
Propozice  
21. ročníku Celostátní 

soutěže barvářů

Motto soutěže: 
Lidé zvěčňují svou moudrost v knihách, muzeích… Psí moudrost je v jejich krvi a kostech. 

Donald McGaig



21. ročník Celostátní soutěže barvářů 
pořádanou ČMKCHB

„O putovní cenu“
s udělením titulu CACIT, CACT a Vítěz ČR

(zkouší se dle Soutěžního řádu ČMKCHB, z. s., na stopě poraněné zvěře)

Pořadatel soutěže
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. 

Českomoravská kynologická unie, 
Českomoravská kynologická jednota  

ve spolupráci s
Okresním mysliveckým spolkem Olomouc 
a Okresním mysliveckým spolkem Přerov

a
VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Místo konání soutěže
Vojenský újezd Libavá, VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou  

(LS Libavá, LS Potštát, LS Velký Újezd, LS Hlubočky).  
Honitby s plánem lovu spárkaté zvěře Jeseníků, Beskyd, Bílých Karpat,

Vysočiny, Chřibů, Javorníků a dalších.

Termín konání soutěže
19. října až 22. října 2016

Za VLS ČR, s.p. převzal záštitu nad konáním soutěže 
generální ředitel Ing. Josef Vojáček.

Za Zlínský kraj převzal záštitu nad konáním 
soutěže hejtman MVDr. Stanislav Mišák

Za Olomoucký kraj převzal záštitu nad konáním
soutěže hejtman Ing. Jiří Rozbořil.



Čestné předsednictvo soutěže
 Ing. Josef Vojáček generální ředitel VLS ČR, s.p.
 Pplk. Mgr. Josef Dřímal přednosta vojenského újezdu Libavá
 Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje
 MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje
 Ing. Miroslav Kutý ředitel Střední lesnické školy Hranice
 Ing. Karel Bařinka Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod
 Ing. Jiří Janota předseda ČMMJ, z. s.
 Josef Novák předseda KK ČMMJ, z. s.
 Věra Dvořáková jednatelka ČMKJ
 Jan Nastoupil předseda OMS Olomouc
 RNDr. Jiří Zbořil jednatel OMS Olomouc
 RNDr. Petr Konvička předseda OMS Přerov
 Jaroslav Daněk jednatel OMS Přerov 
 Ing. Zdeněk Havlíček předseda ČMKCHB, z. s.

Ředitel soutěže (zkoušek)
 Ing. Jaroslav Nerad, ředitel divize VLS ČR, s.p., Lipník nad Bečvou

Pověřená osoba soutěže (zkoušek)
Ing. Libor Janásek, vedoucí LS Libavá

Pořadatelské zajištění soutěže
 Tomáš Vrbica vedoucí krátkých stop
 Ing. Tomáš Klevar hlavní inženýr divize VLS
 Ing. Jan Jeniš vedoucí lesní výroby divize
 Václav Sobotka vedoucí LS Potštát
 Ing. Roman Palánek vedoucí LS Velký Újezd
 Ing. Miloš Svozil vedoucí LS Hlubočky
 Ing. František Siladi vedoucí ubytování, stravování
 Ing. Zdeněk Havlíček ekonom soutěže

Pověření členové ČMKCHB, z. s.

Veterinární dozor v průběhu soutěže zajištuje plk. MVDr. Vladimír Žákovčík,
ředitel Vojenského veterinárního ústavu Hlučín

Trubači – VLS ČR s.p. divize Lipník nad Bečvou

ˇ



Přihlášky na soutěž
Výběr psů byl proveden na zasedání výboru ČMKCHB dne 5. 8. 2016 a byl zveřejněn 
v zápisu z jednání. Zahraniční účastníky, vůdce s barvářem a rozhodčím nominoval  

pozvaný zahraniční klub v termínu do 30. 8. 2016.
Případné změny po tomto výběru soutěžících hlaste bezprostředně na adresu výcvikáře klubu:

Mojmír Kabát, Prášily 130, Sušice, PSČ 342 01, telefon: +420 376 589 056

Statut soutěže
Soutěž barvářů se zkouší dle znění soutěže barvářů na přirozené stopě obsaženém  

v SŘ pro soutěže barvářů (SOU), platného od 1. 1. 2015. 
Klub tuto soutěž vypisuje pro 10 barvářů, z toho 7 psů z ČR a 3 psi ze zahraničí. V případě,  

že se zahraniční účastníci nedostaví, bude počet psů doplněn náhradníky z ČR. 
Podmínka: Dle základního ustanovení schváleného SŘ musí mít zahraniční účastník  

absolvovaný srovnatelný druh zkoušek (IHB).
Zkouší se při dosledech neúmyslně postřelené spárkaté zvěře dle uvedeného soutěžního řádu. V době 

celého průběhu soutěže barvářů bude v celé honitbě VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou a okolních 
honitbách probíhat intenzivní lov spárkaté zvěře.

Disciplíny soutěže
 1. Dosled na řemeni, nebo na volno.
 2. Štvaní a stavění kusu.
 3. Šoulačka s odložením.
 4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče.
 5. Chování u kusu.
 6. Chut 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).

Delegovaný vrchní rozhodčí soutěže:
Jiří Skácil st., telefon +420 603209534 (náhradník VR Mojmír Kabát)

Delegovaní rozhodčí soutěže: Ing. Julius Alexa, Ing. Jan Jadrníček, Břetislav Jemelka st., Ing. Josef  
Jeřábek, Mojmír Kabát, Petr Kopřiva, Josef Kouba, Marek Kraus, Ing. Petr Lebeda, Jan Macek, Jan 

Novotný, Karel Plaňanský, Petr Polách, Vladimír Solar, Michal Strakoš, Josef Šafařík, Ing. Josef Šefl, 
Lubomír Tipmann, Rudolf Vrba. Náhradníci: Bc. Miroslav Adam, Jan Školník, Václav Zavadák

- případnou změnu je povinen každý okamžitě ohlásit vrchnimu rozhodčímu, nebo výcvikáři klubu
- práce v jiných honitbách hlaste na uvedené telefonní číslo hlavního rozhodčího, pověřené osobě soutěže 

Ing. Liboru Janáskovi, telefon: +420 737226 504 nebo kterémukoliv jinému rozhodčímu



ˇ

Presence účastníků soutěže
Místo: salónek penzionu „Ubytování Ing. František Siladi“. 

Půtova 216, Potštát.
Termín, čas: středa 19. 10. 2016 do 19.00 hodin

- od 19.00 hod. na místě samém proběhne porada rozhodčích spolu  
s členy organizačního zabezpečení soutěže.

- od 20.00 hod. pak proběhne porada s vůdci dle pokynů vrchního rozhodčího soutěže.

Zodpovídají a zajistí Ing. Libor Janásek a delegovaný vrchní rozhodčí soutěže Jiří Skácil, st.

Základna soutěže
Areál Heřmánky, který se nachází ve VVP Libavá asi 5 km od místa ubytování v Potštátě.  

Jde o upravený areál s loveckou chatou, místem pro parkování a prostory pro stánky prodejců apod. 
Místo je známo především výstavou trofejí z honitby Libavá a patří organizačně pod LS Potštát.  

V době soutěže barvářů bude tento areál veřejnosti volně přístupný. 

Ve večerních hodinách bude centrem soutěže a porad rozhodčích  
penzion „Ubytování Ing. František Siladi“ v Potštátě. 

 Souřadnice pro GPS 49.6416044N, 17.6557875E

Ubytování účastníků soutěže a korony
Hlavní ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže: „Ubytování Ing. František Siladi“, 

ubytovací kapacita do 45 účastníků. Zde budou probíhat porady rozhodčích, večerní přednášky aj.
Ubytování Ing. František Siladi, Půtova 216, 753 62, Potštát, tel.: 739 001 645, e-mail: idalis@seznam.cz.

Ostatní ubytování
• Chata Slavkov 

• Ubytovna VLS Barnov

V případě vyčerpání ubytovácích kapacit a dalšího zájmu o ubytování směřujte své požadavky ohledně 
ubytování na Ing. Zdeňka Havlíčka, e-mail: zdenek.havlicek@lukrom.cz, telefon: +420 602 749 338.

Doprava
Dopravu na soutěž si zajištují účastníci samostatně. V případě práce mimo honitbu Libavá nebo VÚ  

si zajištuje dopravu vůdce na vlastní náklady. Rozhodčí budou přepravováni na náklady organizátorů.
Cesta od ubytovacích prostor na Potštátě a z dálnice přes Kozlov bude do areálu  

na Heřmánkách vyznačena cedulemi.
Místo konání soutěže lze vyhledat pomocí www.mapy.cz



Program soutěže (zkoušky)

Středa 19. 10. 2016
15.00 – 19.00 hod. Příjezd, presence a ubytování účastníků soutěže.
19.00 hod. Porada rozhodčích a pořadatelského zajištění soutěže.
20.00 hod. Porada s vůdci, organizační pokyny, přejímka psů, losování pořadí při nástupu.
  Volná zábava účastníků a korony soutěže v ubytovacím 
 zařízení Ing. Františka Siladiho na Potštátě.

Čtvrtek 20. 10. 2016
8.00 – 9.00 hod. Slavnostní zahájení Celostátní soutěže barvářů pořádané ČMKCHB 
 „O putovní cenu“ na Heřmánkách (LS Potštát).
 Organizační pokyny, losování jednotlivých nahlášených prací, 
 přidělení rozhodčích na jednotlivé práce. 
9.00 – 17.00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže.
18.00 hod. Porada rozhodčích po prvním dni soutěže.
19.00 hod. Přednáška o chovu zvěře v honitbě Libavá.
 Volná zábava účastníků a korony soutěže.

Pátek 21. 10. 2016
8.00 hod. Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny.
8.30 – 17.00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže.
18.00 hod. Porada rozhodčích.
19.00 hod. Volná zábava účastníků soutěže s hudbou k tanci i poslechu.

Sobota 22. 10. 2016
8.00 hod. Nástup k třetímu dni soutěže, organizační pokyny.
8.30 – 15.00 hod. Práce v honitbě, v 15.00 hod. ukončení všech prací.
15.00 hod. Porada rozhodčích, sečtení výsledků.
17.00 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku Celostátní soutěže barvářů 
 pořádané ČMKCHB „O putovní cenu“ a její ukončení 
 na Heřmánkách (LS Potštát)

Ukončení 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 ZŘ ČMMJ. Ve vojen-
ském újezdu platí specifické požadavky vojenské veterinární správy, kterým se účastníci musí podřídit. 
Pokud by tyto nepředvídané okolnosti nastaly, budou vůdci o těchto neprodleně spraveni prostřednic-

tvím elektronické pošty. 

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.

Po dobu soutěže zajištují dopravu vůdců a rozhodčích určení zaměstnanci VLS. Doprava soukromými 
vozidly po VÚ není bez náležité propustky povolena !!!

Vůdci a rozhodčí včetně zahraničních zašlou nejpozději do 20. 9. 2016 svá osobní data (jméno a příjme-
ní, datum narození, bydliště, číslo OP) na e-mailovou adresu: zdenek.havlicek@lukrom.cz. 

Korona je z důvodu pohybu v prostorách vojenského výcvikového prostoru při dosledu u disciplín  
1. a 2. SŘ velmi omezena a v některých případech i vyloučena. U dosledů prováděných  

v honitbách mimo vojenský prostor může být korona připuštěna dle pravidel SŘ.  
Pohyb osob k základně soutěže  

na Heřmánkách u Potštátu je volný.

Podání protestu nebo stížnosti se řídí dle ustanovení ZŘ pro zkoušky  
lovecké upotřebitelnosti platného od 1. 4. 2014

ˇ

„Horrido a barvářům Zdar!“ 

Případné změny v této pracovní verzi propozic soutěže barvářů jsou vyhrazeny!



SOUDCOVSKÁ TABULKA
pro celostátní soutěž barvářů pořádanou ČMKCHB

(zkouší se na stopě náhodně poraněné zvěře dle SŘ)

21. ročník celostátní soutěže barvářů o „Putovní cenu“ s udělením titulu 
CACIT, CACT, res, CACT, Vítěz ČR, Libavá 19. - 22. 10. 2016

VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou
OMS Olomouc a OMS Přerov

JMÉNO VŮDCE:  .................................................................................................

JMÉNO BARVÁŘE:  .................................................................................................

PLEMENO/ČLP (jiné č.): .................................................................................................

LOS ČÍSLO:   .................................................................................................



VYHODNOCENÍ VÝKONU BARVÁŘE

DISCIPLÍNA

CENA 
nejnižší známka

DÉLKA STOPY
koeficient

ZNÁMKA BODY

I. II. III. 500+ 1000+ 2000+

1. DOSLED

stáří stopy nad 5 hod. 4 3 2 10 20 30

stáří stopy nad 12 hod. 4 3 2 20 30 40

stáří stopy na 24 hod. 4 3 2 30 40 50

2. ŠTVANÍ A STAVĚNÍ

4/0 3/0 2/0 20

3. ŠOULAČKA S ODLOŽENÍM koeficient

vypuštění a přivolání 4 3 2 5

šoulačka volně 4 3 2 10

odložení volně 4 3 2 10

4. ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ koeficient

oznamovač 2 1 1 10

hlásič, hlasitý ozn. 2 1 1 15

vodič 4 3 2 2

5. CHOVÁNÍ U KUSU koeficient

3 3 2 10

6. CHUŤ DO PRÁCE koeficient

4 3 2 20

VÝSLEDNÁ KVALIFIKACE                                       CENA CELKOVÝ POČET                                            BODŮ



POZNÁMKY



VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ:

POČET BODŮ:

CENA:

NEOBSTÁL - DŮVOD:

CELKOVÉ POŘADÍ: 

PODPISY ROZHODČÍCH:



Poděkování:
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.,  

si dovoluje poděkovat všem sponzorům, příznivcům,  
zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm,  

kdo se podíleli či podílejí na přípravě a zdárném průběhu 21. ročníku celostátní soutěže barvářů,  
a především všem zaměstnancům VLS ČR, s.p.

Střední lesnická škola, Hranice
Farma Morava, Malá Morava
DvorAgro, Radim Dvořák
Miroslav Kadlček, Horní Němčí
MORAVA-EKOL, spol. s r.o.
PRABOS plus a.s.
Desná a.s.
Úsovsko a.s.
Lesy ČR
PALAN s.r.o. – Michal Příhoda

Václav Nasvětil
OMS Zlín
Antonín Straka
Jiří Jangot
MS Stupava
MS Mlýnský Vrch 
Žalman Pavel
Staré Město pod Sněžníkem
LS Loučná nad Desnou
Ondřej Antl


