
Propozice 
Kurz „Jelenář – vůdce 
barváře“ 2017
STUPAVA u Uherského Hradiště
středa 25. 10.  - pátek 27. 10. 2017



Kurz „Jelenář – vůdce barváře“ pořádá náš klub 
chovatelů barvářů, dle dochovaných záznamů, od 
roku 1951, kdy se tento historicky první dolože-
ný kurz uskutečnil na chatě Skalka u Kremnice 
na Slovensku. Přednášeli na něm v tu dobu takové 
osobnosti tehdejší československé lovecké kynolo-
gie, jakými bezesporu byli Koloman Slimák, Viktor 
Jugl či Jaromír Ptáček. Od tohoto historického data 
je zdokumentováno a zaznamenáno 62 ročníků to-
hoto kurzu, na kterém se dle dochovaných záznamů 
vystřídalo bezmála dva tisíce frekventantů, což jistě 
dokládá úspěšnou a jistě i výjimečnou statistiku a 
bilanci o dobách jeho trvání, která u jiných klubů 
zřejmě nemá obdoby. 

Kurz prošel v historii snad všemi těmi nádherný-
mi horami a kouty naší vlasti s jejich bohatou my-
sliveckou a loveckou historií. Na jeho organizaci 
a vedení se podílelo mnoho osobností a skvělých 
vůdců barvářů minulosti i současnosti.  Bohužel v 
některých letech se kurz z různých důvodů neusku-
tečnil, nebo nejsou doloženy údaje o jeho uskuteč-
nění. „Jelenář“, jak se kurzu mnohdy také zkráceně 
říká, býval hlavně v dobách státních lesů vždy dů-
ležitou a velmi sledovanou akcí a pro danou oblast 
velkou událostí, mnohé podniky udělovaly dokonce 
svým zaměstnancům na tento kurz pracovní volno 
a významně jej organizačně podporovaly. 

V dobách společného československého klubu se v 
některých letech organizovaly pro zájemce i dva kurzy 
v daném kalendářním roce a to jeden na Slovensku a 
druhý buďto v Čechách, nebo na Moravě. Nejen pořá-
dání kurzu, ale i účast na něm bývala velmi prestižní 
záležitostí. Střetávaly se na něm generace zkušených 

vůdců s novými zájemci o vedení a chov ušlechtilé-
ho psa barvářského a v době neexistence moderních 
informačních zdrojů, jakými jsou dnes internet, face-
book a mobilní telefony, kdy se vše vyhledávalo jen 
ve slovu psaném na papíru, nebo se předávalo a tra-
dovalo ústní formou, se jednalo o nadmíru očekáva-
né setkání a místo, kde se získávaly cenné, základní 
informace k chovu a vedení barváře. Kurz býval též 
vítaným místem kamarádských střetnutí již zkuše-
ných vůdců barvářů a chovatelů z té dané oblasti, kde 
kurz právě probíhal, k jejich setkání a přátelskému po-
sezení  v dané lovecké sezoně, místem, kde se mohli 
podělit o své zážitky z loveckých doprovodů, dosledů 
provedených se svými barváři, vyměnit si své názory 
a zkušenosti. 

V roce 1992, při politickém rozdělování tehdejšího 
Československa, byly právě na probíhajícím kurzu v 
Kŕišťanově na Šumavě položeny základy vzniku Čes-
komoravského klubu chovatelů barvářů v jeho dnešní 
podobě. ČMKCHB byl pak zaregistrován 14. 1. 1993. 
Zájemci si podrobný přehled jednotlivých, dolože-
ných ročníků kurzu „Jelenář – vůdce barváře“ mohou 
najít ve zpravodaji klubu Barvář 24/2015 v článku od 
pamětníka, dlouholetého přednášejícího a vedoucího 
kurzu klubu M. Pavlíka. 

Příští rok oslaví náš klub kulaté výročí šedesáti let 
od data svého oficiálního vzniku a 25 let existence 
ČMKCHB v jeho nynější podobě. Nechť se i nadále 
vůdci barvářů setkávají se svými pokračovateli a ná-
sledovníky po mnoho příštích let na podobně krás-
ných a pro naše barváře tolik prospěšných akcích.

 „Horrido a barvářům Zdar!“



Místo konání kurzu „Jelenář - vůdce barváře“ v roce 
2017 (pravděpodobně v pořadí 65. kurz klubu):

Hipocentrum Koryčany, v.o.s.,  
Zámecká 432, 768 05 Koryčany,  
okres Kroměříž, Chřiby, Morava

Datum uskutečnění kurzu: 
Kurz proběhne od středy 25. 10.  do pátku 27. 10. 2017. 

Předpokládané ukončení kurzu je v pátek v 15.00 hod. 
Na kurz volně navazuje regionální soutěž barvářů o 
„Moravský pohár“, která se uskuteční 28. a 29. 10. 2017 
(viz. vlastní propozice této soutěže).

Lektoři a instruktoři: 
Mojmír Kabát – vedoucí kurzu, Ing. Zdeněk Havlíček, 

MVDr. M. Bednařík, Jiří Skácil ml., Ing. Norbert Pelc.

Organizační pokyny: 
Frekventanti kurzu si hradí cestovné, ubytování a stravo-

vání. Kurzovné je hrazeno klubem. Ubytování je zajištěno 
přímo v prostorách Hipocentra Koryčany (okr. Kroměříž 
– 15 km severně od Kyjova na Moravě) na 4 lůžkových 
pokojích se společnou sprchou a WC na chodbě. 

Cena ubytování a celodenní stravy je 300/Kč/den/oso-
ba, vždy jednotná snídaně, oběd a večeře, začíná se veče-
ří a končí se obědem. 

Barváře je možné mít s sebou, příplatek za jeho ubyto-
vání je 100 Kč. Po celou dobu pobytu zodpovídá vůdce 
za chování svého psa a případné škody jim způsobené. 
Na praktické ukázky se bude přejíždět do okolních honi-
teb max. do 7 km. 

Výcvik bude probíhat za jakýchkoliv povětrnostních 
podmínek, k tomu je potřeba přizpůsobit svoji ústroj.

Přímo na kurzu je možné zakoupit vše z nabídky klu-
bového materiálu (DVD Barváři, knihy, odznaky, nášiv-
ky). Zájemci mohou využít nabídky jízdy na koních.

Zájemci o ubytování se budou hlásit u paní Petry Blechové: 
telefon: 608 636 424, e-mail: blechova28@seznam.cz

Dotazy a informace ke kurzu i k soutěži podá kdykoliv Zdeněk Havlíček: 
telefon: 602 749 338, e-mail: zdenek.havlicek@lukrom.cz

49.1035208N, 17.1588967E
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Program kurzu 2017:
STŘEDA 25. 10.

 od 14.00 hodin sraz účastníků kurzu a ubytování 
v prostorách Hipocentrum Koryčany

 18.00 hodin společná večeře

 19.00 hodin přednáška k chovu jelení zvěře 
v Chřibech, ukázky vábení jelenů, ukázka 

jeleních shozů z oblasti, diskuze a volná zábava 

ČTVRTEK 26. 10.
07.00 hodin společná snídaně

07.30 – 12.00 hodin přednášky k historii chovu barvářů, 
historii ČMKCHB, organizace kynologie v ČR atd.

12.00 hodin společný oběd

13.00 hodin do večera praktický výcvik 
na chatě Geržlovka na Stupavě (cca 7 km přejezd)

08.00 hodin večeře

19.00 hodin přednáška k nemocem a úrazům psů, veterinární prevence atd. (MVDr. 
M. Bednařík). Volná zábava, ochutnávka místních specialit a moravského vínečka

PÁTEK 27. 10.
07.00 hodin společná snídaně 

07.30 – 12.00 hodin přednáška k využití pomůcek při dosledech (GPS, Tracker, 
ochranné vesty atd.) spojená 

s praktickými ukázkami při práci barváře

12.00 hodin oběd

12.30 – 15.00 hodin doplnění, diskuze, slavnostní ukončení kurzu. 

od 15.00 hodin volně navazuje příprava a organizační zajištění  
8. ročníku regionální soutěže barvářů o „Moravský pohár“. Zájemci  
o pobyt na soutěži si mohou prodloužit ubytování po dobu soutěže.

Na kurzu jsou samozřejmě vřele vítáni členové klubu i starší  
a nepochybně již zkušení vůdci barvářů! -zh-


