařízení Hořické lesní s.r.o. na chatě “Nová 
bouda” (GPS: N 50°18.74158', E 15°35.22812'). 

 
Časový harmonogram zkoušek: 
7:30 Sraz a porada rozhodčích na chatě “Nová bouda”. 

8:00 Sraz účastníků na chatě “Nová bouda” (GPS: N 50°18.74158', E 15°35.22812'). 

8:00 – 8:30 Prezence účastníků, kontrola zbraní a souvisejících dokladů. 

 Veterinární kontrola, kontrola tetovacích čísel a čipů. 

8:30 Zahájení zkoušek, losování psů do skupin. 

9:00 Práce v honitbě. 

16:00 - 17:00 Vyhodnocení zkoušek, vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek. 
 

 
 

Občerstvení: 
Rozhodčí, soutěžící a korona mají možnost se po celou dobu zkoušek občerstvit v místě 

srazu (viz mapa - bod 1).  
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Všeobecná ustanovení a podmínky 
 

 

 

Všeobecná ustanovení: 
• Vůdce psa se dostaví ke zkouškám včas, musí být myslivecky nebo sportovně ustrojen, 

musí mít s sebou lovecký lístek, zbrojní průkaz, kulovou nebo kombinovanou zbraň včetně 
průkazu zbraně a dostatečného počtu nábojů (pokud lovecký lístek a zbrojní průkaz 
vlastní), členský průkaz ČMMJ nebo doklad o pojištění, průkaz původu psa, doklad             
o provedené vakcinaci psa, vodítko, barvářský řemen, píšťalku na psa a další potřebné 
pomůcky pro zkoušky z výkonu loveckých psů. 

• Pořadatel neručí za případné onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody 
způsobené psem v průběhu zkoušek. Za škody způsobené psem ručí vůdce psa. O krmení 
psa se stará vůdce sám. 

• Psi, kteří nevykonávají zkoušku (jednotlivou disciplínu), musí být umístěni tak, aby 
nenarušovali průběh zkoušek. Volné pobíhání psů je zakázáno. 

• Vůdce psa plně zodpovídá za škody způsobené jeho psem. Přeprava zvířat musí být 
prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2001 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.  

• Ke zkouškám nebudou připuštěni nemocní jedinci, hárající feny a feny ve druhé polovině 
březosti. 

• Do honitby se vůdci a korona přemísťují po vlastní ose a řídí se pokyny pořadatele. 
• Řádně a čitelně vyplněná přihláška ke zkouškám společně s oboustrannou kopií průkazu 

původu (kde bude řádně zapsán majitel psa), doručená na OMS Jičín, bude zaregistrována 
pouze po zaplacení příslušného poplatku ke zkouškám. Přihlášky, u kterých nebude 
přiložena kopie průkazu původu psa, nebudou přijaty. 

• Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2022. Potvrzení o přijetí psa ke zkouškám bude zasíláno 
nejpozději jeden týden před konáním zkoušek. 

• Při neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací. 
• Zkouší se podle zkušebního řádu účinného od 1. 1. 2020. 
• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic. 
• Pořadatel si vyhrazuje právo přednostního přijetí členů ČMMJ OMS Jičín. 

 
Poplatek za zkoušky: 

Poplatek za zkoušky je stanoven na 2.000Kč. 
Člen ČMMJ má nárok na slevu 50 %. Pro slevu je rozhodující vlastník psa uvedený v průkazu 
původu. 

Poplatek je nevratný a musí být uhrazen nejpozději do 18. 10. 2022 na účet pořadatele. 
Pokud nebude startovné do tohoto termínu uhrazeno, bude osloven další vlastník psa z řad 
náhradníků. 

Číslo účtu: 218 115 265 / 0300 
Variabilní symbol: ČLP psa 
Poznámka platby: druh a datum zkoušek a jméno psa (např. PZB-29.10.2022, Jméno psa, 
jméno majitele psa) 

Platba, která nebude obsahovat veškeré požadované údaje, bude vrácena a přihláška 
nebude přijata. 
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Všeobecná ustanovení a podmínky 
 

 

 

Veterinární podmínky: 
• Zkoušek se mohou účastnit pouze psi, kteří jsou čipovaní, klinicky zdraví, v dobré kondici 

a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. 
• 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. 

• Zúčastnění psi musí být rovněž v imunitě proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě 
a leptospiróze. Všechny uvedené vakcinace  budou  uvedeny  v  očkovacím  průkazu (§4 
odst.1,písm.f veterinárního zákona). 

• Ke zkouškám nebudou připuštěni nemocní jedinci, hárající feny a feny ve druhé polovině 
březosti. 

 
Protest 

Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen tehdy, nebyl-li při zkouškách 
dodržen zkušební řád. Protest musí podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění 
z jednotlivých disciplín. Vůdce musí před projednáním protestu složit jistinu ve výši 1.000Kč. 

Jistinu vybírá zástupce pořadatelského zajištění a to vždy proti potvrzení, ve kterém musí 
být poučení, že v případě neoprávněného protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele. 
Tiskopis „Protest“ bude k dispozici u pořadatele. 

 
Ochrana osobních údajů GDPR 

Přijetím na tyto zkoušky, vůdce i majitel předváděného psa či feny souhlasí se zveřejněním 
jeho osobních údajů na soudcovských tabulkách, diplomech a výsledkových listinách. Dále 
souhlasí s tím, že fotografie s jeho osobou budou použity pro prezentaci těchto zkoušek 
a informování o nich. 

Také rozhodčí přijetím své nominace souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů             
a fotografií v rámci agendy těchto zkoušek. 

 
Okresní myslivecký spolek v Jičíně srdečně zve všechny přátele myslivosti, 
lovecké kynologie a širokou veřejnost k návštěvě a zhlédnutí této kynologické 
akce. 

 
Za OMS Jičín 

Luboš Lonský Jaroslav Dostál 
předseda OMS Jičín předseda KK OMS Jičín 



 

 

 

Místa konání jednotlivých disciplín  
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Časový harmonogram zkoušek: 
8:00 Prezence účastníků, kontrola zbraní a souvisejících dokladů. 
8:00 – 8:30 Veterinární kontrola, kontrola tetovacích čísel a čipů. 
 Zahájení zkoušek, losování psů do skupin    

9:00 Práce v honitbě 

16:00 - 17:00 Vyhodnocení zkoušek a vyhlášení výsledků. 

1. Místo srazu: „Nová Bouda“, GPS: N 50°18.74158', E 15°35.22812'; 50.3123597N, 15.5871353E 

2. Označení odbočky: Značeno cedulí „BARVÁŘI“ 
Upozornění pro účastníky zkoušek: 
Na žádost uživatelů honitby je přísný zákaz návštěvy honitby, resp. jednotlivých pracovišť, 
kde budou zkoušky probíhat, mimo dobu konání zkoušek! 

1  



ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z. s. 
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 

Přihláška na 

Předběžné zkoušky barvářů (PZB) 

Místo konání: Datum 

Jméno psa – feny, 
vč. názvu chovné 
stanice: 

Plemeno: 

Zapsán(a) – Člp. 
číslo zápisu 

tet.číslo 
(číslo čipu) 

Vržen(a) barva 

Otec Člp.č. 

Matka Člp.č. 

Vlastník psa bytem 

Vůdce bytem 

Jarní svod v datum 

Výsledky 
dřívějších zkoušek 

Vlastník psa je členem ČMMJ, z.s.- OMS v: 

Číslo telefonu: e-mail

V souvislosti s patřičnoulegislativou GDPR souhlasím se zpracováním a se zveřejněním v přihlášce uvedených 
údajů na webových stránkách ČMMJ, pobočného spolku či chovatelského klubu a s jejich předáním ČMKJ, 
ČMKU a patřičnému chovatelskému klubu loveckých psů dle platného znění ZŘ pro lovecké psy.  

Souhlasím ANO NE (požadované zakroužkujte) 

Beru na vědomí, že mám právo vzít souhlas kdykoli zpět. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez 
uděleného souhlasu, neboť přihláška nemůže být bez těchto údajů zpracována.  

Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa/fenupředvedu buď sám, 
anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím zaškody, které by můj pes/fena učinil osobám 
nebo na věcech.Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku.  

V  dne 

Vlastnoruční podpis vlastníka psa 

Přihláška došla dne: Uhrazena dne: 

Bříšťany 29.10.2022
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