
 Zápis č. 4/2014 z jednání výboru ČMKCHB dne 27.11.2014 v Třeboni. 

 Přítomni: 
Zdeněk Havlíček, Josef Jeřábek, Radek Hasenöhrl, Daniel Dvořák, Ladislav Varvařovský, Mojmír 
Kabát. 
Za dozorčí radu Karel Plch 
Omluven: 
Miroslav Adam 

Kontrola zápisu z poslední výborové schůze: 
Bez připomínek k zápisu 3/2014. Matrika byla předána novému matrikáři. Veškeré záležitosti v 
matric proto již směřovat k jeho osobě. 

Klubová výstava 2015: 
Výstava je nahlášena a odsouhlasena ČMKÚ. Místo konání Lučiny v areálu střelnice VLS. Termín 
konání dne 30.5.2015. Havlíček projedná možnost posuzování od rozhodčích z exteriéru ze 
Slovenska (L.Pitoňák, L.Druska a T.Želtvay). Souběžně poběží bonitace – M. Pavlík a oba poradci 
klubu. 
Dne 29.5.2015 před výstavou proběhne členská schůze a přezkoušení čekatelů na rozhodčí z výkonu.
Propozice a výstavní katalog projedná Havlíček s Pavlíkem a pí. Kopeckou. Přihláška bude součástí 
klubového zpravodaje a bude k dispozici po novém roku na stránkách klubu. 
Zázemí akcí bude v hotelu Na Špici v Radošově. R. Hasenöhrl prověří platnost rezervace na tuto 
akci. 

Hodnocení soutěží a naší účasti na soutěžích. 
Celostátní soutěž na Doupově. VLS udělaly maximum pro zdárný průběh. Vůdci i účastníci a to 
zejména pamětníci hodnotili a hodnotí soutěž jako velmi zdařilou akci. Výrazným pozitivem byla i 
celková atmosféra na soutěži. 
Poznámky k organizaci ze strany výboru – lépe organizovat porady rozhodčích a to formou 
kolektivního hodnocení, konečné známkování prací až na poradě rozhodčích. 
Předseda klubu dodatečně vyzdvihl osobní účast na organizaci a zajištění celé akce ze strany 
R.Hasenöhrla a P. Maška st. 
Ekonomika akce: Náklady na zajištění soutěže vynaložené čistě z klubových peněz činily celkem k 
datu 79 tis. Kč. Sponzorské příjmy, mimo vlastních cen pro soutěžící, činily k datu 67 tis. Kč. V 
jednání je ještě jeden sponzorský finanční dar, který by vyrovnal náklady na soutěž do nuly. K 
předloženému rozpočtu akce nebyly žádné připomínky. 
MFK Zvolen SK – náš zástupce Ing. Jiří Kadera s HB Haky od Dlouhého rybníka si vylosoval práci
na postřelu jelena I.VT v PZ Grúň Divín. Zhruba po 3,5 km řemenové práce se po dohodě s 
rozhodčími vrátili na nástřel, kde připustili k práci náhradního psa, který však také neuspěl. Další 
práci naše dvojice bohužel nedostala. Chybělo pověstné štěstí na úspěšné absolvování memoriálu. 
Negativem na soutěži byl spor okolo startu maďarského zástupce s fenou z Militzerova chovu. 
Pohár v Polsku – organizačně dobře zajištěná akce, dobré zázemí a atmosféra. Míra Prchlík byl 
dobře připraven a velmi kvalitní práci odvedl i jeho HB Ar ze Lniště. Organizační podmínky – 
zejména odvážení zvěře v průběhu lečí ho připravily o pravděpodobně velmi dobré hodnocení a to 
zejména s ohledem na délky odvedených prací na stopě. 

Projednání podmínek chovnosti platných pro obě plemena od roku 2015. 
Návrh změn chovných podmínek je motivován stavem, kdy se projevuje klesající výkonnost našich 
psů při práci na dlouhých, studených stopách a výrazný pokles vrozených vlastností, které ovlivňují 
ochotu k práci se živou zvěří potřebnou při praktických dosledech. Výbor po diskuzi odsouhlasil 
všemi hlasy přítomných členů výboru následující požadavky na výkonnostní, exteriérovou a 
zdravotní způsobilost chovných jedinců od 1.1.2015 (týká se barvářů obou plemen, pes/fena, nově 
zařazovaných do chovu po 1.1.2015): 
Stanovuje se jako povinné ohodnocení barváře na klubové výstavě s hodnocením V nebo VD. 
Bonitace barváře do chovu, DKK hodnocení zůstává AA, AB, BB (nebo 0/0 0/1 1/1). 



Zkoušky z výkonu pes/fena : PB v I. nebo II. ceně, IHb v I. nebo II. ceně, prokázání hlasitosti na 
zvěři, ochota k práci se živou zvěří (organizační podmínky disciplíny budou dopřesněny do 
31.12.2014 ve SŘ) a prokázání způsobilosti v práci na dlouhé, studené a pobarvené stopě (základní 
podmínky; délka stopy min. 1000 m, stáří stopy min. 12 hod., dva pravoúhlé lomy minimálně 50m). 
Hodnocení známkou minimálně 3. Možno plnit v rámci příslušné soutěže barvářů, na zkouškách PB 
nebo v rámci oficiálního výcvikového dne oblasti, kde jsou přítomni min. 2 kluboví rozhodčí z 
výkonu a veřejnost (korona). 
Výbor dále doplní podmínky pro řízení delegování a kvalifikaci rozhodčích na disciplínu ochota a 
studená stopa. 
Doplňující informace: Jarní svody organizované většinou při OMS již nejsou pro chovnost povinné. 
Účast na výstavách všeho druhu a svodech psů klub nadále podporuje, je však věcí osobního zájmu. 
Velmi důležitá informace – poradci chovu nedají souhlas k vývozu, pokud neobdrží souhlas 
poradce chovu země, do které má být jedinec vyvezen. Aby se předešlo jakýmkoliv sporům, je proto
vhodné si uvažované vývozy předem projednat s našimi poradci chovu. 

Projednání Soutěžního řádu pro soutěže barvářů (nezaměňovat se Zkušebními řády ZŘ) . 
Byl diskutován návrh oblasti č. 1 SŘ pro soutěže barvářů. Výbor odsouhlasil, že soutěžní řád pro 
soutěže na stopách neúmyslně poraněné zvěře zůstává prakticky beze změny. Došlo pouze ke změně 
kroků na jednoznačnou veličinu metr a to u obou soutěží. Obou typů soutěží se může zúčastnit max. 
počet až do 12-ti barvářů (propozice konkrétní soutěže mohou určit jiný počet dle možností 
pořadatele, maximálně však vždy do 12 účastníků). 
SŘ pro soutěže na uměle založených stopách byl výborem odsouhlasen v podobě slovenských 
soutěží a MFK. Diskutované doplnění a změny budou zahrnuty do textu konečného návrhu SŘ. 
Zásadní rozhodnutí, zda bude při práci na umělé stopě přítomen rozhodčí, bylo hlasováním výboru 5 
proti 1 z přítomných rozhodnuto, že vůdce bude na stopě od vyhledání nástřelu po přijití ke kusu 
pracovat samostatně. 
Závěrečný text SŘ zašle předseda klubu k odsouhlasení členům výboru tak, aby nejpozději do konce 
roku 2014 bylo konečné znění SŘ barvářů odsouhlaseno a odesláno na ČMKJ. 

Zpravodaj č. 24. 
Každý člen výboru zpracuje příspěvek za svou oblast a zašle předsedovi podklady ve Wordu nebo 
Excelu nejpozději do 31.1.2015. 
Hodnocení kurzu Jelenář a příspěvek do zpravodaje zpracuje Milan Pavlík. Havlíček žádá o fotky do 
zpravodaje, zdržet se ale fotek, kde se jedná o přímý kontakt psů se zvěří, zbytečně se tak vytváří 
podmínky pro negativní zpětnou vazbu. 
D.Dvořák požádá oblasti, je pak na nich, zda se budou chtít prezentovat nebo ne. Rovněž předá k 
zařazení do zpravodaje informace ke kurzu Jelenář v roce 2015. Matrikář zajistí seznam členů, 
jubilea, informace k příspěvkům. Výbor klubu žádá všechny členy o relevantní příspěvky k akcím, 
které se odehrály v roce 2014. Výbor klubu odsouhlasil všemi přítomnými návrat ke grafice 
původního přebalu zpravodaje.  Podmínky pro vydání zpravodaje, grafiku, distribuci apod. zjistí 
Havlíček a na další schůzce bude informovat výbor klubu. Zpravodaj by měl být u členů klubu do 
konce března 2015.

Zprávy poradců chovu: 
HB – Vystaveno bylo 24 doporučení a 1x náhradní. Bylo 13 vrhů, 85 štěňat z toho 43F a 42P, 
přihlášeno 74 štěňat z toho 35F a 39P. 
Je 18 chovných F a 15 P, nově zařazeni 4F a 4P, vyřazeno 6F a 2P kvůli věku. Mimo to se v příštím 
roce vyřadí 7F a 2P kvůli věku. Poradce předpokládá, že se u HB projeví zúžení chovné základny. 
BB - Vystaveno bylo 26 doporučení a 1x nezabřezla a 9 nevyužito. Bylo 182 štěňat z toho 76F a 96P,
přihlášeno 147 štěňat z toho 70F a 77P. 
Je 47 chovných F a 28 P, vyřazeni 3P pro stáří a nemoc. 
Jedná se o historicky nejvyšší produkci štěňat u obou plemen !!! 
Pro rok 2015 platí klid v chovu u obou plemen barvářů. Upozornění: Pokud bude mít chovatel 
jakékoliv finanční pohledávky vůči klubu, nebude mu vystaveno doporučení ke krytí ! 
K dnešnímu dni dluží za chovatelské poplatky:  



Různé: 
Ekonom: Klub nemá nesplacené závazky. Finanční hospodaření klubu je k dnešnímu dni, po úhradě 
všech nákladů na podzimní soutěže, mírně ztrátové, ale chybí dle propočtů asi 50 tis. Kč za členské 
příspěvky a taktéž nejsou zdaleka vyrovnané všechny chovatelské poplatky. Po jejich úhradě je 
předpoklad, že klubové účetnictví bude za rok 2014 mírně ziskové. Na b.účtu klubu je k datu 353 
tis.Kč. V pokladně je v hotovosti 10 tis. Kč a u ČS na vázaných prostředcích 550 tis. Kč. Zhruba 180 
členů nemá ještě uhrazeno na rok 2015. Termín pro zaplacení čl. poplatku ve výši 300 Kč na rok 
2015 je k 31.12.2014 !!! 
Matrikář: Při přijímání nových členů bude nezbytnou součástí přihlášky mimo kopie dokladu o 
zaplacení i kopie loveckého lístku a kopie zápisu z jednání oblasti, kde bude uvedeno doporučení 
nebo nedoporučení žadatele o přijetí za člena klubu. 
Za členy klubu byli přijati: 
Oblast č. 1 p. Pavel Straka, Oblast č. 2 Ing. Jan Mejsnar, Oblast č. 3 Bc. Jiří Tureček, Oblast č. 4 
Svatopluk Fröde a Jarosslav Čejchan, Oblast č. 5 Karel Kočíř, Michal Krupička a Filip Lonský, 
Oblast č. 6 Antonín Baláš, Oblast č. 10 Michael Baroch, Oblast č. 11 Jan Pešl, Zdeněk Krulec a 
Radek Roubal. 
Nepřijati Jakweert, Schweigel, Jaspers a Jonkers – nesplňují dohodnuté požadavky v rámci ISHV – 
informaci předal matrikář vedoucí oblasti 0. 
Dále Jana Maršálková, Dr. Gert Hans Rienmüller, Zdeněk Slach, Josef Ženíšek, Mgr. Jiří Pospíšil, 
Ing. Michal Kadlčík, Milan Maštera, Miroslav Fuka, Ing. Hana Kosodubová, Simona Pilařová, 
Ladislav Konvalina. 
Přijaté matrikář zanese do matriky. Ostatní žádosti nebyly schváleny, chybí doporučení oblastí a v 
jednom případě také vlastnictví loveckého lístku, projedná s žadateli osobně matrikář klubu. 
Matrikář zkontroluje, zda v tiskopisech tabulek ke zkouškám je správné znění Pověření 
Mze ČR č. 4/2014 Č.j. 61445/2014 MZE 16232, případně zajistí opravu. 
Výbor odsouhlasil všemi hlasy přítomných ověření paternity u psů a fen s duplikáty PP. 
Výbor odsouhlasil udělení odznaku „Za zásluhy“ pro Ing. M. Suka a L. Novotného za organizaci a 
zajištění celostátní soutěže barvářů. 
Předseda klubu podal informaci o skutečnosti, že je další subjekt, který má povolení k pořádání 
zkoušek z výkonu, ale doposud žádné zkoušky z výkonu nezorganizoval a nemá mimo ČMMJ 
schválené nikdo ZŘ. 

Výcvikář: Z doposud zhodnocených PB a proběhlých akcí se jeví malá výkonnost barvářů na 
umělých, studených stopách na PB a výpadky na drobných disciplínách. Nedostatky ve výkazech a 
tabulkách bude výcvikář vracet příslušnému hlavnímu k opravě. Výbor klubu upozorňuje na 
důsledné dodržování podmínek zkušebního řádu při značení stop. Budou prováděny kontroly a v 
případě zjištěného porušení bude zkouška zrušena. Tuto informaci zdůrazní výcvikář na stránkách. Je
třeba zlepšit i vystupování rozhodčích – dodržování formy a tradic. Připomněl i výpadky některých 
soutěžních psů – nedohledané zhaslé kusy ve 200 metrech. 
Byl podán návrh na zviditelnění soutěže na titulní stránce zpravodaje. Převažuje názor, titulní stránku
ponechat tradiční, ale dát hned na druhou stranu obálky zpravodaje. 
Vzhledem k vyskytnuvši se problémům s PP na OMS Mělník a při PB v J. Čechách (řešil J. 
Mostecký) výbor odsouhlasil provézt postupně paternitu u barvářů s duplikáty PP. 
Příští výborová schůze bude 6.2.2015, místo Kladruby nebo Příbram. Dohodnou Varvařovský a 
Havlíček. Hlavní téma Zpravodaj a klubová výstava. 
Na příští výborovou schůzi pozve předseda p. J. Mudru, zpracování inovovaného videa. Návrh na 
zachování nezměněné původní verze F. Musila pro porovnání vývoje za cca. 25 let. 

Zapsal Ing. Josef Jeřábek, matrikář klubu  



Příloha č. 1 Seznam dlužníků chovatelských poplatků

Seznam dlužníků chovatelských poplatků odsouhlasených konferencí klubu 22.2.2014 k datu
27.11.2014 

Václav Zavaďák, D. Fojtášková, R. Fojtášek, Lydie Jašová, Petr Kopřiva, J. Holoubek, J. Šafařík, K. 
Rujbrová, J. Fric, T. Halama, Julius Alexa, Radek Petrů, P. Reneš, Hana Báčová, Lukáš Vichta, Petr 
Vaněk, David Škurek, A. Zámyslický, VLS Lipník, Josef Paul, J. Doležal, Š. Rainish, Fr. Koláček, 
Lad. Sroka 
Dlužná částka ke dni 27.11.2014 celkem 27.200,- Kč 

Podpora za zahraniční krytí: 
Lukáš Vichta 
Petr Vaněk 
Martina Sapíková 
Václav Penc 
Veronika Hubíková 
Hubert Hubík 
Petr Kopřiva 
Celkem 17.000 Kč 


