
Českomoravský klub chovatelů barvářů 
     Oblast č. 7  (Krušné hory západ) 

 
Zápis 
ze schůze členů oblasti č. 7 
ze dne 12.01.2014, Radonice 

 
            Přítomní:    Adam, Černý, Gavelda J, Hasenöhrl, Houf, Kos, Kotrla, Kubánková, 
                        Maślanka, Mašek P st., Novotný V., Pospíšilová, Prušovic, Rittichová,  
                        Říhová, Schubert, Skořepa, Solar, Šimáček, Tůma, Velíšek, Vlček, Zavaďák, 

Omluvení:  Benešová, Buřil, Gavelda, Hochmann, Jiřík, Kraus, Kubernát, Luzar,  
            Mašek J, Mašek P ml., Novotný L, Pavlínová, Říha, Šusta,   
       

 Neomluveno:  14 členů 
 
 Hosté:         Mašková J, Rittich                
 

Průběh : 
 
1. Kol. Adam schůzi zahájil a seznámil přítomné s programem.  

 
2. Aktivista oblasti seznámil přítomné s posledním děním v klubu. Informoval, že jsou 

problémy s prováděním IHB po 1. Lednu 2013. Nejsou připravené nové stanovy ČMMJ a 
údajně chybí od 1.1.2014 pověření pro OMSy k provádění zkoušek z výkonu loveckých 
psů. Některé OMSy proto odmítají (nebo mají problém) s parafováním provedených 
zkoušek. Objevil se názor, že pověření se týká pouze zkoušek lovecké upotřebitelnosti, 
což IHB nejsou. Přes to ale, vzhledem k tomu, že oblast má členy z 12 okresů, může 
v některých okresech dojít k problémům. 
Dále aktivista seznámil přítomné se zápisem ze schůze výboru klubu. Představil akce  
klubu na rok 2014. Jedná se o  a) konference klubu ve Větrném Jeníkově 22.2.2014, 

     b) Krušnohorské derby – soutěž CACT v termínu 3. 
až   4.5.2014                                    

c) klubovou výstavu v termínu 17.5.2014 
d) kurz „Jelenář-vůdce barváře“ 29.-31.5.2014 
e) celostátní soutěž barvářů na přirozených stopách, 

která bude v naší oblasti 22.-26.10.2014 
        Dále informoval, že na konferenci bude oblast delegovat delegáty a to podle klíče „…na  
        každých započatých 10 členů oblasti jeden delegát…“ Oblast má v současné době 55  
                    platných členů, delegovat bude tedy 6 delegátů s hlasem rozhodujícím. 
       

3. Návrhy delegátů na konferenci klubu  – po diskusi byl předložen návrh delegátů na 
konferenci : kolegové Miroslav Adam, Marek Kraus, MUDr. Tadeáš Maślanka, MUDr. 
Vlastimil Novotný, Vojtěch Velíšek, Radek Hasenöhrl, náhradník Jiří Prušovic. Tento 
návrh byl schválen naprostou většinou přítomných (jeden člen nehlasoval). 
 

4. Návrh kandidátů do orgánů klubu  -  členové oblasti potvrdili návrh z minulé členské 
schůze :  jako členy výboru klubu byli navrženi kol. Adam Miroslav, Varvařovský 
Ladislav, Dvořák Daniel a Prušovic Jiří, do revizní komise kol. Maślanka Tadeáš 
Schváleno stejným počtem hlasu jako bod výše. 

 
 
 



 
5. Návrh plánu práce oblasti pro rok 2014 : 

a) květen 2014 – Krušnohorské derby 
b) srpen 2014 – výcvikový den na Bukovině 
c) září 2014 – Pb v okrese Karlovy Vary 
d) říjen 2014 – klubové Pb na Lesné ve spolupráci s OMS Chomutov, případně další 

    Pb v režii OMS Chomutov (podle počtu přihlášek ke zkouškám) 
e) v případě zájmu výcvikový den v honitbě SLŠ ve Žluticích. 

 
6. Různé – diskuse 

 
Novotný - informoval o stavu přípravy nových zkušebních řádů. 
 
Adam – připomíná stěžejní akci oblasti – soutěž barvářů. Je třeba začít s přípravou co 
nejdříve po konferenci klubu.  
 
Novotný – předkládá první sponzorský dar k soutěži – věcnou cenu - vyřezávaný lovecký 
nůž. 
 

        Maślanka – nabízí opět zhotovení broušeného poháru pro vítěze. Navrhuje dojednat  
        s novým výborem klubu možnost, aby oblast mohla navrhnout, resp. připravit náhradníky 
        pro tuto soutěž (pochopitelně se splněnými podmínkami pro účast), v případě, že se  
                    nedostaví některý s nominovaných účastníků. Návrh opírá o fakt, že v posledních létech  
                    nebyl nikdy počet účastníků kompletní. Akce s rozpočtem několik desítek tisíc korun si  
                    zaslouží, aby se ji zúčastnil plný počet účastníků. 
 
        Hasenöhrl – informuje o možnosti závěru soutěže. Navrhuje slavnostní vyhlášení  
                    výsledků soutěže na závěrečném plese barvářů, který by se konal po skončení soutěže. 
 
        Velíšek – vývoj jde kupředu velmi rychle. Nebylo by vhodné zakomponovat do  
                    zkušebních řádů možnost používání GPS u IHB? 
 
        Maślanka – zkušební řády použití GPS nezakazují, naopak vůbec tuto problematiku  
                    neřeší. To znamená, že použití GPS u IHB nebo soutěží není a zřejmě ani nebude  
                    v rozporu se zkušebním  řádem. Ostatně tuto problematiku, bohužel s různým výsledkem  
                    řešily již některé kluby honičů, např. klub kopovů. 
 
        Mašek – klub kjopovů dovoluje použití GPS při zkouškách. Je to velmi dobrá pomůcka  
                    pro případné „dohledání“ psa při lovu. GPS ale neslouží pro hodnocení psa. 
 
        Solar – klub alpských brak naopak použití GPS striktně zakázal. 
 
        Houf – se domnívá, že vypustit psa s obojkem, když se bude jednat o obojek GPS, je  
                    velmi nebezpečné. Může dojit k zachycení psa za obojek, nebo zasunutí parohu mezi  
                    obojek a krk a tím i k poranění nebo usmrcení psa. 
        Několik přítomných toto popírá. Při správném, pevném upevnění obojku na krku takové  
                    nebezpečí nehrozí. 
 
        Solar – při soutěži a IHB je nutné mít psa na dohled a posoudit způsob práce psa na stopě. 
        Z toho důvodu lze GPS použit až po vypracování stopy, po vypuštění psa ke štvaní. 
 
        Maślanka – rozhodně bylo doposud podstatně více psů poraněno útokem divočáka nebo  
                    jelena – pes byl probodnut nebo rozpárán – než tím, že by byl poraněn nebo usmrcen po  
                    zachycení za obojek. V případě těžkého poranění psa je vůdce schopen v případě použití  
                    GPS vyhodnotit, že pes je bez pohybu na místě a především kde je. V případě poranění je  



                    tedy schopen v co možná nejkratším čase psa najít, případně zajistit ošetření. V případě,  
                    že pes GPS nemá, většinou se jedná o nenávratnou ztrátu psa. 
 
        Hasenöhr – velice poutavě vyprávěl přítomným zážitky z mezinárodní soutěže  
                    v Maďarsku, kde se se svým Cezarem umístil na druhém místě. 
 
        Kol. Novotný prostřednictvím jednoho z přítomných kolegů platí členské příspěvky na 
                    další 3 roky - roky 2015-2017. Kolega Maślanka zajistí odeslání částky na účet klubu a  
                    oznámení platby matrikáři klubu. 

 
Závěr :  svolat schůzku přípravného výboru pro přípravu celostátní soutěže v první 
polovině března 2014. 
 
 
 

Zapsal 12.01.2014        zápis  ověřil : 
MUDr. Tadeáš Maślanka    Miroslav Adam, aktivista oblasti 
        


