
Zápis z jednání výboru 4/2015

Zápis  z jednání  výboru  a  DR  ČMKCHB,  které  proběhlo  v Kolesách  dne
8.12.2015
Přítomni:  Zdeněk Havlíček, Ladislav Varvařovský, Daniel Dvořák, Miroslav Adam,
Radek  Hasenöhrl,  Josef  jeřábek,  Karel  Plch  a  Jaroslav  Havlín. 
Omluveni: Mojmír  Kabát  a  Jana  Varvařovská.
Zahájení schůzky v 9,30 hod. Byl odsouhlasen program dle pozvánky, následně byla
provedena kontrola posledního zápisu, bez připomínek přítomných.

Zpráva ze zasedání ISHV
Kolega Havlíček podal informace o průběhu zasedání ISHV dne 30.10.2015 v 
Německu , kterého se za náš klub zúčastnili Havlíček, Dvořák, Varvařovský a jako 
tlumočník J. Skácil, ml. Ze zasedání ISHV byly podány následující informace:

 Oficiální  zápis  z  tohoto  zasedání  nebyl  zatím  doručen.  Po  jeho  zaslání
tajemníkem  ISHV  K.  Kreitmairem  bude  tento  v originálu  i  překladu,  bez
odkladu, vyvěšen na webové stránky klubu a zveřejněn ve Zpravodaji 2016
(zajistí Havlíček).

 K vyloučení italského klubu z řad ISHV. Jednotlivými členskými kluby ISHV byl
podpořen  vznik  nového  italského  klubu  fungujícího  zcela  na  základech  a
principech ISHV.

 Odevzdání výkonnostních razítek ISHV – od 1. 1. 2016 budou tyto nahrazeny 
samolepící  známkou  se  znakem ISHV  a  číslem (tzv.  viněty),  které  budou
označovat barváře pocházejícího z chovu ISHV. Tyto viněty budou uloženy u
poradců  chovu,  kteří  za  ně  budou  plně  odpovídat.  Viněty  budou  sloužit
k označení  (vylepení)  PP  chovného  psa/feny,  štěňat  BB  a  HB  jdoucím  na
export členům klubů organizovaných v ISHV a to dle pravidel a zásad ISHV a
pak barvářům vyslaných ČMKCHB na akce (soutěž, výstava) pořádaných pod
záštitou klubů z ISHV.

 Probíhá  příprava  nového soutěžního  řádu ISHV – soutěže  budou postupně
organizovat již všechny kluby ISHV, dle návrhu by měla mezinárodní soutěž
proběhnout v ČR v roce 2021.

 Sbližování ustanovení ZŘ pro zkoušky – přetrvává požadavek na stopu o délce
min. 1.000 metrů.

 K jednoznačnému  požadavku  ISHV  k omezení  počtu  produkovaných
štěňat naším klubem pro  rok  2016 a  dále  na  zhruba  polovinu  současného
počtu (letošní produkce 198 + dovoz štěňat asi 240 jedinců) a zcela ukončit
vzájemně neodsouhlasený a nepovolený export štěňat (omezení produkce se
netýká jen našeho klubu). 

Celá akce stála klubovou pokladnu cca 35 000,- Kč a to včetně členského příspěvku
ISHV na rok 2015 a 2016 ve výši 800 Euro (asi 21,6 tis. Kč).



Zpráva a hodnocení akcí ČMKCHB v r. 2015
Kurz „Jelenář, vůdce barváře“ v Krkonoších – z připomínek bylo konstatováno, že na 
kurzech chybí více praktických ukázek, informací k používání moderních technologií 
jako je např. GPS, vysvětlení pozice ISHV a postavení našeho klubu v této organizaci,
pravidla našeho klubu apod. Za tuto akci a její přípravu je do budoucna odpovědný 
výcvikář klubu, včetně delegování lektorů a dalších odpovědných osob. Kurz Jelenář 
v r. 2016 proběhne na Bukovině u VLS.
Moravský pohár- pěkná soutěž, velmi dobře organizačně zajištěna. Zpráva byla 
zveřejněna na stránkách klubu vč. výsledků. Výborem bylo vysloveno poděkování 
kolegovi R. Vrbovi za přípravu a organizaci této soutěže.
Pohár statut. města Chomutova – též kladně hodnocená akce, zpráva je také 
zveřejněna na stránkách klubu.
U obou akcí proběhlo s pokladníkem klubu vyúčtování klubové dotace ve výši 10.000 
Kč na soutěž.
Polsko – k této soutěži není zatím žádná informace na stránkách klubu! Cestovné 
rozhodčích bylo zúčtováno.

Příprava klubového zpravodaje Barvář 25/2016
Na příštím výboru odevzdat veškeré zprávy členů výboru, podrobně a řádně 
provedené za svěřenou problematiku činnosti klubu, dále články z jednotlivých 
oblastí. Zařadit zprávu ze zasedání ISHV. Výbor tímto vyzývá každého člena klubu 
k     možnosti poslání svého příspěvku, či fotografií do 10. 2. 2016!!!      

10. Klubová výstava a speciální výstava v r.2016
10. jubilejní ročník samostatné klubové výstavy proběhne zde v Kolesách, v sobotu 
21. 5. 2016. V předvečer proběhne tradičně ČS klubu, bohužel problém je zde 
kapacita ubytování (54 míst). Hlavním rozhodčím je nominován p. M. Pavlík, o 
posuzování na výstavě budou požádáni kolegové ze Slovenska. O zpracování katalogu
požádáme paní Kopeckou. Výbor zvažuje pozvání W. Wagnera, hlavního poradce 
chovu pro HB v rámci ISHV (zjistí Havlíček) a výrobu odznaků k jubilejnímu 10. 
ročníku (zjistí M. Adam). 
Na speciální výstavu 3. 9. 2016 na Jižním Portálu budou nominováni jako rozhodčí 
pánové MUDr. Mašlanka a ing. Zuzaník. Při výstavách proběhnou bonitace do chovu.
Dle ustanovení výstavního řádu byla stanovena norma pro zadání titulu Klubový 
vítěz (KV) :

 Titul bude zadán pouze na jedné výstavě (klubové).

 Minimální  věk  vystavovaného  jedince  pro  přiznání  titulu  KV  jsou  dva  roky
dosažené v den před datem pořádáním výstavy.

 Majitel vystavovaného jedince musí být členem klubu min. tři roky.

 Titul  KV může být  udělen  pouze  barváři  v držení  člena  ČMKCHB s trvalým
bydlištěm v ČR a s přiděleným ČLP.

 Pro přiznání titulu KV musí mít barvář splněny minimálně PB a musí být na
této výstavě oceněn ve své třídě V1.

Stanovení plánu chovu pro r. 2016
K datu 8. 12. 2015 bylo celkem ve vrzích 57 štěňat HB a 141 štěňat BB. Bylo 



dovezeno cca 40 štěňat ze zahraničí a to převážně ze Slovenska.
Výbor doporučuje zamyslet se nad přetrvávajícím silným dovozem štěňat od našich 
kolegů ze Slovenska! Tento import našemu chovu, pro jeho velkou provázanost a 
příbuznost, prakticky nic nového geneticky nepřináší a naopak poškozuje naše 
chovatele v následném neudání naší produkce štěňat.
Pro další roky je přijatelná a udržitelná produkce v rozmezí 120 – 140 
štěňat obou plemen barvářů !!!  (Jsme druzí největší producenti štěňat v rámci 
klubů z ISHV)
Nadále platí, že pro vývoz i dovoz štěňat ze zahraničí je potřeba souhlas obou 
poradců chovu, což se nyní po dva roky striktně dodržuje! 
Výbor hlasováním přijal tyto opatření směřující ke zkvalitnění chovu barvářů a 
dodržení stanoveného plánu produkce štěňat. Nadále platí: 

 Fena může být kryta po uplynutí věku 30. měsíců a bude kryta maximálně
jednou za dva roky.  Pokud po krytí  nezůstane březí,  může být následovně
kryta při jejím dalším hárání.

 Fena nesmí být kryta stejným psem, pokud poradce chovu nerozhodne jinak.

 Zásadně  bude  upřednostněno  zahraniční  krytí  s kvalitními  chovnými  jedinci
z ISHV pro oživení krve v našem chovu (rozhodne poradce chovu). 

 O dovozu štěněte ze zahraničí rozhoduje poradce chovu. U těchto podmínek
rozhoduje krevní linie a zdravotní stav jedince.

 Od 1. 1. 2016 se zavádí povinnost chovatele předložit od chovného jedince
genetický  profil  DNA.  Tento  genetický  profil  jedince  je  podmínkou  pro
vystavení  jak  krycího  listu,  tak  doporučení  ke  krytí.  Náklady  jdou na  vrub
majitele  chovného  jedince  (zhruba  1.000  Kč).  Výborem  je  doporučeno
odborné  pracoviště  Genomia  Plzeň,  možné  je  však  provézt  u  kterékoliv
akreditované laboratoře.

Zprávy z oblastí.
Na webových stránkách jsou vyvěšeny jednotlivé zprávy z oblastí. 
Výbor klubu diskutoval, na základě připomínek, situaci v oblasti č. 9. s kterou se 
nemůže ztotožnit, jelikož zde byly porušeny pravidla a územní zvyklosti s oblastmi 
v ČMKCHB. Bohužel nynější znění stanov neumožňuje orgánům klubu do dění 
v oblastech jakkoliv zasahovat.
Výbor projednal přípravu naší národní soutěže, kde máme prostřednictvím ČMKJ 
požádané o zadání pracovního titulu C.A.C.I.T.  a žádá tímto moravské oblasti o 
zapojení se do organizace pořádání Celostátní soutěže na Libavé v termínu 19. až 22.
10. 2016. Havlíček zajistí schůzku z vedením divize a oblastí.

 Zprávy členů výboru.
Havlíček – informoval o sněmu ČMKJ v Praze, který rozhodoval o přechodu ČMKJ na 
jinou právní formu dle OZ. V diskuzi bylo na sněmu ČMKJ potvrzeno, že ČMKJ pracuje
s jednotlivými chovatelskými kluby na základě smluvního vztahu, kde klub má právo 
požadovat předchozího souhlasu daného klubu s udělením ČLP u dovážených jedinců,
nebo s vydáním exportním PP u vyvážených jedinců v držení svých členů.
Ekonomika klubu: K datu je na účtu 698 tis. Kč, zhruba 10 tis. Kč je v pokladně, 350 
tis. Kč je na termínovaném vkladu. Předpoklad je mírně přebytkový výsledek 



hospodaření klubu za rok 2016. Špatný je výběr chovatelských poplatků. Diskuze a 
rozčilování některých členů k této tématice je naprosto zbytečné. Rozhodla o nich 
konference a změnit je může zase jen konference klubu.
M. Kabát při omluvě z jednání výboru požadoval po rozhodčích opětovně 
zasílání výsledků z PB a IHB přímo jemu pro jejich rychlejší zpracování!!! 
Opětovně upozorňuje, že je jen velmi málo barvářů předvedeno na zkouškách jako 
hlásič. K. Plch upozornil, že je málo informací k podrobnostem o proběhnutí IHB, 
příslušná rubrika je zřízená i na stránkách klubu, ale také bylo konstatováno, že 
vzhledem k opatřením, které se na začátku roku u IHB provedly, nejsou žádné 
stížnosti či pochybnosti o vykonaných IHB.
Byly předloženy připomínky M. Pavlíka ke zkouškám a soutěžím. Tyto jsou 
akceptovatelné po znovuotevření ZŘ. Brožura obsahující plné znění ZŘ  a Soutěžního 
řádu (SŘ) pro barváře je již skoro rok vydaná a je k dostání za 30 Kč u ekonoma 
klubu. SŘ byl v plném znění otištěn ve zpravodaji.
Na stránky je potřeba dodat nový standart pro HB a překlad statutu ISHV (za úkol 
kol. Jeřábek).
Matrika klubu: K 8. 12. 2015 máme 595 členů klubu. K dnešnímu dni má zaplaceny 
členské příspěvky na rok 2016 cca 300 členů!!! Nadále přetrvává žádná, nebo špatná 
identifikace plateb, špatné platby atd.
Žádosti o přijetí:
Přijati: Michal Strakoš, Bejlek Antonín, Sedláček Leopold, Polívka Petr, Szabo 
Radomír. Kelner Ondřej, Dvořák Petr, Henzlová Alice, Rypar Ladislav, Ing. Jaroslav 
Nerad.
Nepřijati: Straka Antonín, Bulánek Jiří, Jandík Vratislav, Hlaváček Václav, Kočí 
Luděk, Bílek Pavel, Melichar Antonín.
Pánové Beran, Sikora a Vyroubal mají zaplaceno, ale chybí přihláška k matrikáři.
Projednán dopis p. J. Wisnewské – platí předcházející rozhodnutí výboru, projednané 
i ČS klubu a to, že pokud do 31. 12. 2015 nepředloží zahraniční člen souhlas 
svého mateřského klubu organizovaného v ISHV, přestává být s datem 1. 
1. 2016 členem ČMKCHB! Předseda klubu oznámí matrikáři seznam zahraničních 
členů výboru v ČMKCHB k 1. 1. 2016, kteří potřebný souhlas dodali.
Matrikář zpracuje rubovou stránku členské přihlášky, kde budou zaznamenávány 
aktivity a práce v oblastech uchazeče o členství v ČMKCHB.

Projednání porušení stanov ČMKCHB
L. Vichta (oblast č. 5) - na základě sděleného obvinění z pytláctví a probíhajícího 
soudního řízení se podmíněně vylučuje z ČMKCHB do doby pravomocného rozhodnutí
soudu.
J. Gavelda (oblast č. 7) – vyzván k vysvětlení produkce a inzerce štěňat bez PP. 
Z předchozího jednání výboru se pro dlouhodobou nemoc omluvil a nyní oznámil 
ukončení členství. 
J. Prušovic – do výboru předložen dopis JUDr. P. Hrabáka, který převzal právní 
zastoupení kol. Prušovice ve věci. 
Výboru klubu nebyly do konání výboru J. Průšovicem předloženy požadované 
následující dokumenty: Přihláška na zkoušky potvrzená příslušným OMS s datem 
jejího převzetí, soudcovské tabulky od vykonané zkoušky IHB a ani žádná jiná 
dokumentace ověřující vykonání této zkoušky. Soudcovská tabulka nebyla, dle 
vyjádření výcvikářů klubu (Vodolán, Kabát), nalezena v jejich databázi. Výsledky IHB 



nebyly zveřejněny ani v periodiku klubu, tabulka není na OMS ani na ČMKJ. Jeden 
člen výboru a dva členové DR obdrželi v mezidobí těchto dvou zasedání výboru, 
nepodepsaným a blíže neurčeným dopisem, s poštovním razítkem Benátky n. J., 
fotokopii soudcovské tabulky. Tato byla jimi oskenována a rozeslána zbylým členům 
výboru. Takto získaná tabulka byla předložena na OMS Most, který následně písemně
oznámil, že ji neeviduje, neztotožnil se s pravostí razítka a podpisů osob konajících 
v tu dobu za OMS. 
Protože na výbor nebyly dodány žádné jiné skutečnosti, potvrzující řádné vykonání 
IHB u feny HB Ariny ze Lniště dne 23. 12. 2013, výbor ČMKCHB rozhodl na základě 
písemného vyjádření OMS Most o okamžitém odebrání chovnosti této feně 
(hlasování: 6 členů výboru pro). 
Dále bylo výborem ČMKCHB rozhodnuto, že J. Prušovic má poslední možnost výše 
uvedené objasnit písemně a to nejpozději do jednání příštího výboru (hlasování: 4 
pro, 2 pro okamžité vyloučení).
Výbor klubu ukládá: Na základě rozhodnutí výboru oznámí předseda klubu ing. 
Havlíček nejpozději do 7 dnů od zveřejnění zápisu J. Prušovicovi zrušení chovnosti HB
Ariny ze Lniště a vyzve jej naposled k předání uvedených dokumentů. S výše 
uvedeným dále seznámí KK ČMMJ s tím, že bude požadováno potrestání J. Průšovice 
jako rozhodčího z výkonu. Před zasláním dopisu seznámí členy výboru s jeho zněním.
Datum konání výboru bylo stanoveno do 10. 2. 2016 s místem konání buďto Libavá, 
nebo Praha (dle dalších možností a dohod). Všichni: Odevzdat příspěvky do 
zpravodaje!
Jednání výboru ČMKCHB ukončeno v 17,00 hod.
Dne 8. 12. 2015 zapsal jednatel klubu Bc. Miroslav Adam, ověřili všichni členové 
výboru ČMKCHB 
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