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„Kdo není ochotný vynaložit 
všechny tělesné síly, dokonce i 
svoje zdraví, kdo z lásky k věci není 
ochotný obětovat třeba i spánek, 
dej ruky pryč od dlouhého  
barvářského řemene.

Ale ten, kdo je zaujatý náruži-
vostí při sledování postřeleného 
kusu vysoké zvěře, kdo nešetří 
svých tělesných sil a neobává se 
o své zdraví a na strmých svazích 
nahoru a dolů neúnavně sleduje 
svého psa, protože dohledávku 
považuje za svoji povinnost a je na-
dšený výkonem tohoto nádherné-
ho zvířete, kterého staré instinkty 
lovecké náruživosti strhávají, když 
se prodírá s krátkou puškou lesač-
kou k jelenovi stavěnému v horské 
bystřině, ten kdo je uchvácený 
hlasem svého věrného psa jelenáře 
stavějícího jelena, jen ty mě násle-
duj při vedení tohoto ušlechtilého 
plemene.“ 
  
 Karl Bergien

Věnováno mojí Andělce.

Pomni můj pane, můj  
vůdče, který mě přijímáš  
s láskou do svého domu 
ku věrné a oddané  
službě, pomni tato slova…
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ÚVODNÍK

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,

když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,

když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže „Vytrvej!“,

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: „Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi —
a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!

 Písně mužů, Rudyard Kipling

Vážené vůdkyně, vůdci, přátelé!
Musím se přiznat, že rychlost běhu 

času v daném roku jsem vždy hodnotil 
víceméně s přicházejícími Vánoci. Nyní 
se chtě nechtě přistihnu při tom, že čas 
v roku začínám měřit chystáním zpravo-
daje klubu. Tak tady někde asi začíná de-
formace povoláním, či koníčkem. Jsme  
o rok starší, což například má dítka vítají, 
že je to posunuje k věcem dospělých, ale 
my dříve narození, nevím, já nad tím jak-
si nejásám. Rok v životě klubu je však dů-
ležitý. Je třeba se za ním ohlédnout, vy-
hodnotit, co nám přinesl, a předložit 
členské základně v této tradiční písemné 
formě, která mi voní tiskařskou černí, 
jeho bilancování. Jsem poměrně konzer-
vativní člověk a nemám rád vše jen 
v elektronické podobě, jak se dnes všude 
razí, a nenávidím datové schránky zave-

dené místo pošty. Díval jsem se před psaním těchto řádek do zažlout-
lých stránek starých zpravodajů a chýrnikov z dob společného klubu. 
Prošly mnohýma rukama, které je ošahaly a vtiskly jim nezaměnitelnou 
podobu, zvláštní vůni a patinu. A taky na nich ulpělo kousek života. 
Vždy mě překvapuje, a trochu i dojímá, dlouhá historie našeho klubu. 
Co vůdců, lesáků, lidí od těchto nádherných psů dokázalo a jak navzdo-
ry tomu, zda vítr foukal zleva či zprava, vedli tento klub, časem dobrým 
i nelehkým, jako pomyslnou karavanu či loď na cestě za svojí vizí, za 
svými cíli. A též mě v duchu vždy trochu zamrzí, že tolik málo víme o 
takových osobnostech klubu, které stály při jeho zrodu, ať už jimi byli 
Jugl, Peřina, Henzl či Kolín.  Že mi žel nebylo dopřáno osobně se potkat 
a třeba i posedět u ohně při zapadlé lovecké chatě, někde hluboko v ze-
lených lesích, na okraji civilizace a do rána, pod hvězdnatým nebem, 
besedovat o barvářích s takovými velikány, jakými bezesporu byli Ptá-
ček, Vágner, Varvařovský či Uhlík. Jsem dnes vděčen tomu, že jsem ve 
výboru začínal pod vedením Franty Soukupa a rád si vzpomenu na svo-
ji první výpravu na mezinárodní soutěž v Polsku, kde Franta Kasala va-
lil jeden vtip za druhým a my se smáli o dušu bez rozdílu země původu. 
Vůdci se svými barváři mizí v nekonečných zelených revírech a zůstane 
jen vzpomínka. A ta bledne s dalšími odcházejícími vůdci a jejich věr-
nými barváři. Snažme se ji prosím alespoň v minimální míře uchovat 
nejen pro jejich památku, ale i jako duševní vlastnictví klubu. Určitě si 
to za vše, co vykonali, zaslouží. Často slýchávám, a na můj vkus staro-
milce se mi zdá čím dál častěji, řeči jako: Co je mi po klubu s jeho pro-
blémy, budu si dělat své barváře, klub je mi ukradený a podobně. Pro 
mé staré slecha se to nese jako drápání skla po plechu. Bezděky si při 
těchto řečech vzpomenu na film Království nebeské, kde Balian z Ibeli-
nu, zodpovědný za vedení úspěšné obrany Jeruzalému, za děti, ženy, 
starce, knihovny, svitky pergamenů, dědictví národů, když jej předával 
Saladinovi, položí mu po jednání při odchodu otázku: Jakou cenu má 
Jeruzalém? A odcházející Saladin mu odpovídá se zvláštním výrazem ve 
tváři. Žádnou, nicotnou. A dále odcházeje, se naráz otočí a s gestem 
slavnostně provolá; Obrovskou, nesmírnou. Nejsme samozřejmě Jeru-
zalém, ale lidského genia loci, odkazu mnoha řad vůdců barvářů, by-
chom si měli vážit a nechovat se k němu jako k cáru toaletního papíru. 
Nevidět klub jen jako něco, kam musíme odvézt peníze a je jen pro 
hádky okolo množení štěňat a zpackaných zkoušek. Velikáni říkávali, 
nemáš-li historii, nepatříš nikam a nejsi ničím. A jakoby symbolicky, 
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loňský rok v klubové činnosti začínal schůzkou výboru v dnes 
již bohužel historickém a neexistujícím vojenském újezdu 
na Brdech, který pro činnost našeho klubu měl, v jeho  skoro 
šedesátiletém trvání, velký význam a vzešlo z něj mnoho osob-
ností. Tak jako oni se i tento prvorepublikový odkaz otců naší 
státnosti rozpadl v  prach. „Na Padrti“ byl připraven loňský 
zpravodaj s návratem k historické obálce, kterou Michal poslé-
ze přefotil z originálu obrazu na ČMMJ a ve věrné, digitalizova-
né kopii je nyní na letošním přebalu zpravodaje. Životy lidí  
a jejich osudy se ve spirále propojují a já se maně na obraz za-
díval při posledním sezení výboru v  budově ČMMJ v  Praze  
a chvíli jsem se zamyslel nad zvláštní symbolikou odkazu toho-
to nevelkého obrazu, který před lety nechal namalovat Vágner 
od Židlického pro klub při jeho návštěvě v Brdech. Svoji myš-
lenku, že by obraz, pokud to tak dále půjde s naší ČMMJ jako 
doposud, měl klub odkoupit zpět do svého vlastnictví, jsem vy-
pudil z hlavy a z pověrčivosti raději nedokončil. Na Padrti klub 
přijal, dle mého osobního názoru, důležité rozhodnutí k návra-
tu důvěry k jedné z nejstarších zkoušek v českých zkušebních 
řádech, a to individuální zkoušky barváře, ke které jsem s úctou 
vzhlížel již jako kluk, hltaje nenasytně mysliveckou literaturu. 
Myslím, že rok praxe potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. 
Jestliže v roce 2014 jsme měli rozpačitý pocit z několika prove-
dených zkoušek pro chovnost barvářů, tak letos jsme tyto po-
chybnosti v sobě určitě nenacházeli. Vedl jsem mnohé diskuze 
se staršími vůdci, kteří sami kdysi hledali různá řešení proti 
rozličným pochybením a nečestnostem. A znovu opakuji, že 
přítomnost člena výboru, dozorčí rady, nebo případně jimi po-
věřeného jiného člena klubu, když původně oslovení se z jaké-
hokoliv důvodu nemohou zkoušky účastnit, neslouží ke kont-
role práce rozhodčího. Ten ať si posuzuje a dělá, co má. Tento 
člověk garantuje klubu to, že zkouška proběhla, měla své para-
metry a splnila svoje hlavní poslání. Že do jejího průběhu nega-
tivně nezasáhl „dávalismus“, který v  konečném důsledku jde 
proti barváři samém a vykonaná zkouška opravdu prověřila 
pracovní schopnosti předváděného barváře. A navrátí-li se dů-
věra v nás všechny mezi sebe samé, není problém toto kontrol-
ní ustanovení opět zrušit. V chatě u padrťských rybníků, v ti-
chu nerušeném civilizačními smyšlenostmi a telefonním 
signálem, se výbor dále zabýval přípravou členské schůze  
a hlavně výstavou barvářů na Doupově jakožto nejdůležitější 
klubové akce loňského roku. Přes kritiku, kterou jsme výbor i já 
osobně sklízeli za místo konání v pořadí již deváté samostatné 
klubové výstavy barvářů, byla tato výstava a i členská schůze 
v  předcházejícím večeru nejvíce navštívenou akcí z  doposud 
konaných výstav a schůzí. Letos pořádáme nejdůležitější klubo-
vou akci, celorepublikovou soutěž barvářů, na Moravě na Liba-
vé a dostali jsme od pana ředitele podobnou nabídku. Jsem 
zvědav, jak se kritici dalekých cest, excentrismu a jiných „ne-
překonatelných důvodů“ příští rok „vycajchnují“ a udeří v prsa. 
Zda se s podobným nadšením a pílí dokáží postarat o neméně 
hodnotnou a úspěšnou výstavu u nás na Moravě. V hodnocení 
loňského roku mi nedá nezastavit se u dvou regionálních sou-
těží barvářů, které loni proběhly. Chomutovské soutěže jsem se 
z důvodů souběhu zasedání ISHV v Riedenburgu bohužel ne-
mohl zúčastnit. Na šestý ročník moravské regionální soutěže, 
pořádané o čtrnáct dnů spíš, jsem jel do svých oblíbených Jese-
níků velmi, velmi rád. Přes počáteční nepřízeň počasí to byla 
pěkná, velmi dobře zorganizovaná soutěž. Vidím, jak mnozí 
zkušení vůdci ohrnou horní ret a pozvednou ironicky koutky 
úst, jde přeci o soutěž „jen na šlapaných stopách a s babami my 
nesoutěžíme“, ale ruku v ruce se špatným počasím v předvečer 
soutěže, kdy stopy byly již našlapané a spadlo okolo 30 mm deš-

tě, byla poměrně velmi obtížná. Cením si nesmírné obětavosti 
lidí okolo této soutěže v  nejvyšších moravských horách, drs-
ných Jeseníkách a skromně dovětkem mi dovolte maličkost: 
„Smekám klobouk dolů Rudo!“. Loňský rok provázely neustálé 
diskuze okolo ISHV. Výbor v této záležitosti vystupuje naprosto 
přímě, bez jakéhokoliv taktizování, s jasně presentovaným ná-
zorem setrvání v ISHV. A pokud jsme řádnými členy, musíme 
dodržovat nejen stanovy, ale i věci mimo ně dohodnuté. Nejde 
kličkovat jako zajíci při honu. Všude, kde jsem, pokládám čle-
nům při diskuzích přímou otázku. Chcete být v  ISHV, či ne-
chcete? Tak jsme se ptali i na členské schůzi. Naprostá většina 
přítomných zde řekla své ano. Pak se tedy musíme řídit psaný-

mi i dohodnutými pravidly. V chovu, produkci štěňat, ve vývo-
zu štěňat, v pohledu na členství v klubu atd. Zcela bez emocí, 
v klidu  vysvětlujeme naše postoje. Přitom, pokud je tedy tolik 
volatelů, co se presentuje, že nám ISHV nic nepřináší a že nás 
Němci chtějí jen ovládnout, demokraticky stačí většinově říci 
jediné: Ne, nechceme být v ISHV. Nic nám to nepřináší. Máme 
pro to tyto a tyto argumenty. Pojďme odsud. Pokud to bude 
přání demokratické většiny, říkám naprosto jasně všem, kdyko-
liv a kdekoliv. Nemám s tímto pražádný problém. Bude to bez 
Havlíčka, ale bude. Směrování klubu je věcí rozhodnutí většiny 
a tu já zcela a plně akceptuji. Psát později po různých elektro-
nických médiích, třeba v zahraničí, jak zacházíme s tím a s tím, 
přičemž tito byli na schůzi, mluvilo se o tom hodiny, diskutova-
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lo, psalo, mejlovalo, a pak se dočíst, že nikdo nic neřekl, jaká že 
je to mezinárodní ostuda, je mi mírně řečeno proti srsti. Po-
slední zasedání ISHV se konalo v Německu v Riedenburgu na 
přelomu října a listopadu. Materiály z  tohoto jednání jsou 
všechny zveřejněné zde v tomto zpravodaji a zájemci si je mo-
hou velmi podrobně prostudovat. A pokud si vzpomínám, žád-
ný ze stávajících klubů nepřišel se zdrcující kritikou dosavad-
ních „tvrdých postupů“ ISHV, například k  otázce množení 
štěňat a jejich přeposílání na gauče celé Evropy.  Ba, právě opač-
né názory zde silně převládaly a i kluci slovenští hodně polevili 
ze svých „bojových nálad“. Vylučovaný italský klub do poslední 
chvíle dělal možné i nemožné, aby nebyl vržen do mezinárodní 
izolace. S načínajícím podzimem proběhlo množství předběž-
ných zkoušek a díky všem těm, co pořádají zkoušky, nemáme 
zatím problémy odzkoušet psy ročníku, jak je to v  mnohých 
klubech. Jen náročnost je třeba leckde zvýšit a také jít do sebe 
při výcviku barváře. Hlavou mi neustále vrtá, proč máme tolik 
málo předvedených hlásičů. Vždyť zde je doména práce barvá-
řů. Loňský rok přese vše, co nám v klubu přinesl, však z mého 
osobního pohledu hodnotím pozitivně. Výměny názorů mi na-
prosto nevadí, rád je podstupuji a připomínky beru velmi váž-
ně. Musí však něco přinášet. V letošním roce nás čeká několik 
význačných klubových akcí. S výstavou barvářů, jubilejní desá-
tou, se vracíme po roce zpět do Koles na penzion Vasury. V pá-
teční předvečer výstavy zde proběhne již klasicky členská schů-
ze klubu. Kolesa jsou jistě nádherným místem. Máme zde za ta 
léta vybudované velmi dobré vztahy s  majiteli penzionu, pro 
vlastní výstavu pak rozsáhlé travnaté plochy, bohužel jediné, co 
nás zde trápí, je ubytovací kapacita, která je, a ukázala to i loň-
ská schůze v Radošově, limitujícím faktorem pro větší přítom-
nost členů. Přesto doufám, že se zde na obou společenských 
akcích setká v  přátelském duchu opět spousta členů našeho 
klubu a stráví zde pěkné chvíle se svými barváři. Jak se dočtete 
dále ve zpravodaji v  klubových akcích, pořádáme letos ještě 
druhou výstavu, a to na Moravě na Jižním Portálu u Blanska, 

z  důvodů, abychom vyšli vstříc těm zájemcům o předvedení 
barváře na klubem pořádané výstavě, kteří se z vážných důvodů 
nemohou hlavní výstavy se zadáním titulu „Klubový vítěz“ zú-
častnit. Letos je také změna v bonitacích, a to u druhé klubové 
bonitaci, která bývala klasicky při kurzu Jelenář-vůdce barváře, 
ale letos je přesunuta ke druhé klubové výstavě na Jižním Por-
tálu. Vždy v sudém roce nás čeká organizace nejdůležitější akce 
roku, a to nejvyšší pracovní zkoušky barváře, Celostátní soutě-
že barvářů na přirozené stopě zvěře. Již po dvacáté první by se 
měli sejít nejlepší barváři se svými vůdci a svým umem, získa-
ným praxí ve svých mateřských revírech, si to s notnou dávkou 
patřičného štěstí, které při těchto soutěžích musí při vás nutně 
stát a nesmí odklonit svoji přívětivou tvář, rozdat o zápis na 
„Putovním kopytu“. Soutěž bude vypsaná pro 10 vůdců, z toho 
počítáme se třemi zahraničními účastníky. Čeká nás hodně 
práce při organizaci této soutěže a zajištění dostatku prací pro 
soutěžící. Doufám jen, že se toho moravské oblasti zhostí se ctí 
a soutěž bude hodna své pověsti. Vždyť o naší poslední soutěži 
se v kynologických kuloárech mluvilo jako o nejlepší kynolo-
gické akci daného roku. 

Tož mí drazí přátelé, jak řekneme my na Slovácku, nechci 
vás dále unavovat svými „litoáry“ a odrazovat od čtení tohoto  
čísla zpravodaje. Vše důležité najdete uvnitř jeho letošního vydání  
a nám, kteří jeho dvacátý pátý ročník připravovali, nezbývá než 
si přát, aby na něm, v jeho stránkách, vaše dlaně a prsty nechaly 
co nejvíce stop, otisků života a tím i vašeho zájmu o dění v našem 
klubu, Českomoravském klubu chovatelů barvářů. Mějte krásný 
a spokojený rok, blaze prožitý s vašimi nejbližšími a také s nád-
hernými, ušlechtilými, věrnými barváři.

 Barvářům Zdar a Horrido! 
 Zdeněk Havlíček

PB Stupava 2015.  Foto: Michal Růžička
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V roce 2015 se sešel výbor klubu čtyřikrát, a to v termínech 
12. 2., 28. 5,. 20. 8. a 8. 12. Tento rok byl bohatý jak na pořádání 
kynologických akcí, tak na spoustu změn týkajících se dalšího 
dění v klubu. 

Kynologické akce
 - Klubová výstava pořádána u VLS divize Karlovy 

Vary na střelnici v Lučinách 29. 5. 2015. Přestože bylo spous-
ty kritiky na místo pořádání, patřila tato výstava mezi nejvíce  
obsazené v historii klubových výstav.

 - Kurz Jelenář – Horní Albeřice 2. 9. – 5. 9. 2015
 - Moravský pohár- Rapotín 17. 10. 2015
 - Pohár statutárního města města 
   Chomutova 29. 10 – 30. 10. 2015
 - 24x Pb
V rámci pořádání těchto akcí bylo zjištěno, jak na tom jsme  

s výcvikem našich barvářů. Co se týče Pb, je nadále vidět pro-
blém týkající se výcviku disciplíny vyhledávání zvěře, kde spous-
ta barvářů neuspěje. Co se týče soutěží, úroveň předvedených 
jedinců byla dobrá. Z ohlasů po těchto soutěží vzešel požadavek 
zamyslet nad zněním soutěžního řádu, kde jedinec, který uspěje 
na stopě, ale nesebere jediný znak, není hodnocen v ceně. Určitě 
je to věcný příspěvek, kterým se bude výbor klubu zabývat. 

Chtěl bych tímto poděkovat vše členům klubu, příznivcům 
barvářů a sponzorům, kteří se na těchto akcích podíleli. 

Další dění v klubu
 - Vytvoření nového soutěžního řádu – jak již bylo zmíněno, 

praxe ukázala, co je potřeba změnit či upravit. Každá nová věc 
nese své pro a proti, proto bych neodsuzoval současné znění, 
ale dal prostor k diskuzi k jeho doladění.

 - Změna normy pro zadání titulu „Klubový vítěz“ platná od 
roku 2016.

 - Zpřísnění chovných podmínek – toto opatření má zame-
zit nadměrné produkci štěňat barvářů. Bohužel se do našich 
řad dostávali nejen chovatelé, ale i takzvaní množitelé štěňat. 
Nadprodukce má za následek, že se barváři dostávají do rukou 
nejen myslivců, ale i široké veřejnosti a barvář se leckdy stává 
módním doplňkem.

 - Změna podmínek přijetí za člena ČMKCHB – přestože 
na přihlášce je spousta nových údajů, které je potřeba vyplnit, 
slouží tyto jako doplňující informace o žadateli. Stanovy klubu 
hovoří jasně o podmínkách pro přijetí za člena klubu. Přestože 
je spousta kritiky na znění této přihlášky, praxe hovoří o opaku. 
Členská základna se nám nadále rozrůstá a kdo má opravdový 
zájem stát se naším členem, není v tomto žádný problém.

V letošním roce nás čeká opět spousta kynologických akcí 21. 
5. 2016 jubilejní Klubová výstava v Kolesách, 3. 9. 2016 Speciální 
výstava na Jižním Portálu okr. Bruntál, kurz Jelenář na Bukovině,  
a především  Celostátní soutěž na Libavé (VLS – Lipník n/B.).

Chtěl bych vám všem na závěr popřát mnoho zdaru při vý-
cviku a využití vašich barvářů a těším se na setkání při pořádá-
ní těchto akcí, kterých není nikdy dost.

Zápis z členské schůze ČMKCHB z. s.  
konané dne 29. 5. 2015 v Radošově

Přítomni dle jmen a podpisů uvedených v prezenční listině,  
která je nedílnou přílohou originálu zápisu z členské schůze klubu.

Členskou schůzi ČMKCHB z. s. zahájil v 19.00 hodin místo-
předseda klubu D. Dvořák. V  jejím úvodu byla minutou ticha 
uctěna památka zesnulých členů klubu. Bylo konstatováno, že 
členská schůze není usnášeníschopná – při zahájení ČS bylo pří-
tomno pouze 64 členů klubu, a tedy program schůze se bude řídit 
dle bodů uvedených na pozvánce. Zapisovatelem byl zvolen kol. 
M. Adam, ověřovateli zápisu kol. Jiří Tůma a Vladimíř Solar. 

Ekonom klubu Z. Havlíček seznámil členskou schůzi s účetní 
uzávěrkou za rok 2014. Veškeré ekonomické údaje, které zde 
byly předneseny, jsou podrobně, včetně komentáře, zpracovány 
ve Zpravodaji Barvář 24/2015. 

Účetní závěrka hospodaření klubu za rok 2014 byla schválena 
všemi přítomnými členy.

V jednotlivých bodech byli přítomni na ČS dále seznámeni:
Se současnou situací v ISHV, s postavením ČMKCHB v této 

organizaci, s  výtkami k vývozu štěňat v  letech 2010 až 2015, 
s připomínkami k účasti zahraničních členů a s podmínkami 
další spolupráce mezi kluby. Vývoz štěňat do zemí ISHV je 
možný pouze se souhlasem obou poradců chovu. Byly pro-
jednány podmínky pro členství cizinců v ČMKCHB tak, jak je 
uvedeno v  zápisu z  výborové schůze. Přítomní členové klubu 
souhlasí s další účastí v ISHV.

S přípravou 9. samostatné klubové výstavy ČMKCHB. Předse-
dou klubu byly podány organizační záležitosti a bylo zdůvodně-
no místo konání klubové výstavy. Pro rok 2016 a dále, vzhledem 
k platnosti povinnosti účasti barváře na klubové výstavě pro jeho 
uchovnění, připravuje klub dvě výstavy, a to v Kolesách a na Již-
ním Portálu u Blanska. Byla přednesena informace k přípravě 
dalších klubových akcí pro rok 2016. Termíny jednotlivých akcí 
budou uvedeny v dostatečném předstihu dodatečně.

Byl projednán Zpravodaj klubu 24/2015, a to nedodání pří-
spěvků z některých oblastí, důvody uvedení nekompletních vý-

ZpráVa jeDNatele Klubu

 Foto: Michal Růžička
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sledků Pb za rok 2014, chyby v počtech štěňat u BB, ekonomika 
tisku a jeho distribuce (57 tis. Kč). Ve zpravodaji bylo uvedené 
plné znění nového soutěžního řádu barvářů (SŘ), který již není 
součástí ZŘ. Klub vydal brožurku s plným zněním ZŘ pro bar-
váře a SŘ, která je k dostání u ekonoma za 30 Kč.

Přítomni byli seznámeni s  odsouhlasenými chovnými pod-
mínkami pro BB a HB platnými od 10. 2. 2015.

S jednáním poslední schůze výboru ČMKCHB – podrobnos-
ti jsou uvedeny v zápise z výboru 2/2015.

Se zprávami členů výboru – poradců chovu HB a BB, výcvi-
káře klubu za výcvikový rok 2014, vedoucího aktivistů a matri-
káře klubu. Podrobnosti též uvedeny v zápise z výboru. 

Přítomní byli seznámeni s  dopisem Milana Pavlíka k  pod-
mínkám přijímání nových členů, k povinnosti klubové výstavy, 
k účasti dalšího člena výboru na IHb a ke zrušení povinnosti 
jarních svodů.

Diskuze
Kol. Mostecký – výboru byl zaslán návrh na vyzname-

nání členů oblasti 14. a 15. ze spádové schůze oblasti ze dne  
10. 2. 2015. Výbor klubu na tento zápis nereagoval. 

Kol. Pavlík – připomínka k podmínkám IHB pro chovnost, 
potřeba jarních svodů pro chovnost např. u chudozubosti, upo-
zornil na nedostatek kvalifikovaných rozhodčích z  exteriéru 
pro výstavy, které jsou potřeba pro chovnost jedinců.

Kol. Havlíček – v roce 2014 bylo provedeno 12 IHb, z  toho 
jsou u třech různé nedostatky a pochybnosti k jejich provedení.  
Z důvodů přetrvávání různých pochybení byly vytvořeny tyto 
kontrolní mechanismy, které průběh zkoušky nikterak nekom-
plikují. Co se týče jarních svodů, chybí výstupy.  V roce 2014 
poslaly výsledky svodů 3 OMSy, v roce 2015 jeden.

Kol. Dvořák – problém chudozubosti nelze řešit u mladých 
jedinců. Kvalita posuzování na svodech je všeobecně nízká.

Kol. Kumpa – pochválil vydání zpravodaje, je však příliš po-
zitivní, chybí mu více připomínek k negativům chovu – epilep-
sii, bílým skvrnám, DKK apod.

Kol. Varvařovský – z chovu byli vyřazeni chovní jedinci pro-
dukující štěňata s epilepsií, bílé skvrny neprojdou při bonitaci 
jedince. Je pro zveřejňování vrozených vad ve vrzích.

Kol. Jeřábek – chybí zveřejňování nemocných jedinců, je tře-
ba důsledně informovat poradce chovu. Na výboru se jednalo 
také o možnosti ustanovení chovatelského poradního sboru, 
dotaci pro import štěňat a pro čekatele na rozhodčí z exteriéru.

Kol. Sedlák – vznesl dotaz ke zpřísněným podmínkám pro 
přijetí za člena ČMKCHB. Dle jeho názoru neodpovídá poža-
davek na doporučení oblasti a vlastnictví loveckého lístku sta-
novám klubu. 

Kol. Havlíček – tyto údaje nejsou povinné, ale pouze infor-
mativní a byly vždy součástí přihlášky do klubu. Členství v klu-
bu není nárokové a rozhoduje se hlasováním. Čím více má člen 
výboru informací, tím lépe se může rozhodnout. K  nepřijetí 
člena nemusí většina členů výboru hlasovat proti. Stačí, když 
se pro nedostatek základních informaci k novému členu zdrží 
hlasování a svoboda rozhodování při hlasování je základním 
právem každého z nás.

Kol. Maślanka – k otázce členství je pro doplnění do stanov 
požadavku na doplňující informace. Klub nemá právo řešit po-
chybné zkoušky jak u Pb, tak IHB. Povinností klubu je infor-
movat příslušný orgán ČMMJ. Upozornil na chybné posouzení 
IHb kol. K. Plchem. 

Kol. Dvořák – výbor klubu neřeší jednotlivé zkoušky. Řeší 
však chovné podmínky, přičemž správné vykonání zkoušky 
je podmínkou pro uchovnění barváře. Kritizované posouzení 
IHb a rychlost jejich anulování pro chovnost potvrdilo jedno-

značně správnost celého postupu. Dosavadní praxe taková roz-
hodně nebyla.    

Kol. Tůma – upozornil na nesrovnalost v počtu vržených ště-
ňat v roce 2014 uvedených ve zpravodaji a též na nesrovnalost ve 
využití plemenných psů. Nutno opravit v dokumentech klubu. 

Kol. Prušovic – informoval o situaci s  žádostí o krytí jeho 
feny s německým psem, ke kterému nakonec nedošlo a k prů-
běhu IHb. 

Kol. Varvařovský – jednání pana J. Prušovice má vliv na další 
spolupráci s německými kluby.  Tato situace bude nadále řeše-
na na příští výboru klubu, kam bude kol. Prušovic přizván do 
jednání.

Kol. Hennrich – upozornil na nesrovnalosti údajů v matrice.
Kol. Jeřábek – tyto nesrovnalosti rozporoval a upozornil kol. 

Hennricha, že zde podává nepravdivé informace.
Po ukončení diskuze byla členská schůze ČMKCHB z. s. ve 

21.30 hodin ukončena.  Po skončení členské schůze nadále pro-
bíhala vášnivá debata všech přítomných, která byla zpříjemněna 
vystoupení hudební produkce kol. Tipmanna a jeho kolegů.  

 Zapsal:  Miroslav Adam – jednatel klubu
 Ověřili: Jiří Tůma a Vladimír Solar
 Barvářům Zdar
 Mirek Adam, jednatel ČMKCHB

Členové výboru a dozorčí rady Kolesa 2015.  Foto: Jaroslav Havlín

Obraz od Luane Braunera.
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Členové výboru

Předseda
Ekonom

Ing. Zdeněk Havlíček
Stupava 90
686 01  
Uherské Hradiště, 

Tel. zaměst. +(420) 572 577 823

Mobil +(420) 602 749 338

Fax 

Email farma.stupava@lukrom.cz 

Místopředseda
Vedoucí aktivistů

Daniel Dvořák
Ponědrážka 48
378 16  
Lomnice nad Lužnicí

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 602 110 728 

Fax 

Email dan.dv@seznam.cz

Jednatel
Bc. Miroslav Adam
Karla Marxe 1685
431 11 Jirkov

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 602 161 316

Fax  

Email adamira@seznam.cz

Matrikář
Ing. Josef Jeřábek
Kamenný Pahorek 885
417 23 Košťany

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 602 696 868

Fax  

Email jerabekj@cmail.cz 

Hlavní poradce 
chovu a poradce 
chovu pro HB

Vladislav Varvařovský
Bohutín 24
262 41 Bohutín

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 606 357 847

Fax 

Email varvarovsky24@seznam.cz

Poradce chovu 
pro BB

Radek Hasennöhrl
Hradiště Obrovice 2
432 01 Kadaň

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 604 154 148 

Fax  

Email kom.ar.has@seznam.cz 

Výcvikář
Mojmír Kabát
Prášily 130
342 01 Sušice

Tel. zaměst. +(420) 376 589 056 

Mobil  

Fax  

Email mojmirkabat@gmail.com

Aktivisté oblastí
Oblast Jméno, adresa Telefon Email 

1 Ing. Josef Jeřábek
Kamenný pahorek 585
417 23 Košťany

602 696 868 jerabekj@cmail.cz

2 Vít Beránek,  
Ralsko – Horní Krupá 160
265 01 Mnichovo Hradiště

731 137 652 vit.beranek@vls.cz

3 Petr Javůrek 
Čs. armády 422, 541 01 Trutnov 737 753 433 petrjavurek13@entrum.cz

4 Aleš Izák  
Deštné v Orlických horách 180, 571 91 725 182 063 izak.polesi.rk@centrum.cz

5 Rudolf Vrba 
Rapotín 291
788 14 Rapotín

583 242 085  
583 389 235,  
728 755 449

  

6 Petr Polách 
Bílý Potok 152
793 26 Vrbno pod Pradědem

724 523 520 polach.ls102@lesycr.cz

7 MUDr. Tadeaš Maślanka 
Lesní 14, 361 37 Horní Blatná

604 840 856 
353 892155 stoma-tm@seznam.cz

8 Karel Plaňanský 
Dobřiv 45, 338 44 Dobřiv

371 783 093,  
605 206 734 plananskykarel@seznam.cz

9 Ing. Romana Rajnyšová
Alešova 771, 636 01 Litvínov 602 218 660 rajnysova.r@seznam.cz

10 Josef Šafařík,  
Pod Hradem 161, 348 06 Přimda 723 085 403 pepasafarik14@gmail.com  

11 Mojmír Kabát 
Prášily 130, 342 01 Sušice 376589056 mojmirkabat@gmail.com

12 Ing. Josef Šefl 
Voltuš 79
 262 42 Rožmitál p. Třemšínem

318 665 940,  
606 207 065 sefljosef@seznam.cz

13 František Koláček, Milonice 37
679 22 Lipůvka 603 868 795 f.kolacek@quick.cz 

14 Miroslav Keltner  
Arnoštov 46, 384 41 Zbytiny

388 337208   
605 206 775

15 Ing. Jiří Mostecký
Ve vilách 278, 391 11 Planá n. Luž. 733 618 600 Jiri.Mostecky@vls.cz

0 Brigitte Baumann, Oberer Engen 2,D- 
9627 Bobritzsch OT Naundorf Sachsen  baumann.naundorf@gmail.com

Dozorčí rada

Vedoucí 
dozorčí rady 

Ing. Karel Plch 
Dolní Lhota 156 
678 01 Blansko

Tel. privat +(420) 516 418 232

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 608 710 640

Fax  

Email karel.plch@seznam.cz

Člen rady
Jana Varvařovská
Obecnice 286
262 21 Obecnice

Tel.privat  

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 606 289 764

Fax  

Email jana.varvarovska@
seznam.cz

Člen rady
Jaroslav Havlín
Kobylí 434
691 10 Kobylí

Tel. privat  

Tel. zaměst.  

Mobil +(420) 602 503 201

Fax  

Email havlin@morava-ekol.eu

Z dosledu jelena na Libavé.  Foto: Michal Strakoš
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mapka oblastí

KlubOVé aKce 2016

SOutěže a přeDběžNé ZKOušKy barVářů 2016

Ü Členská schůze ČMKCHB, z. s., pátek 20. 5. 2016, Kolesa, penzion Vasury. Hodina konání a program ČS budou upřesněny  
pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách klubu.

Ü 10. jubilejní výstava barvářů se zadáním titulu „Klubový vítěz“ a bonitace barvářů, sobota 21. 5. 2016, Kolesa, penzion  
Vasury. Viz propozice výstavy.

Ü Kurz „Jelenář – vůdce barváře“, od 17. 8. do 21. 8. 2016, VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary, Bukovina. Kurz proběhne společně  
s výcvikovým dnem a ukončený bude PB v Okounově, další informace ve zpravodaji.

Ü Speciální výstava barvářů s bonitací barvářů, sobota 3. 9. 2016, Újezd u Černé Hory u Brna, penzion Jižní Portál. Propozice 
budou včas vydány.

Ü 21. ročník celostátní soutěže barvářů „O putovní cenu“ s udělením titulu CACIT, CACT a Vítěz ČR, 19. 10. až 22. 10. 2016,  
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou, Libavá, Potštát. Propozice na soutěž budou včas vydány. Soutěž je vypsána pro 10 účastníků, z toho  
3 zahraniční. Výběr barvářů na soutěž proběhne na schůzi výboru v měsíci srpnu.

Předběžné zkoušky barvářů:
Česká Lípa 29. 10. 2016 Nový Jičín 22. 10. 2016 Děčín 11. 6. 2016 Plzeň 3. 9. 2016
Domažlice 16. 10. 2016 Prachatice 10. 9. 2016 Frýdek Místek 24. 9. 2016 Prachatice 29. 10. 2016
Cheb 29. 10. 2016 Příbram 8. 10. 2016 Chomutov 5. 10. 2016 Šumperk 1. 10. 2016
Jičín 29. 10. 2016 Tachov 10. 9. 2016 Karlovy Vary 17. 9. 2016 Teplice 3. 9. 2016
Klatovy 22. 10. 2016 Třebíč 26. 11. 2016 Liberec 15. 10. 2016 Uherské Hradiště 12. 11. 2016
Náchod 22. 10. 2016

Okresy oprávněné pořádat zkoušku IHB (v termínu nahlášené do kynologických akcí roku 2016)
Bruntál – Břeclav – Česká Lípa – Chomutov – Frýdek Místek – Hradec Králové – Jindřichův Hradec – Karlovy Vary – Karviná –  
Klatovy – Liberec – Náchod – Nový Jičín – Opava – Prachatice – Prostějov – Přerov – Příbram – Rakovník – Šumperk – Tábor – 
Tachov – Teplice – Trutnov.

Soutěže:
Ü Krušnohorské derby 7. 5. – 8. 5 . 2016 CACT OMS Most
Ü Celostátní soutěž barvářů 19. 10. – 23. 10. 2016 CACIT OMS Olomouc
Ü Soutěž o Pohár města Chomutova 27. 10. – 29. 10. 2016 CACT OMS Chomutov
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ZpráVa K čiNNOSti iSHV

V době, kdy jsem zhruba v polovině loňského února, před cestou 
na maďarskou soutěž Kaszó-cup, připravoval pro loňský zpravodaj 
obdobnou zprávu, vypadalo vše na půdě vztahů ISHV a našeho klubu 
velmi pohodově a skoro pohádkově klidně. 

Začátkem března jsem si naráz, zcela nečekaně a proti svým plá-
nům, hupl pod skalpel s provalenou akutní tříselnou kýlou a zhruba 
po týdenním vynuceném ubytování v  kyjovské nemocnici jsem se 
vrátil domů k rozdělané práci. V elektronické poště mi mezi mno-
hými pracovními problémy červeně zazářil e-mail od představitelů 
ISHV, který i dle mé slabší znalosti němčiny nebyl našim vztahům  
a další spolupráci nikterak příznivě nakloněný. Přeposlal jsem jej tedy 
Jurovi Skácilovi ml., který pro nás tlumočení této problematiky ISHV, 
díky Bohu, promptně zabezpečuje a navíc je v ní velmi zběhlý. Ten mi 
rychle potvrdil vcelku již očekávané, velmi tvrdé vyjádření ke zhor-
šení našich vztahů, které nastartovala především problematika krytí 
naší hannoverské feny jejich psem, o které si dodatečně zjistili, že není 
v držení členky klubu, navíc při procházení matriky narazili na jmé-
na našich členů, kteří se u nich v Německu přímo či nepřímo podílí 
na vedených soudních sporech okolo barvářů, nebo jsou důvodně 
označeni za překupníky štěňat barvářů pro nečleny klubů sdružených 
v ISHV. Bohužel, u nás není důležitost členské disciplíny k dodržování 
pravidel chovu, zákazu prodeje štěňat bez předcházejícího vyjádření 
poradce, v přijímání nových členů vnímána ani z desetiny tak důležitě 
a přísně, jak mají nastaveno její vnímání například německé kluby. 
V závěru dopisu bylo velmi slušnou, ale zároveň až zdrcující formou 
napsáno, že pokud si český klub zvolil tuto cestu podkopávání vzá-
jemné důvěry, tak zbývající kluby z ISHV nám přejí hodně úspěchů 
při práci s našimi barváři a v jejich chovu a žádají nás, abychom odešli 
z jejich řad. Stáli jsme naráz před problémem, ke kterému se musel 
výbor postavit a buď tuto výzvu přijmout, nebo udělat vše pro to, aby-
chom zůstali ve spolku, do kterého se marně naši předchůdci pokou-
šeli dostat již v letech 1968 a 1969, kdy s jejich snahou zametla Husá-
kova politická normalizace, a až v roce 1995, po rozdělení republiky  
a i původního klubu, byl ČMKCHB přijat do ISHV. Výbor, lépe každý 
jeho člen, se po velmi pečlivém uvážení jednoznačně postavil na stra-
nu setrvání, ISHV a tuto samou otázku předložil i na letošní členské 
schůzi klubu, která i když nebyla zdaleka usnášeníschopná, předsta-
vovala při sto přítomných členech velkou názorovou silu. Ta potvrdila 
zcela jednoznačně postup výboru se setrváním v  ISHV. V násled-
ném období se nám díky tomuto jednotnému, otevřenému postupu  
a spoustě práce podařilo krizi zažehnat a vrátit se ke spolupráci mezi 
kluby z ISHV. Osobně si velmi vážím svých kolegů ve výboru za jejich 
názory a postoje, které vůbec nejsou nutně jednotné, ale v závěru jsme 
dokázali najít společnou pragmatickou cestu k setrvání v ISHV. Již ne 
tak jednotně se to podařilo našemu nejbližšímu sousednímu klubu, 
s jehož výborem jsme se sešli v srpnu na společném pracovním sezení 
výborů obou klubů v Terchové. Velmi přátelské setkání však bohužel 
nepřineslo úplnou dohodu v „tažení“ proti některým ustanovením 
ISHV, které měly být diskutovány na podzimním zasedání ISHV. Zde 
jsme se také dozvěděli, že výbor KCHF opouští jeho dlouholetý před-
seda Karol Chvála. 

Do podzimního vrcholného jednání byla již vztahová situace mezi 
námi a ostatními kluby v ISHV daleko klidnější, což se projevilo ve 
spolupráci při krytí fen, především u plemene HB v zahraničí. Za vy-
datné pomoci Jury nejen s překlady, ale i osobními kontakty se po-
dařilo vyřídit krytí v Maďarsku a Rakousku, kde to i dříve nebylo až 
tak složité. Následně i bezproblémové vyřízení krytí naší hannoverské 
feny v Německu u Vereinu Hirschmann, kde naopak v dřívější době 

komunikace a ochota k poskytnutí krycího psa byla na bodu mrazu. 
To samé platí i o Klubu pro bavorské barváře e.V. 1912, kdy v době 
psaní tohoto příspěvku bylo vyřízeno velmi rychle a vstřícně poskyt-
nutí krycího psa pro naši bavorskou fenu, která čeká pouze na hárání. 
Chovatelé by si však opravdu měli uvědomit, že všichni děláme naši 
činnost v klubu dobrovolně a živí nás hlavně naše práce v jiných pro-
fesích, a není tedy možné zavolat a mít na druhý den vyřízené krytí 
jeho feny v jiném státě, navíc podléhající schválení i jejich poradcem 
chovu. Na oprávněný požadavek našich poradců chovu k zaslání ro-
dokmenů, k jejich oražení výkonnostním razítkem ISHV právě pro 
tyto potřeby, reflektovalo asi jen 10 chovatelů. Bohužel disciplína 
v tomto státě, potažmo pak i v jeho složkách se nosí pramálo. Bodejť 
bychom ji pak chtěli mít v dobrovolném spolku či klubu.

Překlenula se jelení říje a s  ní přišel podzimní čas se zasedáním 
ISHV svolaného do bavorského Riedenburgu na sobotu 31. 10. 2015. 
Loni byla zrušena i hlavní soutěž ISHV, která před tím proběhla v roce 
2013 v Maďarsku. Na toto zasedání jsme se vypravili já, místopředseda 
Dan Dvořák, za poradce Laďa Varvařovský a jako tlumočník Jirka Ská-
cil. Po přenocování na české straně Šumavy jsme přesně se začátkem 
zasedáni dojeli do místa konání vrcholného setkání členských klubů 
ISHV. Záznamy z jednotlivých porad máte plně k dispozici v informa-
tivních překladech a kdo má zájem, může se s nimi důkladně sezná-
mit. Jen požádám, jsou prosím určené pro interní potřebu členů klubů 
ISHV. Tyto zápisy byly přeloženy pro vnitřní potřebu ČMKCHB, tedy 
nebyla provedena korektura, správná stylizace a terminologie. Na pře-

kladu se podíleli i lidé, kteří nejsou profesionální tlumočníci a nejsou 
zběhlí v myslivecké a barvářské terminologii, za což jim patří alespoň 
dík, protože to dělali ve svém volném čase a zcela zdarma. Proto vás 
prosíme o shovívavost při jejich čtení. Jediné stanovy jsou přeložené se 
soudní doložkou, což není zrovna nejlevnější záležitost. Na rozdíl od 
mého osobního očekávání proběhla jednání na úrovni setkání předse-
dů, místopředsedů a poradců chovu jednotlivých klubů až na vylouče-
ní italského klubu poměrně klidně. Jsem přesvědčen, že rozumný člen 
našeho klubu bude souhlasit s mým hlubokým oddechnutím nad tím, 
že jsme nestáli spolu s italským klubem na pranýři a potupně neodtáhli 
do mezinárodní izolace. A závěrem mi prosím opravdu věřte, že nikoho 
německy učit či nutit mluvit nebudu a že naše krásná čeština, znějící 
různými nářečími, zůstává úředním jazykem ČMKCHB.
 Barvářům Zdar!
Zdeněk Havlíček s vydatnou pomocí Jirky Skácila ml., kterému 
tímto děkuji za obětavou práci při překladech, kterých opravdu 
nebylo vloni málo.

Ze schůzky výboru klubu KCHF a ČMKCHB, Terchová 2015.  Foto: Jano Maruščák
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Hlavní schůze ISHV v Riedenburgu 31. října 2015 (volný překlad)

Pozdravení Dr. Joszefem Buzgo
Zpráva výboru.
Dr. Joszef Buzgo připomněl bezdůvodné odstoupení zvoleného 1předse-

dy, kterého nahradil z pozice místopředsedy na pozici předsedy. 
Zprávu výboru najdete v příloze.
Zpráva poradce chovu Vereinu Hirschmann.
Winfried Wagner představil chovatelská čísla v Hirschmannu.
FCI povolila změnu Standartu.
Potřeba sjednocení chovatelského řádu v jednotlivých spolcích. W. Wa-

gner obzvlášť upozorňuje na to, že psi staří jednoho roku jsou ještě velmi 
mladí pro chov. Psi jsou plně dospělí teprve ve třech letech.

Nález C dysplazie je vylučující vadou do chovu. 
ISHV razítko bude nahrazeno vinětou, která může být použita od 1. listo-

padu. Viněty jsou zvlášť pro bavoráky a hanoveráky, jsou po řadě číslovány.
Udělování viněty se řídí ujednáním ze společné schůze zástupců výborů 

jednotlivých spolků. 
Zprávu poradců chovu najdete v příloze zápisu ze schůze poradců chovu.
Zpráva poradce chovu KBGS.
Thomas Schneider představil chovatelské počty pro bavorské barváře.
Mělo by být možné sestavit mezinárodní chovatelský registr. Upozor-

ňuje na to, že společný chovatelský registr by podstatně zjednodušoval  
chov a nebezpečí spočívající v nárůstu velkého množství štěňat chovaných 
mimo ISHV.

Právě přišel dotaz od jednoho německého člena CMKCHB, který chce 
zapsat psa s oficiálními papíry do plemenné knihy KBGS. Má obavy z toho, 
že by musel připustit tohoto psa do chovu, eventuelně si může tato osoba 
připuštění psa do chovu vynutit soudně. (Moje pozn. jde o Brigitu Bau-
mann.)

Cena štěněte by se měla dle jeho  (Schneidera) názoru upravit, také spol-
ky z východu by měly jejich ceny za štěňata zvednout.

Dle doporučení VDH (naše ČMKU) budou sourozenci z vrhu, kde se 
vyskytla epilepsie, připuštěni k chovu, pokud se v celém vrhu do čtyř let 
věku psů žádné další případy EPI nevyskytnou. 

Chovatelům barvářů, u kterých se vyskytly případy EPI, bude zaslán po-
drobný dotazník k šetření (pátrání po) EPI v KBGS kvůli získání dalších 
informací.

Tuto zprávu poradce chovu naleznete v zápisu ze schůze poradců chovu.
Zpráva pokladníka.
Pokladna byla ověřena na lesním úřadě Rothenburg Torstenem Buchhol-

zem a Frankem Dahlem.
Stav 222,19 € a vázané peníze ve výši 7.244,78 €, celkový stav 16.173,88 €
Zprávu pokladníka najedete v příloze.
Pan Peter Sladko potvrzuje ve jménu ověřovatelů pokladny řádné vedení 

pokladny.
Zkušební řád pro hlavní zkoušku.
ZŘ byl bez protihlasů schůzí přijat.
Pořadí pořádání ISHV soutěže ve všech ISHV členských zemích.
Pořadí uspořádání soutěže bylo schůzí bez protihlasů přijato. Nový  

pořadník pořadatelů soutěže najdete v příloze.
Změna ISHV stanov
Schůze odsouhlasila bez protihlasů změnu stanov, které musely být změ-

něny kvůli daňovým důvodům.
Viněty
Schůze bez protihlasů odsouhlasila použití vinět.
Internetové stránky
Schůze bez protihlasů odsouhlasila zřízení ISHV internetové stránky.
Vyloučení SACT z ISHV
Schůze odsouhlasila se čtyřmi protihlasy vyloučení SACT z ISHV
Žádost o členství
BCBGS – Belgie
Schůze odsouhlasila přijetí bez protihlasů.
UKSHA – Spojené království
Schůze odsouhlasila přijetí bez protihlasů.

SHC – Klub barvářů – Itálie
Schůze odsouhlasila přijetí bez protihlasů.
Nové volby – návrhy kandidátů
1. předseda Leo Thomann z SSC, bez protikandidáta, byl zvolen a funkci 

přijímá.
2. místopředseda Reinhard Scherr z KBGS, bez protikandidáta, byl zvo-

len, funkci přijímá.
Tak byl přijat i pokladník Carl Otto Caspari, jednatel Konrád Kreitmair, 

ověřovatel pokladny Jens Böning a Frank Dahlem.
Reinhard Scherr pozval na ISHV soutěž, kterou pořádá KBGS 26. 10. 

2016 v Knüwaldu.
A zve taktéž na schůzi poradců chovu a výborů ve stejném termínu. 
Referuje také o situaci v KBGS po nových volbách v dubnu 2015.
Teď v KBGS pracuje velmi angažovaný tým, ačkoliv v začátcích jejich pů-

sobení vznikají nějaké potíže.
Jednání o vyloučení člena Marca Liefholda z KBGS bylo AG München 

(soud) zamítnuto.

Pan Marco Liefhold je nadále členem KBGS.
Různé:
Jürgen Schlüter vyjadřuje své obavy z toho, že v některých ISHV spolcích 

se bude dít to samé co doteď v SACT.
Konrád Kreitmair přečetl dopis od Bernda Krewera, v jehož obsahu se 

mluví o gradaci psů k  chovu. Jürgen Schlüter rezolutně odmítá v  tomto 
směru veškeré přísliby pro Verein Hirschmann. (Já nevím, o čem ten dopis 
od Krewera byl, takže nemám zdání wo co go.) Z pléna k tomu nebyla žádná 
odezva.

Schůze byl ukončena.
K. Kreitmair

Přílohy
Zpráva Dr. Buszga
Zpráva pokladníka
Zkušební řád pro hlavní zkoušky
Pořadník zemí pro uspořádání budoucích ISHV soutěží
Dopis Ing. Grellnetha KCHFS na hlavní ISHV schůzi

Oprávnění k hlasování na hlavní schůzi
Každý spolek má jeden hlas předsedy, nebo jeho zástupce a také dva hlasy 

obou delegátů. 
Dle přítomných:
3 VH, 3KBGS, 2 SVHSK (2 delegovaní), 3 ÖSHV, 3 USHV, 3 SSC
3 CMKCHB, 3 KCHFS, 3 PPL, 2 SLO (1 předseda, 1 delegovaný)

Ze zasedání ISHV v Riedenburgu 2015.  Foto: Jano Maruščák
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1 LCR (1 delegovaný)
Dále, každý člen výrobu ISHV má jeden hlas. Do výboru patří: předseda 

(v této době neobsazeno), místopředseda, pokladník, jednatel, dále poradce 
chovu KBGS a VH = 5 hlasů.

Celkem 34 hlasů na hlavní schůzi.

Zpráva předsedy na hlavní ISHV schůzi 31. 10. 2015 Riedenburg:

Vážené dámy, vážení pánové,
výjimečně mám dnes čest vás pozdravit na spíše netypické hlavní schůzi, ne 
že bychom nebyli schopní se dlouhou dobu společně domluvit na termínu 
ISHV soutěže, nýbrž kvůli závadě nás týkajících se dohledávek (Němci jsou 
a byli vzteklí, že se úmyslně postřeluje, ale to bych neřešil). Není v mém zá-
jmu hledat jednoho nebo více původců, ale skutečností je, že se v roce 2015 
nescházíme na obvyklé akci.

Jedno ze znamení je taktéž to, že po odstoupení zvoleného předsedy, kte-
rý byl zvolen v roce 2013 v Keszthely, co taktéž bylo ojedinělé v dějinách 
spolku, úlohy předsedy přešly na mě, jako místopředsedu ISHV. Nepřál 
jsem si ani tento stav, ani tuto situaci, snažil jsem se však dle mých nejlepších 
schopností řešit nastolené úlohy.

Vedle těchto personálních změn zatěžují činnost ISHV také další problé-
my a rozepře, které musí být nutně vyřešeny, aby spolek založený před 85 
lety mohl dále působit. S politováním vyplavaly na povrch takové odborné 
a chovatelské problémy, které pokud nebudou řešeny, budou ohrožovat exi-
stenci ISHV. Také neshledávám akceptovatelný způsob kritiky, která přišla 
v písemné podobě většině spolkům. Tyto záležitosti není možné v budouc-
nu takto řešit.

Na dnešním zasedání nebudeme moci samozřejmě odstranit všechny 
problémy, avšak musí být udělány takové kroky, po kterých budeme moci 
našim záležitostem dát určitá pravidla a najít řešení, která jsou taktéž při-
jatelná členskými spolky. Od založení ISHV uběhlo 85 let, základní vztahy  
a zkoncipované cíle můžou být přizpůsobeny více méně na dnešní poměry, 
proto si musíme udělat představu o činnosti spolku a systému podmínek, 
neboť tato obnova smí být provedena jen po pečlivé přípravě.

K tomu a k práci dnešního večera patří trpělivost, porozumění a empatie, 
hodně věcí musí být vyjasněno a v hodně záležitostech musíme být zajed-
no. Toto je proveditelné pouze tehdy, jestliže otevřeně a upřímně navzájem 
vyjádříme naše názory, jestliže budeme s kolegy a myslivci férově argumen-
tovat, naše problémy společně vyřešit a chceme ISHV udržet pohromadě.

Toto je možné jen tehdy, jestliže se budeme zabývat problémem z toho 
hlediska, že uvnitř spolku mají všichni členové stejná práva, žádný spolek 
nestojí nad jiným spolkem a míní své vzniklé problémy řešit diktátem.

Byl bych rád, kdybych mohl dnes předat štafetový kolík nově jmenované-
mu předsedovi, aby díky námi dobře zvládnuté práci mohl s velkým elánem 
a ambicemi začít obnovovat spolkový program. 

Přeji všem………………… 

Dr.Buszgó

Zkušební řád hlavních zkoušek ISHV (Stav 28. 6. 2014)
Změna-koncept z 28. 6. 2014, stav 21. 1. 2015 

Pro hlavní soutěž Mezinárodního klubu chovatelů barvářů, kte-
rá se má konat dle možnosti společně s  hlavní schůzí každé dva roky  
a měla by být střídavě organizována v místech členských spolků a klubů, 
platí následující ustanovení:

V průběhu zkoušek se zkouší schopnosti psa a vůdce. K tomu patří práce 
na řemeni, vlohy ke štvaní, hlasitosti, způsobu stavění, chuť do práce, umění 
držet stopu a vzájemná spolupráce mezi psem a vůdcem.

Hlavní zkouška má mít dvě výpovědní hodnoty:
Oznámkování jednotlivých předmětů známkami od 0 až 9 (známkovací 

systém KBGS a VH) umožňuje mít důležitou vypovídající hodnotu k chov-
ným a silným stránkám zkoušeného psa.

Stanovení počtu bodů je vhodné k ohodnocení vykonané práce, kterou 
podal pes společně s vůdcem ve smyslu lovecké zručnosti – umění, potaž-
mo ve smyslu kvality lovecké zručnosti.

Zkoušený
Členské spolky a kluby nominují na soutěž výborem pevně stanovený 

počet psů. Psi musí mít FCI rodokmen a musí být zapsány v  plemenné 
knize členského spolku. Nasazeni na práci můžou být pouze kvalifikovaní 
psi, kteří buď složili IHB s nejméně dobrým výsledkem při stavění a štvaní, 
nebo průkazně vykonávají práce s velmi dobrými výsledky při štvaní a sta-
vění. Nejen klub, který psa přihlašuje, ale také pořádající klub se má postarat 
o to, aby přihlášení psi splňovali výše popsané minimální požadavky a toto 
zadokumentovali. Spolek, který psa přihlašuje, příp. klub, má mít zodpo-
vědnost za to, že vůdci psů a barváři budou dostatečně připraveni na každý 
očekávaný terén a počasí s ohledem na tělesné schopnosti a vybavení. 

Rozhodčí
Z členských spolků a klubů budou nominováni na mezinárodní zkouš-

ky jen kvalifikovaní rozhodčí se zkušenostmi ze zkoušek a praxe. Můžou 
být přihlášeni pouze od FCI uznaní rozhodčí, kteří mají být delegování dle 
předpisů FCI pro kynologické akce. Rozhodčí musí při jejich nasazení počí-
tat také s těžkým a náročným terénem. Každý přidružený spolek nebo klub 
deleguje rozhodčího. Skupiny rozhodčích se stávají ze třech rozhodčích. 

3.0 Zkoušky:  
1.Obdržel-li povolaný vůdce k dané práci potřebné informace, odebere 

se ve směru nástřelu a nejdříve odloží psa v jeho blízkosti, nad větrem ze 
stopy. Zařídí se dle nástřelu, který sám prohlédl a na základě nalezených 
postřelových znaků, jako je stříž, barva a úlomky kostí, se vyjádří k místu 
zásahu. K pomoci určení zásahu je dovolena kniha-sbírka srsti-stříže. Vy-
slovil-li vůdce své mínění o pravděpodobném poranění kusu, nebo sdělil 
k tomu určité upřesnění, tak se odebere k odloženému psu a přivede ho na 
nástřel, aby s ním započal práci.

2.Nemůže-li si vůdce ze získaných postřelových znaků udělat sám jasný 
obraz o postřelu nebo jeho stavu, musí se o to pokusit s pomocí psa.

3.Držení řemene během práce zůstává na vůdci, avšak nemůže porušit 
běžné metody. 

   a) Např. platí za zcela neprofesionální hození řemene na zem a nechat 
řemen tahat pouze psem. Barvářský řemen je permanentní spojnicí mezi 
psem a vůdcem, a proto je potřeba ho mít v ruce tak dalece, nakolik je to 
možné. 

   b) Toto vedení v ruce (držení řemene) slouží také jako ochrana před 
nepředvídatelnými událostmi.

4. Na upozornění (nařízení) rozhodčích vede vůdce psa na plně rozvi-
nutém řemeni.

5.Vůdce má při dosledu upozornit rozhodčí na každou barvu, kterou mu 
ukáže pes nebo kterou sám našel, zejména na stopě kusu, který málo barví. 
K prohlédnutí stopy nebo nalezených potřelových znaků je potřeba zastavit 
psa, jakmile si to rozhodčí přejí. V takových případech odloží vůdce psa ze 
stopy. 

6.Svévolné uhánění vpřed nesmí být trpěno. Kvůli hodnocení práce musí 
vůdce a rozhodčí zůstat v trvalém kontaktu.

7.Není-li barvář schopen pokračovat dále na stopě, tak se vůdce smí po 
souhlasu rozhodčích vrátit zpět.

8.Staví-li pes a jeho hlášení při stavění, je dobře slyšitelné, tak vůdce za 
podmínek dodržení všech bezpečnostních pravidel musí co nejdříve kus 
dostřelit. 

9.Kontrolní psi:
Je úlohou vedoucích (vedení) zkoušek, aby zajistili na každé soutěžní 

(zkoušku) nasazení zkušeného kontrolního psa, stejně tak myslivce znalého 
místa. Tím je zajištěna daleko větší záruka úspěšného ukončení dohledávky. 

3.1.Práce na řemeni na přirozené stopě:
Začátek zahájení práce na stopě určuje zkoušející skupina rozhodčích ve 

spojení s vrchním rozhodčím, dle druhu poranění zvěře. Tu je rozhodu-
jící, aby poraněný kus byl co nejrychleji a s co největší jistotou přiveden 
na výřad. Na nástřelu má pes toto ukázat, tedy zásah a existující postřelové 
znamení jako barva, stříž a úlomky kostí. Poté co pes co nejlépe (řádně) 
ověřil nástřel, se má klidně, s nízkým nosem vybrat z nástřelu po stopě na 
dlouhém řemenu. Má ukázat nalezené postřelové znaky, na pobídnutí sem 
tam také stopu. Při ukazování (oznamování) postřelových znaků na trávě  
a keřích smí pes zvednout nos. 

Pes má vypracovat stopu se všemi lomy a vratistopami bez toho, aniž by 
přitom přešel na stopu zdravé zvěře, která stopu poraněného kusu přešla. 
Avšak smí tuto stopu ukázat. Není také chybou, pokud tuto stopu přecháze-
jící zvěře několik metrů sleduje, ale potom se sám opraví  a následně se vrátí 
na stopu poraněné zvěře. 
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Zdravé zvěře, která se při práci může objevit, by si pes neměl všímat, 
v žádném případě by neměl za ní táhnout. Pes musí vypracovávat stopu po-
raněného kusu k ležovisku nebo k poraněnému zhaslému kusu do té doby, 
dokud vůdce a rozhodčí v průběhu dohledávky nenabudou přesvědčení, 
že kus je nedohledatelný. Pokud nepříznivé terénní podmínky neumožňují 
další přímé následování na řemeni, tak se má provést předsled a stopu kusu 
potvrdit. Přitom má doteď pracující pes znovunalezenou stopu napadnout, 
ukázat a na povel dále pokračovat v práci. Jiné stopy nemá chtít následovat.

 Minimální délka práce na řemeni má být 300 metrů.
Ve smyslu zákona na ochranu zvířat (ochranu zvěře) je vůdce povinný 

při respektování všech bezpečnostních pravidel neprodleně kus, který nale-
zl (došel) v zálehu nebo k němu přišel na dosažitelnou vzdálenost, dostřelit. 
Porušení tohoto pravidla může vést k ztrátě při hodnocení (ztrátě bodů), 

nebo k diskvalifikaci vůdce a psa. (Moje poznámka: tzn. že pokud kus už 
nebude moci unikat, nebo jen velmi těžce, vůdce kus neprodleně nedostřelí 
a pustí psa na ,,štvaní“, tak vůdce může být diskvalifikován.)

3.2
Štvaní
Přijde-li vůdce během práce na řemeni k zálehu, který je již chladný, který již 

dříve poraněný kus opustil, tak v tomto případě platí, že dále vůdce pokračuje se 
psem na dlouhém řemeni k teplému loži, nebo ke kusu, ležícímu v loži. Možný 
dostřel je nutné bezprostředně provést (viz 3.1.). Uniká-li kus bez toho, aniž by 
vůdce byl schopen kus dostřelit, smí vůdce psa na teplém loži nebo na teplé 
stopě vypustit. Vypuštěný pes má stopu souvisle dále sledovat do té doby, dokud 

nepřejde do vytrvalého, nepřetržitého štvaní, až se kus nechá zastavit.
Bude-li pes omylem vypuštěn na zdravou zvěř, musí sám kus opustit  

a přijít k vůdci. Zdráhá-li se vůdce ze zásady psa i přes požadavek rozhod-
čích vypustit, je z této práce stažen. O jeho další účasti na těchto zkouškách 
rozhodne vedení zkoušek.

Rozhodčí mají dávat pozor na to (mají sledovat), jak pes loví, zda je hlasi-
tý na stopě nebo na viděnou, zda s chutí (vášnivě) hlasitě kus pronásleduje, 
nebo jen slabě, nebo tu a tam hlásí. A zda-li se pes vrátí ke svému vůdci, 
nebo musí být od svého vůdce opakovaně povzbuzován. Hodnotící známka 
4 může být udělena pouze u vytrvalého a hlasitého štvaní.

Psi, kteří nejsou hlasití ani když kus vidí, jsou z hodnocení vyloučeni.
Pokud se pes kvůli nepřekonatelným překážkám ze štvaní vrátí, je pes pro 

další posuzování ponechán. 
3.3 Hlasitost při stavění a stavění
Postavil-li se poraněný kus psovi, tak pes musí hlasitě zaštěkávat. Barvář 

nesmí za žádných okolností kus opustit do té doby, dokud nejsou jeho síly 
vyčerpány. Dostřel je nutné provést zásadně vůdcem co nejdříve. 

4.0 Spolupráce vůdce a psa
Řádná (opravdová) dohledávka je lovecké řemeslo a k  němu patří  

zkušený vůdce.
Spolupráce vůdce se svým psem má rozhodující význam pro úspěšnou 

dohledávku.
Vůdce nemá jen rozpoznat a ukazovat postřelové znaky, nýbrž číst i cho-

vání psa a jeho chování umět interpretovat. Vůdce si má z toho udělat správ-
ný závěr pro optimální rozhodování. Má positivně působit na svého psa  
a podporovat ho. Vůdce a pes mají tvořit harmonickou dvojici. 

5.0 Hodnocení

Známky z výkonu ISHV zakládající spolky

Vynikající = 4h 9

Velmi dobrý = 4 8

Velmi dobrý =3,5 7

Dobrý =3 6

Dobrý =2,5 5

Dostatečný =2 4

Dostatečný =1,5 3

Nedostatečný =1 1-2

Nedostatečný bez výkonu =0 0

5.1.Ceny:
Na hlavních zkouškách je udávána I., II., a III. cena pouze v případě, že 

kus byl dohledán, tak jako čestné ceny za zvláštní výkon vůdce a psa. 

Vážené dámy, vážení pánové,
slýchám, že je očividně nutné projednat zadání výkonnostní vi-

něty Mezinárodního svazu barvářů a národních chovatelských a 
zkušebních řádů.

Měl jsem již v Riedenburgu dojem, že to nebylo pochopeno a že ohlas 
neměla ani vyjádření našeho vedoucího chovu ke změnám norem FCI 213 
D. Nebyly prakticky žádné dotazy, což mohl být také jazykový problém. 
Proto zazněla moje pesimistická závěrečná poznámka „Pravděpodobně to 
tak bude pokračovat dále, stejně jako dosud.“

To se však nesmí za žádných okolností stát.
Dovolte mi, prosím, abych se k tomu jako předseda hlavního spolku han-

noverských barvářů vyjádřil.
Musíme v této věcné souvislosti především jasně oddělit FCI a ISHV.
U FCI se jedná o standard, u ISHV o výkonnostní vinětu. Přesto existu-

je v jednom bodě tangenta. K tomu se ještě vrátím.
Nový standard FCI, změněný na naši žádost (VH), zní:
PŮVOD: Německo.

DATUM PUBLIKOVÁNÍ PLATNÉHO
OFICIÁLNÍHO STANDARDU: 19. 3. 2015
POUŽITÍ: pes pro dosled zvěře, barvář.
Podle svého loveckého účelového určení jako vysoce specializovaný 

lovecký pes pro dosled vysoké zvěře musí  „hannoverský barvář“ mít 
všechny požadované vlohy, výkonnostní potenciály  a lovecké výkon-
nostní zkoušky chovatelských spolků uznaných FCI a musí být použitel-
ní pro náročné dosledy.

Důležité informace jsem zvýraznil tučným písmem. Co to znamená?  
U vloh se jedná o všechny geneticky a epigeneticky existující předpoklady, 
jedná se o zdraví (stavba, dysplazie kyčelních kloubů, oči, dědičné nemoci 
atd.), také o zdraví k použitelnosti pro náročný dosled, jedná se o počínání, 
o chování vůči bránící se zvěři, vůči jiným psům a vůči lidem, okolí, posluš-
nost atd.

Pak se jedná o výkonnostní potenciály, práce na řemeni, použití nosu, 
vyhledávání, ohlášení nalezené zvěře, vlastní korekce, štvaní, stavění, ost-
rost, hlášení a oznamování zvěře, hlasité sledování stopy, hlasité stavění atd.

Zpráva předsedy ISHV (volný překlad)

Ze zasedání ISHV v Riedenburgu 2015.  Foto: Jano Maruščák
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Všechny tyto parametry lze nakonec stanovit jen při zkouškách a hod-
nocení formy.

Pro zaměření těchto zkoušek a hodnocení jsou autorizovány (jen) cho-
vatelské spolky uznané FCI. Tyto chovatelské spolky musí pomocí svých 
chovatelských a zkušebních řádů zajistit, že lze přezkoušet, ohodnotit a po-
soudit všechny požadované vlohy a výkonnostní potenciály.

Spolek Hirschmann ihned poté, a to již při podání žádosti o změnu stan-
dardu FCI, změnil a novelizoval svůj chovatelský a zkušební řád, zkušební 
řád dokonce velmi výrazně. Protože do budoucna již mohou a smějí národ-
ní kynologické kluby vystavovat rodokmeny tehdy, pokud v loveckých vý-
konnostních zkouškách spářených zvířat byly všechny vlohy a výkonnostní 
potenciály požadované od hannoverského barvíře ohodnoceny minimálně 
II. cenou a forma minimálně známkou dobře.

Tzn. ve VH: VP/SHP 3 3 3 3 III. cena a HP 4 3 3 3 nebo 4 F F 3 III. 
cena. Vedoucí chovu se však bude vždy orientovat podle známky „dobře“. 
V současnosti zkoušíme chování u divoké zvěře (předem usmrcená zvěř, 
obora černé zvěře atd.), vyhledávání a ohlášení nalezené zvěře jako zvláštní 
předmět zkoušky, chování vůči ostatním psům a lidem. Zavedli jsme do-
klad o hlasitosti, požadujeme doklad o štvaní a stavění, zavedli jsme přísná 
pravidla ohledně každoročních dokladů o výkonnosti a požadujeme doklad 
ohledně dysplazie kyčelních kloubů. Na tomto místě konstatuji, že naše 
předpisy plně odpovídají požadavkům standardu FCI a že našim štěňatům 
můžeme vystavovat rodokmeny s razítkem FCI, emblémem loveckého psa 
VDH, znakem lovecky všestranně upotřebitelného psa („Sperlingshund“)  
a výkonnostní vinětou ISHV.

Jako hlavní spolek hannoverských barvářů bylo pro nás od začátku 
hlavním úkolem a povinností tato pravidla příkladně a přehledně zavést  
a instalovat.

Veškerá pravidla optimalizovaná podle standardu FCI jsou uvedena na 
našich domovských stránkách www.verein-hirschmann.de.

Nyní je úkolem všech chovatelských spolků hannoverského barváře  
uznaných FCI, aby zkontrolovaly svoje pravidla a synchronizovaly je se 
standardem FCI 213 D ze dne 19. 3. 2015. Přitom je nutno zvážit a zohlednit 
všechny požadované vlohy a výkonnostní potenciály. Je úplně jedno, zda 
zkoušíme chování např. u bránící se zvěře na předem usmrceném divokém 
praseti, v oboře černé zvěře nebo jiným způsobem, jen se musí přezkoušet 
a ohodnotit, stejně jako sociální chování. Dnes již nejde se např. jednoduše 
podívat en passant na vyhledávání a ohlášení nalezené zvěře. Také u chovu 
se psy s dysplazií kyčelních kloubů je nutno projevit větší pečlivost.

Nyní přejdu k bodu, kde existuje tangenta.
Některé chovatelské spolky uznané FCI se sloučily s ISHV, protože byly 

přesvědčeny o zvláštní odpovědnosti, která vyplývá z chovu, odvádění  
a zkoušky hannoverských barvářů a bavorských (horských) barvářů. 
Ve stanovách ISHV dohodly výměnu genů, způsob provádění zkou-
šek a vzájemné uznání rodokmenů a výsledků zkoušek a vyslovily se 
také zřetelně pro chov zaměřený na výkon a proti chovu zaměřenému 
výhradně na vzhled se šampionáty, CACIB atd. Svaz ISHV se také zře-
telně vymezil směrem ven výkonnostním razítkem a nyní výkonnostní 
vinětou, a to zejména na ochranu genetických základů a pro zachování 
vysokého potenciálu výkonu. Na tuto společnou cestu se spolky vydaly 
od roku 1930 – a to je také dobře. Zde vedla cesta v (mladší) minulosti 
přes most, jehož stabilitu bylo nutno nejprve prověřit – aby se nena-
dále nezřítil.

V pravidlech ISHV je mimo jiné uvedeno:
§ 2 Cíle svazu: Členové Mezinárodního svazu barvářů podporují my-

slivecký dosled zraněné spárkaté zvěře, který je také v souladu s ochra-
nou zvířat, na základě odborného vedení hannoverského barváře a ba-
vorského (horského) barváře usilují o čistokrevnou plemenitbu těchto 
obou ras podle standardu uloženého u FCI na základě striktního chovu 
zaměřeného na výkon pro loveckou upotřebitelnost a slibují si vzájem-
nou spolupráci na základě důvěry.

Na jiném místě je pak uvedeno:
§ 4 Práva a povinnosti členů: Všichni členové mají povinnost podpo-

rovat na základě své činnosti společné zájmy členů sdružených v Mezi-
národním svazu barvářů. Jejich stanovy a chovatelský a zkušební řád 
nesmějí odporovat cílům Mezinárodního svazu barvářů.

A poté je velmi srozumitelný § 4, kde je definováno pravidlo:
Chovatelské řády Spolku Hirschmann e.V. a Klubu bavorských (hor-

ských) barvářů 1912 e.V. platí jako minimální požadavky na chovatel-
ství příslušné rasy.

Což také znamená, že jsou možné také přísnější výklady a podmínky. 
Nesplnění alespoň minimálních požadavků však není možné.

Zkušební proces na bázi zkušebních řádů slouží výhradně chovatelským 
úvahám a chovatelskému postupu, poskytuje takřka všechny informace  
o požadovaných vlohách a výkonnostních potenciálech psa, které popisuje 
a požaduje standard FCI. Zkušební řád tak není samostatnou složkou před-
pisů chovatelského spolku, ale je potřebnou a nutnou bází chovatelského 
řádu, která je do něj integrována.

Zde je připomenuto několik příkladů z  chovatelského řádu Spolku 
Hirschmann. Podívejte se u výběru pro chov:

2. Výběr pro chov
Z důvodu relativně malého základu chovu je u každého páření ne-

zbytný pečlivý výběr pro chov. Je bezpodmínečně nutno udržovat cho-
vatelskou spolupráci se všemi spolky připojenými k Mezinárodnímu 
svazu barvářů. Výběr psů a fen musí proto probíhat s použitím stej-
ných měřítek. Osoby odpovědné za chov by měly podle možnosti psy 
vidět, poznat a na vlastní oči si je prohlédnout!

K chovu se smí použít jen psi, kteří splňují následující předpoklady:
2.1 Úspěšně složená barvářská zkouška (VP).
2.2 Pevná povaha, přirozený klid, ostrost vůči divoké zvěři, vytrvalost, 

vůle k setrvání.
2.3 Doklad o výkonnosti v praktickém provozování myslivosti ve for-

mě písemných dokladů o výkonnosti.
2.4 Doklad, že pes loví s  hlasitým oznamováním stopy a/nebo 

oznamováním zvěře. Je nutno včas prostřednictvím zprávy a uve-
dením spolehlivých svědků navíc a nezávisle na zprávách o výkonu 
písemně a bez vyzvání oznámit vedoucímu chovu, že pes hlasitě 
štve a staví.

Potvrzení hlasitého štvaní a stavění na rovněž včasné hlavní zkoušce 
musí zůstat cílem v zájmu chovu.

Je nutno preferovat psa hlasitě oznamujícího stopu.
2.5 Zdraví. Žádná manipulace u zraku a chrupu, bez dysplazie kyčel-

ních kloubů. Doklad musí poskytnout veterinář jmenovaný spolkem ve 
formě rentgenologického vyšetření a posouzení.

2.7 Hodnota formy ve věkové kategorii musí být alespoň „velmi dob-
ře“. Při vynikajících schopnostech a výkonu smí být ve výjimečných pří-
padech připuštěni také psi s hodnotou formy „dobře“.

Poté následují vady, které vedou k vyloučení z chovu.
Vidíte, že zde v chovatelském řádu se opět nacházejí všechny požadované 

vlohy a výkonnostní potenciály, na které jsem upozornil v úvodu u nového 
standardu FCI. Velmi dobrá jsou také vyjádření k plemenné knize. Nerad 
bych vám je upíral:

Ze zasedání ISHV v Riedenburgu 2015.  Foto: Jano Maruščák
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10. Plemenná kniha
Plemenná kniha je doklad o původu a výkonu.
Jako podklad chovu má chovateli umožnit úplnou orientaci o všech 

psech. Proto je nutno zapisovat nejen pozitivní údaje jako úspěšné 
zkoušky a výkonnostní doklady, ale také nesložené zkoušky s uvedením 
předmětů a také negativní vlohy a výkony, především chyby a vady, je-
jichž dědičnost nelze s jistotou vyloučit.

Když nyní vše zvážíme v kontextu, jsou snad stanoviska a vysvětlení na-
šeho vedoucího chovu v Riedenburgu srozumitelnější.

Nový standard FCI 213 D pro hannoverské barváře vyžaduje úpravu 
chovatelských a zkušebních řádů chovatelských spolků uznaných FCI. Pro 
chovatelské spolky hannoverských barvářů uznané FCI a sdružené ve svazu 
ISHV je pro snazší splnění úkolu předpisu Spolku Hirschmann e.V. rozsáh-
lou předlohou a kdykoliv použitelným vzorem (hlavní spolek / minimální 
předpoklad!) pro novelizaci chovatelských a zkušebních řádů chovatelských 
spolků sdružených ve svazu ISHV.

Můžete a měli byste jej použít.
Samozřejmě nelze nyní bezprostředně vázat vydávání výkonnostních vi-

nět ISHV na tyto potřebné změny v národních předpisech.
Proto bychom měli dohodnout přechodnou fázi, která se však nesmí 

příliš prodlužovat, protože národní kynologické kluby a chovatelské spolky  

vystavující rodokmeny jsou vázány standardem FCI 213 D z 19. března 2015.
Navrhuji, aby spolky ISHV upravily svoje chovatelské a zkušební řády do 

termínu konání valné hromady ISHV ve Švýcarsku v roce 2017.
Konstatuji:
Standard FCI 213 D nevyžaduje schválení valné hromady ISHV.
Je nutná a žádaná interní kontrola a porovnání národních chovatelských 

a zkušebních řádů spolků ohledně standardu FCI 213 D.
Ustanovení § 4 stanov ISHV (minimální požadavky na základě řádů 

hlavních spolků) jsou podle § 7 stanov ISHV (mimo jiné „změna stanov...“ 
2/3 většina) odsouhlaseny valnou hromadou ISHV.

Postup udělení výkonnostní viněty ISHV je stanoven od Riedenburgu, probí-
há na žádost vedoucích chovu hlavních spolků a je schválen valnou hromadou.

Pevně doufám, že jsem trochu přispěl ke zvěcnění a pochopení potřeb-
ných bodů týkajících se standardu FCI a výkonnostní viněty ISHV a objas-
nil vám přesně tangenciální bod.

Se srdečným pozdravem a lovu zdar
Váš Jürgen Schlüter
lesní ředitel ve výslužbě
Auf der Haid 1, D-56335 Neuhäusel, Tel. +49 171 7631 573,
lhirschmannl@gmail.com

Setkání vedoucích chovu ISHV 31. 10. 2015 v Riedenburg (volný překlad)

Zahájení Konradem Kreitmairem v 10.00 hodin. 
Zúčastnění akceptují po dotázání Konradem Kre-

itmairem všeobecným souhlasem, že všichni pří-
tomní zůstanou v místnosti. I osoby bez funkce ve 
spolcích, popř. osoby ze spolků, které nejsou členy. 
Delegace suspendovaného SACT se též účastní.

Winfried Wagner představuje Thomase Schnei-
dera jako nového vedoucího chovu KBGS a nového 
zástupce spolku Hirschmann, Petra Sladka.

Winfried Wagner představuje nově uznávaný 
standard  pro HS  skrze FCI. Hannoverský barvář 
získá vystavené FCI doklady jen tehdy, když zvíře-
cí rodiče složí odpovídající loveckou vykonnostní 
zkoušku.

Zveřejnění standardů je v příloze k protokolu. 
Pan Scherr uvádí, že i KBGS již před lety u FCI 

navrhl tuto změnu norem.
Zpráva vedoucího chovu od Thomase Schneidera 

(v příloze).
Bavorský  horský barvář
Thomas Schneider se představuje a představuje  

i novou správní radu spolku KBGS.
Celkový počet 2014 v ISHV vedených bavorských 

horských barvářů 4954, bez dat SACT.
Odchovy 127, narozeno 880 štěnat.
99x předáno do ISHV spolků, 28x v ostatních spolcích, 13x provedena 

plemenná výměna, počty psů a vrhů jsou uvedeny v příloze 1 tohoto pro-
tokolu.

 Zpráva vedoucího chovu od Winfried Wagner v příloze.
Hannoverský barvář
Celkový počet 2014 v ISHV vedených hannoverských barvářů (2086), 

bez dat ze Slovinska a Rumunska.
278 štěnat, odchov 35x v ISHV spolcích 4x v ostatních spolcích, 25x pro-

vedena plemenná výměna.
Rakousko: Franz Griesmayer nemá žádné zvláštní připomínky pro chov 

v Rakousku.
Maďarsko: Zoltan Pukánszky představí chov v Maďarsku. 
Zdůraznil výslovně nezávislost chovatelství v Maďarsku. 
Švýcarsko: Werni Giger nemá žádné komentáře. 
Slovensko: Tibor Zeltvy zdůrazňuje, že údaje z SK byly správně zadá-

ny. Průměrná velikost vrhu je 6 štěňat, v chovu je 19 chovných fen, 12 

cizích psů je ve výměně. Problémy s loketní 
dysplazií. 

CZ: Žádné zvláštní výhrady; žádá však  
o vyměny krycích psů přes spolek Hirschmann. 
Pro chovný rok 2016 by měl být počet štěnat 
dále omezen.

Polsko: U 10 fen pouze 1 vrh s 1 ště-
nětem. Chovní psi ve spolku jsou pří-
liš staří. Probíhají práce na zvýšení počtu 
populace a nasazení více mladých psů. 
Poptávka po VH se zvýšila a vlastní populace 
nestačí k uspokojení žádostí.

Itálie: SACT všichni psi a chovné po-
stupy jsou zveřejněny na internetu. 
Která zvířata jsou používána pro chov a kte-
ré z výkonnostních zkoušek jsou složeny. 
Velkým problémem je dovoz psů, kteří ne-
jsou  přihlášeni. Jsou uvedeni také psi s ISHV 
známkou bez konzultace s vedoucím chovu. 
Problém je v tom, že se psi nakupují v za-
hraničí za 300 eur a zhruba za 1.200 eur se 
prodávají na italském trhu, kontrola těchto 
dovozů není možná a nemůže být ovlivněno 
ani ENCI ani SACT. 

Norsko: Žádna osoba přítomna.
Švédsko: Vedoucí chovu Kiki Nielsen odkazuje na šetření ve Švédsku, 

ve kterých je rovněž zkoumáno ED. Na ED bylo testováno 89 psů,  ED 
má 24,9 %.

Francie: Žádná osoba přítomná. Dopis od Roberta Brandta je před-
čítán Reinhardem Scherrem. K dispozici jsou nové chovné pokyny. 
Interní chovné předpisy musí být v souladu s právními požadav-
ky v jednotlivých zemích a musí jim odpovídat. Je nutné přizpůso-
bení se současné legislativě nebo současným právním předpisům. 
Více členů z Francie získalo štěňátka z A a CH. Panuje zklamání z vysoké ceny 
1200 eur. Robert Brand si přeje jednotnou cenu v rámci ISHV pro členy.

List s dodatečnými údaji: Winfried Wagner zavádí další list, ve kterém 
jsou data a výkon jednotlivého psa uvedena. Doufá, že bude využíván všemi 
chovnými vedoucími, kde výkon psů nebude uveden v rodokmenu. Tento 
dodatečný list musí pak být doplněn o rysy  různých generací. Posouzení 
výkonu není možné uvedením čísla a dosažené ceny psa. Pouze výsledek 
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práce na vodítku není dostatečný pro posuzování výkonnosti psa. 
Nacvičený štěkot při stopování bez viditelného podnětu musí být udržo-

ván v chovu, alespoň 1 partner v páření musí štěkotem reagovat při optic-
kém podnětu zvěře.

Hon a stavění musí být v každém případě kontrolován, je důležitým prv-
kem posuzování psa a musí být zdokumentován. 

Na výběr chovu musí být kladen silný důraz, aby se úroveň chovu zacho-
vala, popř zvyšovala. 

Návrh od Winfrieda Wagnera k listu s dodatečnými údaji je uveden  
v příloze. 

SACT delegace potvrdily, že vedoucí chovu SACT pracují podle tohoto 
schématu. 

KBGS potvrdil, že hodnocení známkovým 
způsobem nemá dostatečnou vypovídající 
schopnost.

Otázka Winfrieda Wagnera na ochotu podpo-
řit tento návrh bude zodpovězena takto: 

SSC již realizoval tento systém.
ÖSHV zdůraznil dohodu, budou-li splněny 

určité podmínky, aniž by bylo nutné je definovat. 
CMKCHB – schválila návrh, aniž by se aktuálně  

k němu zavázala
KCHF – k připuštění chovu se dostanou pouze 

psi, kteří složí HP s I. nebo II. cenou. Cvičený ště-
kot je základ pro připuštění k chovu. Dokumen-
tace ve formě, jak je na zdi, by musela být nově 
vytvořena v SK.

USHV – se nezdá být problém v Maďarsku, 
těžké je však v současné době vhodné posouze-
ní psů, ale to by mohlo být postupně realizováno  
v budoucnu. 

 KPZKP – v současné době jsou problémy  
v Polsku se získáváním informací. Vzhledem  
k málo kvalifikovanému personálu (posuzova-
telé výkonnosti) k vyhodnocení výkonnosti psů 
KZSV požadovaná data jsou ve Slovinsku, nejsou 
ale uvedena v rodokmenu.

KBGS má všechny informace pro psy od roku 1960 v rodokmenech. 
Námitka Andrase Nyula na hodnocení výkonnosti psů. Každý spolek má 

vlastní definice odchýlené od HP z ISHV a požaduje, aby jednotlivé kluby 
upravily hlavní zkušební řád. 

Winfried Wagner požaduje hlasování k uskutečnění dodatečného tech-
nického listu. 

Schválení v ručním hlasování vedoucích chovu.
A, S, CH, I, CZ, SLO, SK, HU, KBGS souhlasí s návrhem použít dodateč-

ný list Winfrieda Wagnera.
Byl vyjádřen souhlas, nebyla však učiněna dohoda o odpovědnosti, popř. 

časovém postupu zavedení návrhu.
Výměna zkušeností jednotlivých členů
Žádost z ČR o sepsání postupu při výměně štěnat. Přesná definice dodáv-

ky štěněte do jiné země. Štěňata je možné vyměňovat pouze přes vedoucí 
chovu.

Zpráva od Wolfganga Schmitze; zdůrazňuje velmi emotivně, že naléhavě 
hledá mladého psa s VP, který spolehlivě žene a staví černou zvěř. 

Žádné další připomínky z jednání.
Odevzdání štěňat do nečlenských zemí ISHV. Mělo by být zajištěno, 

aby zahraničním osobám, které si koupí štěně, jsou v domovské zemi čle-
nem ISHV spolku, popř. se členem stanou, takže psi nebudou ztraceni z očí. 
To nás chrání před tím, že tyto psi budou jednoduše chováni. 

 Pravidla uvnitř ISHV
Existují pravidla, ke kterým se členové zavázali. Winfried Wagner upo-

zorňuje, že tato pravidla musí být jednotlivými členskými kluby dodržo-
vána. 

Srovnání chovatelského řádu
Winfried Wagner děkuje za zaslání pravidlech pro chov jednotlivých 

spolků. Vytvořil tabulku pro srovnání, (obsažena v příloze) silné odchylky 
od KCHF a KZSV SK se výrazně odchyluje, jelikož psi s jedním rokem mo-
hou být použity k chovu a SLO, kde je požadován minimální věk 15 měsíců. 

k HD. Je to hrozná nemoc psa. Pro naše psy je důležité, aby pou-

ze psi, kteří jsou posuzováni s A nebo B, byli použiti na chov. 
Pokud se vyskytnou problémy v různých zemích, spolky si mohou vzájem-
ně vypomáhat chovnými samci, které si vyměňují navzájem.

Je zcela dostačující, pokud jsou použity z jednoho vrhu max. 2 fenky  
a max. 2 psi pro chov. Více psů z jednoho vrhu zúží populaci chovu. 

Opakované vrhy se obecně odmítají. 
Je třeba zajistit, aby byli pro chov používáni pouze IHV psi. Použití „jen 

FCI“ psů pro chov je rozhodnutí správců chovu, které musí být velmi sta-
rostlivě kontrolováno. A to se může uskutečnit pouze tehdy, když výkon 
párovaných psů toto ospravedlňuje. To také umožňuje, aby štěňata z tohoto  
tohoto páření získala ISHV plaketu.

Plakety
Od roku 2016 se již nepoužívají ISHV razítka, 

tyto ztrácejí s tímto chovatelským rok platnost.
Porušení chovatelských pravidel ISHV se tres-

tá odejmutím plaket.
Vydaní plaket se uskutečňuje pro HS skrze 

správce chovu VH. Pro BGS se vydání uskuteč-
ňuje jednatelem ISHV. Všechny plakety jsou vze-
ptupně číslovány a budou rozdány dle potřeby  
a požadavků každého spolku. (viz Objedna-
cí formulář v příloze.) Tímto je také zaručeno 
dodržování ISHV chovného stavu. Náklady na 
plakety převezme spolek, který plakety používá.

Divoká diskuse na straně SKCHF s ohledem 
na stav práva v SK. 

 
Andras Nyul argumentuje; ISHV plaketu může 
dostat jen štěně, jehož rodiče také poskytli výkon 
opravňující k chovu. 

Winfried Wagner žádá o smírné řešení pro-
blémů s chovem. 

Max Damerow KBGS (právník a notář) má 
krátkou prezentaci o zákonných sdruženích  
v EU a národní legislativě. Rámec je ši-
roký a vše, co se pohybuje v rám-

ci, je povolené. Spolek může jeho členy více spojovat, než zmoc-
ňují ustanovení FCI. Nastává požadavek, aby KCHF zjistilo, 
zda se v právech spolků přeci jen nenajde možnost, jak vystupovat vůči čle-
nům svobodněji a jak je lépe integrovat do stanov klubu.

Prohlášení členů delegace KCHF zní; chceme vyhledat právní informaci 
od sdružení loveckých psů SK. Winfried Wagner žádá KCHF během jedno-
ho roku představit řešení za účelem vyřešení problematiky vysoké produkce 
štěnat.

Prohlášení Zdeňka Havlíčka k ČMKCHB se drží přesně dohody s ISHV.  
Výslovně prohlašuje, že žádná štěňata bez ISHV papírů nesmí být vyvážena. 
Ale spolek nemůže převzít zodpovědnost za jednotlivé osoby. Nedovolený 
export bude řešen interně ve spolku, opět ale zdůrazňuje; klub nemůže nést 
odpovědnost za jednotlivé osoby. 

Wolfgang Reiter se ptá, které kluby mohou získat plaketu. Všichni řádní 
členové ISHV získají plaketu, suspendované spolky nemohou plaketu zís-
kat. 

Hostující kluby musí splňovat následující podmínky:
Všechny požadavky, které musí být registrovanými spolky splněny, aby se 

tyto mohly později stát  plnohodnotnými členy. Musí být předloženy stano-
vy, chovatelský řád a zkušební řád.

Informace o Rumunsku LCR. Ossi Lukas informuje o situaci v LCR  
a panu Mergelovi. Spolek ACLR pana Mergela má uznání skrze rumunskou 
zastřešující organizace. 

Doposud žádný spolek nevydal prohlášení o získání rozhod-
čí vlastnosti skrze pana Mergela. ACLR nemá  žádné pro chov 
vhodné psy a do dnešního dne ani neukázal žádné aktivity. 
LCR má zhruba stejný počet členů jako ACLR, má ale také od FCI uznané 
psy, kteří odpovídají požadavkům na chov podle ISHV normy.

V současné době vládne mezi oběma spolky patová situace. 
LCR má příslib z České republiky pro dodávku štěněte. 

Oswin Lukas poděkoval jménem LCR za dosavadní podporu všech 
ISHV spolků, obzvláště vyzvedl USHV a KCHF, kteří členům LCR umož-
ňují navštívit a složit zkoušky v Maďarsku a na Slovensku. 
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Jednání je ukončeno ve 12:25. 
Painten, 31. října 2015 k. Kreitmair

Přílohy:
1 zpráva vedoucího chovu BGS
2 zpráva vedoucího chovu HS
 s dodatkovým listem k rodokmenu
 se srovnáním chovatelského řádu
3 objednací formulář na plaketu
4 nový FCI standard HS
5 seznam přítomných
6 dodatečná provedení ke změně FCI standardu
distributor:
představenstva všech připojených spolků k dalšímu předání na vedou-

cího chovu.

Zpráva vedoucího chovu BGS 2.014 ISHV, Riedenburg – Německo, 31. 
říjen 2015.

Velmi ctěné dámy a pánové, milé vůdkyně a vůdci barvářů,
jako nový, 1. vedoucí chovu v KBGS, mi prosím dovolte, než dojdu k mé 

zprávě vedoucího chovu pro rasu BGS 2014, abych se vám stručně před-
stavil.

Jmenuji se Thomas Schneider a narodil jsem se v roce 1967 v durynském 
Suhlu. Pocházím z lovecké rodiny s doložením po pět generací, se psy jsem 
vyrostl a choval jsem profesionálně spolu se svým otcem dlouhosrsté je-
zevčíky. Povoláním nejsem ani lesník, ani profesionální lovec, ale hlavní 
pozounistou státní kapely Weimar a učitel v centru vysoce nadaných uni-
verzity muzických umění FRANZ LISZT Weimar. Od otevření první obory 
černé zvěře v Durynsku 2009, kde jsem aktivně čestným mistrem obory 
(výcvik loveckých psů na černou zvěř) a  také členem skupiny odborníků 
obory černé zvěře pod prof. Hansem Wunderlichem.

V KBGS jsem členem od roku 1994, se svou fenkou Raiou jsem absolvo-
val dva vrhy a v současné době vedu fenku z jejího potomstva. Od roku 2013 
jsem schválen jako vykonnostní soudce a aktuálně jsem před schválením 
jako konformační soudce.

Chovatelská čísla ISHV v roce 2014
Na základě čísel stavu BGS v ISHV, která mi jsou k dispozici mohu sdělit 

následující informace: současný celkový stav BGS se aktuálně pohybuje asi 
4954 psů. Ve sledovaném období této zprávy došlo k 127 vrhům s 880 ště-
ňaty. 99 štěňat se narodilo v rámci ISHV, 28 štěňat se ujaly spřátelené chova-
telské spolky a k převzetí štěňat, podle předložených statistik, došlo 72krát 
(pro srovnání, zde jsou čísla z 2012: stav: 4918 psů, 134 vrhů, 840 štěňat)

K případům onemocnění: epilepsie byla hlášena u dvou psů, v Norsku 
a Německu. HD v C- a D- oblasti dosahuje od 24 % v českém psím spolku 
barvářů po 11 % u KBGS a žádným hlášením z ostatních spolků. K dis-
pozici je také hlášení ektropiua, jednou pankreatická hypofunkce; dvě feny 
onemocněly během těhotenství na virus herpes, což mělo za následek ztrátu 
vrhů a tři psi trpěli babesiózou, tzv. psí malárií. 

Pokud mohu soudit spolupráci během prvních měsíců mé služby, exis-
tují spolehlivé a přátelské výměny mezi chovnými liniemi ISHV. V různých 
zemích se udály personální změny. Podle mého názoru by v současné době 
mělo být možné a žádoucí společně vytvořit mezinárodní registr plemene, 
na jehož základě by mohlo dojít k ještě lepšímu uskutečnění vzájemné vý-
měny genetického materiálu výkonnostně testovaných psů. 

V této oblasti vidím velký potenciál v rámci ISHV (při 127 vrzích došlo  
k výměně chovných samců v pouhých 13 případech). V chovném roce 
2015 bylo například v KBGS asi 30 štěňat přijato z jiných zemí, od kterých si  
v budoucnu slibujeme rozšíření chovné základny. 

Rostoucí problém pro naše výkonné chovy v ISHV vidím ve stále se zvy-
šujícím nárůstu BGS štěňat jiných, neuznávaných spolků (německý spolek 
barvářů, Spolek barvářů Německo.V. a další). Přesná čísla k tomuto bude 
znát Konrad Kreitmair. 

Jako příklad lze uvést: V posledních měsících jsem byl požádán majitel-
kou BGS, která není členem KBGS, o registraci jejího psa u KBGS. Rodo-
kmen tohoto psa měl jak razítko FCI, tak ISHV. Tato majitelka je přední 
člen v SHVD. A to pravděpodobně není ojedinělý případ. Zatím jsem mohl 
odložit registraci u KBGS, nyní doufám, že naše společná setkání najde ře-
šení takových případů v budoucnosti.

Od jara 2015 používáme na rodokmenech místo ISHV razítka ISHV pla-
ketu, která má zabránit kopírování a padělání našich rodokmenů. Výběrová 
kritéria našich chovných psů jsou velmi vysoká a určitě vzbuzují chamtivost 
u chovatelů mimo ISHV – také nesmíme opomenout finanční aspekt. Vi-
dím několik přístupů, jak používat plaketu nebo razítko. V případě nutnos-
ti musíme zvažovat zavedení různých výkonnostních, popř. licentovacích 
stupňů v rámci KBGS. To by znamenalo například, že plaketa bude udělena 
pouze poté, když budou splněny všechny požadavky chovu psa. Tato idea 
jako základ pro diskuzi! 

Od KBGS 2013 vědecké rady VDH na zakázku vydaná zkouška o hy-
gienických opatřeních šlechtění k boji proti epilepsii vedla podle jejich 
doporučení ke změně v přístupu se zasaženými rodiči a sourozenci. 
V souladu s tím by v důsledku rozhodnutí rady v únoru 2015 sourozen-
ci obecně neměli být z chovu vyloučeni. „V případě epilepsie a jiných dě-
dičných chorob nenásleduje žádné obecné blokování celého vrhu. Rodiče a 
nemocná zvířata budou ale i nadále vyloučena z chovu. Použití k chovu 
[sourozenci z vrhu] bude umožněno v případě potřeby individuálním roz-
hodnutím představenstva , jestliže se po dobu čtyř let života dotyčného vrhu 
nevyskytly žádné další případy nemoci a v celkovém vrhu je rozpoznatelné 
velké výkonnostní spektrum.“

V následujících týdnech budou všichni psovodi se psy, kteří v posledních 
letech trpěli epileptickými záchvaty, obesláni s prosbou o vyplnění dotaz-
níku (na základě univerzity Bern), jakým způsobem nemoc probíhala, za 
účelem získání znalostí o původu a průběhu epileptických křečí.

V KBGS byla od roku 2015 zvýšena cena štěňat na 800 eur (vč. poplatku 
za rodokmen a  doprovodné složky). 

Od tohoto roku je v KBGS příležitost pro naše BGS doložit důkazy o ne-
existující plachosti na divokou černou zvěř v uznávané oboře pro divokou 
černou zvěř, a případně tak získat jedinečné povolení pro chov (podobné 
dokladu o honitbě).

První letos přezkoušení dosud zjistila, že z 25 zkoušených psů 11 psů do-
kázalo splnit příslušné předpoklady pro chov (43 %). 

Podpora jiných zemí
Také v roce 2015 byla zprostředkována štěňata (3) z KBGS do USA (stále 

KBGS skupina Severní Amerika) a rovněž jedno štěně do Británie. Naším 
společným cílem by mělo být v těchto zemích takto vytvořit dlouhodobě 
vlastní spolky. Tato opatření jsou dle mého názoru nutná, protože v těchto 
zemích je obchod se psy BGS na vzestupu. Rovněž bychom měli v rámci 
KBGS přemýšlet o silnější podpoře mladých zahraničních ISHV spolků  
(např. polský spolek barvářů ve formě výměny štěňat a posuzování povin-
nosti).

Přál bych této správní radě nadále konstruktivní vývoj a velmi doufám, 
že zájmy našich červených psů bude i v budoucnu zastupovat stabilní a pře-
devším odpovědný ISHV.

Děkuji za pozornost.
Thomas Schneider
1.ZL KBGS, Riedenburg, dne 31. října 2015, Thomas Schneider,  

1. vedoucí chovu  v KBGS
Top 4:
Kvalita rodokmenu
Informace v rodokmenech k předchůdcům psů jsou v mnoha zemích  

a jejich vystavovacích místech zpracovány velmi odlišně. 
Ve většině případů se informace omezují na jméno a ZB-číslo. Občas na-

lezneme údaj k HD nebo barvě a zřídka k výsledkům zkoušek. 
V některých rodokmenech dominují naopak bujné detaily k výsledkům 

z výstav a show. 
To může sloužit v čistých FCI papírech k propagaci. 
Neodpovídá to ale cílům ISHV.
ISHV si klade jako nejvyšší cíl výkonný a zdravý chov.
My, ISHV kluby, zdůrazňujeme výkonný chov a dokumentujeme toto 

ISHV rázítkem výkonu, ne krásný chov. Krásný chov je jen část z „Zdraví 
chovu!“ 

V rodokmenech spolku Hirschmann je toto zdokumentováno skrze od-
povídající údaje u každého z předků v rodokmene. 

Toto má srozumitelně zdokumentovat kvalitu psů.
Mé přání jako vedoucího chovu ve spolku Hirschmann orientuji na jiné 
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ISHV barvářské spolky, aby následovaly tento příklad.
Jestliže na základě mezinárodních předpisů nebo zacházení nemohou 

být tyto údaje přijaty, může být tento důkaz praktikován ve formě doplňku 
rodokmene nebo přílohy.

Strážci chovu se dohodli zajistit  jejich rodokmeny nebo odpovídajícími 
doplňkovými listy k rodokmenu lepší dokumentaci výkonové a zdravotní 
charakteristiky. 

Zejména mají být, kromě HD-výsledků, zohledněna kritéria jako štěkot 
při viditelnosti zvířete, štěkot při zachycení stopy, štvaní a stavění.

Žádané jsou informace jako:
hodnota formy, typ, velikost, barva HD, SHP/VP (zkouška barvářů/před-

běžná zkouška), výsledek (číslice hodnoty a cena), HP (hlavní zkouška) vý-
sledek (číslice hodnoty a cena), štěkot SiL a nebo FäL (zařazení pro Sichtlaut 
– štekot při viditelnosti zvěře a nebo Fährtelaut- štěkot při zachycení stopy 
by byl optimální! Například: 8 = stále hlučný, 6 = s krátkými přerušeními, 4 
= s delšími přerušeními, 2 = s dlouhými přerušeními, 0 = ticho!)

Důkaz honitby a stavění (HSB) podle hlavních zkušebních kriterií. (např. 
známka 0-8 (9).

Legenda ke každému stupňování pomůže pro správnou interpretaci!
Čistý číselný údaj k HP-výsledku nebo FF (fehlt chybí, fehlt chybí) 

v hlavní zkoušce nemůže udávat žádný závěr k silné a slabé stránce psa. 
Cílem je výsledky zkoušek namísto bodování hodnotit ve zkušebních 
známkách. 

Mladí psi bez HPV mohou velmi brzy doložit své schopnosti dokladem  
o štvaní a stavění podle hlavních hodnotících kriterií.

Svědci a podrobná zpráva jsou podmínkou pro odůvodnění výsledku.
Příklad smysluplného rodokmene:
Emblémy mohou být nahrazeny národními, popř. klubovými / spolkový-

mi logy, doplněny nebo upraveny. 
Top 5
Výměna štěňat a dospělých psů 
Stejně jako dříve nemohou být psi mezi jednotlivými zeměmi ISHV 

vyměněni nebo vydáni bez souhlasu / dohody obou dozorců chovu! 
Téměř tradičně a opakovaně je upozorňováno na pravidlo výměny psů.
Bohužel byli opět výdani psi do rukou mimo ISHV členské spolky. 
Tito psi jsou například v Německu používáni k masivnímu rozmnožová-

ní s ekonomickým pozadím.
To vede ke značné ztrátě image a poškozuje dobrou pověst barvářů se 

zanedbáním výběru plemene, nedostatkem řádného vedení psů s nízkou 
mírou úspěšnosti z důvodu chybějících čísel nasazení a významnými vada-
mi osobnosti a typu, jak bylo pozorováno. 

Toto snížení pověsti se přenese do našich psů. Neděláme rase nic dobré-
ho, když každý lovec chce takového psa vést.

Je důležité, abychom my, ISHV chovatelské 
spolky měly vzájemnou výměnu s chovným ma-
teriálem. 

To však znamená vzájemnou důvěru, infor-
mace a kontakt!

Spolehlivost v souladu s dohodnutými pravi-
dly je velmi důležitý nástroj.

Věrnost a disciplína s pravidly ISHV nesmí být 
zpochybněna. Vybízíme k požadavku, aby všech-
ny připojené chovatelské spolky dodržovaly dob-
rovolná pravidla, která si stanovily.

Věrnost a disciplína nedovoluje žádný prostor 
k manévrování! 

Top 6:
Přizpůsobení chovatelských nařízení:
Nejdříve platí díky všem členům spolků, kteří 

dali k dispozici svá chovatelská nařízení.
V tabulce jsou vedle sebe zobrazeny hlavní vý-

povědi chovných nařízení.
Jsou zde patrné rozdíly a případné nezbytné 

úpravy. 
Tabulka bude zpřístupněna pro spolky v Ex-

celu. 
Jako důležité a přizpůsobení relevantní po-

drobnosti jsou následující: 

Minimální věk pro chov psů by neměl být již ve 12 měsících. 
Psi v tomto věku lze srovnávat s „dítětem“!
Dospělí a zralí jsou psi teprve ve věku 3 let.
Minimální věk  2–3 let slouží za prvé pro rozvoj bez zábran a přezkoušení 

zdraví psa a za druhé při posuzování výkonnosti a predispozice. 
V HD-hodnocení pro nasazení v chovu existují také rozdíly. 
Kromě obvyklých přijatelných HD-A a HD-B minimálních požadavků 

je také dovoleno k chovu ve 2 chovných nařízeních HD-C, tedy lehká HD.
Je třeba připomenout, že pes s HD-C = lehké HD je „nemocný“ pes, který 

s tímto omezením již není v pozdějším věku plně funkční, je tedy jen ome-
zeně zatížitelný.

Ale protože chceme v ISHV chovat jen „zdravé psy“ (HD-A a HD-B), 
kteří budou mít zdravá štěňata, důrazně se doporučuje, aby bylo povolení 
HD-C z chovného řádu vyjmuto a zdržet se chovu těchto nemocných psů.

Chov, také s FCI psy:
Ve východních zemích stále existují regulační překážky k národní pří-

slušnosti vyzývající ke splnění dohodnutých pravidel ISHV. Dále je chována 
2. „třída chovu, smíšená a držená jako osvědčená praxe. To vyvolává otázku 
o důvodu členství v ISHV. Protože tímto odevzdáním chovů a psů/exportu 
je ostatním členům ISHV a zejména kmenových spolků poskytnuta med-
vědí služba. 

Stále je naléhavá potřeba hledat smírné řešení všech ISHV spolků, pro 
které je název ISHV-chov oprávněn. 

Top 7
Udělení plaket jako náhrada za ISHV razítko a aplikace. 
Jak bylo oznámeno na posledních zasedáních, bude ISHV, razítko bylo 

nahrazeno plaketou s hologramem.
Rozhodným dnem je dohodnutý 1. listopad. 
Poté má platnost pouze tato plaketa jako ukazatel ISHV chovu. 
Bohužel neexistuje žádný konsensus na identifikaci rodokmenů. 
Ty spolky, které nechtějí označovat všechny rodokmeny štěnat a produ-

kují jak „ISHV psy“, tak i „FCI psy“, jsou vyzvány hledat na dalším ISHV za-
sedání vedoucích chovu řešení ve smyslu všech spolků s cílem do budoucna 
fungujícího ISHV chovu. Národní překážky mohou být do té doby projed-
nány a eliminovány nebo být upraveny. 

Plakety jsou označeny rasou HS a BGS. Jsou číslovány a mohou být 
uděleny pouze jednou. 

Roční poptávka po HS je k vyžádání u vedoucího chovu spolku 
Hirschmann (původní klub). Tyto viněty, osnova k potvrzení převzetí  
a kriteria výdávání od vedoucího chovu vedoucímu chovu budou 
vydávany proti podpisu potvrzení o převzetí. Náklady hradí klub 
Hirschmann.

Top 8
Hledání společného nového VP-řádu pro 

ISHV: 
Bohužel nebyl přijat návrh od Jürgena Schlü-

tera, o kterém byla půl roku vedená diskuse  
a návrhy na změnu. Měl by být znovu diskutován.

Bylo by velmi užitečné, kdybychom konečně 
měli VPO. Ideální přizpůsobení by mohlo být 
dosaženo ve zkušební fázi. 

Panuje přesvědčení, že všichni naši barváři 
BGS jako HS s vhodným zpracováním tohoto 
úkolu vyrostli, bohužel je velmi smutné, že roz-
hodnutí bylo opět odloženo, a tím mu bylo za-
bráněno.

Top 11
Příští zasedání vedoucích chovu se bude konat 

2016 v Knüllwald Hessen při příležitosti KBGS 
organizovaným ISHV -hledání  26. až 30. října. 
Přesné místo bude KBGS oznámeno. 

Následně prezenční listina z 31. 10. 2015. 
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Zasedání celkového představenstva svazu ISHV:
Všichni přítomní jsou uvedeni v prezenční listině v příloze.
Osob s hlasovacím právem: 10 spolků, 10 hlasů.
Dr. Jozsef Buzgo na úvod vysvětluje, že „neexistuje žádný primus in-

ter pares“ a všechny spolky mají ve svazu ISHV stejná práva a také stejné 
povinnosti.

Dále nemůže žádná osoba dávat ultimátum dalším členům ohledně 
dodržování zadání ISHV.

Musíme jako svaz ISHV najít pravidlo s naším vztahem k zadáním 
FCI.

Naše pravidla nemohou odporovat zadáním FCI.
Bod 1) Řád hlavní zkoušky ISHV
Toto znění řádu hlavní zkoušky bylo intenzivně prodiskutováno, 

např. informace k „uvolnění řemenu“ při zkoušce je POŽADOVANOU 
podmínkou.

Neměly by existovat rozdíly v  oceněních, protože neprobíhá žádná 
sportovní akce, ale hodnocení má probíhat jen ve formě úspěšný a ne-
úspěšný dosled.

Oznámení výsledků jako ocenění je v  kompetenci koordinujícího 
spolku.

Wolfgang Reiter vytýká ustanovení, že nástřely členů pořádajícího 
spolku nejsou zahrnuty do hodnocení.

Jürgen Schlüter vysvětluje, že jsme na veřejnosti a že se musí zabránit 
veškerým domněnkám, že jsou postřely produkovány vědomě.

Řád hlavní zkoušky má být předložen k hlasování na valné hromadě.
Hlasování k přijetí řádu hlavní zkoušky:
9 hlasů pro ano – žádný hlas proti – 1 se zdržel hlasování.

Bod 2) Řád předběžné zkoušky barvářů ISHV
Vysvětlení Jürgena Schlütera.
Všem členům, kteří se chtějí zaměřit na ISHV Suche, má být umož-

něno uspořádání ISHV Suche. To lze zajistit pomocí předběžné zkoušky.
Tato předběžná zkouška má vyžadovat mladého psa a ne starého psa. 

Pes by neměl být starší než 3 roky a musí ve svém spolku složit předběž-
nou zkoušku.

Jürgen Schlüter představuje „vzorovou stopu“. Lze použít jakýkoli 
druh spárkaté zvěře (kromě srnce). Spárky a kus musí být ze stejného 
kusu.

Christian Rietz Nause vysvětluje hlavní rysy k provedení tohoto dru-
hu předběžné zkoušky.

Řád předběžné zkoušky má být předložen k  hlasování na valné 
hromadě.

Hlasování o přijetí řádu předběžné zkoušky:
2 hlasy pro – 8 hlasů proti.
Po intenzivní diskuzi je tento návrh na řád předběžné zkoušky stažen 

a má být v nově přepracovaném znění předložen na další valné hroma-
dě.

Bod 3) Etický kodex
Po krátké diskuzi je rozhodnuto, že tento bod bude zrušen.
Tento návrh je stažen a není valné hromadě předložen.
Přepracovaná verze bude předložena na příští valné hromadě.
K tomu se hlasovalo takto:
8 hlasů pro – 1 hlas proti – 1 se zdržel hlasování.
Bod 4) Uspořádání ISHV Suche do budoucna. Všem členům má 

být umožněno, aby uspořádali ISHV Suche. Pořadí se stanovuje podle 
návrhu Christiana Rietze Nauseho takto, nový člen, starý člen. Seznam 
nového pořadí je uveden v příloze tohoto protokolu.

Změna pořadí zemí konajících ISHV Suche má být předložena k hla-
sování na valné hromadě.

Hlasování o nové úpravě:
10 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Bod 5) Návrh volby pro valnou hromadu
Jako kandidáti na pozice v představenstvu jsou na výběr:
pan Leo Thomann z SSC na předsedu představenstva, pan Reinhard 

Scherr z KBGS jako 2. předseda představenstva, pan Dr. Carl Otto 
Caspari má nadále zůstat pokladníkem, pan Konrad Kreitmair má na-
dále zůstat jednatelem.

Tento návrh má být předložen k hlasování na valné hromadě.
10 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Bod 6) Internetové stránky ISHV www.ishv.info
Konrad Kreitmair představuje návrh domovských stránek.
Internetové stránky mají být vytvořeny na této bázi, náklady na ně 

činí podle srovnávací nabídky 3 000 EUR plus roční servisní poplatek 
ve výši 300 EUR.

Tento návrh má být předložen k hlasování na valné hromadě.
Hlasování ke struktuře internetových stránek ISHV:
9 hlasů pro – 1 hlas proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Bod 7) Právní postavení ISHV jako zapsaného spolku
Pan Max Damerow objasňuje situaci a vysvětluje, že k současnému 

stavu není žádnou výhodou, když svaz vystupuje navenek jako spolek. 
Myšleno jako nezapsaný spolek.

Neprobíhá žádné hlasování.
Bod 8) Status hosta není upraven ve stanovách, existuje předběžné 

členství, které se používá analogicky.
Bod 9) Zavedení viněty ISHV a stažení razítka ISHV.
Viněty se používají od roku chovu 2016 a budou pro BGS odevzdá-

ny prostřednictvím jednatele ISHV. Ten oznámí jednou ročně udělení 
KBGS.

Pro HS se viněty odevzdají prostřednictvím vedoucího chovu Spolku 
Hirschmann.

Viněty se dodají na požadavek vedoucího chovu jednotlivé země.
Viněty se odebírajícímu spolku naúčtují za pořizovací cenu.
Veškerá razítka ISHV se odevzdají jednateli, tato razítka pozbývají 

uznání a platnosti k 1. 1. 2016.
Tento návrh má být předložen k hlasování na valné hromadě.
10 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Bod 10) SACT
SACT byl prostřednictvím dopisu ze dne 17. 2. 2015 Dr. Buzga sus-

pendován ohledně svých práv a povinností v ISHV (viz příloha).
Jürgen Schlüter podává návrh na definitivní vyloučení SACT, tento 

návrh podporuje Wolfgang Reiter.
- Odkazuje se na ústní přísliby SACT v Hevízu, které nebyly dodr-

ženy. Dále se upozorňuje na odmítnutí SACT ohledně vrácení razítek 
ISHV, která poté předal ENCI Dr. Buzgovi.

- Poté existují v oficiálním chovu SACT psi, kteří nepocházejí z chovu 

Zasedání celkového představenstva svazu ISHV (volný překlad)

Z dosledu.  Foto: Zbyněk Surý
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FCI, např. chovatel Pierluigi Rigoni, člen S.A.C.T. do roku 2002 a poté 
opět od roku 2010 nechal zplodit psa LO 05109032 „Walker“ a fenu LO 
1065582 „Cora von der Roten Fährte“ dne 14. 3. 2011 potomka HS LO 
1164715 „Attila“.

V rodokmenu se objevuje jako chovatel a majitel. Matka je z černého 
chovu z Německa bez dokladů FCI.

- Dr. Neve píše dne 3. 5. 2013 Schlüterovi, že neví, co Rigoni se svými 
psy dělal v době, kdy nebyl členem S.A.C.T.

- Člen SACT A. Pase na internetu veřejně vyhlásil válku vůči ISHV, 
vůči organizaci, jejímž je členem prostřednictvím SACT.

Pan Dr. de Guliani se představuje. Je zástupcem ENCI v SACT, a tím  
i členem představenstva SACT a vyjadřuje následující stanovisko:

Omlouvá se, jestliže SACT učinil chybná rozhodnutí při zacházení 
s dalšími členy ISHV.

Dále zdůrazňuje, že SACT nemůže vystavit žádné rodokmeny, to 
v Itálii může jen ENCI.

SACT nemůže odmítnout žádného člena, na žádost musí přijmout 
každou osobu.

Pan Pase nebyl před dobou správy prostřednictvím ENCI členem 
SACT, byl 2x odmítnut, ale Dr. Marcellini jej musel přijmout.

Pan Pase může rozmnožovat chov, nakolik chce, musí od ENCI dostat 
dokumenty FCI. Nikdy však nedostal pro svoje štěňata razítko ISHV. Jen 
tomu může SACT zabránit.

Proběhla prudká diskuze delegace SACT s panem Schlüterem a pa-
nem Reiterem, se vzájemnými výtkami.

Návrh na vyloučení SACT má být předložen k hlasování na valné hro-
madě

9 hlasů pro – 1 hlas proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Po tomto hlasování opustili členové SACT jednotně valnou hromadu.
Bod 11) Žádosti o předběžné členství
BCBGS Belgický klub bavorských (horských) barvářů podává žádost 

o členství v ISHV, podklady jsou kompletně u jednatele.
Žádost o členství, zkušební řád, chovatelský řád.
Tato žádost má být předložena k hlasování na valné hromadě.
9 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
UKSHA z Velké Británie
George Richte představuje UKSHA (založeno v roce 2012) a výslov-

ně zdůrazňuje, že se spolek hlásí k vysokým chovatelským požadavkům 
ISHV. UKSHA uznává zkušební řád a chovatelský řád obou hlavních 
spolků VH a KBGS.

Je předložena žádost o členství v ISHV.
Tato žádost má být předložena k hlasování na valné hromadě.
9 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Italský klub barvářů SHC
Klub SHC byl založen v roce 2015 jako protispolek SACT. „Upřed-

nostňujeme červeného psa a ne osobu.“ Pan Helmuth Piccolruaz před-
stavuje cestu, kterou se musí chov ubírat, aby se řádný chov barvářů 
v Itálii opět vrátil k nejvyššímu standardu.

V  současnosti má klub cca 50 členů. Mnoho z  těchto členů je tak 
v ÖSHV.

Je předložena žádost o členství v ISHV.
Tato žádost má být předložena k hlasování na valné hromadě.
9 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Bod 12) Změna stanov
Na valné hromadě se musí rozhodnout o změně stanov. Změny se 

týkají daňových zadání. Dále musí být zapsána instituce, která převezme 
majetek svazu, pokud bude muset být svaz rozpuštěn. Carl Otto Caspari 
představuje změny.

Návrh na změnu stanov má být předložen k  hlasování na valné 
hromadě

9 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 hlasů se zdrželo hlasování.
Bod 13) Různé
K řádu předběžné zkoušky: Winfried Wagner připomíná, že na vy-

pracování řádu předběžné zkoušky se nepodílely téměř žádné spolky. 
Ale u dnešního předloženého návrhu jsou předneseny všechny možné 
úvahy.

Nabízí možnost volného utvoření provedení představené stopy.
K tomu byla vznesena námitka KBGS: Návrhy na změnu KBGS ne-

byly zapracovány. KBGS nebyl do vypracování předběžné zkoušky žád-
ným způsobem zapojen a odmítl z toho důvodu také svůj souhlas.

Jürgen Schlüter rovněž připomíná nedostatečnou spolupráci dalších 
spolků. Reinhard Scherr slibuje možnost spolupráce KBGS. Tak jak to 
již bylo praktikováno při vypracování řádu hlavní zkoušky.

Stanovisko KCHF. V posledním týdnu proběhly v KCHF nové volby, 
novým předsedou představenstva je až do další valné hromady Ing. Pe-
ter Grellneth.

Nové směrnice, které slovenský spolek bude do budoucna dodržovat, 
oznámí nový předseda představenstva Ing. Grellneth ve formě dopisu, 
tento dopis bude členům ISHV sdělen jako příloha k protokolu.

Dr. Buzgo vysvětluje právní postavení chovu v  některých zemích 
podle standardu FCI. Pokud východoevropské země nedostanou žádný 
volný prostor k jednání nebo si jej nevytvoří, pak není v těchto zemích 
zajištěna budoucnost ISHV. Je nutno mít trpělivost, aby východoevrop-
ské spolky mohly pravidla chovu FCI srovnat s představami ISHV.

Zdeněk Havlíček souhlasí s vyjádřením Dr. Buzga. Máme organizaci 
FCI, která stojí nad naším spolkem a kterou nemůžeme ovlivnit.

Na této nadřazené organizaci jsme závislí, protože všechny dokumen-
ty, které se týkají našich psů, jsou vystavovány bez našeho vlivu. CM-
CHB půjde až na právní hranice, aby mohl realizovat představy ISHV,  
i kdyby se mělo jednat o soudní vypořádání.

Přichází příslib z SK a PL. KPZKP je jen malou částí kynologického 
spolku Polska a je také podřízen FCI.

Pravidlo říká, že klub může se svými členy zacházet podle vlastních 
pravidel, ale nemá vliv na chovatele, kteří provozují chov mimo klub.

Také chovatelé mimo klub mají nárok na doklady FCI.
Požadavky na chov jsou v polském sdružení podstatně vyšší než za-

dání FCI. Nemáme žádný vliv na exporty chovatelů, kteří rozmnožují 
chov jen podle pravidel FCI. Vymezit se vůči těmto chovatelům lze jen 
prostřednictvím viněty. Vinu nesou kupující, kteří si koupí barváře, ať 
už pochází odkudkoli, a nedbají přitom na rodiče psa.

Wojciech Galwas prohlašuje, že přebírá odpovědnost za členy a psy 
z chovu KPZKP, ale ne za osoby a jejich chovy mimo spolek.

K tomu nyní existuje změněný standard FCI pro HS, podle kterého 
lze provozovat chov již jen se psy, kteří složili „loveckou zkoušku“. Jen 
tato štěňata, která pocházejí ze spojení rodičů s „loveckou zkouškou“ 
mají nárok na doklady FCI.

Příslušná změna standardu pro BGS je již dlouho na cestě se stejnou 
formulací. Tato změna by měla „co nevidět“ přijít přes FCI také pro BGS. 
Stanovený cíl členských spolků ISHV a zadání FCI jsou tak shodné.

Wolfgang Reiter zdůrazňuje vzájemnou spolupráci mezi spolky na 
základě důvěry a slibuje ji také vzájemně do budoucna.

Valná hromada je ukončena.
podpis nečitelný
Painten, 31. října 2015, K. Kreitmair

Z dosledu.  Foto: Zbyněk Surý
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Stanovy ISHV
§ 1 Název a sídlo svazu

Název svazu zní „Mezinárodní svaz barvářů“ (ISHV). Sídlem svazu je bydliště 1. předsedy.

Svaz založili 19. července 1930 v Lipsku následující spolky:

Spolek Hirschmann (VH)
Klub bavorských horských barvářů (KBGS)
Rakouský spolek barvářů (ÖSHV)
Maďarský spolek barvářů (USHV)

§ 2 Cíle svazu
Členové Mezinárodního svazu barvářů podporují stopování zraněné 
kopytnaté zvěře podle pravidel lovu a ochrany zvířat odborným vedením 
hannoverského barváře nebo bavorského horského barváře, zajišťují chov 
čistokrevných zvířat obou těchto plemen podle standardu stanoveného 
FCI na základě přísného výkonnostního chovu pro mysliveckou užitnou 
hodnotu a s důvěrou navzájem spolupracují.
Spolek sleduje výlučně a bezprostředně obecně prospěšné cíle ve smyslu 
daňově-právních předpisů.

§ 3 Členové
1. Členy svazu jsou:

Spolek Hirschmann e.V.
Klub bavorských horských barvářů 1912 e.V.
Rakouský spolek barvářů

Maďarský spolek barvářů
Švýcarský klub barvářů

2. Dalšími členy jsou:

Chovatelské spolky hannoverský barvářů nebo bavorských 
horských barvářů, které valná hromada přijala do svazu. Členové 
jsou zapsáni v příloze I. k těmto stanovám s datem jejich přijetí.

3. Valná hromada může přijmout předběžné členy. Předběžní 
členové nemají hlasovací právo. Předběžní členové jsou uvedeni 
v příloze II. k těmto stanovám s datem jejich přijetí a případně 
s datem jejich opětovného vystoupení.

Členy nebo předběžné členy přijímá na základě písemné žádosti určené 
představenstvu na návrh představenstva valná hromada. K přijetí usnesení 
o přijetí člena nebo předběžného člena je nutná většina členů. K odmítnutí 
dochází bez uvedení důvodů.
Předběžní členové by měli během lhůty čtyř let podat důkaz o úspěšné 
a spolehlivé spolupráci a podpoře cílů svazu. Své stanovy a interní 
předpisy musí přizpůsobit platnému standardu ISHV. Měli by být schopni 

Přílohy
1) Suspendování SACT ze dne 17. 2. 2015.
2) Prezenční listina.
3) Dopis od Dr. Giulianiho (doručený po konání valné hromady).
Hlasy:
Každý přítomný spolek má jeden hlas, nikdo se nezdržel hlasování,
členové představenstva ISHV nehlasovali.
Dr. József Buzgó
H 8083 Csákvár, Vértes u. 3
SACT
Dr. Stefano Neve
Via baronia 3
I-23823 Colico (LC)
Csákvár 17. 2. 2015
Suspendování SACT jako člena Mezinárodního svazu barvářů
Vážený pane Dr. Neve
na zasedání představenstva ISHV dne 14. 2. 2015 v Parsbergu (Ně-

mecko) se představenstvo Mezinárodního svazu barvářů (ISHV) usnes-
lo, že suspenduje SACT jako člena svazu.

Odůvodnění:
- Pokračující nedodržování dohody s ISHV o chovu barvářů zamě-

řeném na výkon.
- Opakované negování výzvy k vydání vlastnictví ISHV (razítka).
- Provozování chovů, které neodpovídají pravidlům ISHV (Aurelio Pase).
- Členové představenstva SACT, kteří vedou psa z  tohoto chovu 

(Francesco Cuffaro).
- Luigi Rigoni je jedním z oblastních vedoucích v Itálii. Vede psa „von 

der Roten Fährte“, tito psi nemají dokumenty FCI a neodpovídají ani 
pravidlům ISHV.

Z pověření představenstva ISHV Vám zakazuji od doručení mého do-
pisu ze dne 9. ledna 2015 používat razítka pro BGS a HS chov a požaduji 
nyní naposledy vydání razítek.

Usnesení o definitivním vyloučení SACT z  ISHV bude předloženo 
v říjnu 2015 k hlasování na valné hromadě.

Z pověření představenstva
podpis nečitelný
dr. Buzgó József
předseda představenstva ISHV

Soudní překlad z německého jazyka stanov ISHV

Z knihy Querdurch deutsche jagdgrunde 1897.
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samostatně plnit své úkoly ve své domovské zemi. Po uplynutí této lhůty 
bude rozhodnuto o jejich konečném přijetí. V odůvodněných případech lze 
lhůtu prodloužit o další dva roky.

§ 4 Práva a povinnosti členů
Všichni členové jsou povinni podporovat svou činností společné zájmy 
členů sdružení v Mezinárodním svazu barvářů. Jejich stanovy a chovatelské 
a zkušební řády nesmí být v rozporu s cíli Mezinárodního svazu barvářů. 
Chovatelské řády Spolku Hirschmann e.V. a Klubu bavorských horských 
barvářů 1912 e.V. platí za minimální požadavky pro chov příslušného 
plemene.
Členský příspěvek stanovený valnou hromadou musí být uhrazen v lednu 
příštího roku.
Všichni členové mají stejné hlasovací právo, pokud tyto stanovy 
v jednotlivém případě nestanoví jinak. Předběžní členové nemají žádné 
hlasovací právo.
Všichni členové mají právo se účastnit všech akcí svazu. O připuštění 
předběžných členů rozhoduje předsednictvo.

§ 5 Cíle
Cílem Mezinárodního svazu barvářů je spolupráce s přidruženými spolky 
v oblasti chovu, vedení a výkonu obou rázů barvářů, a výměna zkušeností 
v těchto oblastech.
Prostředky ke splnění těchto cílů jsou především:
Vydávání plemenných knih (knih původu) pro obě plemena barvářů ze 
strany spolků svazu a jejich vzájemná výměna. Plemenné knihy by měly 
též poskytovat informaci o zdravotním stavu a výkonnosti psů. Zákaz 
chovu vyslovený jedním ze spolků je závazný pro všechny spolky.
Označování rodokmenů výkonnostním razítkem ISHV.
Uznávání standardů plemen, které jsou pro jednotlivá plemena uložené  
u FCI.
Požadovaná výměna štěňat a chovných psů prostřednictvím poradců chovů 
zúčastněných spolků.
Pořádání srovnatelných zkoušek z výkonu.
Výměra rozhodčích pro posuzování výkonu a exteriéru.
Pořádání společných akcí, zvláštních výstav nebo zkoušek z výkonu, 
přičemž na zkoušky z výkonu musí každý spolek vyslat stejný, ze strany 
ISHV nařízení počet rozhodčích.
Předběžní členové mohou na žádost vyslat dodatečné rozhodčí. Ze 
zvláštních důvodů může spolek upustit od vysílání rozhodčích.
Poradci chovu spolků nebo jejich zástupci se účastní jednání ke zkouškám 
nebo jednán rozhodčích. Předsedové spolků se mohou zúčastnit.

§ 6 Poradci chovu
Důvěrná spolupráce poradců chovu všech členů a předběžných členů je 
nejdůležitějším základem úspěšné práce Mezinárodního svazu barvářů 
v oblasti chovu a vedení barvářů.
Za předsednictví poradců chovu ze spolku Hirschmann e.V. nebo 
z Klubu bavorských horských barvářů 1912 e.V. si poradci chovu členů 
a předběžných členů musí vyměňovat zkušenosti a úvahy k příslušným 
plemenům a zajišťovat pospolitost. K tomu má docházet jednou ročně. 
Předsedové spolků se mohou účastnit s poradním hlasem. Místo a doba 
zasedání poradců chovu bude dohodnuta s jednatelem.
Předsedající poradce chovu musí informovat předsednictvo a valnou 
hromadu o výsledku jednání a o zvláštních událostech.

§ 7 Orgány svazu
Orgány svazu barvářů jsou:
 valná hromada
 řídící představenstvo
 předsednictvo
Valná hromada se skládá z:
 představenstva
 předsedů členských spolků
 ze dvou delegátů za každý členský spolek
Úlohou valné hromady je:
Valná hromada má zejména následující úlohy:
Přijímání a projednávání následujících zpráv:
 prvního předsedy
 jednatele

 pokladníka
 revizora účtů
 poradce chovu hannoverských barvářů
 poradce chovu bavorských horských barvářů
 udělení absolutoria předsednictvu
 stanovení členských příspěvků
 projednávání návrhů
 zvolení do předsednictva
 volba dvou revizorů účtů
 schvalování jednacích řádů
K přijetí následujících usnesení je nutná alespoň 2/3 většina přítomných 
členů:
 volba čestného předsedy
 změna stanov a dalších řádů
 vyloučení členského spolku
 zrušení svazu
Všichni členové valné hromady mají stejné hlasovací právo. Rozhoduje 
prostá většina, pokud tyto stanovy ve zvláštních případech nestanoví jinak. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Valnou hromadu svolává 1. předseda nejméně každé dva roky, nejpozději 
s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu.
Na žádost tří členů musí předseda do dvou měsíců svolat mimořádnou 
valnou hromadu.
V pozvánce na valnou hromadu musí být uveden program jednání a lhůta 
pro podání návrhů valné hromadě.
Valná hromada volí 1. a 2. předsedu na funkční období 2 let. Oba 
předsedové musí být zvoleni tak, že 1. předseda převezme uspořádání příští 
valné hromady a 2. předseda vede poslední valnou hromadu. Principiálně 
by měly členské spolky navrhnout své 1. předsedy ke zvolení podle § 3 
odstavce 1.
1. předseda nebo v jeho zastoupení 2. předseda zastupují svaz navenek  
a při všech veřejných záležitostech. Ve zvláštních případech se mohou 
nechat zastupovat prvními předsedy členských spolků.
Jednatele a pokladníka volí valná hromada na dobu dvou let. Opětovná 
volba je přípustná. Členové řídícího předsednictva mohou být volni pouze 
z řad členů, kteří jsou uvedeni v § 3 odst. 1. 
Řídící předsednictvo se skládá z:
 1. předsedy
 2. předsedy
 jednatele
 pokladníka

Řídící předsednictvo spravuje majetek svazu a je povinno s ním 
hospodařit úsporně a používat ho podle nejlepšího uvážení k účelům 
svazu. Pokladník podává valné hromadě zprávu o hospodaření.
Organizuje výstavy a zkoušky z výkonu. Jmenuje k tomu rozhodčí, 
stanoví podmínky a určuje ceny.
Předsednictvo se skládá z:
 1. předsedy
 2. předsedy
 jednatele
 pokladníka
 poradce chovu Spolku Hirschmann e.V.
 poradce chovu Klubu bavorských horských barvářů 1912 e.V.

§ 8 Zánik členství
Členství zaniká:
 zrušením členského spolku
 prohlášením o vystoupení
 vyloučením
V případě zrušení členského spolku zaniká jeho členství příslušným 
ustanovením o zrušení.
Takový spolek nemá žádný nárok na části majetku svazu.
Vystoupení člena je možné pouze k 31. prosinci daného roku. O svém 
vystoupení musí člen informovat doporučeným dopisem 1. předsedu 
nejméně tři měsíce před koncem příslušného kalendářního roku. Nárok na 
části majetku svazu neexistuje.
O vyloučení člena může rozhodnout valná hromada 2/3 většinou členů 
s hlasovacím právem.
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Nárok na části majetku svazu neexistuje.
Důvodem pro vyloučení člena je zejména:
 hrubé porušení stanov
 hrubý přečin proti zkušebnímu řádu a ostatním platným 
směrnicím
 nedostatečná pečlivost při dodržování ustanovení o chovu
 podporování chovu psů na odchov
 chování v rozporu s ustanoveními na ochranu zvířat
 jednání, která mohou poškodit zájem svazu
Návrh na vyloučení může předsednictvu podat každý z členských spolků 
nebo i samotné předsednictvo.
V závažných případech může předsednictvo předem vyslovit dočasné 
zastavení členství. 

§ 9 Zrušení svazu
Ke zrušení svazu může dojít usnesení valné hromady. Ke zrušení je nutné 
přítomnost dvou třetin všech osob s hlasovacím právem na valné hromadě. 
Kromě 2/3 většiny je současně potřebná 4/5 většina spolků uvedených v § 
3 odst. 1.
Svaz bude zrušen samočinně, i když k němu patří ještě dva spolky.
V usnesení o zrušení musí valná hromada zároveň rozhodnout o použití 
majetku svazu.
Tento majetek zásadně připadne členským spolkům v podílové výši.

§ 10 Úřední jazyk a právní záležitosti
Písemný styk a jednání budou uvedeny v německém jazyce. Právně 
závazný je pouze německý text těchto stanov. Ve sporných případech bude 
použito jako základ německé právo.

§ 11 Nabytí platnosti
Tyto stanovy nastupují na místo dosavadních (od 17. října 1997) platných 
stanov a jsou účinné od 1. ledna 2012.

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského 
soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. září 1993 pod číslem jednacím 
1457/93 stvrzuji, že tento překlad z německého jazyka souhlasí s textem 
připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 73/2015 deníku a je 
účtován dle připojené likvidace.

V Českých Budějovicích dne Pavlína Čudková, tlumočník jazyka 
německého

Ze zasedání ISHV v Riedenburgu 2015.  Foto: Jano Maruščák

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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ZpráVa pOraDce cHOVu prO baVOrSKé barVáře

 Drazí barvářníci!
Ještě jsem ani nesmotal roční řemen a už je tu na smotání další. 

V loňském roce jsem již veškeré činnosti, které se týkají chovu, řešil 
sám dle svého nejlepšího uvážení, přesto se mi za zády donesly ne-
gativní ohlasy vůči mé osobě a plnění funkce.

V prvé řadě bych rád zdůraznil, že veškeré informace čerpám prá-
vě od vás chovatelů a z chovných karet. Z hlášenky se dozvím stav 
štěňat, ten řádně zapíši, hlášenku pak chovatel zašle na příslušný or-
gán k zápisu do plemenné knihy, ale pokud se mezi těmito dvěma 
úkony přihodí, že některé ze štěňat uhyne, ke mně, tedy k poradci 
chovu se tato informace už NEDOSTANE. Při sestavování přehledů 
a zpráv do Zpravodaje, do data uzávěrky, pokud nemám k dispozici 
všechny potřebné údaje z plemenné knihy k odsouhlasení, jsem od-
kázán právě na hlášenky od chovatelů.

Obdobný případ u chovného jedince, úhyn, úraz nebo jiné důvo-
dy pro neschopnost krytí, je třeba hlásit poradci chovu. Tyto sku-
tečnosti se dozvídám až od majitelů fen, kterým dám doporučení 
ke krytí a oni záhy zjistí, že ten daný pes není vůbec schopen krýt 
nebo uhynul a mně jakožto poradci je to okamžitě vyčteno. Jenže 
ani poradce chovu není jasnovidec a věřím, že se mnou budete sou-
hlasit, že nelze tyto skutečnosti zjišťovat z vlastní iniciativy, vždyť psi 
jsou živé bytosti a stát se může cokoli v jakoukoli dobu, ať v rozmezí 
hodiny, dne, měsíce. 

Po těchto zjištěních je potřeba okamžitě změnit celkový plán 
ročního chovu a vyhledání náhradního řešení ke spokojenosti 
majitele feny.

Netýká se to jen problému a změn u chovného jedince, je třeba 
hlásit i úspěchy na soutěžích a další výstavní ocenění. A opět je mi 
připisován další nedostatek, pokud tyto informace nejsou uvedeny 
v tabulkách, jestliže mi tyto informace nesdělí právě a zase jen a jen 
chovatelé, věřte, nebo nevěřte já si to z prstu nevycucám.

Přátelé, zastávám tuto funkci, dá se říci, prvním rokem samostat-
ně a opravdu to není zase taková procházka růžovým sadem, jak se 
jistě mnohým může zdát. Nikdo není neomylný a když se ještě přidá 
nedostatečná spolupráce ze strany chovatelů, mnohdy právě nena-
hlášené změny a nesdělování důležitých skutečností, přichází má 
snaha zastávat svěřenou funkci řádně a zodpovědně vniveč. Samo-
zřejmě se nechci v žádném případě na nic a na nikoho vymlouvat. 
Pokud chybuji, ke svým chybám a omylům se dokáži postavit če-
lem a snažím se najít co nejrychlejší a nejvhodnější řešení. Každého, 
komu se můj výkon funkce poradce chovu nelíbí, cokoliv se komu-
koliv zdá být špatně nebo nedostatečné z mé strany, všechny tímto 
moc prosím, aby se k těmto věcem také stavěli čelem, ne k mým zá-
dům(!), a jednali přímo se mnou. Na výborových schůzích alespoň 
budeme moci věnovat více času psům a ne probírat a propírat kdo, 
kde, komu a co povídal J Tímto všem předem velké díky!

Zmíním jednu ze změn týkající se chovu v letošním roce, bude-li 
dosaženo požadovaného množství štěňat, vydávání krycích listů se 
omezí. Je to jeden z kroků plnění závazků vůči ISHV.

Rád bych poděkoval chovatelům, které jsem osobně navštívil při 
příležitosti kontroly vrhů za vřelé přijetí, spolupráci, vzorné vedení 
chovu a perfektní péči o psí svěřence.

Zároveň děkuji za zasílané fotografie a průběžné zprávy z vrhů, 
kam jsem se bohužel osobně nedostal.

Byl bych velice rád a byl by to jistě nemalý přínos k  zhodnocení 
pracovních výkonů psů, kdyby chovatelé chovných jedinců vedly 
poctivě záznamy o dosledech a předkládaly je k evidenci.

Vážení, na závěr bych rád popřál všem hodně zdraví a zdaru  
s vašimi barváři a těším se na shledání nejen na akcích ČMKCHB. 
 Horidooo!!! 
 Radek Hasenöhrl – Komár – poradce chovu pro BB

Ples chovatelů barvářů Mašťov 2014. Komár a Michal.  
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EVIDENCE PSŮ DOPORUČENÝCH KE KRYTÍ BB - 2015
Import JMÉNO PSA Sa Čislo kryciho listu 2015 Počet narozených štěňat Sa

pes fena

AJAX z Vodických pramenů 0 1,19, 23, 26, 31

ARAM Voděradské bučiny 0 16, 21, 30

ARON od Kačinového potoka 1 6, 23 1 6 7

ARWEN z Kupecké stezky 2 1, 11, 31 9 7 16

BARON z Cínoveckého vrchu 0 6, 24

BARON ze Starého sadu 0 6, 8, 20, 31

BRIT Jelení cesta 0 5, 17, 30

CESAR ze Studnických strání 1 13, 26 5 4 9

CID Jelení cesta 1 5, 15, 21, 27 6 3 9

CINO od Vyžníka 0 14, 22, 33

DÉMON od Laka jezera 0 11, 16, 13

DONER z Rychlebu 3 4, 5, 9, 12,28, 36 9 16 25

EGON z Rychlebu 3 4, 9, 11, 12, 21, 28, 36 4 7 11

ELIFÍR z Novodomských bažin 0 32, 36

FALCO Jelení obora Orava 0 2, 15, 27, 29, 34

FARGO z Rožnovských pasek 0 8, 10, 30

FLOK z Údolí Merty 0 19

HARRY ze Závorníku 1 1, 10, 20, 26 0 0 0

HORAL z Mihalikovho soliska 1 3, 10, 14, 18, 22, 32, 33 0 0 0

CHORÁL Bílý den 4 3, 13, 17, 24, 25, 28, 29 25 14 39

IRO Demjanka 3 2, 3, 7, 27, 29, 34 4 3 7

LEX Jasanový hřeben 1 4, 20 (SK) 7 8 15

TEDY z Jedlové stráně 2 2, 12, 13, 14, 18, 22, 25, 32, 33, 34 5 1 6

UROK z Krajiny Przodkow 0 18

SK BOJAR Matějova dolina 1 19 1 1 2

SK BRUNO z Ivetkinho dvora 1 16 6 1 7

SK CEZAR s Podhradnej věže 1 8 mrtvá štěňata

SK DUKY od Slámky 1 25 - 2 8

AT HIRSCHMANN von SPANNRIEGEL 1 7 5 2 7

V roce 2015 byli vyřazeni z chovu BB
ALMA od hradu Bouzova, Člp/4954

BÁRA Brennský mlýn, Člp/4878

CARIN Jelení cesta, Člp/4945

CANDY od Laka jezera, Člp/5107

CINA z Foráša, Člp/4919

ELKA ze Závorníku, Člp/4894

BARON ze Starého sadu, Člp/4939

BRIT Jelení cesta, Člp/4726

CINO od Vyžníka, Člp/4948

HORAL z Mihalikovho soliska, Člp/5084

IRO Demjanka, Člp/4966

PŘEHLED CHOVU BB V ČR - 2015
Počet chovných fen pro rok - 2015 49

Počet chovných psů pro rok - 2015 23

Počet vystavených doporučení ke krytí 36

Počet vystavených náhradních doporučení 5

Počet nevyužitých doporučení ke krytí 7

Počet nezabřeznutých fen 6

Počet narozených štěnat 

psy 90

feny 70

Sa. 160

Počet ponechaných štěnat 

psy 83

feny 65

Sa 148
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Chovní psi  BB

Poř.č. JMÉNO PSA Rok 
nar. Výstav ocenění

Zkouška - cena Soutěže
DKK Majitel Telefon

PB IHB So. Mor.
Poh. Kruš.derby Sou. 

ČR MFK

1 AJAX z Vodických pramenů 2008 Výborný //. /. 0/0 Vojtěch Bíca 604240399

2 AMOR z Gavalcovho dvora 2008 V.D. /. /. 1/1 Ing.Jaromír Kříha 724523344

3 ARAM Voděradské bučiny 2010 CACIB //. //. 0/0 Ing.Vlastimil Slavíček 602193008

4 ARON od Kačinového potoka 2009 Výborný /. //. 0/0 Kamil Zunka 724076386

5 ARON z Pánskej Pažite 2013 R.CAC I. I. 0/0 Marian Pavelka 603185136

6 ARON Zvolenská planina 2008 CAC /. //. 1/1 Ing.Dr.Pavel Slunéčko CSc. 602469921

7 ARWEN z Kupecké stezky 2009 Výborný /. /. 0/0 Radek Petrů 605723342

8 BARON z Cínoveckého vrchu 2011 BOB /. //. 0/0 Ing.Miroslav Peterka 606725791

9 CESAR ze Studnických strání 2009 Výborný /. //. 0/0 Jindřich Doležal 605417455

10 CID Jelení cesta 2007 CAC //. /. 0/0 Petr Remeš 776224085

11 DÉMON od Laka jezera 2010 CACIB /. /. 0/0 Josef Špelina 739445249

12 DONER z Rychlebu 2010 BOB //. /. 0/0 Josef Myslivec 723084417

13 ELIXÍR z Novodomských bažin 2010 V.D. I. I. 0/0 Antonín Herzán 602888164

14 EGON z Rychlebu 2011 BOB /. /. 0/0 Ing.Zdeněk Hovad 602452236

15 FALCO Jelenia obora Orava 2007 Výborný /. //. 0/0 Václav Langr 602189210

16 FARGO z Rožnovských pasek 2008 BOB /. /. 0/0 Ondřej Tomek 731727958

17 FLOK z Údolí Merty 2007 R.CAC //. /. 1/1 Karel Novotný 731869110

18 HARRY ze Závorníku 2009 CAC /. //. 0/0 Zbyněk Derner 608713698

19 CHORÁL Bílý den 2012 CAC //. /. 0/0 Marek Klitsch 725257764

20 IRIS z Opálovej 2009 V.D. //. /. 1/0 Ing.Rostislav Vrána 774958778

21 LEX Jasanový hřeben 2011 Výborný /. /. 0/0 Ing.Josef Venus 607828292

22 TEDY z Jedlové stráně 2010 R.CAC /. //. 0/0 Antonín Zámyslický 725759699

23 UROK z Krainy Przodkow 2010 BOB /. //. 1/1 Prof.MUDr.Jiří Veselý  CSc. 602834815

Ilustrační foto.  Foto: Veronika Račanská

V roce 2015 byli uchovněni BB
ADEL Barka z Bílé kuchyně, Člp/5653

ÁGNES od Buchlov kamene, Člp/5890

AŠKA Plantago, Člp/5545

CONY Brita Bety, Člp/5632

DONA ze Studnických strání, Člp/5532

HANNY ze Závorníků, Člp/5343

LESA z Ľubochnianskej doliny, Člp/6324

THINCKA-RHANA V. TRUTBEKERVELD, Člp/5207

ELIXÍR z Novodomských bažin, Člp/5429

ARON  z Pánskej Pažite, Člp/5979 (2016)
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Chovné feny BB 
Poř.
č. JMÉNO FENY Název chovné stanice

Rok 
naro-
zení

Výstavní 
ocenění

Zkouška - cena Soutěže

DKK Majitel-adresa Telefon
BZH PB IHB Mor.

Poh.
Kruš.
derby

Sou.
ČR MFK

1 ADEL BARKA z Bílé kuchyně z Vilémova pod Orlíkem 2011 R.CAC  I. II. 1/1 Palán Jiří, Vilémov 97, Humpolec 775114444

2 AGILA z Travného Lovecká chata pod Hradovan 2009 CAC II. II. 1/1 Rajnisch Štěpán Ing.Hybnerova 2020/8,Ostrava 603290163

3 AGNES od Buchlov kamene 2012 V.D. I. I. II. 0/0 Vrzal Roman, Hulice 37, Trhový Štěpánov 777551054

4 AGNES z Cínoveckého vrchu Kladsko 2009 Výborný II. III. 1/0 Hennrich Petr,Nad koupalištěm 107,Vysoká Pec 602488358

5 ALMA Čierna skala z Fuksovy Láje 2009 BOB II. II. 0/0 Nováková Iva MVDr.Obchodní 1569,Uher.Brod 731751807

6 ASTA Bohemia Quelle pod Kavčí skálou 2010 Výborný II. III. 0/0 Bečvář Ladislav,Olivová383/44,Říčany 607666007

7 ASTA Žiarská dolina z pod Břidličné hory 2010 BOB II. II. 1/0 Vichta Lukáš,Dolní Studénky 234 777003920

8 AŠKA Plantago od Dubu sv.Kateřiny 2011 Výborný II. I. 0/0 Nespěšný Milan, Borová 227, Borová u Poličky 720730537

9 BARA Mútnanská dolina z Lazečského lesa 2012 V.D. I. III. 0/0 Červenka Luděk,Gen.Vlachého 174 Mokré Lazce 721218590

10 BETY od hradu Bouzova ze Skalního 2008 Výborný I. I. 0/0 Plačková Věra,Myslibořice,96 736267952

11 BERTA z Cínoveckého vrchu z Hromové hory 2011 Výborný II. II. III. II. 0/0 Rajniš Václav,Velemín 124 601342392

12 BETTY z Kozmálova od Paseckého Zvonu 2010 Výborný II. II. 0/0 Vymětalík David,Paseka 67,u Šternberka 731187760

13 BETTY z Údolí Rokytné z Venusova dvora 2012 V.D. II. II. 0/0 Venus Josef,8.Května 373,Velká Bystřice 607828292

14 BORA Brita Bety Brita Bety 2008 Výborný II. II. II. 1/1 Kvaš Vladimír Ing.Svojsíkova 534,Veselí n.Luž. 603859047

15 CALANTHE Airgialla z pod Břidličné hory 2010 BOB II. II. 0/0 Vichta Lukáš,Dolní Studénky 234 777003920

16 CARIN ze Studnických strání Moja z Radhoště 2009 V.D. I. III. 1/1 Sapíková Martina,1.Máje1357,Rožnov p.Rad. 604100480

17 CARMEN ze Studnických strání z Poplužního dvora 2009 CAC I. II. 0/0 Štěpánek František,Pod Klůčkem 280,Pol.n.Met. 608552223

18 CASEY z Olešnického potoka z Olešnického potoka 2009 BOB II. III. 0/0 Jiřička Karel,Horní Olešnice 68,Hostinné 604579180

19 CESSY z Pučíkoho dvora od Milovského potoka 2010 CAC II. II. 0/0 Koláček František,Milonice 37,Lipůvka 603868795

20 CINDY Trousnice 2008 CAC I. I. 0/1 Zeman Libor,Zemanky 885,Zubří 605433546

21 CONY Brita Bety od Dolanského mlýna 2011 V.D. II. II. 0/0 Klail Miroslav Ing., u Trati 515, Chrást 606616025

22 CORA od řeky Hvozdnice od Nectavského údolí 2009 Výborný I. II. 0/0 Kraus Tomáš,Nádražní 6,Chornice 774237140

23 CORA od Srbického potoka von Lischnitz Berg 2009 BOB II. II. 1/1 Frisch Josef,Třemešné 66,pod Přimdou 773236463

24 CORA z Vodických pramenů z Jezovčin 2011 Výborný I. II. 0/0 Rauch Jiří,Trnová 167,Plzen-sever 722764515

25 DÁJA z Novodomských bažin Bílý den 2008 Výborný I. II. 0/0 Solár Vladimír,Podlesí 1179/33,Vejprty 724524871

26 DINA od Laka jezera od Srbického potoka 2010 Výborný II. III. 0/0 Procházková Adéla Bc., Tyršova 30, Koloveč 379494251

27 DINA od řeky Hvozdnice od řeky Hvozdnice 2010 Výborný I. III. 0/0 Havlín Jaroslav,Kobylí 434 602503201

28 DONA ze Studnických strání z Bivojkovy obůrky 2011 CAJC II. II. 0/0 Venclák Jiří,Libochovany 244 603863121

29 DORA od Laka jezera od Bublavé skály 2010 CAC II. II. 0/0 Škurek David,Lodhéřov 105,Jindřichův Hradec 602621317

30 DOLLY z Novodomských bažin Plantago 2008 CAJC I. II. 1/1 Houšková Eva,Dobřív 269 725337402

31 DIXI z Rychlebu z Kamenácké Myslivny 2010 CAC I. II. 0/0 Račanský Patrik Ing.Havlíčkova1103,Kyjov 724354205

32 EDA Jakubianský potok od Naší kapličky 2010 Výborný I. I. 0/0 Vodolan Luboš,Dolní Krupá 142 Mnichovo Hra. 731137651

33 ELZA od řeky Hvozdnice od řeky Hvozdnice 2011 CAC I. I. 1/1 Lebedová Lenka,St.Heřmínovy 86,Hor.Benešov 724523200

34 ENDY z Rychlebu 2011 V.D. I. III. 0/0 Báčová Hana Ing.Filipova 8,Loučná n.Desnou 724623728

35 ERIKA Jelení cesta Jelení cesta 2009 CAC I. III. 0/0 Kouba Josef,Vápenná 277 731881581

36 ERNA Baškin dvor z Velkého Lopeníku 2011 Výborný II. III. 0/0 Zálešák Jan,Bánov 695,u Uherského Brodu 724070327

37 FANY ze Závorníku z Hornických skal 2008 V.D. II. I. 0/0 Paul Josef,Podlesí 502,Zlaté Hory 724623876

38 FATIMA z Rožnovských pasek z Doberských pasek 2008 R.CAC I. I. 1/1 Matera Jan,Dobrá 127,Frýdek Místek 732299900

39 FELI z Rožnovských pasek od Uja Laca 2008 Výborný I. II.  1/1 Sroka Ladislav,Čebín 360 737510527

40 FLORA z Pukanca Flora od Kravařského zámku 2009 V.D. I. I. 0/0 Vaněk Petr,Slámova 7,Kravaře 728453207

41 GABI z Údolí Merty z Jezerské hájenky 2008 V.D. I. I. 0/0 Kosinová Blažena,Křepice 101 724523282

42 HANNY ze Závorníku ze Závorníku 2009 V.D. I. II. 0/1 Plíšek Josef, Tovární 737, Nové Město pod Smrkem 724523091

43 HARFA odkaz Diany z Karlovického dvora 2008 CAC I. I. 1/1 Walczysko Pavel,Velké Karlovice 890 604584183

44 JESSY z Ľubochnianskej doliny od Buchlov kamene 2008 Výborný I. I. 0/0 Blechová Petra,Stupava 90 608636424

45 LESA z Ľubochnianskej doliny od Buchlov kamene 2009 R.CACIB II. I. 0/0 Hoffmann Luboš, Dědina 959, Ostrožská Nová ves 608636424

46 LORA Jasanový hřeben Jasanový hřeben 2011 Výborný II. II. 0/0 Klement Aleš,Havlíčkova 405,Hlubočky 605206881

47 THINCKA Rhana v.Trutbekerveld z Rudolfova dolu 2008 V.D. II. III. 0/0 Čechotovský Alojz,Dolní Dvůr 108 736740012

48 TRIXI z Jedlové stráně z Jedlové stráně 2010 V.D. II. II. 0/0 Bajer Antonín,Levínská, Olešnice 153,Jilemnice 604151773

49 VITA Fatra z Lifer 2010 BOB I. II. 0/0 Plch Karel Ing.Dolní Lhota 156,Blansko 608710640
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VÝPIS Z PLEMENNÉ KNIHY - 2015 BB
BB. JMENO Název chovné stanice Majitel Datum vrhu Jména šteňat ČLP

Jména 
šteňat

ČLP
Jména 
šteňat

ČLP
Jména 
šteňat

ČLP
Jména
šteňat

ČLP

M: ASTA Žiarská dolina, Člp 5499/13 z pod Břidličné hory Vichta Lukáš 4/22/2015 CÍRIUS 6385 CESAR 6387 CÍSAŘOV-
NA SISSI

6389 CALANTHE 6391

O: Egon z Rychlebu, Člp 5671/14 CID 6386 CONOR 6388 CARMEN 6390

M. BORA Brita Bety, Člp 5007/11 BRITA BETY Kvaš Vladimír Ing. 3/29/2015 EBRO 6376 ERNY 6378 ELLA 6380 EBBIE 6382

O: DONER z Rychlebu, Člp 5418/14 ERVÍN 6377 ENNO 6379 ELIŠKA 6381

M: BETTY z údolí Rokytné, Člp 5854/14 z Venusova dvora Venus Josef Ing. 4/5/2015 ANNY 6371 AGÁTA 6373

O: EGON z Rychlebu, Člp 5671/14 ÁJA 6372 AMÁLKA 6374

M: CORA z Vodických pramenů, Člp 5597/14 z Jezovčin Rauch Jiří 4/17/2015 ARAM 6355 ALFONS-QUIDO 6357 ALMA 6359 AGGI 6361

O: DONER z Rychlebu, Člp 5418/14 AJAX-BOJAR 6356 AXA 6358 AKITA 6360 ARINA 6362

M: ÁGNES z Cínoveckého vrchu, Člp 5242/14 Kladsko Hennrich Petr 3/30/2015 CHAR 6347 CHVAT 6349 CHYR 6351 CHYRA 6353

O: HIRSCHMANN von Spannriegel, öhzb/8247/08 CHER 6348 CHOR 6350 CHARA 6352

M: ALMA Čierna skala, Člp 5286/12 z Fuksovy láje Nováková Ivana MVDr. 4/1/2015 EROW 6338 ERIC 6340 EBRO 6342 ERIKA 6344 EMMA 6346

O: ARWEN z Kupecké stezky, Člp 5248/11 ERGO 6339 ERB 6341 EMIR 6343 EDIT 6345

M: CASEY z Olešnického potoka, Člp 5306/13 z Olešnického potoka Jiřička Karel 12/4/2015 GAR 6556 GORO 6558 GÁJA 6560 GAPY 6562

O: CHORAL Bílý den, Člp 5772/14 GASTY 6557 GERO 6559 GAMA 6561 GORA 6563

M: DINA od Laka jezera, Člp 5454 od Sedmi pytláků Procházková Adéla Bc. 10/9/2015 AGIN 6545 ANDY 6547 ARNY 6549

O: TEDY z Jedlové stráně, Člp 5420/13 AJAX 6546 ARIK 6548 ALLA 6550

M: CORA od Srbického potoka, Člp 5300/14 von Lischnitz Berg Frisch Josef 9/17/2015 BEN 6527 BRIT 6529 BERTA 6531 BRANKA 6533

O: IRO Demjanka, Člp 4966/11 BILL 6528 BRIX 6530 BONNA 6532

M: LESA z Ľubochnianskej doliny, Člp 6324 od Buchlov kamene Blechová Petra 8/28/2015 DA VINCI 6518 DIABLO 6520 DAJLA 6522 DEVILA 6524

O: ARVEN z Kupecké stezky, Člp 5248/11 DIGORY 6519 DYNAMIS 6521 DIXI 6523

M: ERNA Baškin dvor, Člp 5641/13 z Velkého Lopeníku Zálešák Jan 8/26/2015 BENNY 6511 BRIT 6513 BRUNO 6515 BEA 6517

O: BRUNO z Ivetkinho dvora, Člp 9311/12 BERRY 6512 BAK 6514 BADY 6516

M: DÁJA z Novodomských bažin, Člp 5051/11 Bílý den Solar Vladimír 8/15/2015 IR 6499 INA 6501 INDY 6503 IRINA 6505

O: DONER z Rychlebu, Člp 5418/14 IRA 6500 IZABELA 6502 INKA 6504 INGRID 6506

M: HARFA odkaz Diany, Člp 5099/12 z Karlovického dvora Walczysko Pavel 7/7/2015 CONNY 6481 CARO 6483 CID 6485 CAIRA 6487

O: DUKY od Slámky, 10428/15 CAR 6482 CYRO 6484 CAIL 6486 CATARA 6488

M: EDA Jakubianský potok, Člp 5432/14 od Naší Kapličky Vodolan Luboš 6/29/2015 ACE 6471 AMOR 6473 ARON 6475 AISCHA 6477

O: CHORAL Bílý den, Člp 5772/14 ALEX 6472 ARGO 6474 AIDA 6476 ANDY 6478

M: DONA ze Studnických strání, Člp 5532/15 z Bivojkovy obůrky Venclák Jiří 7/9/2015 AGAR 6468 AKIM 6466 ARGO 6464 ART 6462 ADEL 6470

O: CHORAL Bílý den, Člp 5772/14 AJAX 6467 AR 6465 ARON 6463 AIDA 6469

M: VITA Fatra, Člp 5467 z Lifer Plch Karel Ing. 6/16/2015 DICK 6450 DANT 6452 DITA 6454 DENDY 6456

O: CESAR ze Studnických strání, Člp 5179/13 DAG 6451 DAISY 6453 DINA 6455

M: FANY ze Závorníku, Člp 5088/13 z Hornických skal Paul Josef Bc. 4/20/2015 BEN 6398 BAK 6400 BRUNO 6402 BELA 6404 BÁRA 6406

O: CID Jelení cesta, Člp 4943/2009 BARON 6399 BADY 6401 BRIX 6403 BESI 6405

M: CESSY z Pučíkovho dvora, Člp 5496/13 od Milonského potoka Koláček František 4/19/2015 BAX 6407 BEGGY 6409 BEA 6411

O: ARON od Kačinového potoka, Člp 5258/11 BENITA 6408 BARKA 6410

M: JESSY z Ľubochnianskej doliny, Člp 5715/12 od Buchlov kamene Blechová Petra 4/21/2015 CANIS 6413 CASPR 6415 CALI 6417 CIRA 6419

O: LEX Jasanový hřeben, Člp 5600/14 CESAR 6414 CIRYL 6416 CILKA 6418

M: FLORA z Pukanca, Člp 5326/12 Flora od Kravařského 
zámku

Vaněk Petr 4/23/2015 CEDRIC 6432

O: BOJAR Matějova dolina, SPK 9055/10 CAMELIE 6433

M: DIN z Rychlebu, Člp 5419/13 z Kameňácké myslivny Račanský Patrik Ing. 5/17/2015 BONIN 6434 BART 6436 BARNEY 6438 BESSI 6440

O: CHORAL Bílý den, Člp 5772/14 BADY 6435 BRYT 6437 BETTY 6439 BRITA 6441

Účastnilo se 58 psů, z toho 8 psů mělo hrubé vady – 2x podkus, 5x neúplný chrup, 1x úplný chrup P1 navíc.

jarÍ SVODy 2015 bb
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ZpráVa pOraDce cHOVu prO HaNNOVerSKéHO barVáře

 Vážení přátelé, příznivci barvářů,
dovolte mi, abych vás stručně seznámil s průběhem chova-

telského roku 2015, ve kterém se událo mnoho změn v chovu 
obou plemen barvářů. Prvním zásadním bodem je zavede-
ní nového standardu u hannoverského barváře, který vešel 
v platnost 19. 3. 2015 (FCI – Standard Nr. 213/D). Je obdivu-
hodné, že Verein Hirschmann e.V. dokázal prosadit standard 
FCI nejen exteriér, ale i pracovní schopnosti HB.

Cituji: 
Použití: Pes pro dosled zvěře, barvář.
V souladu s  jeho loveckou použitelností jako vysoce spe-

cializovaného loveckého psa pro dosled vysoké zvěře musí 
být hannovesrký barvář nositelem všech požadovaných vloh, 
mít pracovní schopnosti požadované u pracovních zkoušek 
všech chovatelských svazů, uznaných FCI, a být použitelný 
pro náročné dosledy.

Z  výše uvedeného vyplývá, že všechny kluby, které jsou 
uznané FCI, musí sjednotit (synchronizovat) zkušební řády 
z  pracovních zkoušek pro splnění podmínek nového stan-
dardu. U exteriéru a zdravotních podmínkách jsou naše 
podmínky v souladu s FCI – Standardem Nr. 213/D. 

V pracovním potenciálu budeme muset „přitvrdit“, jedná 
se o práci na řemeni, stopa musí být delší než 1000 m starší 
18 hod. (nikde se nepíše, jestli s barvou, nebo bez), pes musí 
prokázat hlasité štvaní, rozlišuje se na teplé stopě a na vi-
děnou, důrazné hlasité stavění, ostrost na zvěř (zkoušet na 
ohrádce), obrana u uloveného kusu, socializace psa ve spo-
lečnosti (nesmí být agresivní na psy ani na lidi) atd.

Stručně řečeno, v  našem chovu se přibližují ke splně-
ní kvalifikace „pes z  výkonnostního chovu“ pouze ti psi, 
kteří při IHB dosledovali zvěř na stopě delší 1 000 m starší 
18 h., hlasitě štvali a intenzivně stavěli do příchodu vůdce  
a dostřelení kusu (to pomíjím obranu kusu, socializaci psa).

CHOVNÉ PODÍMKY:
Pzb I. a II.C. pes i fena DKK – A/A; A/B; B/A; B/B
IHB I. a II.C. pes i fena  Klubová výstava nejhorší ocenění 

VD. 

Bonitace
Doplňující zásady chovnosti určené výborem:
- fena může být kryta po dovršení věku 30 měsíců
- fena může být kryta maximálně jednou za dva roky  

(pokud nezabřezne, bude jí poskytnuto náhradní krytí)
- fena nesmí být kryta stejným psem, pokud z tohoto spo-

jení nevychází exteriérově i pracovně kvalitní jedinci (roz-
hoduje poradce chovu, max. dvě spojení)

- povinnost chovatele i majitele chov. psa předložit  
genetický profil DNA.

Zásadně bude upřednostňováno zahraniční krytí  
s kvalitními chovnými jedinci ISHV.

Povinností každého chovatele i majitele chov. psa je uhra-
dit chovatelské poplatky a poplatky za vývozy do zahraničí 
do konce kalendářního roku, ve kterém štěňata prodal.

200,- za zapsané štěně do PP (platí majitel chov. feny i chov. 
psa)

1 000,- za jedno exportované štěně.
Tyto poplatky byly odhlasovány konferencí ve Větrném  

Jeníkově 22. 2. 2014.

Dále jsem byl pověřen výborem sestavit tzv. „chovatelskou 
komisi“, která by se měla skládat z pěti členů, nejlépe rozpro-
střených po celé republice. Tato komise by měla mít poradní 
funkci u chovu obou plemen barvářů.

Její náplní by měla být kontrola zdravotního stavu a růz-
ných dědičných vad u štěňat i starších jedinců (např. epile-
psie, podkus, předkus, různé dědičné nemoci atd.). Myslím, 
že tato komise bude mít své opodstatnění, aby poradci chovu 
měli přehled o vrzích z určitých spojení, kde a jak se objevují 
určité dědičné vady.

Tuším, že mnoho členů si řekne „vždyť je uvidíme na 
výstavě“, není tomu tak, na výstavě jsou předváděni pou-
ze psi bez výrazných exteriérových vad. Pochybuji, že by 
někdo předváděl na výstavě psa s velkým podkusem nebo 
velkým bílým znakem na hrudi či na jiné části těla, ne-
mluvím o epilepsii.

Pro poradce chovu bude velkým přínosem zjištění urči-
tých informací tohoto typu od chov. komise.

V  roce 2015 bylo kryto 10 fen HB z  toho 4 slovenský-
mi psy, 2 feny v  Maďarsku, bohužel jedna fena nezabřezla,  
1 fena byla nakryta rakouským psem, taktéž se moc nedařilo. 
Narodila se pouze 3 štěňata. Z našich psů HB kryl v zahra-
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ničí 1 pes v Dánsku na vyžádání švédské poradkyně chovu  
a 1 pes kryl slovenskou fenu.

Podařilo se importovat 2 fenky a 1 pejsek z  Maďarska,  
1 fenku z Německa z Verein Hirschmann. Doufejme, že se po-
daří alespoň některý z těchto „osvěžovačů krve“ uchovnit.

V letošním roce již máme u jedné feny HB vystavené do-
poručení ke krytí na kvalitního psa z Verein Hirschmann.

Dá-li bůh a disciplína našich chovatelů, věřím, že spolu-
práce s kluby ISHV se bude nadále prohlubovat a navzájem 
si budeme poskytovat genetický materiál. 

Rád bych vysvětlil, proč uvádím do Doporučení ke krytí 
pouze jednoho krycího psa, což se nelíbí mnoha chovate-
lům, kteří byli z dřívějších dob zvyklí na výběr ze tří krycích 
psů. Z  tak malého výběru chov. psů se prakticky objevoval 
na všech Dop. ke krytí některý z našich importovaných ple-
meníků a samozřejmě všichni chtěli krýt s ním a to způsobi-

lo situaci, ve které dnes jsme. Proto, aby slova „řízený chov“ 
měla svá opodstatnění, přiděluji pouze jednoho krycího psa, 
vždy se nechá telefonicky domluvit okamžitá změna psa, v 
případě selhání krytí doporučným psem. Dokonce se setká-
vám s případy, kdy si chovatelé striktně určují krycí psy nej-
lépe jak se říká „za humny“.

V letošním roce 2016 vám všem přeji hodně zdraví, krás-
ných zážitků s  vašimi čtyřnohými parťáky. Chovatelům ra-
ději méně, ale o to více kvalitních a zdravých štěňat.

Dále přeji našemu klubu barvářů stabilitu a morálku na 
úrovni klubů ISHV, protože bez ní nelze udržet výše uvedený 
standard hannoverského barváře.

 Poradce chovu HB,
 Ladislav Varvařovský

CHOVNÉ FENY HB V ČR K 1. 1. 2016

Plm Po.
č. JMÉNO PSA Rok naro-

zení

Do-
sledy 
na 
rok

Výstavní 
ocenění Krevní linie

Zkouška - 
cena Soutěže

DKK Majitel Telefon
Pb IHB Mor. 

Poh.
Kruš.
Derby

Sout.

ČR MFK

HB 1 AJDA ze Lniště 2009 V.D. Jumbo z Pralesa Pu I. I. - - - - A/A Fric Jakub 602587011

HB 2 ALMA z Revíru Radhošť 2012 R.CAC Aram StraLitz-ALT I. II. A/A Kučerová Dana 721278096

HB 3 ARNY Vlčí halíř 2011 20 CAC Ciro z Heřmanického pol. I. I. - - - - A/A Zámečník Václav 721278096

HB 4 AGGILA z Revíru Radhošť 2012 R.CAC Aram StraLitz-ALT I. I. A/A Mgr. Jurečka Antonín 602575128

HB 3 AZZY z Borečského lesa 2009 25 CAC Bass z Plácku I. I. - - - - A/A Ing. Hubík Hubert 733618659

HB 6 BEGGI z Jelení louky 2008 20 Výborná Aram StraLitz-ALT I. I. - I. - - B/A Honzík Jan 737276974

HB 7 BORA z Plakenberka 2008 10 V.D. Semek wom Silberbach I. II. - 4místo - - A/A Šebek Jan 605206891

HB 8 BRENDY z Plakenberka 2008 V.D. Semek wom Silberbach II. I. - - - - B/B Ing. Horáček Jiří 602567107

HB 9 Borka ze Lniště 2011 CAC Aram StraLitz-ALT II. I. A/A Jirkal Petr

HB 10 CIRA ze Lniště 2012 10 CAJC BOB Aram StraLitz-ALT II. I. - - - - A/A Štrach Petr 731464913

HB 11 DEBORA od Bystrckého mlýna 2012 CAJC BOB Aram StraLitz-ALT I. II. A/A Mvr.Vernerová Eva 724810753

HB 12 DESSI z Prokopské hájenky 2012 10 V3 Brix ze Šutlova I. I A/A Varvařovský Lad.ml 739485206

HB 13 ERINA spod. Dubia 2010 16 CAC Faro Polominy I. I. - - - - A/A Drobný Daniel 603887216

HB 14 KESY z Pralesa Pu 2008 Výborná Bady z Javornické louky I. II. - - - - A/A Fojtášková Darina  724078909   
605705966

HB 15 MERA z Pralesa Pu 2010 Výborná Iwan wom der Kőnigsh I. III. - - - - A/A Tůma Jiří 606757490

V roce 2015 byly uchovněny feny HB:
ALMA z Revíru Radhoštˇ-Kučerová D.

BORKA ze Lniště-Jirkal P.

DEBORA od Bystrckého mlýna-MVDr.Vernerová.E.

AGGILA z Revíru Radhoštˇ-Mgr.Jurečka A. 1.12.2016

DESSI z Prokopské hájenky-Varvařovský L. ml. 1.12.2016 

V roce 2015 byly vyřazeny z chovu: 
EBBIE z Kamenného moře-ing.Bauch D. (umrtí)

AMALIE od Bystrcckého mlýna-Holoubek J. 8 roků

CITA z Malého Sněžníku -Kasala R. 8 roků

ORLA z Mědníku-Šafařík J. 8 roků

DARA z Brdské hájenky-Varvařovská J. 8 roků

ORA z Mědníku-ing.Jašová L. 8 roků

CILKA z Plácku- ing.Kramár P. 8 roků

ARINA ze Lniště-Průšovic J. IHB-neuznané



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů 31

CHOVNÍ PSI HB K 1. 1. 2016

Plm Po.
č. JMÉNO PSA

Rok 
naro-
zení

Do-
sledy  
na 
rok

Výstavní 
ocenění

Zkouška  
- cena

Krevní linie

Soutěže

DKK Majitel Telefon
Pb IHB Mor. 

Poh.

Kruš. 
Sout.
Derby

Sou.

ČR MFK

HB 1 ADOLF od Bystrckého mlýna 2007 12 CACIB II. II. SEMEK vom Silberbach A/A Ficek Michal Ing.

HB 2 ALFRED od Bystrckého mlýna 2007 výborný ll. ll. SEMEK vom Silberbach A/A Košč Viktor 775194245

HB 3 ARON z Křivoklátských říjišť 2009 výborný II. I. BRIX ze Šutlova A/A Sklenář Jaroslav 739588436

HB 4 BENJI z Rožnosvkých pasek 2010 BOB I. I. CYR z Brdské hájenky A/A Kopřiva Petr 603180756

HB 5 BONIFÁC z Plakemberka 2008 BOB II. II. SEMEK vom Silberbach A/A Rujbrová Klára 604909296

HB 6 CAR z Rožnosvských pasek 2011 výborný I. I. SEMEK vom Silberbach A/A Fojtášek Robert 739247827

HB 7 DAR z Mechova 2009 30 CAC II. I. SEMEK vom Silberbach A/A Vokurka Michal 731531459

HB 8 EBON z Javornické louky 2009 V.D. I. II. BRIX ze Šutlova A/A Klement Aleš 605206881

HB 9 EDMONT z Kamenného moře 2007 10 R.CAC II. I. BREDAS von der Nordheide A/A Řepa Pavel 724524600

HB 10 ENDY z Třítrubeckého polesí 2011 32 V.D. II. I. JUMBO z Palesa PU I.c I.c B/B Varvařovský Ladislav 606357847

HB 11 HAIKO DE L´Etang DELA Zembs 2012 CACIB I. I. EROS vom Marienbrunn B/B Zavaďák Václav 606509480

HB 16 HAKY od Dlouhého rybníka 2008 20 BOB I. I. BRYX ze Šutlova I.c 8.mís A/A Kadera Jiří Ing. 728847763

HB 17 CHASAN od Dlouhého rybníka 2009 6 CACIB I. II. BRYX ze Šutlova 139b. A/A Rajnyšová Romana Ing. 602218660

HB 18 JUMBO z Pralesa Pu 2007 15 CAC II. I. IWAN von der Kőnigsbuche A/A Kraus Marek 602363568

HB 15 NEFRIT Minas Ithilien 2014 20 V1,CAC l. ll. BENJI z Rožnovských pasek B/B Hýbner Stanislav 734621468

V roce 2015 byli vyřazeni z chovu:
ANDY z Jelení louky Člp/4789 9 roků

BASS z Plácku Člp/4779 9 roků

FÍK od Fígla Člp/5083 nemocen

GASTON spod Lupčanskej Magury Člp/4972 9 roků

V roce 2015 byl uchovněn:
NENFRIT Minas Ithilien Člp/6057

Ilustrační foto.  Foto: Magdaléna Blechová
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PŘEHLED CHOVU HANNOVERSKÝCH BARVÁŘŮ ZA ROKY:
2011 2012 2013 2014 2015

Počet chovných fen 20 24 22 24 22

Počet chovných psů 16 13 16 20 19

Počet vystavených doporučení ke krytí 18 17 12 25 10

z toho náhradní 1 1 1 3 0

Počet nezabřeznutých fen 9 1 7 9 1

Počet narozených stěňat - 

psů 34 32 17 42 30

fen 35 45 10 43 29

Sa 69 77 27 85 59

Počet ponechaných stěňat -

psů 24 25 15 39 27

fen 27 34 7 35 28

Sa 51 59 22 74 55

EVIDENCE VYSTAVENÝCH DOPORUČENÍ KE KRYTÍ 2015

plm Číslo krycího listu/2014
Počet narozených štěňat

Sa
fena pes

ČR HB CAR z Rožnovských pasek 1,3, 7 6 13

SK HB GRON Minas Ithilien 2 5 1 6

SK HB FARO Polominy 4,5, 5 5 10

SK HB ADOR pod Karikašom 6 5 4 9

ČR HB EDMONT z Kamenného moře 8 4 8 12

HUNGÁR. HB HIDEGVOGYI ALFA 9

HUNGÁR. HB RÁBAPARTI VADÁSZ KRONI 10 2 4 6

AUSTRIA HB BARON vom Mőlltal 11 2 1 3

HUNGÁR. HB GYUTEFAI ÁBEL 10

ČR HB HAKY od Dlouhého rybníka 8

SK HB AXEL Kremenovo 6,5,4

SK HB ATHOS z Javorinky 5

SK HB CLIF z Javorinky 4 -

SK HB CLIF z Podubia 3

ČR HB FÍK od Fígla 1,3

ČR HB HAIKO DE L ETANG DELA ZEMBS 1

Celkem: 30 29 59

VYUŽITÍ PLEMENÍKŮ V CHOVATELSKÉM ROCE 2015

Plm JMÉNO PSA Počet krytí
z toho Počet štěňat ve vrhu Počet přihášených štěňat počet štěňat na 

úspěš. neúsp. fena pes fena pes krytí vrh

HB CAR z Rožnovských pasek ČR 2 2  - 7 6 4 5 6,5 4,5

HB GRON Minas Ithilien SK 1 1 - 5 1 5 1 6 6

HB FARO Polominy SK 2 2 - 5 5 5 5 5 5

HB ADOR pod Karikašom SK 1 1  - 5 4 5 4 9 9

HB EDMONT z Kamenného moře ČR 1 1 - 4 8 4 8 12 12

HB HIDEGVOGYI ALFA Hungary 1 1  - -  - -  -  -

HB RÁBAPARTI VADASZ KRONI Hungar. 1 1  - 2 4 2 4 6 6

HB BARON vom Mőlltal A 1 1  - 2 1 2 1 3 3

Celkem: 10 9 1 30 29 27 28 5,9 6,5
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Export a import 2016
K  exportu a importu štěňat v  rámci spolků ISHV nadále trvá 

povinnost souhlasů obou poradců chovu. Zájemci o importované 
štěně musí být členem ČMKCHB, taktéž protější strana, odkud ště-
ně dovážíte, musí být členem některého z klubu  ISHV. Rodokmen 
importovaného štěněte musí být vybaven razítkem EXPORT PE-
DIGREE a od 1. 1. 2016 s vinětou (nálepkou) s hologramem ISHV, 
která kvalifikuje jedince z výkonnostního chovu ISHV (dříve červe-
né výkonnostní razítko ISHV). Importovaný jedinec bez této viněty 
nemůže být uchovněn! Viněta je opatřena evidenčním číslem, které 
je evidováno jak ISHV, tak poradcem chovu, který vinětu vylepí do 
PP. Tudíž bude dobře identifikovatelné např. při nelegálním exportu 
štěňat do zahraničí mezi nečleny ISHV.

Neustále přetrvává skutečnost, že se do ČR dováží enormně velké 
množství štěňat BB od našich sousedů ze Slovenska. 58 štěňat do-
vezených ze SR je cca necelou polovinou produkce štěňat z chovu 
ČMKCHB. Dle mého názoru tato situace začíná být alarmující pro 
naše chovatele! Často si kladu otázky, proč tomu tak je. Je rozhodu-
jícím faktorem cena štěňat? Nebo snad věhlasná pověst slovenských 
psů, že jsou ostřejší, či pracovně kvalitnější? Nebo exteriérově lepší? 
Vždyť máme v našem chovu  BB víc jak 50 % slovenské krve. Každo-
pádně na tuto situaci doplácejí naši chovatelé, kterým se pak nedaří 
svoje štěňata udat. 

Z posledního zasedání ISHV v Riedenburg (31. 10. 2015) vzešel 
pokyn omezit produkci štěňat hlavně u BB v KCHF a ČMKCHB. 

Z 58 štěňat BB importovaných ze Slovenska má pouze 34 doposud 
vystavené ČLP. A co je nejvíc alarmující, z 58 štěňat BB má pouze 14 
vystavené výkonnostní razítko ISHV, to znamená že 44 štěňat nebu-
de mít šanci na uchovnění v ČR. Zde je patrné, že při exportech ze 
Slovenska se v roce 2015 nedodržovaly pravidla ISHV.
 Poradce chovu pro HB 
 Ladislav Varvařovský

Export a import štěňat HB a BB v roce 2015
EXPORT ŠTĚŇAT 2015 IMPORT ŠŤĚŇAT 2015

HB Export: HB Import:

Země fena pes Země fena pes

Polsko 1 Slovensko 2

Italie 1 Maďarko 2 1

Chorvatsko 1 Německo 1

Slovensko 5 Celkem 3 3

Celkem 7 1

BB Export: BB Import

Země fena pes Země fena pes

Polsko 1 1 Slovensko 26 32

Slovenkso 2 1 Slovinsko 1

Rumunsko 1 Celkem 27 32

Rakousko 3

Německo 2

Slovinsko 2

Celkem 10 3

 

U BB bylo dovezeno 44 jedninců a pouze u 28 bylo zažádáno o ČLP 

Porovnání DKK za posledních 5 let
BB 2011 HB 2011

A/A 22 ks 54%

76%

A/A 11ks 92%
100%

B/A 3 ks 7% B/B 1ks 8%

B/B 6 ks 15%

C/B 1ks 3%

24%

B/C 1ks 3%

C/C 5ks 2%

D/C 1ks 2%

C/D 1ks 2%

D/D 1ks 2%

BB 2012 HB 2012

A/A 24ks 63%
84%

A/A 9ks 82% 82%

B/B 8ks 21% C/B 1ks 9%
18%

C/A 1ks 3%

16%

C/C 1ks 9%

C/C 2ks 5%

D/A 1ks 3%

D/D 2ks 5%

BB 2013 HB 2013

A/A 30ks 60%

80%

A/A 12ks 63%
79%

A/B 2ks 5% B/B 3ks 16%

B/A 1ks 2% A/C 1ks 5%
21%

B/B 2ks 5% C/C 3ks 16%

C/A 1ks 2%

20%
A/C 1ks 2%

C/B 1ks 2%

C/C 6ks 14%

BB 2014 HB 2014

A/A 20ks 52%

76%

A/A 10ks 77% 77%

A/B 0ks 0% C/C 3ks 23% 23%

B/A 3ks 8%

B/B 6ks 16%

C/C 8ks 21%
24%

D/D 1ks 3%

BB 2015 HB 2015

A/A 28ks 51%

76%

A/A 13ks 76%
100%

A/B 1ks 2% B/B 4ks 24%

B/A 4ks 7%

B/B 9ks 16%

C/C 8ks 14%

24%

D/D 1ks 2%

A/D 1ks 2%

D/C 1ks 2%

C/D 1ks 2%

D/E 1ks 2%
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Z Revíru Radhošť – Fojtášková Darina, Kulišťákova 1831, Rožnov  
p. R. 756 61,vrh 3. 3. 2015

O: Car z Rožnovských Pasek ČLP 5563/12
M: Kesy z Pralesa Pu ČLP 5171/10
Diana 6336, Dara 6337

Z Brdské hájenky – Varvařovská Jana, Obecnice 286, Obecnice 262 21,vrh 20. 3. 2015
O: Gron Minas Itkitien ČLP 762/11 SPKP
M: Dara vz Brdské hájenky ČLP 4874/11
Henry 6328, Hero 6329, Hiks 6330,Hajtan 6331,Hektor 6332,Hara 6333

Od Razuly – Ing. Jiří Horáček, Velké Karlovice 316, Velké Karlovice 756 06, vrh 
16. 4. 2015

O: Car z Rožnovských pasek ČLP 5563/12
M: Brendy z Plankenberka ČLP 5028/10
Baddy 6364, Barry 6365, Baxy 6366, Brix 6367,Bessy 6368, Bora 6369, Brendy 6370

Z Lázni Svaté Markéty – Petr Jirkal, Lázně 401, Prachatice 383 01, vrh 25. 4. 2015
O: Faro Polominy ČLP SPKP-673/10
M: Borka ze Lniště ČLP 5660/15
Ares 6394, Argo 6395, Aida 6396

Ze Soubojiště – Zámečník Václav, Ot. Jeremiáše 1757, Písek 397 01, vrh 18. 5. 2015
O: Edmont z Kamenného moře ČLP 4923/12
M: Arny Vlčí halíř ČLP 5521/15
Adolf 6420, Alan 6421, Atos 6422,Art 6423, Anabela 6424, Any 6425, Acita 6426, Alfa 6427,Attila 6428, Airin 6429, Adrin 6430, 

Atlanta 6431 

Z Habraňských strání – Štrach Petr, Sýkořice 254, Rakovník 270/24, vrh 23. 5. 2015
O: Faro Polominy ČLP SPKP 673
M: Cira ze Lniště ČLP 5780/14
Aron 6443, Akim 6444, Art 6445, Aura 6446, Alba 6447 , Ambra 6448, Alma 6449

Od Mravenčího vrchu – Kučerová Dana, Horská 39, Trutnov 541 01, vrh 3. 8. 2015
O: Ador pod Karikášom ČLP 799
M: Alma z Revíru Radhošť ČLP 5789
Ador 6489, Argo 6490, Azzy 6491, Arnošt 6492, Andy 6493, Ája 6494, Afra 6495, Anka 6496, Alma 6497

Z Údolí Bystřických Žárů – Mgr. Jurečka Antonín, Valašské Bystřice 656, 756 27, 
vrh 6. 10. 2015

O: Rábapartivadász Kroni ČLP Hu 2493/07
M: Agila z Revíru Radhošť ČLP 5788/15
Andraszi 6537, Artusch 6538, Apolenka 6539, Andělka 6540, Antoinette 6541, Agnezka 6542

Od Ztraceného parohu – Honzík Jan, Poplužní 123, Rumburk 408 01, vrh 8. 11. 2015
O: Baron von Mölltal ČLP OHZB/HS 3511
M: Beggi z Jelení louky  ČLP 5056/12
Bond 6551, Bart 6552, Bonny 6553

VýpiS Z plemeNNé KNiHy – 2015 HaNNOVerSKý barVář
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1. Výstavní ocenění z klubové výstavy barvářů pořádané ČMKCHB s ohodnocením pes/fena výborný  
nebo velmi dobrý. Věk barváře musí být v době ohodnocení na klubové výstavě minimálně jeden rok.

2. Pracovní zkoušky:
 Psi: Pb I. nebo II. cena  +  IHb I. nebo II. cena
 Feny: Pb I. nebo II. cena  +  IHb I. nebo II. cena.  
Od 10. 2. 2015 musí být IHb uznatelná pro chovnost barváře vykonána za přítomnosti člena výboru, DR nebo jimi 

určeného jiného člena klubu! Místo a čas konání IHb nahlásí telefonicky vůdce nebo rozhodčí, jakmile se o zkoušce 
dozví, nejbližšímu členovi výboru nebo DR, který je povinen zajistit svoji osobní nebo jím pověřeným členem klubu, 
kontrolu této zkoušky. Finanční náklady na tuto osobu plně uhradí na své náklady klub.

ZH – u jedinců, kde nebyla možnost na IHb odzkoušení hlasitého štvaní, bude dodatečně hlasitost barváře od-
zkoušena a zapsána rozhodčím do PP (zkouška hlasitosti ZH provedená na spárkaté zvěři dle ZŘ).

3. Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří 12 měsíců s maximálním poškozením 1/1 (B/B).
4. Plnochrupost obou plemen.
5. Bonitace provedená poradcem chovu + rozhodčím z exteriéru od minimálního stáří 1 roku zapsaná do PP. 

(Měla by být posledním aktem uchovnění jedince.)

DOPLŇUJÍCÍ ZÁSADY CHOVNOSTI:
 a) fena může být kryta až po dovršení 30 měsíců věku a bude kryta maximálně jednou za dva roky.  

 Pokud po krytí nezůstane v březí, může být následně kryta při jejím dalším hárání,
 b) fena nesmí být kryta stejným psem, pokud poradce chovu nerozhodne jinak,
 c) pro krytí feny v zahraničí nebo ze zahraničí u psa je potřeba souhlasu obou poradů chovu,
 d) od 1. 1. 2016 se zavádí povinnost chovatele předložit od chovného jedince genetický profil DNA 

 provedený akreditovanou labolatoří (test hradí chovatel),
 e) pro krytí feny v zahraničí je nutné obrátit se s žádostí o krytí na poradce minimálně dva měsíce dopředu  

 před plánovaným háráním feny,
 f) při uhynutí či zranění chovného jedince je povinností majitele tuto skutečnost neprodleně oznámit  

 příšlušnému poradci chovu,
 g) v době žádosti o krycí list musí mít chovatel uhrazené všechny poplatky (platí i pro majitele psa),

PORADCE CHOVU MŮŽE:
 a) prodloužit pracovně vynikajícím jedincům, kteří jsou v dobré kondici působení v chovu, o jeden rok.
 b) vyřadit z chovu jedince charakterově slabé, nervózní, bázlivé, agresivní nebo s nevýraznou chutí   

do práce nebo jedince, u kterých se projevilo závažné, geneticky podmíněné onemocnění (epilepsie).

UPOZORNĚNÍ: 
Vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je pro ČMKCHB pověřen MVDr. Jaromír Ekr: 
Veterinární klinika Hradec Králové 4, Kukleny, Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové, telefon: 495 533 261, mob. 

pohotovost 605 346 317, e-mail.: ekr.vet@seznam.cz, http://www.vetklinika.net, telefon: 495 533 261, mob. 605 346 317

DOPORUČENÍ:
Klub nadále doporučuje účast svých členů na jarních svodech, zkouškách, výstavách a jiných kynologických ak-

cích pořádaných ČMMJ, ČMKJ a ČMKU. 

 Výbor klubu ČMKCHB

cHOVNé pODmÍNKy baVOrSKýcH a HaNNOVerSKýcH barVářů
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Výsledky IX. klubové výstavy

BAVORSKÝ BARVÁŘ
Pes -třída mldých Datum narozní Majitel Ocenění

1. Alf z pod Břidlické hory 2/25/2014 Václav Šmejkal V2

2. Aragon z pod Břidlické hory 2/25/2014 VLS ČR s.p. VD3

3. Aron von Lischnitz Berg 3/25/2014 Josef Frisch NEHODNOCEN

4. Bady z Maliníku 5/14/2014 Mudr. Miroslav Baader D

5. Ben od Kravařského zámku 7/15/2014 Martin Hroch VD

6. Dasty z Vlárského priesmyku 1/2/2014 Karin Muller D

7. Falko z Rychlebu 8/15/2014 Marek Niko V1,CAJC,BOJ

Pes - meziřída

8. Akim Flora od Kravařského zámku 10/11/2013 Josef Smutný V1,CAC

Pes- třída otevřená

9. Aron Lúčný vrch 1/28/2012 Josef Králík V1,CAC

10. Cezar z Ivetkinho dvora 6/8/2012 Ing. Alois Černý VD

11. Daky z Kupecké stezky 5/18/2013 Radek Tesař VD

12. Elixír z Novodomských bažin 4/15/2010 Antonín Herzán VD

13. Gero Jelení cesta 5/5/2013 Filip Beneš D

14. Grin Jelení cesta 5/5/2013 Kamil Čargo V2

15. Boris von Eidechsspitz 1/22/2014 Petr Hennrich VD

Pes - třída pracovní

16. Akim ze Zahořanek 7/3/2012 Josef Kinkdal D

17. Aron z Pánskej pažitě 2/5/2013 Marián Pavelka V2, r.CAC

18. Brit z Týmova 8/30/2013 Josef Shejbal D

19. Cliff Dedov dvor 4/28/2013 Lukáš Burda D

20. Gran Jení cesta 5/5/2013 Milan Jaroš D

21. Hardy Baškin dvor 7/12/2013 Ing. Jiří Mostecký, CSc V1,CAC, BOB, KV

22. Zolo Devana 3/25/2013 Igor Dobiáš D

Pes - třída výtězů

23. Ch. Car spod Orlieho Hniezda 7/22/2012 Pawel Sonta V1,CAC

Fena - třída štěňat

24. Ajda Luková Dolina 12/31/2013 Josef Carda VN

Fena - třída mladých 

25. Alma von Lischnitz Berg 3/25/2014 Josef Šafařík VD

26. Ata z Hornických skal 4/13/2014 Lukáš Můčka Nezůčasatnil se 

27. Atina z Hornických skal 4/13/2014 Lukáš Můčka Nezůčasatnil se 

28. Axa von Lischnitz Berg 3/25/2014 Josef Frisch NEHODNOCEN

29. Baška od Uja Laca 5/2/2014 Jan Fadrhons V4

30. Besy z Maliníku 5/14/2014 Pavel Machek V2

31. Besy ze Skalního 3/21/2014 Josef Růžička V3

32. Feli z Olešnického potoka 5/27/2014 Petr Mráček D

33. Freya Klobušice 5/16/2014 Roman Trojka VD

34. Heidi Jelení cesta 5/4/2014 Ing. Miloslav Horáček D

35. Chyra Vatrová 6/20/2014 Ing. Hana Špringlová VD

36. Isabell Baškin dvor 4/24/2014 Štěpán Horák V1,CAJC,BOJ

Fena - mezitřída

37. Afra ze Skalního 6/26/2013 Věra Plačková V3

38. Celeste z Jelení obory 1/21/2014 Martin Král Nezůčatnil se 

39. Dolly z Ivetkinho dvora 7/19/2013 Radek Hasenőhrl V1,CAC

40. Gina z Chorváta 6/6/2013 Mirosalv Adam V2,r.CAC

Feny - třída otevřená 

41. Ajra z Kameňácké myslivny 6/6/2013 Anna Bartošová NEHODNOCENA

42. Ajka od Uja Laca 3/22/2013 Jaroslav Bárt V
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43. Alma z Velkého Lopeníku 1/17/2014 Josef Kopačka V

44. Arka Barka z Bílé kuchyně 6/14/2011 Vladimír Dvořák V

45. Ayra z údolí Rokytné 5/1/2011 Lukáš komínek Nezůčastnil se

46. Bety z Dubového vrchu 10/10/2012 Josef Ženíšek V1, CAC

47. Bira Dedov dvor 8/4/2012 Václav Pikeš VD

48. Bria od Buchlov kamene 5/15/2013 Josef Chára V2, r.CAC

49. Diana z Olešnického potoka 1/6/2012 Václav Breburda ml. VD

50. Daya z Babinej hory 5/2/2013 Brigitte Baumann V3

51. Eva Jakubov dvor 3/27/2013 Jan Hora VD

52. Gina ze Studnických strání 2/6/2014 Zdeněk Krulec VD

Feny- třída pracovní 

53. Arwen z Maliníku 6/15/2012 Tomáš Halama V

54. Bzdziagwa Czarci noc 3/26/2013 Mikolaj Wloclawski V2, r.CAC

55. Eny z Olešnického potoka 3/24/2013 Jiří Tureček V3

56. Erka od Laca jezera 6/11/2012 Vladimír Čeřovský V1, CAC 

57. Gaja Jelení cesta 5/5/2013 Lukáš Hejl V

58. Chris Čierna skala 4/27/2011 Michal Růžička V

Fena - třída vítězů

59. Asha z Kameňácké myslivny 6/6/2013 Michalčík Petr V2, r.CAC

60. Ch.Babka Cytrynova Hazba 7/11/2008 Mikolaj  Wloclawski V

61. Ch.Dona z Valašska 5/10/2011 Věra Havlovičová V1, CAC

62. Ch.Chikita Treskunov 3/27/2006 Jindřich Řezáč V

Fena-třída veteránů

63. Chantal Treskunov 3/27/2006 Ing.Jindřich Španihel V

HANNOVERSKÝ BARVÁŘ 
Pes -třída mladých Majitel Ocenění 

64. Argo z Hrachovecké salaše Kamil Solar VD

65. Arny z Hrachovecké salaše Daniel Drobný V4

66. Car z Borečského lesa Tomáš Vrbica V3

67. Car z Křivoklátských říjišť Ing. David Klemša NEHODNOCEN

68. Leif z Kobarča Pavel Blažej V1, CAJC

Pes - třída otevřená 

69. Akim z Hodějic Jaroslav Šeliga V1, CAC,BOB,KV

70. Bruno von der Willden Endert Václav Zavaďák V2

Pes - třída pracovní

71. Nefrit Minas Itehilien Stanislav Hýbner V1, CAC

Pes - třída veteránů

72. Brix ze Šutlova Daniel Dvořák V

Fena - třída mladých 

73. Axa z Hrachovecké salaše Martin Juráň V1, CAJC

74. Cinty z Borečského lesa Hubert Hubík V2

75. Cora z Borečského lesa Vratislav Jandlík V3

76. Ejsi z Prokopské hájenky Jiří Najnar VD

Fena - třída otevřená 

77. Fibi z Javornické louky Michal Krupička V1, CAC

78. Gibs de le Vallee de la Houille Vlastimil Fencl NEHODNOCEN

Feny - třída pracovní 

79. Alma z Krasnice Jaroslav Štochl VD

80. Blume Danielo Vendrame V

Feny - třída veteránů

81. Atma z Jelení louky Ing. Veronika 
Hubíková 

V,BOV
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V tomto roce byla klubová výstava zajištěna v prostorách VLS 
– ČR, LS Dolní Lomnice v krásném prostředí, kde současně probí-
hala výstava trofejí ulovené zvěře. V předvečer této výstavy zasedal 
náš výbor a po večeři proběhla veřejná schůze členů našeho klubu 
s bohatou diskuzí a večer byl zakončen volnou zábavou s hudbou 
country kapely našeho člena rozhodčího a chovatele Lubomíra Ti-
pmanna.

Jelikož na tuto výstavu bylo přihlášeno celkem 81 barvářů a dle 
přihlášek byla otevřena pro obě plemena třída: štěňat, mladých, 
mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů.

Pro hladký průběh výstavy bylo výborem rozhodnuto posu-
zovat ve čtyřech kruzích, kde v  kruhu č. 1 posuzoval rozhodčí 
MVDr. Tibor Želtvay a hodnotil všechny bavorské psy v celkovém 
počtu 23.

V kruhu č. 2 posuzoval Ing. Ladislav Druska a jelikož bavorské 
feny byly nejpočetnější skupina z přihlášených barvářů, tak třída 
štěňat a mladých v celkovém počtu 13 fen byla přesunuta do kruhu 
č. 3 k hannoverským barvářům. Přítel Ladislav Druska dle přihlá-
šek měl posoudit celkem 27 bavorských fen.

V kruhu č. 3 posuzoval Ing. Ludovít Pitoňák, a to všechny han-
noverské barváře v celkovém počtu 18 HB a z bavorských fen pře-
vzal ještě třídu štěňat a mladých v celkovém počtu 13 BB – fen. 
V tomto kruhu bylo celkem posouzeno 31 barvářů obou plemen.

Kruh č. 4 byl určen pro bonitaci do chovu a posuzoval zde M. 
Pavlík a oba poradci chovu p. Láďa Varvařovský a p. Radek Ha-
senöhrl. Zde bylo posouzeno celkem 37 barvářů.

Z ohodnocení jednotlivých rozhodčích bylo uděleno:
Kruh č. 1 – MVDr. Tibor Želtvay
8x výborná, 6x VD, 8x D, 1x neposouzen. Celkem 23 BB

Kruh č. 2 – Ing. Ladislav Druska
19x výborná, 4x VD, 3x nedostavil se, 1x neposouzen. Celkem 27 BB
Kruh č. 3 – Ing. Ludovít Pitoňák
HB – 15x výborná, 2x VD, 1x vyloučen z pos. Celkem 18 HB
BB – 1x vel. nadějný, 5x výborný, 3x VD, 4x D. Celkem 13 BB

Jednotlivé výsledky s udělením titulů byly bezprostředně po vý-
stavě zveřejněny na našich klubových stránkách, proto je zde ne-
chci uvádět. Titul Klubový vítěz na této výstavě získala bavorská 
fena DONA z Valašska majitelky Věry Havlovičové .

Na závěr této klubové výstavy bych rád poděkoval všem 
sponzorům za věcné a peněžité dary. Ředitelství VLS zejmé-
na p. Ing. Milanu Sukovi, Ph.D., a vedení LS Dolní Lomnice  
p. Ladislavu Novotnému za mimořádnou pomoc a přízeň našemu 
klubu. Taktéž organizačnímu týmu za vydatnou pomoc při nároč-
né přípravě této výstavy. Všem rozhodčím za spravedlivé posou-
zení obou plemen barvářů a velký dík také patří všem, kteří nám 
zajišťovali chutnou stravu a občerstvení. Musím také poděkovat  
bohaté účasti členů našeho klubu a široké veřejnosti za velký zájem 
o obě plemena barvářů a snahu barváři obsadit všechny revíry, kde 
se loví spárkatá zvěř.

S  vámi všemi se budu těšit na jubilejním desátem roční-
ku samostatné klubové výstavy v  roce 2016 opět v  Kolesách  
u Kladrub nad Labem.
 Hlavní rozhodčí
 Milan Pavlík

9. SamOStatNá KlubOVá VýStaVa 
barVářů – lučiNy  30. 5. 2015

-  titul bude zadán pouze na jedné výstavě (klubové)
-  minimální věk vystavovaného jedince pro příznání titulu KV jsou dva roky dosažené 
 v den před datem pořádání 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 přidělným ČLP
-  pro přiznání titulu KV musí mít barvář splněny minimálně PB a musí být na této výstavě 
 oceněn ve své třídě V1

Norma dle požadavků výstavního řádku ČMKÚ byla schválena výborem klubu dne 8. 12. 2015.

NOrma prO ZaDáNÍ titulu KlubOVý VÍtěZ (KV)
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Axa z Hrachovecké salaše (HB) 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 70/V

Car z Křivoklátských říjišť (HB) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 50cm 77/V

BRUNO VON DER WILDEN ENDERT (HB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 53cm 78/V

ARGO Z HRACHOVECKÉ SALAŠE (HB) 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 55cm 70/V

ARON LŮČNÝ VRCH (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50cm 80/V

AKIM FLORA OD KRAVAŘSKÉHO ZÁMKU(BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50cm 80/V

ARON Z PÁNSKEJ PAŽITE (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50cm 80/V

ASHA Z KAMEŇÁCKÉ MYSLIVNY (BB) 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 48cm 74/V

ARKA BARKA Z BÍLÉ KUCHYNĚ (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45cm 80/V

ENY Z OLEŠNICKÉHO POTOKA (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 47cm 78/V

GRIN JELENÍ CESTA (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49cm 80/V

DAKY Z KUPECKÉ STEZKY (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49cm 80/V

ARWEN Z MALINÍKU (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 47cm 78/V

CAR Z BOREČSKÉHO LESA (HB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55cm 80/V

BIRA DEDOV DVOR (BB) 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 47cm 74/V

AJKA OD UJA LACA (BB) 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 44cm 76/V

ALMA VON LICHNITZ BERG (BB) 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3 3 3 5 5 46cm 69/VD

BESSY ZE SKALNÍHO (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 44cm 75/V

BESY Z MALINÍKU (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 47cm 74/V

ISABELL BAŠKIN DVOR (BB) 5 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 47cm 71/V

ALMA Z VELKÉHO LOPENÍKU (BB) 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 45cm 77/V

ATINA Z HORNICKÝCH STRÁNÍ (BB) 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 45cm 72/V

AFRA ZE SKALNÍHO (BB) 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 44cm 69/VD

ALF Z POD BŘIDLIČKNÉ HORY (BB) 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 50cm 76/V

EVA JAKUBOV DVOR (BB) 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 45cm 70/V

GINA ZE STUDNICKÝCH STRÁNÍ (BB) 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 2 5 45cm 67/VD

ERON ZE STUDNICKÝCH STRÁNÍ (BB) 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48cm 78/V

DIANA Z OLEŠNICKÉHO POTOKA (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 47cm 76/V

ARAGORN Z POD BŘIDLIČNÉ HORY (BB) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50cm 78/V

GIBS DE LA VALLEE DE LA HOULLIE (HB) 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 52cm 74/V

FREYA KLOBUŠICE (BB) 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 5 5 5 47cm 71/V

CINTY Z BOREČSKÉHO LESA (HB) 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52cm 77/V

AKIM Z HODĚJIC (HB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 52cm 76/V

CVIK Z VALAŠSKA (BB) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 47cm 73 ----

NEFRIT MINAS ITHILIEN (HB) 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 51cm 71/V

GAJA JELENÍ CESTA (BB) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 45cm 78/V

ALMA Z KRÁSNICE (HB) 3 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 53cm 72/V

(možná chyba v opisu vyhrazena)



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů42

VyHODNOceNÍ VýcViKOVéHO rOKu 2014

V roce 2014 bylo plánováno 18 zkoušek – uskutečněno bylo 16, 
zrušeny u OMS-Domažlice, OMS-Blansko. Prověřeno bylo 119 
barvářů a 1 slovenský kopov. 120 loveckých psů.

Bavorských barvářů - 92 -psů-43, fen-49. Hannoverských bar-
vářů-27-psů-13, fen-14.

Z tohoto počtu úspěšně absolvovalo zkoušky 90 psů.  
NEOBSTÁLO 30 barvářů.

Získané ocenění – hodnocení-počet

I. cena 28 BB 21 Pes-10, Fena-11 HB 7 Pes-3, Fena-4
II. cena 45 BB 34 Pes-15, Fena-19 HB 10 Pes-4, Fena-6  
     SK-Fena-1
III. cena 17 BB 13 Pes-6, Fena-7 HB 4 Pes-2, Fena-2

VYPRACOVÁNÍ STOPY:
hodnocení
zn.4 47 BB 36, Pes-17, Fena-19 HB 10, Pes- 4,  Fena-6,   
    SK-Fena-1 
zn.3 41 BB 32, Pes-15, Fena-17 HB 9, Pes-5, Fena-4
zn.2 19 BB 14, Pes-5, Fena-9 HB 5, Pes-2, Fena-3
NEOBSTÁL 11, BB 8, Pes-2, Fena-6, HB 3, Pes-3

VYHLEDÁVÁNÍ:
hodnocení 
zn.4 56 BB 42, Pes-18, Fena-24 HB 13, Pes-7, Fena-6  
    SK-Fena-1
zn.3 20 BB 15, Pes-5, Fena-10 HB 5, Pes-2, Fena-3
zn.2 11 BB 8, Pes-5, Fena-3 HB 3, Pes-1, Fena-2
zn.1 4 BB 3, Pes-3,  HB 1, Pes-1,
NEOBSTÁL 17, BB 15, Pes-6, Fena-9, HB 2, Pes-1, Fena-1

OZNAMOVÁNÍ:
hodnocení 
zn.4 17 BB 11, Pes-4, Fena-7 HB 5, Pes-3, Fena-2  
    SK-Fena-1
zn.3 21 BB 15, Pes-5, Fena-10 HB 6, Pes-3, Fena-3
zn.2 25 BB 21, Pes-9, Fena-12 HB 4, Pes-2, Fena-2
zn.1 1 BB 1, Fena-1

HLÁSIČ:
hodnocení 
zn. 2 1 BB-Pes, vytrvalé hlášení 5 min.

VODIČ:
neprokáže-li barvář oznamovače,nebo hlasiče je hodnocen 
jako VODIČ!!!
hodnocení 
zn.4 13 BB 11, Pes-8, Fena-3 HB 2, Pes-1, Fena-1
zn.3 9 BB 5, Pes-2, Fena-3 HB 4, Pes-2, Fena-2
zn.2 4 BB 2, Pes-1, Fena-1 HB 2, Fena-2

CHOVÁNÍ U ZASTŘELENÉ ZVĚŘE:
hodnocení 
zn.4 67 BB 48, Pes-19, Fena-29 HB 18, Pes-8, Fena-10  
    SK-Fena-1
zn.3 21 BB 17, Pes-9, Fena-8 HB 4, Pes-3, Fena-1
zn.2 1 BB-Pes
NEOBSTÁL 1, HB-Fena-načínání

VODĚNÍ PSA NA ŘEMENI:
hodnocení 
zn.4 55 BB 40, Pes-19, Fena-21 HB 15, Pes-8, Fena-7
zn.3 17 BB 14, Pes-7, Fena-7 HB 2, Fena-2   
    SK-Fena-1
zn.2 1 HB-Fena
NEOBSTÁL 1, BB-Pes-nevrátil se k vůdci po vypuštění

VODĚNÍ PSA VOLNĚ:
hodnocení
zn.4 14 BB 12, Pes-4, Fena-8 HB-Pes-2
zn.3 2 BB-Fena

ODLOŽENÍ PSA NA ŘEMENI:
hodnocení
zn.4 79 BB 60, Pes-29, Fena-31 HB 18, Pes-9, Fena-9  
    SK-Fena-1
zn.3 2 HB-Fena
 
ODLOŽENÍ PSA VOLNĚ:
hodnocení 
zn.4 9 BB 8, Pes-1, Fena-7 HB-Pes-1

CHUŤ DO PRÁCE:
hodnocení
zn.4 59 BB 43, Pes-22, Fena-21 HB 15, Pes-7, Fena-9  
    SK-Fena-1
zn.3 28 BB 13, Pes-8, Fena-15 HB 5, Pes-2, Fena-3
zn.2 3 BB 1, Fena-1 HB 2, Pes-1, Fena-1
Psovodi a jejich barváři,kteří získali I. cenu a ve všech disci-
plinách byl barvář 
hodnocen známkou - 4 - s kvalifikací OZNAMOVAČ:
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PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ 2014
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OMS - Jablonec nad Nisou - VR: Bejček P. / rozhodčí: Novotný J., Solar Vl. 30. 8. 2014
BAUMANN R. DAYA z Babinej hory BB 4 3 2 - - 4 3 - 4 - 4 211 II.

VELÍŠEK V. ARGUS Lucia Bohem. BB 4 2 - - 4 3 - 4 4 - 4 190 II.

KASTNER P. BORA z Fuksovy láje BB 3 3 - - 3 4 3 - 4 - 3 167 II.

WOLF V. AZAR Silva Zovolun HB 2 2 2 - - 4 - 4 4 - 4 168 II.

ČERNÝ D. ANDY od Razuly HB 2 3 - - 2 4 3 - 4 - 3 145 III.

MEJSNAR J. ARON Králova hola BB 2 1 2 - - 3 - 4 4 - 3 142 III.

HARTNER N. DORIS z Babinej hory BB 3 0    NEOBSTÁL

OMS – MOST – VR -SOLAR V./ ROZHODČÍ : Jemelka B.- Průšovic J.
GEBHART St. BAD z Borečského lesa HB 4 4 2 - - 4 4 - 4 - 4 224 I.

BAROCH M. CEDRA Devon dvor BB 3 4 2 - - 4 4 - 4 - 3 194 II.

VLAHÁČ M. AYLA z Maliníku BB 3 4 2 - - 3 3 - 4 - 3 185 II.

SVOBODA T. BORA ze Lniště HB 3 4 - - 3 4 2 - 4 - 3 198 III.

MALYPETR L. GRETA Airgialla BB 2 3 2 - - 4 3 - 4 - 2 151 III.

DVOŘÁK Vl. ARKA BARKA z Bílé kuchyně BB 0 nevypracovaná stopa  3 x oprava NEOBSTÁL

1. PAVELKA M. ARON z Pánskej Pažite BB 256 b.
2. ŠTOREK P. GITA Jelení cesta BB 248 b.
3. IMBERA A. DRAG z Petrovskej doliny BB 244 b.
4. STOIBER A. DIANA od Srbického potoka BB 244 b.
5. VÁVRA J. FAIKY Jelení cesta BB 244 b.
6. KOUDELKA V. ANGIE od Razuly HB 244 b.
7. BLÁHA C. AKIRA z Kameňácké myslivny BB 244 b.

Barvář, který neprokáže oznamování nebo hlášení, je hodnocen 
jako VODIČ!!
Psovodi a jejich barváři, kteří získali I. cenu a ve všech disciplí-
nách byl barvář hodnocen zn. - 4 - 
s kvalifikací VODIČ.

1. SLINTÁK S. AGAR z Doberských pasek BB 216 b.
2. PELC N. JAGI Demjanka BB 212 b.  
3. HYBNER S. NEFRIT  Minas Ithilien HB 212 b. 
4. BENEŠ F. GERO Jelení cesta BB 212 b. 
5. HEJL L. GAJA Jelení cesta BB 212 b.
6. BLECHOVÁ M. CIT z Kupecké cesty BB 212 b.

Tyto výsledky jsou jistě pozoruhodné a stojí za úvahu, zdali by  
nebyla vhodná opětovná možnost udělování šampionátu práce. 
V porovnání s ostatními plemeny loveckých psů, 
kde se šampionát na zkouškách uděluje, je bar-
vář diskriminován a poškozen. Vždyť ze 120 prově-
řovaných barvářů pouhých 13 by mohlo být oceněno. 
V každém případě je to také určitá motivace pro psovody na 
zvýšení aktivity v přípravě svého barváře. Jsou názory, že bar-
vář je pracovní plemeno a ne sběrač titulů, ovšem v porovnání 
s výstavnictvím je pracovní ocenění zaostávající.
 Mojmír Kabát

JINÉ  DRUHY  ZKOUŠEK, KTERÉ  BARVÁŘI 
ÚSPĚŠNĚ VYKONALI.

Mezinárodní soutěž barvářů v Polsku - Olštyna.
GORA M.-AXA zo Zadnej Šútovky  BB - I. cena 100 bodů 
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ.

GORA M. AXA zo Zadnej Šútovky BB 284 b.  I.c.
SVOBODA F. ELIS zeStudnických strání BB 204 b.  I.c.    
SMETANA M. ATOS ze Skalního BB 196 b.  I.c.  
ŘÍHA  J. BEN z Údolí Rokytné BB 181 b. I.
BREBURDA V. DIANA z Olešnického potoka BB 176 b. I.c.

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY JEZEVČÍKŮ A TERIÉRŮ

SLÁMA R. ASTA Majerova skala BB 80 b.I.c.
 Mojmír Kabát

Na předběžných zkouškách v roce 2014 
NEOBSTÁLO 30 BARVÁŘŮ.

VYPRACOVÁNÍ STOPY 
11-barvářů BB 8, Pes-2, Fena-6 HB 3, Pes-3.

VYHLEDÁVÁNÍ  
17-barvářů BB 15, Pes-6, Fena-9    HB 2, Pes-1, Fena-1

CHOV.u ZASTŘ.ZVĚŘE
1-barvář HB-Fena-načínání.

VODĚNÍ na ŘEMENI
1-barvář BB-Pes-nevrátl se k vůdci po vypuštění
 Mojmír Kabát
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OMS - Chomutov - VR: Adam M. / rozhodčí: Mašlanka T., Zavaďák V.
SVOBODA T. BORA ze Lniště HB 3 4 3 - - 4 4 - 3 - 4 212 II.

MAŠEK P. ATHENE vom Wassermann BB 3 3 - - 3 4 3 - 3 - 3 165 II.

OMS – ČESKÉ  BUDĚJOVICE – VR-KELTNER M./ROZHODČÍ – Alexa J.-Šefl J,Plaňanský K.-Varvařovský L.
MOSTECKÝ J. HARDY Baškin dvor BB 4 4 3 - - 4 4 - 4 - 4 234 I. mladší před

LOSKOT J. BRIT z Borečského lesa HB 4 4 3 - - 4 4 - 4 - 4 234 I. starším

KINKAL J. AKIM ze Zahořánek BB 3 3 3 - - 4 4 - 4 - 4 204 II.

KOSOBUDOVÁ H. ATOS z Kravařského zámku BB 3 4 3 - - 4 4 - 4 - 4 214 II.

BAUCH D. FIKRI z Gronera HB 3 4 3 - 3 3 4 - 4 - 4 184 II.

HONZ P. BAK od Buchl. Kamene BB 2 2 - - 2 3 4 - 4 - 4 142 III.

MAREŠ P. KELLY Blakos z Jezer. Hájenky BB 2 2 - - 2 4 - 4 4 - 3 142 III.

ZELENKA J. PARIS Vlčí potok BB 2 0 NEOBSTÁL

OMS - Jičín - VR: Pavlík M. / rozhodčí: Macek J., Skrbek P.
PRINC F. BRENDA od Buchlov Kamene BB 4 3 4 - - 4 - 4 4 - 4 238 I.

TUREČEK J. ENY z Olešnického potoka BB 4 4 2 - - 3 4 - 4 - 4 214 II.

FIŠER M. BIXI od Buchlovského Kamene BB 2 3 3 - - 4 3 - 4 - 3 171 III.

KUCHAŘ M. BENŽI z Jelení obory BB ? O neobstál při vyhledávání zvěře NEOBSTÁL

HAŠKA J. ALVIN z Buchlovského Kamene BB ? ? ? ? ? ? O vypuštění NEOBSTÁL nevrátil se

MATĚJČEK R. GREG II Tri studne BB O nevypracovaná stopa -3x oprava NEOBSTÁL

OMS - Klatovy - VR: Bauch D. / rozhodčí: Kabát M., Procházka V., Kec J., Kumpa Vl.
HEBÍK M. BAK z Borečského lesa HB 4 3 4 - - 4 4 - 4 - 4 234 I.

CÍSAŘ L. HARRY Baškin dvor BB 2 3 2 - - 4 3 - 4 - 3 161 III.

JANDÍK M. BARD z Jelení obory BB 3 1 2 - - 4 3 - 4 - 3 161 III.

FENCL V. GIBS de la Vallee HB 0 nevypracovaná stopa -3x oprava NEOBSTÁL

ZELENKOVÁ G. DINA Brita Betz BB 4 0 nevyhledán odložený kus zvěře NEOBSTÁL

PEŠL J. ASLAN z Kameňácké myslivny BB 3 0 nevyhledán odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

MACHOVÁ V. EDD od Laka jezera BB 0 nevypracovaná stopa – 3x oprava NEOBSTÁL

PIKEŠ V. BIRA Dedov dvor BB 4 0 nevyhledán odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

HEDBÁVNÝ T. ENDY z Olešnckého potoka BB 3 0 nevyhledán odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

NEJTEK J. EGO od Laka jezera BB 3 0 nevyhledán odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

HONZ P. BAK od Buchl. Kamene BB 3 0 nevyhledán odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

OMS - Jablonec nad Nisou - VR: Bejček P. / rozhodčí: Kraus M., Švanda P. 25. 10. 2014
HALAMA T. ARWEN z Maliníku BB 4 4 2 - - 4 4 - 4 - 4 224 I.

WISNIEWSKA J. BANSHEE Airgialla BB 3 4 2 - - 4 4 - 4 - 4 204 II. mladší před

MIKULANDA J. BADY z Dubového vrchu BB 3 4 2 - - 3 4 - 4 - 4 198 II. starším

WISNIEWSKA J. CIERRA Airgialla BB 3 4 1 - - 4 - 4 4 - 4 198 II.

ŠIRLO M. DARA z Púčikovho dvora BB 0 nevypracovaná  stopa  3 x  oprava NEOBSTÁL

OMS - Česká Lípa - VR: Hubík H. / rozhodčí: Novotný J., Jemelka B. st, 1. 11. 2014
LÍPA P. DITA ze Studnických strání BB 4 4 3 - - 4 - 4 4 - 4 238 I.

ŠIRLO M. DARA z Púčikovho dvora BB 4 4 - - 4 3 3 - 4 - 4 203 II.

SHEJBAL J. BRIT z Týmova BB 3 4 - - 3 4 3 - 4 - 4 187 II.

OMS – Prachatice – VR: Mostecký J. / rozhodčí: Skála J. - Alexa J. 13. 9. 2014
IMBERA  A. Drag z Petrovskej doliny BB 4 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 244 I. mladší před

STOIBER A. DIANA od Srbického potoka BB 4 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 244 I. starším

VÁVRA J. FAIKY Jelení cesta BB 4 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 244 I.

KELTNEROVÁ  R. CEDRA z Judavinklu     SK 4 4 4 - - 4 3 - 4 - 4 241 II.

JIRKAL  P. BORA  ze Lniště HB 4 2 4 - - 4 3 - 4 - 4 221 II.
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OMS – ŠUMPERK – VR:KOUBA J./ ROZHODČÍ:Lebeda P-Reichl M,Klement A-Strakoš M, Hubík H-Fojtášek R. 4. 10. 2014
ŠTOREK P. GITA Jelení cesta BB 4 4 4 - - 4 - 4 4 - 4 248 I.

KOUDELKA  V. ANGIE od Razuly HB 4 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 244 I.

SLINTÁK  St. AGAR z Doberských pasek BB 4 4 - - 4 4 - 4 4 - 4 216 I.

DOBIÁŠ  I. ZOLO  Devana BB 4 3 2 - - 4 4 - 4 - 4 214 I.

PELC  N. JAGI Demjanka BB 4 4 - - 4 4 4 - 4 - 4 212 I.

HÝBNER  St. NEFRIT Minas  Ithilien HB 4 4 - - 4 4 4 - 4 - 4 212 I.

HEJL  L. GAJA  Jelení  cesta BB 4 4 - - 4 4 4 - 4 - 4 212 I.

BENEŠ  P. GERO  Jelení  cesta BB 4 4 - - 4 4 4 - 4 - 4 212 I.

BLECHOVÁ  M. CIT  z  Kupecké  cesty BB 4 4 - - 4 4 4 - 4 - 4 212 I.

TRAXLER  K. EX  z Olešnického  potoka BB 4 4 - - 4 3 3 - 4 - 4 203 II.

BLAHUTA  J. CAR  Lovec z Dračína HB 4 3 - - 4 3 4 - 4 - 4 196 II.

POLÁCH  P. JELKA  odkaz Diany BB 3 2 2 - - 3 4 - 4 - 3 168 II.

KUCHAŘ  M. BENŽI  z  Jelení  obory BB 2 4 2 - - 4 4 - 4 - 3 174 III.

STANĚK  P. BARY  z  Borečského  lesa HB 2 4 3 - - 3 4 - 4 - 2 168 III.

HAŠKA  J. ALVIN od  Buchlova  kamene BB O nevypracovaná stopa  3 x oprava      NEOBSTÁL
 

KOPKA  J. ARA  od  Nectavského  údolí BB 4 O nedošel k odloženému kusu zvěře NEOBSTÁL

KOPECKÝ  J. FANY  z  Javornické  louky HB 2 O nedošel k odloženému kusu zvěře NEOBSTÁL

OMS – NÁCHOD  - VR:MACEK J./ROZHODČÍ .Švanda P.-Skrbek P. 11. 10. 2014
KULIČKA  Z. GAJA  Airgialla BB 3 4 3 - - 4 4 - - 4 3 212 II.

LITOCHLEB  M. EROS z Olešnického potoka BB 2 4 - 2 - 4 3 - 4 - 3 181 III. Hlášení  5 minut

MIHULKA  V. ART ze  Záhořánek BB 3 O nedošel k odloženému kusu zvěře                              NEOBSTÁL

 FIŠER  M. BIXY  od  Buchlovského  kamene BB 2 O nedošel k odloženému kusu zvěře NEOBSTÁL

BAREŠ  P. FIFI  ze  Studnických  strání BB 2 O nedošel k odloženému kusu zvěře NEOBSTÁL

FRÖDE  Sv. ALAN z  Hodějic HB O nevypracovaná stopa 3x oprava NEOBSTÁL t

OMS -PŘÍBRAM – VR-MOSTECKÝ J./ROZHODČÍ -Plaňanský-Alexa J. 11. 10. 2014
VARVAŘOVSKÝ 
L.ml.

DESSI  z  Prokopské hájenky HB 4 4 3 -- - 4 4 - 4 - 4 234 I.

TALAVÁNA  J. GORO  Jelení  cesta BB 4 4 2 - - 4 4 - 4 - 4 224 I.

HAJŽMAN  J. BRITA  Bohemia  quelle BB 4 3 3 - - 4 - 3 - 4 3 222 II.

BURDA  L. CLIFF  Dedov dvor BB 3 3 2 - - 4 4 - 4 - 3 184 II.

PÍCHA  M. BETY  od Buchlovského kamene BB 3 2 - - 3 4 4 - 4 - 3 160 II.

JEŘÁBEK  Z . ARGO  z  Jalovcového  lesa BB O nevypracovaná stopa 3 x oprava NEOBSTÁL

OMS -KARLOVY  VARY -VR-ADAM  M./ROZHODČÍ -Mašlanka T.-Kraus M.-Zavadák V. 27. 9. 2014
NĚMICKÝ J. BADY z Týmova BB 4 4 3 - - 4 4 - 4 - 4 234 I.

BAROCH  M. CEDRA  Dedov  dvor BB 4 3 3 - - 4 4 - 4 - 4 224 I.

JAROŠ  M. GRAN Jelení  cesta BB 4 2 4 - - 4 4 - 4 - 4 224 II. nazn.hláš.4 min.

JANOVSKÝ  M. FERA  z Brdské  hájenky HB 3 3 3 - - 4 4 - 4 - 3 194 II.

SVOBODA  T. BORA  ze Lniště HB 4 1 2 - - O načínání NEOBSTÁL

OMS –TŘEBÍČ – VR-GORA  M./ ROZHODČÍ -Klement A.-Fojtášek R, Švarc J.-Veleba Z. 13. 11. 2014
PLAČKOVÁ  V. AFRA  ze  Skalního BB 4 4 3 - - 4 - 4 - 4 4 246 I.

BLÁHA  C. AKIRA z Kamenácké myslivny BB 4 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 244 I.

TICHÝ  J. CIRA z Kupecké  stezky BB 3 4 3 - - 3 - 4 - 4 4 220 II.

KOMON  D. GAR  Jelení  cesta BB 4 4 - - 4 3 4 - 4 - 4 206 II.

MUTINA  St. DIXI  z Kozmálova BB 3 3 3 - - 3 4 - 4 - 3 188 II.

GARČIC  O. FRIN BB 3 4 2 - - 3 4 - 4 - 3 188 II.

LANG  K. BRIX od Buchlovského kamene BB 3 2 - - 3 4 4 - 4 - 3 160 II.

ŠEVČÍK O. DEDE z Púčikovho  dvora BB 4 1 - - 4 2 3 - 4 - 3 157 III.

ZELINKA  J. PARIS  Vlčí  potok BB 2 3 2 - - 3 3 - 4 - 3 155 III.

HANÁK  Al. ARLENE  z  Vančáku HB 2 2 - - 2 4 4 - 4 - 2 128 III.



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů46

OMS - DĚČÍN – VR-PAVLÍK M./ ROZHODČÍ-Bejček P.-Jeřábek J,Novotný J.-Jemelka B.st. 31. 5. 2014
KRUPIČKA  M. FIBI  z Javornické louky HB 4 4 3 - - ? 4 - 4 - 4 202 I. ?chov.u kusu ???

KRATOCHVÍL  V. EMÍR ze Studnických strání BB 3 4 3 - - 3 4 - 4 - 4 200 II. chybné tabul-
ky!!!!

KOREJS  T. DAR  z Olešnického potoka BB 4 3 2 - - 3 4 - 4 - 4 199 II. koeficienty

JANČI  P. GALLAGHER  Airgialla BB 4 4 - - 4 3 4 - 4 - 4 198 II.

JEMELKA B.ml. ARIS  Silva  Zovolun HB 3 3 2 - - 4 4 - 4 - 4 186 II.

TROCHTA  J. BRENDA  z Kyncelovej BB 2 4 2 - - 4 - 3 4 - 3 171 III.

FENCL  V. GIBS dela Vale dele Houille HB O nevypracovaná stopa 3 x oprava NEOBSTÁL

ZELENKA J. PARIS Vlčí potok BB O nevypracovaná stopa 3 x oprava NEOBSTÁL

PÁTEK  R. BELA Dedov  dvor BB 3 O nevyhledán odlož.kus v limitu NEOBSTÁL

GEBHART  St. BAD z Borečského lesa HB 3 O nevyhledán  odlož.kus v limitu NEOBSTÁL

VLAHÁČ  M. AYLA z Maliníku BB 2 O nevyhledán odlož.kus v limitu NEOBSTÁL

OMS – NOVÝ  JIČÍN -VR-ŠVARC J./ROZHODČÍ-Klement A.-Kopřiva P,Fojtášek-Jadrníček J. 18. 10. 2014
PAVELKA  M. ARON z Pánskej  pažite BB 4 4 4 - - 4 - 4 - 4 4 256 I.

GORA  M. AXA  zo  Zadnej  Šútovky BB 4 4 3 - - 4 - 4 - 4 4 246 I.

MUSIAL  Z. ARKA ze Zahořánek BB 3 4 4 - - 4 4 - - 4 4 232 II.

ZUZANÍK  P. BÁRA z Kupecké stezky BB 3 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 224 II. mladší před 
starším

HALTOF  R. ARON z Doberských  pasek BB 3 4 4 - - 4 4 - 4 - 4 224 II.

SOJA  J. JOLA  odkaz  Diany BB 3 4 3 - - 4 4 - - 4 4 222 II.

PANÁK  J. ANDY z Hodějic HB 3 4 4 - - 4 - 4 - 4 3 218 II.

VÍTEK  M. BAST  z  Borečského  lesa HB 3 4 4 - - 4 4 - 4 - 3 214 II.

VOJTĚCH  L. DEO z  Hradištnice BB 4 2 2 - - 4 4 - 4 - 4 204 II.

HRŮZEK  D. FALCO  z  Javornické  louky HB 3 4 - - 3 4 4 - 4 - 4 190 II.

LEBEDA  P. INKA  odkaz  Diany BB 3 4 - - 3 3 4 - 4 - 3 174 II.

KUCHAŘ  M. BENŽI  z  Jelení obory BB O nevypracovaná stopa -3x oprava NEOBSTÁL

PLEMENO BB BB HB HB SK

POHLAVÍ P F P F F

POČET 43 49 13 14 1

CELKEM ROK 2014 119 – BARVÁŘŮ, 1 – SK, - 92 BB / 27 HB / 1 SK

Ilustrační foto.  Foto: Michal Strakoš
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VyHODNOceNÍ VýcViKOVéHO rOKu 2015

V roce 2015 bylo plánováno 24 předběžných zkoušek  
a 2 soutěže. Uskutečněno bylo 20 akcí, 4 byly zrušeny -OMS-Jab-
lonec  nad Nisou,Karlovy Vary, Domažlice,Praha-venkov.

CELKOVĚ bylo prověřeno 158 barvářů.
BAVORSKÝ  BARVÁŘ - 125 - Pes - 56, Fena - 69,
HANNOVERSKÝ BARVÁŘ - 33 - Pes - Fena - 20
Z tohoto počtu úspěšně absolvovalo předběžné zkoušky 101 

barvářů.
NEOBSTÁLO 57  BARVÁŘŮ.

ZÍSKANÉ OCENĚNÍ:

I. cena 26 BB 21, Pes-8, Fena-13 HB 5, Pes-1, Fena-4
II. cena 44 BB 32, Pes-15, Fena-17 HB 12, Pes-7, Fena-5
III. cena 27 BB 21, Pes-9, Fena-12 HB 6, Pes-2, Fena-4

VYPRACOVÁNÍ STOPY:
hodnocení
zn4 53 BB 44, Pes-17, Fena-27 HB 9, Pes-1, Fena-8
zn.3 52 BB 36, Pes-19, Fena-17 HB 16, Pes-9, Fena-7
zn.2 31 BB 25, Pes-10, Fena-15 HB 6, Pes-2, Fena-4
NEOBSTÁL 15, BB 12, Pes-8, Fena-4, HB 3, Pes-1, Fena -2

VYHLEDÁVÁNÍ ZVĚŘE:
hodnocení
zn.4 72 BB 60, Pes-17, Fena-31 HB 12, Pes-6, Fena-6
zn.3 18 BB 10, Pes-5, Fena-5 HB 8, Pes-2, Fena-6
zn.2 13 BB 10, Pes-3, Fena-7 HB 3, Pes-2, Fena-1
zn.1 10 BB 7, Pes-1, Fena-6 HB 3, Fena-3
NEOBSTÁL 24, BB 19, Pes-9, Fena-10, HB 5, Pes-2, Fena-3

OZNAMOVAČ:
hodnocení
zn.4 21 BB 16, Pes-4, Fena-12 HB 5, Pes-2 hlas. oznam., 
    Fena-3
zn.3 25 BB 21, Pes-11, Fena-10 HB 4, Fena-4
zn.2 23 BB 16, Pes-4, Fena-12 HB 7, Pes-3, Fena-4
zn.1 3 BB Fena -3,

HLÁSIČ:
hodnocení
zn.3 1 BB-Fena-vytrvalé hlášení 10 min.
zn.2 1 HB-Pes-vytrvalé hlášení 5 min.

VODIČ: barvář, který neprokázal OZNAMOVAČE, nebo 
HLASIČE je hodnocen jako VODIČ!!!
hodnocení 
zn.4 8 BB 7, Pes-4, Fena-3 HB 1, Fena-1
zn.3 21 BB 14, Pes-7, Fena-7 HB 7, Fena-7
zn.2 10 BB 8, Pes-7, Fena-1 HB 2, Pes-1, Fena-1

CHOVÁNÍ PSA U ZASTŘELENÉ ZVĚŘE:
hodnocení
zn.4 72 BB 56, Pes-20, Fena-36 HB 16, Pes-5, Fena-11
zn.3 24 BB 17, Pes-10, Fena-7 HB 7, Pes- 4, Fena-3
zn.2 10 BB 8, Pes-4, Fena-4 HB 2, Pes-1, Fena-1
NEOBSTÁL 9, BB 9, Pes-5, Fena-4, HB

VODĚNÍ PSA NA ŘEMENI:
hodnocení 
zn.4 70 BB 55, Pes-24, Fena-31 HB 15, Pes-5, Fena-10
zn.3 9 BB 6, Pes-4, Fena-2 HB 3, Pes-1, Fena-2
zn.2 2 BB 2, Pes-1, Fena-1

VODĚNÍ PSA VOLNĚ:
hodnocení 
zn.4  20 BB 14, Pes-3, Fena-11 HB 6, Pes-4, Fena-2
zn.3 2 BB 2, Pes-2

ODLOŽENÍ PSA NA ŘEMENI:
hodnocení 
zn.4 80 BB 60, Pes-28, Fena-32 HB 20, Pes-7, Fena-13
zn.3 7 BB 5, Pes-2, Fena-3 HB 2, Pes-2
NEOBSTÁL 7, BB 6, Pes-2, Fena-4, HB 1, Fena-1

ODLOŽENÍ PSA VOLNĚ:
hodnocení 
zn.4 8 BB 7, Pes-2, Fena-5 HB 1, Fena

CHUŤ DO PRÁCE:
hodnocení 
zn.4 66 BB 52, Pes-22, Fena-30 HB 14, Pes-4, Fena-10
zn.3 27 BB 18, Pes-9, Fena-9 HB 9, Pes-6, Fena-3
zn.2 3 BB 3, Pes-1, Fena-2 

Psovodi a jejich barváři, kteří získali I. cenu a ve všech discipli-
nách byl barvář hodnocen
známkou - 4 - s kvalifikací OZNAMOVAČ.

1. ADAM M. GINA z Chorváta BB 248 b.
2. HUBÍK H. CINTY z Borečského lesa HB 248 b.
3. KOPŘIVA P. EMA z Rožnovských pasek HB 248 b.
4. ZMEŠKAL  J. ALKA z Velkého Lopeníku BB 248 b.
5. BÁČOVÁ H. FIDO z Rychlebu BB 244 b.
6. KRÁČMERA J.  ARON od Bublavé skály BB 244 b.
7. KRÁL  J. HARA Jelení cesta BB 244 b.
8. MACHKOVÁ B. BESY z Maliníku BB 244 b.
9. MINAŘÍK Z.  ASTA od Uja Laca BB 244 b.
10. SLABOVÁ M.  ITRIS z Kobarče BB 244 b.
11. ZVÁNOVEC A.  ALKA z Velkého Lopeníku BB 244 b.

Psovodi a jejich barváři, kteří získali II. cenu a byli hodnoceni  
v nové disciplině známkou - 4 -

HLASITÝ  OZNAMOVAČ:
ŠELIGA J. AKIM z Hodějic HB 218 b. 
- při oznamování hlásil
SOLAR K. ARGO z Hrachovecké salaše HB 218 b.
- při oznamování hlásil

Psovodi a jejich barváři,kteří získali I.cenu s klasifikací  HLÁSIČ:
GORA M. PERY z Lubochnianskej doliny BB 261 b. 
zn.3 - vytrvalé hlášení 10 min.
ZAVAĎÁK V. BRUNO von der Wilden Endert HB 238 b
zn.2 - vytrvalé hlášení 5 min.
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Barvář, který neprokáže oznamování nebo hlášení, je klasifiko-
ván jako VODIČ !!
Psovodi a jejich baváři, kteří získali I. cenu a ve všech discipli-
nách byl barvář 
hodnocen známkou - 4 - s kvalifikací VODIČ !!

 ZAPLETAL J. ARAGON z Pod Břidličné Hory BB 212 b.

Vyhodnocení výcvikového roku a provedení rekapitulace  
jednotlivých disciplin na předběžných zkouškách dává ucele-
ný obraz výsledků přípravy barvářů k získání lovecké upotře-
bitelnosti.
Rozebral jsem, čeho bylo dosaženo, jak byly splněny naše 
předpoklady, zdali jsme dosáhli požadovaného výsledku, po-
případě co se nám nepodařilo splnit podle našich představ. 
Je však nutné si také ujasnit, jaké přijmout opatření v naší 
další činnosti k odstranění chyb a závad, které snižují vý-
kon a hodnocení barvářů. V organizování výcvikových dnů 
je nutné zaměřit pozornost na metodiku výcviku barváře do 
jednotlivých disciplín postupem od jednoduchého cviku ke 
složitému výkonu, ovšem to obnáší znalost této oblasti tak, 
aby se nestalo, že psovod je postaven na práci na stopě 12 
hod. staré a se svým barvářem ještě nepracoval ani na čers-
tvé stopě. Dále je nutné, a to je nejvíc důležité, systematic-
ký výcvik a upevňování jednotlivých cviků. Je lépe denně 
cvičit pět minut, než jednou za týden pět hodin. Úroveň  
a připravenost jednotlivých barvářů na předběžných zkouš-
kách a jejich výslednost nedělá rozhodčí, ale každý vůdce si 
svého psa připravuje sám, což je také vizitka jeho osoby a vý-
kon je úměrný samotné přípravě.Vynikající výsledky, nebo 
naopak slabá připravenost barváře je v konkretním přístupu 
každého cvičitele.
Podle hodnocení vrchních rozhodčích byly předběžné zkoušky 
vždy dobře připraveny a po stránce organizační nebylo zjištěno 
závad odporujících zkušebnímu řádu.Vrchní rozhodčí však musí 
více pozornosti a důslednosti věnovat vyplňování dokumentace 
od rozhodčích, vždyť tabulka rozhodčího je úřední dokument  
a jako takový musí splňovat požadavky zkušebního řádu.

 Mojmír Kabát

JINÉ DRUHY ZKOUŠEK, KTERÉ ÚSPĚŠNĚ 
BARVÁŘI VYKONALI.

V první řadě je nutné, aby barvář úspěšně splnil předběžné 
zkoušky jako jeho hlavní klasifikaci. Potom už záleží na vůdci 
jak se, bude angažovat v jiných druzích zkoušek odpovídajících 
vlastnotem barváře. Určitě není vhodná účast na zkouškách  
honičů, která je založena na práci klasického honiče. Vzhledem 
k tomu,že jsem obdržel výsledky těchto jiných zkoušek, uvedu 
výsledky.

MEZINÁRODNÍ a REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 
BARVÁŘŮ POLSKO

GORA M. AXA zo Zadnej Šútovky 110 b. I.c. CPC, CACIT. BB
GORA M. PERY z Lubochnianskej dol. 100 b. I.c. res. CACIT. BB
GORA  M. PERY z Lubochnianskej dol. 100 b. I.c. reg. soutěž BB
Barvářské zkoušky honičů.

GORA M. PERY z Lubochnianskej doliny BB 204 b. I.c.
ZÁBRAN J. FALKO od Řeky Hvozdnice BB 201 b.I.c.
SLOVÁČEK Z. BÁRA Kamený Grúň BB 199 b. I.c.
MAŠTERA M. BAK z Revíru Radhošť HB 196 b. I.c.
KOČÍŘ K.  ANDY z Hrachovecké salaše HB 188 b. I.c.
GORA M.  TRIXI z Jedlové stráně BB 181 b.I.c.
KOPKA  J. ARA z Nectavského údolí BB 176 b.I.c.
NOVOTNÝ M. CITA z Jelení obory BB 176 b.I.c.
DĚDEK M. AGI Flora od Kravař.zámku BB 173 b.I.c.
HORÁK P. ÁJA z Jeníkovej zahrady BB 176 b.I.c.

Barvářské zkoušky pro jezevčíkya teriéry.

VELEBOVÁ M. FRIDA z Rychlebu BB 80 b. I.c.
KORČÍK P.  ARON z Kameňácké myslivny BB 62 b  II.c.
NOVOTNÝ M. CITA z Jelení obory BB 62 b. II.c.
STEJSKAL M. ASTA Betty z Vtáčnikov BB 57  b. 
II.c.

 Mojmír  Kabát

Na předběžných zkouškách v roce 2015
NEOBSTÁLO 57 barvářů.

VYPRACOVÁNÍ STOPY 
15-barvářů BB 12, Pes-8, Fena-4 HB 3, Pes-1, Fena-2

VYHLEDÁVÁNÍ 
25-barvářů BB 20, Pes-9, Fena-11 HB 5, Pes-2, Fena-3

CHOV.u ZASTŘ.ZVĚŘE
9-barvářů BB 9, Pes-5, Fena-4, /načínání, hlasitost/

ODLOŽENÍ na ŘEM., 
7-barvářů,  BB 6, Pes-2, Fena-4,  HB-Fena-1

 Mojmír Kabát

Ilustrační foto. 
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1 ADAM  J. FOX  z Rožnovských pasek BB 2 1 1 70 9.210,- 6 790 1.800m

2 CLEAR z Borečského lesa HB 2 2 2 61 3.660, 3.660,-   500m 10/2/2016

3 KONOPÁSEK  F. DONAR z Prokopské hájenky HB 4 4 3 1 240 1.224,- 1.224,- 600m

4 HUBÍK  H. CINTY z Borečského lesa HB 4 3 2 1 136 12.534,. 12.534,- 1.300m 1x

5 PETERKA  M. BARON z Cínoveckého vrchu BB 4 4 3 1 108 5.790,- 5.790,- 800m 2x chov.

6 ALEXA  J. CINO od Vyžníka BB 5 5 4 1 174 9.210,- 9.210,- 400m 2x chov.

7 BÁČOVÁ  H. ENDY z Rychlebu BB 5 4 3 1 220 19.000,. 20.000,- 39.000,- 640m 1x chov.

8 ŽIŽKA  D. OGGI  z Mechova HB 5 4 1 2 1 178 11.495,- 16.800,- 28.295,- 800m 2x

9 SOLAR  K. ARGO z Hrachovecké salaše HB 6 5 3 2 275 22.010,- 22.010,- 1.670m 2x

10 BERÁNEK  V. CITA z Kamenného moře HB 6 3 2 1 203 17.574,- 10.000,- 27.574,- 583m 2x

11 ŠPRINGLOVÁ  H. CHYRA  Vatrová BB 7 5 2 2 1 260 18.000,- 18.000,- 150m 1x

12 KOLÁČEK  F. CESSY zPúčikovho dvora BB 7 6 1 3 2 267 19.625,- 7.000,- 26.625,- 900m 3x chov.

13 POLÁCH  P. JELKA Odkaz Diany BB 7 5 4 1 245 16.350,- 16.350,- 1.071m

14 HUBÍKOVÁ  V. ATMA z Jelení louky HB 8 4 1 3 215 13.450,- 7.000,- 20.450,- 1.184m 3x

15 KRAUS  T. CORA od Řeky Hvozdnice BB 9 8 2 4 2 221 13.682,- 20.000,- 33.682,- 800m 2x

16 ŠKUREK  D. DORA od Laka Jezera BB 9 8 2 6 452 20.929,- 20.929,- 850m 4x chov.

17 HENNRICH   P. HENRI Kladsko BB 9 5 1 4 145 6.500.- 6.500,- 500m 5x

18 STRAKA P. ENDY z Prokopské hájenky HB 10 8 7 1 310 26.185,- 164.983,- 191.168,- 150m

19 ŽÁČEK  J. AGÁTA z Mlžných pustin BB 10 8 2 2 4 247 15.371,- 15.371,- 500m

20 LOREK  V. DRAGO z Jelení louky HB 10 9 8 1 501 47.197,- 10.000,- 57.197,- 750m 2x

21 SROKA L. FELI z Rožnovských pasek BB 10 9 5 4 265 14.900,- 14.900,- 450m 4x

22 DROBNÝ  D. ARNY z Hrachovecké salaše HB 10 6 1 3 2 280 16.800,- 16.800,-  400m

23 MOSTECKÝ J. HARDY Baškin dvor BB 11 11 4 3 4 neuvedeno 800m 3x

24 ŠPELINA  J. DÉMON od Laka jezera BB 11 9 7 2 316 18.590,- 18.590,-  800m 2x chov.

25 KUBIŠ M. ADAR z Borečského lesa HB 12 7 4 2 1 510 31.708,- 63.000,- 94.708,- 955m

26 RAUCH  J. CORA z Vodických pramenů BB 12 9 4 4 1 307 21.695,- 21.695,- 730m 4x chov.

27 SOCHOR  J. CITA z Hampuše BB 12 10 4 3 3 491 32.455,- 56.000,- 88.455,- 550m 1x

28 HENNRICH  P. BIXI z Cínoveckého vrchu BB 12 8 2 5 1 335 16.110,- 30.000,- 46.110,- 300m 6x

29 SOCHOR J. BASTY z Cínoveckého vrchu BB 13 12 7 4 1 761 46.045,- 90.500,- 136.545,- 470m 2x

30 HENNRICH  P. AGNES z Cínoveckého vrchu BB 13 8 2 5 1 435 19.300,- 10.000,- 29.300,- 800m 6x chov.

31 STANĚK  P. BARY z Borečského lesa HB 14 7 2 3 2 279 16.720,- 8.300,- 25.020,- 156m 6x

32 DROBNÝ D. ERINA spod Dubia HB 18 12 9 3 515 27.300,- 8.500,- 35.800,- 480m 5x

33 SOLAR  V. BONA ze Lniště HB 22 14 8 4 2 766 67.766,- 48.000,- 115.766,- 450m

34 VARVAŘOVSKÝ L.n DESY z Prokopské hájenky HB 18 12 5 7 481 34.370,- 34.370,- 516m 3x

35 DVOŘÁK  D. FRAM z Javornické louky HB 28 22 20 2 800 36.000,- 10.000,- 46.000,- 860m 3x

36 HUBÍK H.ml. AZZY z Borečského lesa HB 31 23 8 10 5 1 367 72.600,- 142.000,- 214.600,- 980m 11x chov.

37 HASENOHRL R. DOLLY z Ivetkinho dvora BB 32 31 15 15 1 1.550,- 124.000,- 124.009,- 209.300,- 500m 6x

38 RAJNIŠ V. BERTA z Cínoveckého vrchu BB 33 21 15 6 777 38.130,- 37.000,- 75.130,- 457m 7x chov.

39 VARVAŘOVSKÝ.L. ENDY z Třítrubeckého polesí HB 41 27 5 19 3 1.400,- 99.200,- 120.000,- 219.200,- 1346m 12x chov.
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40 VODOLAN L. EDA Jakubianský potok BB 45 25 16 3 6 1.494 139.006,- 204.000,- 343.006,- 1.670m 21x chov.

41 SCHUBERT  P. EMY z Rožnovských pasek BB 50 26 3 10 13 903 66.822,- 160.736,- 227.558,- 400m 7x

42 STRAKOŠ  M. LERO Vrátná dolina BB 54 31 20 4 7 1.749    145.749,- 473.800,- 619.549,- 450m 12x

43 HASENOHRL R. CESAR z Novodomských bažin BB 119 81 40 32 9 4.405 352.400,- 432.400,- 784.800,- 1.000m 22x

44 HAVLÍČEK Z., 
BLECHOVÁ P.

ARAM Strelitz Alt HB 23 17 4 11 2 816 40.800,- 40.800,- 870m 3x

VÝSLEDKY DLE PLEMEN - 25 BB 661 463 188 188 90 21.877 1562.912, 2146.128 3709.040, 153x

18 HB 283 189 64 98 27 9.333 598.593, 609.183,- 1207.176,- 57x

CELKEM ROK 2015 - 43 SUM 944 652 252 286 117 31.210 2131.505 2755.311, 4916.216,- 210x

0

STÁŘÍ BARVÁŘŮ od 8měs. do 2 roků 12 barvářů 0

na dosledech 3.roky - 6.roků 22 barvářů 0

počet 7.roků - 10.roků 9 barvářů 0

11.roků  -0,12 roků - 1 barvář 0

INDIVIDUÁLNÍ HLAVNÍ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ ROK 2015
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1 7.2.2015 KOUKOLÍK  L. CVIK z Valašska BB sika 4 3 4 4 4 254 I. Průšovic Plzeň   -    - 2.000 m 16,50 hod.

2 9.12.2014 ČECHOTOVSKÝ  A. THINCKA  Rhana  Rutbekervelt BB černá 3    -      - 4 4 154. III. Pavlík Trutnov   -    - 600m,13 hod.

3 4.3.2015 NEKL  M. ERON ze Studnických  strání BB černá 4 3 4 4 4 254 I. Plaňanský Příbram   -   - 2.300 m,16 hod.

4 7.3.2015 NESPĚŠNÝ  M. AŠKA  Plantago BB černá 4    -      - 4 4 184 I. PLCH Svitavy - - 2.300 m 12,45 hod.

5 7.3.2015 KLAIL  M. CONY  Brita   Bety BB černá 4 - - 4 3 174 II. Plaňanský Plzeň - - 1.640 m, 5,45 hod.

6 20.4.2015 SKÁCIL  J.ml. CEZAR z Babinej  hory BB černá 4 - - 4 4 184 III. Hasoň Zlín - - 650 m, 8,40 hod.

7 21.5.2015 KUBIŠ  M. ADAR  z  Borečského  lesa HB černá 4 - - 3 4 178 II. Jeřábek Č.Lípa - - 1.608 m,12,13 hod

8 14.5.2015 PALÁN   J. ADEL Banka z Bílé kuchyně BB černá 4 - - 4 4 184 II. Novotný Liberec - - 1.700 m,12,30 hod.

9 25.8.2015 VARVAŘOVSKÝ L.ml. DESSI z Prokopské hájenky HB vys.laň 3 3 4 4 4 224 II. Šefl Příbram - - 800 m,14 hod.

10 9.11.2015 VONDRÁČEK  J. BAK  z  Cínoveckého  vrchu BB černá 4 - - 4 4 184 II. Novotný Liberec - - 1.750 m,13,30hod.

11 24.11.2015 PAVELKA  M. ARON  z Pánskej  Pažity BB jelen 4 4 4 4 4 264 I. Kopřiva Vsetín - - 700 m,st 300štv.6,30hod.

Ilustrační foto.  Foto: Michal Strakoš
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PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ 2015
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OMS – DĚČÍN – VR – JEŘÁBEK J./ ROZHODČÍ: Jemelka B.-Jemelka B.ml. - Buršík O. – 13. 6. 2015
STRAKA P. ENDY z Prokopské hájenky HB - - - - II.

RŮŽIČKA J. BESSI  ze  Skalního BB - - - O - - NEOBSTÁL – opustil  stanoviště při odložení.

DROBNÝ D. ARNY  z Hrachovecké salaše HB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

ČARGO K. GRIN BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

LUKÁČ M. BENDERA Sfora Nemroda BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

BAREŠ P. FIFI  ze Studnických strání BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

ŠPRINGLOVÁ H. CHYRA   Vatrová BB barvář nesplňoval  stáří  12 měsíců - vyloučen z posuzování

OMS – JABLONEC nad Nisou – VR – BEJČEK P./ ROZHODČÍ: Novotný J., Plíšek J. – 22. 8. 2015
LANGR V. ARTEMIDE HB - - - O hlasitý NEOBSTÁL

OMS – TRUTNOV – VR– PAVLÍK M./ ROZHODČÍ: Skrbek P., Bejček P.
ŠELIGA J. Akim  z Hodějic HB - - - - II. hlasitý oznamovač

REJDÁK J. FAKO  z  Olešnického  potoka BB - - - - II.

SLOVÁČEK Z. BÁRA  kamenný Grúň BB - - O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

SVOBODA V. FRED  z  Olešnického potoka BB - - O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

VIDRNOVÁ I. CIRO  Plantago BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – PLZEŇ – VR – KABÁT M./ ROZHODČÍ: Procházka V., Kumpa Vl. – 5. 9. 2015
HERIAN V. CHYRA  Vatrová BB - - - - II.

VLČEK A. HEDA spod Oravského hradu BB - - O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

SLACH Z. DINA  z  Kozmálova BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

ROUBAL R. CIRO  Mútňanská  dolina BB ? - ? O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

LUKÁČ M. BENDERA Sfora Nemroda BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – TACHOV – VR– JEŘÁBEK J./ ROZHODČÍ: Rajniš V., Solar V, Adam M., Zavaďák V. – 13. 9. 2015
VIDRNOVÁ I. CIRO  Plantago BB - - - - I.

SOLAR K. ARGO z Hrachovecké salaše HB - - - - II. hlasitě oznamuje

OBERMAJER J. HES Kladsko BB - - - - II.

ŠAFAŘÍK J. ALMA von Lischnitz Berg BB - - - - II.

SCHUBERT P. BORKA  z  Týmova BB - - - - II.

KUBÁNKOVÁ M. IKAR  Vrátná dolina BB - - - - III.

HASENOHRL R. DOLLY  z Ivetkinho dvora BB - - - - III.

FRISCH J. AXA  von  Lischnitz  Berg BB - - O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

OMS – TEPLICE – VR – SOLAR V./ ROZHODČÍ: Vavařovský L., Rajniš V., Novotný J., Tipman L.
PRŮŠOVIC J. CORA  z  Borečského  lesa HB -- - - - I.

HENNRICH P. HENRI  Kladsko BB - - - - II.

POŽIVIL V. BONA  spod  Malenice BB - - - - III.

HARTNER N. DORIS  z Babinej  hory BB - - - - III.

HORIG M . LARA  z Popovej  debry HB - - - - III.

SCHWEIGEL C. HEX  Jakubianský  potok BB - - - - III.

VOPÁLKA MELICHAROVÁ AXA  z  Pánskej  pažite BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

ŠPRINGLOVÁ H. CHYRA  Vatrová BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

RŮŽIČKA J. BESSY  ze  Skalního BB - - - O - - NEOBSTÁL opustil místo odložení

OMS – ŠUMPERK – VR – KOUBA J./ ROZHODČÍ: Vrba R., Lebeda P., Polách P., Adam., Čekatel: Venus J. – 23. 10. 2015
HUBÍK H. CINTY  z  Borečského  lesa HB - - - - I.

BŘEZINA F. ANDRA  z Kameňácké  myslivny BB - - - - I.
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BÁRTA P. AJKA z  Pánskej  pažite BB - - - - I.

PETŘÍK L. GASTON  od Řeky  Hvozdnice BB - - - - I.

ZATLOUKAL M. BLESK spod Břidličné hory BB - - - - II.

FIŠNAR J. BRIX  z  Maliníku BB - - - - II.

HROCH M. BEN Flora od Kravařského zámku BB - - - - II.

BÁČOVÁ H. FIDO  z  Rychlebu BB CHYBÍ HODNOCENÍ ? O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

TALANDA P. BRUTUS  Svrčník BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – RYCHNOV nad KNĚŽNOU – VR – BEJČEK P./ ROZHODČÍ: Švanda P., Plíšek J. – 17. 10. 2015
KULIČKA Z. AMANDA zo Šindlového lesa BB - - - - II.

DROBNÝ D . ARNY  z Hrachovecké salaše HB - - - - II.

MIHULKA V . ART  ze Záhořánek BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

ČEJCHAN J. ARAM  z Hrachovecké  salaše HB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

BRŮNA Z. FOX  Jelení  cesta BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

PAUK F. DARA  z  Prokopské  hájenky HB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – KLATOVY – VR – KABÁT M./ ROZHODČÍ: Bauch D., Procházka V., Kec J., Kumpa Vl. – 17. 10. 2015
PIKEŠ V. BIRA  Dedov dvor BB - - - - III. mladší před starším

VLČEK A . HEDA spod Oravského hradu BB - - - - III.

PEŠL J. ASLAN z Kameňácké myslivny BB - - - - III.

FRISCH J. AXA  von  Lischnitz  Berg BB - - - - III.

ŠAFAŘÍK J. RUBY  z  Medníku HB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

VOPÁLKA MELICHAROVÁ AXA z Pánskej pažite BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

KOPAČKA J. ALMA z Velkého  Lopeníku BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

ČESAL J. ARČI  Plantago BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

KRULEC Z. GINA ze Studnických  strání BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

FUCHS J. HRON  Jelení  cesta BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – PRACHATICE – VR – MOSTECKÝ J./ ROZHODČÍ: Kabát M., Plch K., Skála J., Alexa J. – 24. 10. 2015
ZMEŠKAL J. ALKA  z Velkého Lopeníku BB - - - - I.

ZVÁNOVEC A. BRENDA spod Břidličné hory BB - - - - I. mladší před starším

KRÁL J. HARA  Jelení  cesta BB - - - - I.

KOLÁČEK F. ANGEE  od Milonského potoka BB - - - - I.

HORÁČEK M. HEIDY  Jelení  cesta BB - - - - II.

PIKEŠ V. BIRA Dedov  dvor BB -- - - - II.

KALVAS P. ARON z Velkého  Loponíku BB -- - - - II.

KOUBEK O. BRITA  z  Viňanského  jazera BB - - - - II.

SLAVÍK P. CYR  z  Revíru  Radhošt HB - - - - II.

KOŘENSKÝ V. HANY  Kladsko BB - - - - III.

HÉDL M. CHILLI  Vatrová      BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

ŠENBAUER J. ALAN  z  Janíkovej  záhrady BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL náhradní vůdce-nezkušený

OMS – JABLONEC nad NISOU – VR – BEJČEK P./ ROZHODČÍ: Jemelka B., Plíšek J. – 24. 10. 2015
KITTEL W. BONTI  z  Maliníku BB - - - - II.

ČERNÝ J. BAKCHUS zo Zakliatej  hory BB - - - - II.

BRŮNA Z. FOX Jelení cesta BB - - - - II.

SVOBODA V. FRED  z  Olešnického potoka BB - - - - II.

LANGR V. ARTEMIDE HB - - - - III.

RŮŽIČKA J. BESSY  ze  Skalního BB - - - O - - NEOBSTÁL opustil místo odložení

OMS – PRACHATICE – VR – MOSTECKÝ J./ ROZHODČÍ: Kabát M., Plch K., Alexa J., Skála J. – 19. 9. 2015
MACHKOVÁ B. BESSY  z  Maliníku BB - - - - I. mladší před starším

SLABOVÁ H. ITRIS  z  Kobarče BB - - - - I.

KELTNER Martin EVA  Jakubov dvor BB - - - - II.

SLABA R. FOREST  Jakubov  dvor BB - - - - II.

SUK  F. FERY  Jakubov  dvor BB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL
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ZMEŠKAL J. ALKA  z  Velkého  Lopeníku BB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

OMS – ČESKÁ LÍPA – VR – HUBÍK H./ ROZHODČÍ: Jemelka B., Buršík O. – 31. 10. 2015
BRET  J. AIMI  Moja  z  Radhoště BB - - - - III.

JURÁŇ  M. AXA  z Hrachovecké salaše HB - - nevyhodnoceno ? ? NEOBSTÁL

ŠÍMA  M. BARD  ze  Skalního BB - - - O h l a s i t ý NEOBSTÁL

MELICHAL  A. ASTA  z  Hornických  skal BB O nevyhledal odložený kus zvěře v limitu NEOBSTÁL

TEJNIL  L. ARTEMIDE HB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – PŘÍBRAM – VR – ADAM M./ ROZHODČÍ: Varvařovský L., Šefl J., Solar V., Zavaďák V. – 24. 10. 2015
KRÁČMERA  J. ARON  od  Bublavé  skály BB - - - - I.

MRAČEK  J. BRIANA  z  Dubového vrchu BB - - - - II.

LUKÁČ  M. BENDERA Sfora Nemroda BB - - - - II.

PLAŇANSKÝ K. HERA  Černý vrch BB - - - - II.

JURÁŇ  M. AXA  z Hrachovecké  salaše HB - - - - III.

KRÁL  M. CELESTE z Jelení obory BB - - - - III.

FALTYS  L. HERO  Jelení  cesta BB - - - - III.

SZABO  R. HARO  z  Chorváta BB - - ? O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL chybí hodnocení!!!

HEJLEK  M. ELIZABET z Olešnického potoka BB - - ? O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL chybí hodnocení!!!

ŠMEJKAL  J. ALF z Pod Břidličné hory BB - - ? O načínání zastřel.zvěře NEOBSTÁL

GOLDT  T. DINA z  Hradištnice BB O nevypracovaná stopa  3x oprava NEOBSTÁL

OMS – FRÝDEK – MÍSTEK – VR – KROP Vl./ ROZHODČÍ: Fojtášek R., Hlisnikovský J., Klement A., Kopřiva P. – 26. 9. 2015
GORA  M. PERY z Lubochňanské doliny BB - - - - I. vytrvalé hláš.10 min.

TROJKA  R. FRENA  Klobušnice BB - - - - I.

MARTÍNEK  S. AGINA z Toužimského  revíru BB - - - - I.

VRBICA  T. CAR z Borečského lesa HB - - - - II.

MŮČKA  L. ATINA z Hornických skal BB - - - - II.

ROZSYPAL  J. GERO od  řeky Hvozdnice BB - - - - III.

KADLČÍK  M. BRIT  od Kravařského  zámku BB - - - - III.

VOJTĚCH  L. DRAGO z Jelení louky HB - - - - III.

BENDA V. CIRA z Kozmálova BB - - - - III.

OMS – CHOMUTOV – VR – PAVLÍK M./ ROZHODČÍ: Macek J., Školník J., Solar V., Kraus M. – 17. 10. 2015
ADAM  M. GINA  z  Chorváta BB -- - - - I.

ZAVAĎÁK  V. BRUNO von der Vilden Endert HB - - - - I. vytrvalé hláš.5 min.

ŽENÍŠEK  J. BETY  z  Dubového  vrchu BB -- - - - II.

DUBEŇ  M. ARKA  od Žeberka HB - - - - II.

KLEMŠA  D. CAR z Křivoklátských říjišť HB - - - - II.

SLABÝ  J. CARA z Revíru Radhošt HB - - - - II.

RŮŽIČKA J. BESSY  ze  Skalního BB - - - O odložení – 
volno

NEOBSTÁL opustil místo odlož.

MELICHAR  A. ASTA z Hornických skal BB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

KRÁLÍK  J. ARON   Lúčný  Vrch BB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

STAŠEK  M. AXA  od  Žeberka HB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

BÁRT  J. AJKA od Uja Laca BB ? O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

OMS – UHERSKÉ HRADIŠTĚ – VR – SKÁCIL J./ ROZHODČÍ: Vrba R., Hubík H., Plch K., Hauerland F. – 7. 11. 2015
BÁČOVÁ  H. FIDO  z  Rychlebu BB - - - - I.

ZAPLETAL  J. ARAGON  z Pod Břidličné hory BB - - - - I.

MATĚJČEK  R. GREG II  Tri  Studne BB - - - - II.

BAIER  T. EBBY  z Olešnického potoka BB - - - - II.

GABRHEL  B. AKIM z Velkého  Lopeníku BB - - - - III.

BURIÁNEK  P. JAMBI z Liptovských Revúc BB - - - - III.

ROSŮLEK  O. IRON z Liptovských Revúc BB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

TESAŘ  R. DAKY  z Kupecké stezky BB - - - O hlasitý NEOBSTÁL hlasitý na místě odlož.
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HASOŇ  P. ANDY z Velkého  Lopeníku BB O nevyhledal položený kus zvěře NEOBSTÁL

RAČANSKÝ  P. ARAM z Kameňácké myslivny BB O nevypracovaná  stopa  - 3 x oprava NEOBSTÁL

HEIDL  M. CHILLI  Vatrová      BB O nevypracovaná  stopa  - 3 x oprava NEOBSTÁL

OMS – JIČÍN – VR – PAVLÍK M./ ROZHODČÍ: Školník J., Skrbek P. – 8. 11. 2015
BAREŠ P. FIFI ze Studnických strání BB - - - - I.

NOVOTNÝ M. EXA z Prokopské hájenky HB - - - - II.

HRYZLÍK M. CLEAR z Borečského lesa HB - - - - II.

ČERNÝ  A. CESAR  z  Ivetkinho  dvora BB - - - - II.

FLÍDR  P. NORT  Minas Ithilien HB - - - - III.

KRÁLÍK  J. ARON  Lúčný vrch BB O nevypracovaná  stopa  - 3 x oprava NEOBSTÁL

OMS – TŘEBÍČ – VR – GORA M./ ROZHODČÍ: Fojtášek R., Hlisnikovský J., Veleba Z., Adam J. – 22. 11. 2015
MINAŘÍK  Z. ASTA od Uja Laca BB - - - - I.

ZVONÍČEK  B. GOLF od Řeky Hvozdnice BB - - - - I.

KOCIAN  J. AGÁTA  z Hrachovecké salaše HB - - - - I.

MAREŠ J. GABRA od Řeky Hvozdnice BB - - - - II.

DOLEŽAL  M. GRANT  ze Studnických strání BB - - - - II.

KOSTIHOVÁ  I. ARKA  Barka z Bílé kuchyně BB - - - - II.

KRÁČMAR  P. BESSYz Jelení obory BB - - - - II.

SKÁLA  J. IDOL  Vrátna Dolina BB - - - - III.

HEIDL  M. CHILLY   Vatrová BB - - - - III.

HASENOHRL  R. DOLLY  z  Ivetkinho  dvora BB - - nedokončil zkoušku NEOBSTÁL

HORÁK  P. ÁJA  z  Janíkovej BB není  zaznamenáno  hodnocení ? NEOBSTÁL

TROJAN  Z. JENA  Vrátna Dolina BB vyloučena  z  posuzování  - hárání

OMS – NOVÝ JIČÍN – VR – FOJTÁŠEK R./ ROZHODČÍ: Lebeda P., Gora M., Klement A., Polách P. – 10. 10. 2015
KOPŘIVA  P. EMA  z  Rožnovských pasek HB - - - - I.

ROZSYPAL J. GERO  od  Řeky Hvozdnice BB - - - - I.

KUČERA  P. CORA z revíru  Radhošt HB - - - - II.

KORYTÁŘ  F. DIXI  z  Rožnovských  pasek HB - - - - III.

MINAŘÍK  Z. ASTA  od  Uja  Laca BB - - - - III.

PANÁK  J. JASNÁ  Vrátna Dolina BB O nevyhledal  položený  kus  zvěře NEOBSTÁL

ZAPLETAL  J. ARAGORN spod Břidličné hory BB O nevyhledal  položený  kus  zvěře NEOBSTÁL

KOPECKÝ  J. FANY  z  Javornické  louky HB O nevyhledal  položený  kus  zvěře NEOBSTÁL

CELKEM  ROK  2015  PROVĚŘENO  158  BARVÁŘŮ – BB – 125 – P – 56, F – 69 / HB – 33 – P – 13, F – 20
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6. rOčNÍK regiONálNÍ SOutěže barVářů  
mOraVSKý pOHár 16. - 18. 10. 2015

6. ročník regionální soutěže barvářů Moravský pohár s udě-
lením titulu CACT se uskutečnil ve dnech 16. - 18. 10. 2015  
v Rapotíně a Loučné nad Desnou v honitbách LČR,s.p. LS Louč-
ná nad Desnou a MS Rapotín. Pořadatelem soutěže byla Česko-
moravská kynologická jednota a Českomoravský klub chovatelů 
barvářů, z. s. ve spolupráci s OMS Šumperk a Lesy České repub-
liky, s.p. – LS Loučná nad Desnou.  

Pořadatelské zajištění soutěže:
Ředitel soutěže:   Ing. Ján Dvořák, 
 lesní správce LS Loučná nad Desnou
Správce soutěže:   Rudolf Vrba
Jednatel soutěže: Ing. Hana Báčová
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Jadrníček
Rozhodčí : Ing. Karel Plch, Petr Polách, Josef Kouba,
 Jiří Skácil, Aleš Klement, Michal Strakoš

STATUT SOUTĚŽE:
Na soutěži „Moravský pohár“ se posuzovalo dle platného Zku-

šebního řádu pro soutěže barvářů platného od 1. 1. 2015. Soutěž  
byla vypsána pro 10 psů a fen HB a BB.

ZKOUŠENÉ DISCIPLÍNY:
1. Vyhledání nástřelu
2. Dosled na řemeni nebo na volno
3. Šoulačka s odložením
4. Zkouška oznamovače, hlasitého 
 oznamovače, hlásiče a vodiče
5. Chování u kusu
6. Chuť do práce

PRŮBĚH SOUTĚŽE MORAVSKÝ POHÁR:
Pátek 16. 10. 2015
13.00 hod. Sraz rozhodčích v RK Losinka
13.30 – 17.00 hod. Šlapání dlouhých stop
16.00 – 18.00 hod. Příjezd, presence a ubytování účastníků   

 soutěže v rekreačním komplexu „Losinka“
18.30 – 19.00 hod. Presence účastníků, přejímka psů, 
 veterinární prohlídka (RK Losinka)
19.00 hod. Porada rozhodčích, vůdců barvářů, 
 organizačního výboru, organizační 
 pokyny (RK Losinka), rozlosování soutěže
Sobota 17. 10. 2015
8.30 hod. Slavnostní zahájení soutěže 
 „Moravský pohár“ v RK „Losinka“
9.00 – 16.00 hod. Práce v honitbách Černá Stráň, Vozka, 
 Kamenec, dlouhé stopy, plnění disciplin 
 soutěže: 1. Vyhledání nástřelu, 
 2. Dosled na řemeni nebo na volno
18.00 hod. Porada rozhodčích po prvním dni soutěže
19.00 hod. Společenské posezení s občerstvením, 
 hudbou a tancem 
Neděle 18. 10. 2015
6.00 hod. Šlapání krátkých stop
9.00 hod. Nástup k druhému dni soutěže, 
 organizační pokyny

9.30 -13.00 hod. Práce v honitbě Rapotín, plnění disciplín 
 soutěže: 3) Šoulačka s odložením, 
 4) Zkouška oznamovače, hlasitého 
 oznamovače, hlásiče a vodiče, 
 5) Chování u kusu, 6) Chuť do práce
14.00 hod. Porada rozhodčích, sečtení 
 výsledků soutěže
15.00 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků 
 6. ročníku soutěže „Moravský pohár“  
 v RK „Losinka“

DISCIPLÍNY SOUTĚŽE PROBÍHALY V NÁSLEDUJÍ-
CÍCH HONITBÁCH:

Název honitby Držitel honitby Uživatel honitby Stopy 

Vozka LČR,s.p., LS Loučná n.D. LČR,s.p., LS Loučná n.D. 12 h. + (č.1-č.3)

Černá Stráň LČR,s.p., LS Loučná n.D. MS Ulrich 12 h + (č.4, č.5)

Kamenec LČR,s.p., LS Loučná n.D. PALAM, s.r.o. 12 h + (č.6- č.10)

Rapotín HS Rapotín MS Rapotín 3 h.+

Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem v sobotu 17. 10. 
2015 v 8.30 hod. v rekreačním komplexu Losinka v Rapotíně za 
doprovodu loveckých fanfár Tomáškových ze Zábřeha. Po úvod-
ním projevu ředitele soutěže Ing. Jána Dvořáka hlavní rozhodčí 
představil jmenovitě všech 10 účastníků soutěže. Všem byly pře-
dány organizační pokyny a byl zahájen první den soutěže. Pso-
vodi se rozdělili dle svých losů do 2 skupin – skupina č. 1 – losy 
č. 1–5 (rozhodčí Skácil, Klement, Strakoš), skupina č. 2 – losy č. 
6–10 (rozhodčí Plch, Polách, Kouba) a pod vedením organizá-
torů odjeli do příslušných honiteb na práce na stopách starých 
12 hod+.

K vlastnímu průběhu prvního soutěžního dne nutno uvést  
v prvé řadě to, že hlavním faktorem, který ovlivnil výsledky sou-
těže v disciplínách při práci na dlouhých stopách, bylo nepříz-
nivé počasí, kdy po našlapání stop v pátek 16. 10. 2015 začalo 
hustě a vydatně pršet a přes noc do sobotního rána napadlo cca 
25 mm srážek. Po zahájení prací na dlouhých stopách v sobo-
tu 17. 10. 2015 bylo záhy jasné, že podmínky pro práci barvářů 
jsou velmi náročné. O náročnosti podmínek soutěže vypovídají 
výsledky sobotní discipliny č.2 – Dohledávka, kdy tuto dokon-
čili úspěšně pouze 3 psi, a to ve skupině č. 1 (stopy č. 1–5) Fox  
z Rožnovských pasek na stopě č. 3, Axa zo Zadnej Šútovky na 
stopě č. 5, ve skupině č. 2 (stopy č. 6–10) Bred z Kyncelovej na 
stopě č. 8. První soutěžní den probíhal organizačně bez problé-
mů i přesto, že dlouhé stopy min. délky 1000 m byly v náročném 
horském terénu a počasí nepřálo. Bylo zajištěno spojení s jed-
notlivými vůdci mobilním telefonem, takže při vypršení časové-
ho limitu na disciplínu dosled byli kontaktováni a nasměrováni  
k rozhodčím.  Všichni vůdci byli velmi ukáznění, dbali pokynů 
organizátorů a rozhodčích.

Druhý soutěžní den v neděli 18. 10. 2015 organizátoři v brz-
kých ranních hodinách založili v honitbě MS Rapotín krátké sto-
py pro plnění disciplin č. 4–6. Nástup do druhého soutěžního dne 
byl v RK Losinka  tedy až v 9.00 hod. za zvuku loveckých fanfár 
souboru loveckých trubačů LČR,s.p. – LS Jeseník. V soutěži po-
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kračovalo všech 10 účastníků a v 9.30 se odebrali opět ve dvou 
skupinách s výměnou rozhodčích do blízké honitby MS Rapotín  
na plnění disciplin č. 3 Šoulačka s odložením, č. 4 Zkouška ozna-
movače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče, č. 5 Chování  
u kusu, č. 6 Chuť do práce. Druhý soutěžní den probíhal za krásné-
ho slunečného počasí v přehlednějším terénu. Po dokončení prací v 
terénu se jednotliví vůdci postupně vraceli na základnu k hlavnímu 
rozhodčímu, který postupně sumarizoval výsledky soutěže. Po zá-
věrečné poradě rozhodčích proběhlo v 15. hod. slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže v RK Losinka, při kterém ředitel soutěže zhodnotil 
průběh soutěže, vrchní rozhodčí soutěže vyhlásil výsledky jednotli-
vých vůdců, kterým byly předány diplomy a věcné ceny.

Z rukou předsedy ČMKCHB Ing. Zdeňka Havlíčka převzal pu-
tovní cenu „Moravský pohár“ vítěz 6. ročníku této soutěže Mi-
roslav Gora s fenkou BB Axa zo Zadnej Šútovky, který zvítězil se 
ziskem 326 bodů ve III. ceně. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Pořadí Pes, plemeno, pohlaví, země Vůdce Body Cena

1 Axa zo Zadnej Šútovky, BB, fena, CZ Miroslav Gora 326 III.

2 Fox z Rožnovských pasek, BB,pes,CZ Jaroslav Adam 290 -

3 Bred z Kincelovej, BB, pes, CZ Petr Sedlák 270 -

4 Eny Genéza, BB, pes, SK Marian Polóni 240 -

5 Gita Jelení cesta, BB, fena, CZ Petr Štorek 240 -

6 Ceira Airgialla, BB, fena, PL Joanna Wisniewska 230 -

7 Alf z Rykali, BB, pes, CZ Jan Michalčák 200 -

8 Dafy z Rožnovských pasek, HB, fena, CZ Jitka Zachová 183 -

9 Aram Strelitz-Alt, HB, pes, CZ Magdaléna Blechová 138 -

10 Zolo Devana, BB,pes, CZ Igor Dobiáš 110 -

Podrobná výsledková listina MP 2015 je přiložena v samostat-
né příloze.

Hlavní věcné ceny soutěže Moravský pohár 2015:
1. místo – Povolenka na odlov jelena II.VT v honitbě 

Obora na LS Loučná nad Desnou, kterou věnovaly Lesy České 
republiky, s.p.  ,  lovecký tesák Norberta Pelce

2. místo – Povolenka na odlov daňka II.VT, kterou vě-
noval Jaroslav Pekař – Preparace Pekař, lovecká obuv f. Prabos 
plus,a.s.

3. místo – Povolenka na odlov srnce III.VT v honitbě Sed-
midvory, kterou  věnovala Desná,a.s.,  pouzdro na zbraň

Věcné ceny pro další účastníky v pořadí dále věnovali Farma 
Morava, Úsovsko,a.s., Pivovar Holba,a.s., Fast Integration,a.s., 
Mitrofan,s.r.o., Kovářství, podkovářství Pospíšil, Mountfield Šum-
perk, KH Konvert – Hubertshop. Na organizaci soutěže přispěla 
Obec Rapotín, na občerstvení dále přispěli Farmářské uzeniny Jiří 
Rýznar a Řeznictví, uzenářství MVDr, Josef Klimeš a další. 

Za pořadatele soutěže tímto děkujeme Lesům České re-
publiky, s. p. , a to  Ing. Tomáši Pospíšilovi, krajskému ře-
diteli KŘ Šumperk a Ing. Jánu Dvořákovi, lesnímu správci 
LS Loučná nad Desnou za hlavní podporu 6. ročníku regio-
nální soutěže barvářů Moravský pohár, která představovala 
organizační, materiální  a personální zajištění celé soutěže 
včetně věnování hlavní věcné ceny soutěže.  Při této pří-
ležitosti je nutno velmi kladně hodnotit to, že Lesy České 
republiky, s. p. v rámci KŘ Šumperk podporují kynologické 
akce dlouhodobě a již přes deset let zde trvá velmi dobrá 
spolupráce s  Českomoravským klubem chovatelů barvářů, 
což konání  6.ročníku regionální soutěže barvářů Moravský 
pohár jen potvrdilo. 

 Zpracovala Ing. Hana Báčová, Loučná nad Desnou
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SOutěž barVářů O pOHár StatutárNÍHO 
měSta CHOMUTOV

Ve dnech 29. až 31. října 2015 uspořádala oblast č. 7 ve spo-
lupráci s  OMS Chomutov a Městskými lesy Chomutov první 
ročník soutěže barvářů. Soutěž probíhala v  prostorách Měst-
ských lesů Chomutov a probíhala na umělých stopách. Základna 
soutěže byla v  hezkém prostředí horského hotelu Druhý mlýn 
v malebném prostředí Bezručova údolí. V prostorách hotelu byli 
ubytovaní účastníci soutěže, zde probíhala celá organizační část 
soutěže a samozřejmě i občerstvení účastníků.

Účastníci se začali sjíždět ve čtvrtek v podvečer 29. října. Na 
soutěži se prezentovalo 5  vůdců se svými psy.  Prezentovali se 
čtyři hannoverští  barváři, tři psi a jedna fenka, a jedna bavor-
ská fenka. Ve čtvrtek večer proběhla i porada rozhodčích a pro-
běhlo losování. V pátek ráno se začala soutěž v prostoru lesů 
v okolí Hory sv. Šebestiána. Stopy byly kladeny ve velmi ná-
ročném terénu. Honitba je velmi silně zazvěřená s intenzivním 
pohybem zvěře, především vysoké. Výsledky disciplíny předči-
ly očekávání. Disciplínu úspěšně absolvovali čtyři psi. Neuspěl 
pouze jeden z hannoverských psů. Soutěžní řád stanoví časový 
limit pro vypracování stopy v 1. ceně 40 min. Dva psi absolvo-
vali stopu za 27 minut, jeden za 26 minut a hannoverská fenka 
Bonna ze Lniště „zasprintovala“ celou kilometrovou stopu za 
neuvěřitelných 17 minut. Problémem, který se objevil v  plné 
nahotě, bylo hodnocení práce. Podle platného soutěžního řádu 
je nutnosti najít a po dosledu předložit nalezené znaky. A zde 
dva z vůdců nemohli předložit žádný znak. Důvody mohou být 
různé, citlivý pes může jít pod větrem i delší vzdálenost od sto-
py, zkušený pes nevypracuje vratistopu do konce a pokračuje ve 
stopě dál. Pes splní úkol – dosleduje kus – dokonce podstatně 
dřív, než stanoví limit, ale kvůli absenci nalezených znaků je 
prakticky práce nehodnotitelná.

V sobotu, třetí den soutěže, absolvovali úspěšní psi zbývající 
disciplíny. Pes Aris nezvládl úplně chování u kusu a pokusil se  
o načínání. Naopak fenka Benshee odmítla opustit svou vůd-

kyni a ke kusu sama nedošla. Vynikající práci odvedl se svým 
psem Láďa Solar. Jeho fenka Bonna ze Lniště získala ve všech 
disciplínách známku 4, zaslouženě soutěž vyhrála a po zásluze 
získala kromě vítězství i cenný titul CACT.

Příprava soutěže nebyla jednoduchá. Celý týden před soutěží 
byla mlha, takže organizátoři vážně uvažovali o úpravě podmí-
nek, a to buď ponechat značení stopy, nebo účast rozhodčího 
nebo pořadatele při vypracování stop. Naštěstí  v době provádění 
této disciplíny se počasí umoudřilo a soutěž mohla proběhnout 
v snesitelných podmínkách. Soutěž byla dotována hodnotnými 
cenami, za což jistě patří dík všem sponzorům soutěže. 

Byl to první ročník barvářské soutěže v  Krušných horách, 
takže není ji s čím srovnávat. Domnívám se, že se s přípravou 
i průběhem organizátoři docela úspěšně popasovali. Jediným 
nedostatkem byl velmi malý zájem, spíš nezájem, ze strany bar-
vářské veřejnosti. Počet členů korony se dal spočítat na prstech 
jednoho páru rukou (a možná ještě nějaký prst zůstal volný). 
Je to velká škoda, protože pro mnoho vůdců, zejména začína-
jících barvářníků, byla velká možnost vidět, jak má vypadat 
práce barváře.
 
 MUDr. Tadeáš Maślanka

Výsledková listina
Jméno/plemeno Č. zápisu vůdce P. bodů klasif. titul

Aris Silva Zovolun HB/6078  pes Břetislav Jemelka 350 b.

Ar ze Lniště HB/5278  pes Miroslav Prchlík 290 b.

Bonna ze Lniště HB/5661  fena Vladimír Solar 420 b. 1.cena CACT

Haiko de la Zembs HB/5898/14  pes Václav Zavaďák 20 b

Benshee Airgialla BB  PKR VI-14102  fena Joanna Wiśniewska 215 b.

Účastníci soutěže.  Foto: Michal Růžička
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Příjmy v Kč za 2015:

členské příspěvky 205.950,00
dary sponzorů 60.000,00
chovatelské poplatky 73.500,00
export štěňat 11.000,00
bonitace 19.500,00
klubová výstava 53.188.20
prodej materiálu 48.662,00
průkazy původu  ČMKJ 20.425,00
zdaněný úrok 515,66
příspěvky ČMKJ 910,00
dluhopisy ČS prodej 206.830,00
 (nakoupeny za 200 tis. Kč)
Příjmy v hotovosti 269.783,80
Příjmy na běžném účtě 638.527,86
Celkové příjmy 2015 908.311,68

Výdaje v Kč za 2015:

administrativa 11.269,29
poštovné 9.532,00
cestovní výdaje 17.547,00
zpravodaj, tiskoviny ZŘ+SŘ 63.000,00   
MP vlastní dotace, startovné, školení 52.238,00
výstava, členská schůze 49.798,00
nákup materiálu vč. souprav na PB 48.358,00
nákup knih „Století s barváři“ 53.000,00
příspěvky ČMKJ (za platícího člena 10 Kč) 4.380,00
kurz „Jelenář“ 9.791,00
soutěž, včetně zahraničních 39.181,00
dary, ceny 2.323,00
zahraniční krytí 21.000,00
vratka příspěvku 9.150,00
ISHV členství 21.840,00
Výdaje v hotovosti 271.236,75
Výdaje z běžného účtu 348.000,54

Celkové výdaje 619.237,29

Výsledek hospodaření za rok 2014 + 289.074,37 Kč
Opravná položka (prémiové dluhopisy) 206.829,80 Kč
Nevyplacené dotace zahraniční krytí (pokladna) 6.000,00 Kč  
Bankou vrácena vratka německým 
členům (účet) 7.377,00 Kč (16. 12. 2015 280 EUR)

Skutečný hospodářský výsledek 2015 + 68.867,57 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2014 byl: 1.068.789,34 Kč
z toho: 
na běžném účtu v ČS, a.s. 480.882,34 
Akciový prémiový dluhopis II ČS/2015 205.960,00 
Státní dluhopisy I. 200.000,00 
Státní dluhopisy II. 150.000,00
v hotovosti 1.947,00 

ZpráVa O HOSpODařeNÍ čmKcHb Za rOK 2015

mOttO:  „bOHatStVÍ je prO mOuDréHO SluHOu, prO HlOupéHO páNem.“ (SeNeca)

Vážené členky a členové spolku, přátelé!
Již několikátý rok po sobě konstatuji, pro někoho už ob-

ligátní, holou, možná nudnou, ale snad pro mnohé doufám 
příznivou skutečnost, vyjádřenou a zaznamenanou zde v čís-
lech, že hospodaření ČMKCHB, z. s. (dále jen klub) bylo za 
uplynulý finanční rok opět v černých číslech, a to již po jede-
nácté za sebou. Výsledkem finančního hospodaření klubu za 
rok 2015 je tak účetní zisk ve výši + 68.867,57 Kč. Celkový 
finanční majetek klubu, spolu s materiálem na zásobě, se nyní 
blíží hranici 1,2 mil. Kč. Bylo by však vcelku naivní, kdyby-
chom měli říci, že je to ryze z peněz členské základny, a nevi-
dět tu skutečnost, že na tomto zisku se podílí finanční dary od 
sponzorů ve výši 60 tis. Kč, tedy vlastní výsledek hospodaření 
klubu by bez těchto příjmů byl pouze 8 tis. Kč. Opakuji se, ale 
opakování je matkou moudrosti, že před jedenácti lety, tedy 
v roce 2005, klub spravoval finanční majetek ve výši 195 tis. 
Kč. Jedenáct ziskových let dobrého hospodaření klubu dalo 
základ dnešnímu spolkovému majetku, který by měl dobře 
posloužit činnosti klubu v jeho péči a starostlivosti o barváře. 
Což o to, zní to jako totální fráze, ale ono lidsky odpovědné 
a uvážlivé investování do věcí, které se mohou projevit až za 
léta, již chce rozvahu, úsudek, vizi a pevné nervy s pochybo-
vači, kritiky, posměváčky a škarohlídy, kteří se na této cestě 
určitě, v hojné míře, vyskytnou. 

Rok 2015 byl na příjmové stránce hospodaření opticky 
úspěšnější roku předchozího. I letos jsme museli vytvořit 

Stav pokladny k 31. 12. 2015 je: 1.121.903,70 Kč
z toho:
na běžném účtu v ČS a.s. 771.409,70 
Státní dluhopisy ČR I. 200.000,00 
Státní dluhopisy ČR II. 150.000,00
v hotovosti (pokladna) 494,00

+ fyzický zůstatek materiálu klubu (odhad) 65.000,00 Kč
Majetek ČMKCHB, z. s. celkem 1.186.903,70 Kč
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opravné položky na úpravu výsledků. Před čtyřmi lety jsme 
nakoupili za 200 tis. Kč prémiové dluhopisy, které nám při-
nášely úročení zhruba 3,6 % ročně a po zpětném prodeji nám 
vběhly do finančního toku klubu opětovně celou svojí hodno-
tou. Jejich nákupní cena se musela tedy odpočíst. Déle bylo do 
reserv dáno 6 tis. Kč na podporu zahraničního krytí splatných 
v roce 2015. Bohužel ti, kdo na ně mají nárok, nevyrovnali do 
konce roku přednostně své chovatelské poplatky. Poslední vy-
tvořenou reservou je vratka členských příspěvků německým 
členům, kterým bylo na základě rozhodnutí výboru odebrá-
no členství v klubu a které, při jejich pokusu o vrácení, byly 
bankou odmítnuty pro nedostatečnou specifikaci protiúčtu. 
Proč je tento členský příspěvek vracen, je dnes popsáno česky 
i německy na různých fórech sociálních sítí. Někteří zde do-
konce používají slov jako mezinárodní ostuda, diktát, nátlak 
a jiných. Tak nevím. Dějiny národů, států, zemí, ale i firem 
a spolků jsou protkány příklady, kdy většina si dostatečně 
nebránila své zájmy a pak to většinou s  ní nedopadlo příliš 
dobře. Skončily v propadlišti dějin. A jak píši i na jiném místě 
v tomto zpravodaji, pokud ještě budu psát někdy tuto zprávu, 
tak německy, dle návodů z  fóra, se ji určitě psát nechystám  
a mýdlo používám výhradně na mytí, ne na to, abych se dostal 
někomu do některých z tělesných otvorů. Ale to jsem nechtě-
ně odbočil, protože toto do účetnictví rozhodně nepatří.

 V minulém roce se nám opět navýšil výběr členských pří-
spěvků na 206 tis. Kč, což je pro organizaci považováno vše-
obecně za dobrý ukazatel. Samozřejmě, že peníze jsou dobrá 
věc. Jde jen o to, jak tento ukazatel odráží i případnou věcnou 
kvalitu, tedy zda se i členská základna zkvalitňuje vzhledem 
ke spolku, organizaci a cíli snažení této organizace. Posou-
zení, zda tomu tak je, již nechám na vašem mínění. K 31. 12. 
2015 evidujeme 615 členů klubu, což je opět podstatné navý-
šení členské základny. Znovu si, přemýšleje v  souvislostech, 
položím otázku, zda je to dobré a prospěšné. Bude nás jedno-
ho dne sedm set, možná tisíc a bude nám v klubu dobře, nebo 
dokonce lépe? A bude barvář stále pracovním loveckým ple-
menem? Co s členy, kteří sotvaže vstoupí do klubu, již rozvíjí 
na sociálních sítích diskuzi k chovu barvářů, jako by to byla 
jediná priorita, nebo jak pojedou dělat zkoušky pro chovnost 
na Slovensko a jiné super moudrosti. Teď nám tam zrovna 
kdosi vyčítá přísnost a radí k chovu od jezevčíků. Hmm, já ani 
nevím, jaké podmínky pro chov jezevčíci mají, natož abych 
si jim veřejně troufl radit. Máme 615 členů, nejvíce v histo-
rii klubu, ale je také třeba říci to, že k 31. 12. 2015 nesplnilo 
svoji základní členskou povinnost a neuhradilo své členské 
příspěvky 89 členů, což je lepší skutečnosti loňského roku,  
a v tomto můžeme říci, že přísnější postoj k vybírání příspěv-
ků maličko zabral. Konec konců, vidím to kolem sebe, že i jiné 
kluby zahájily boj proti  neplatičům z  řad svých členů. Opět 
asi nemá smysl, zde v  ekonomice klubu rozebírat, že řádné 
uhrazení členského poplatku na příslušný rok je základní po-
vinností člena každého spolku a dle příslušných zákonů jsou 
uhrazením rozuměny peníze na účtu příjemce platby či věři-
tele, ne datum odeslaní plátcem, pokud není smluvně uprave-
no jinak, což není. Posledním možným datem pro úhradu 
členských poplatků na rok 2016, samozřejmě již se 100 Kč 
navíc, tedy celkem 400 Kč, je datum 30. dubna 2016. Přáte-
lé, pro lepší identifikaci k platbě členských příspěvků, včetně 
zápisného, používejte konstantní symbol 001 a jako variabil-
ní symbol zavádíme i my stále více používané telefonní číslo 
mobilního telefonu. Umožňuje to v případě nejasností rychlé 
zavolání a ověření si ústně všech údajů, včetně jména plátce. 
Své telefonní číslo snad zná každý z hlavy, bez jeho dlouhého 

hledání. A kdo jej nechce poskytnout, musí dobře vše označit 
do zprávy pro příjemce. Pokud je to možné, upřednostňujte 
prosím platbu převodem z účtu na účet, což je dnes nejlevněj-
ší, nejrychlejší a nejobvyklejší způsob placení.

O sponzorských darech už byla řeč výše. Zatím se nám 
s  oslovováním sponzorů poměrně dařilo. Letos pořádáme  
u VLS ČR, s. p. divize Lipník nad Bečvou, na Libavé, 19. až 22. 
října, naši nejvyšší soutěž barvářů. Jde o nejdůležitější klubo-
vou akci roku, která je také akcí poměrně finančně náročnou, 
proto každého, kdo nám pomůže s  hledáním sponzorů pro 
tuto akci, rádi přivítáme, včetně různých i těch nejmenších 
a nejdrobnějších darů do cen pro soutěžící. Znovu upozor-
ňuji, že pokud sponzor poskytne svůj dar klubu na darovací 
smlouvu, ze zákona si může tuto položku odečíst ze základu 
daně. Všem sponzorům, kteří nám v roce 2015 poskytli ať 
už věcný dar na soutěže, zkoušky či výstavu, nebo poskytli 
finanční částku, touto cestou moc a moc děkujeme!!!

Velmi významnou příjmovou oblastí je pro chovatelské 
kluby získané finanční prostředky z chovatelských poplatků. 
Platí to bez výjimky i pro náš klub, byť se to chovatelům líbí, 
či nelíbí. Na chovatelských poplatcích bylo vybráno 73,5 tis. 
Kč, to je více jako v  roce předešlém, a stejně z vývozu ště-
ňat 11 tis. Kč. Je však si potřeba uvědomit tu skutečnost, že 
loňský rok se narodilo asi nejvíce štěňat v historii klubu. Zís-
kané finance z chovu jsou vyšší skutečnosti předešlých roků, 
protože do služby u svých nových vůdců přešlo zhruba čtvrt 
tisíce mladých barvářů. Jsem opravdu zvědav, jak se tato síla 
projeví v revírech České republiky, a již se těším, jak budu číst 
v odborných periodikách a literatuře o vynikajících dosledech 
ne teriérů a labradorů, nic pro Bůh proti nim, ale především 

Z dosledu koloucha.  Foto: Petra Blehcová
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specialistů pro dosled veškeré spárkaté zvěře, barvářů. S čím 
jsme bohužel na štíru, tak je jednoznačně s výběrem chova-
telských poplatků. Když si někdy čtu nebo poslouchám argu-
mentaci některých chovatelů, proč by to a ono měli platit a jak 
je okrádáme a jací jsme a teď následují skoro sprostá slova, tak 
opravdu mít trpělivost lenochoda. Prosím vás, jestli si někdo 
myslí, že je nám obzvláštním potěšením obtelefonovávat lidi 
a škemrat, aby zaplatili to, co jim určil na svém zasedání nej-
vyšší orgán našeho klubu, tak je na velkém omylu. Pošlete si 
prosím na příští konferenci své lidi, zastánce neplacení chova-
telských poplatků, ti odsouhlasí nulové chovatelské příspěvky 
a je vystaráno, zameteno. Nemusíte pak alespoň přemýšlet, 
kam investovat našetřené peníze na účtu klubu. Nemá již asi 
cenu bavit se o nějaké členské disciplíně a o tom, že plnění 
usnesení konference klubu je jedním ze základních projevů.  
A že urážet někoho, kdo si poctivě dělá svoji práci v  dob-
rovolné organizaci, zcela zadarmo, na úkor svého osobního 
času a volna, je v  prvé řadě nezdvořilé a neslušné, už nemá 
cenu komentovat vůbec. Kolik se jen za tu dobu, co jsem já 
v klubu, prodiskutovalo času okolo importu nebo exportu ště-
ňat barvářů, to je na román, tlustou knihu, a přesto neustále 
mnoho členů nechce pochopit pravidla dovozu a vývozu ště-
ňat s nutností souhlasu poradců chovu s jejich obchodováním 
v rámci klubů ze zemí těch, které jsou členy ISHV. Předchozí 
souhlas obou poradců je zde povinností pro nejen vývoz, ale 
i dovoz štěněte a chceme-li s  těmito kluby žít ve vzájemném 
souladu, nemůžeme dopustit porušování těchto pravidel! Jde 
o jedno ze základních pravidel ISHV. Opět se opakuji, ale bo-
hužel musím. Ať tedy řekne demokratická většina ne ISHV  
a pak jako klub čestně vystupme a nedodržujme nic. Ale po-
kud konference nebo členská schůze řeknou, zůstáváme, tak 
ti, co s tímto postupem nesouhlasí, mají v principu dvě zcela 
demokratické možnosti. Přizpůsobit se většině, nebo pokud 
je to pro ně osobně tak nepřekonatelné, odejít. Klub nejen vy-
bírá poplatky, ale je i vrací chovatelům formou zpětné dota-
ce za krytí v zahraničí, která je vázána na plnění podmínek, 
kdy je zásadně vyplácena až po zápisu štěňat z tohoto krytí do 
PK, chovatel musí být členem klubu, tedy musí mít uhrazené 
členské příspěvky a musí v době před jejich vyplacením mít 
uhrazené veškeré poplatky z chovu. 

K chovatelským poplatkům se váže i příjem z bonitace bar-
vářů do chovu. Bonitace loni byly organizovány při 9. samo-
statné klubové výstavě na Doupově a pak tradičně při kur-
zu v Krkonoších. Letos bude po dlouhé době změna v tomto 
tradičním uspořádání dvou bonitací do chovu v kalendářním 
roce. Druhá bonitace v roce 2016 proběhne při speciální vý-
stavě barvářů na Jižním Portálu u Blanska dne 3. 9. 2016 (viz 
klubové akce). Bonitaci dlouhodobě doporučujeme provézt 
jako poslední krok před vstupem barváře do chovu. Popla-
tek za bonitaci je od poslední konference 500 Kč a pro nečle-
na klubu tisíc korun. Letos také snad poprvé zveřejňujeme ve 
zpravodaji, pro zájemce, výsledky bonitace barvářů. Má to 
spousta klubů, protože se jedná o důležité údaje, a jsem pro, 
aby se to stalo pravidlem.

V  květnu 2015 proběhla na Doupově v  pořadí již devátá 
samostatná klubová výstava barvářů. Bylo na ni přihlášeno 
historicky nejvíce barvářů. Výstava přinesla do klubové po-
kladny tržby ve výši více jak 54 tis. Kč, proti nimž stojí nákla-
dy ve výši 50 tis. Kč, zúčtované sem spolu s náklady na člen-
skou schůzi, která probíhá tradičně v předvečer výstavy. Je to 
účetně méně peněz než předchozí rok, což je způsobeno tím, 
že do položky výstava nebyly účtovány sponzorské dary. Klu-
bové výstavy, ve smyslu velké, každoroční, společenské akce 

klubu, se nám již po léta daří dobře připravit a naše klubové 
výstavy bývají opravdu pohlednými a dobře organizovanými 
klubovými akcemi. V roce 2016 proběhne jubilejní 10. samo-
statná klubová výstava barvářů. Propozice a přihláška jsou 
součástí zpravodaje. Letos se s výstavou vracíme po roce zpět 
do Koles na penzion Vasury. Druhou, speciální výstavu bar-
vářů děláme letos především proto, abychom vyšli vstříc těm 
zájemcům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit 
hlavní výstavy se zadáním titulu KV. Jako každým rokem bu-
dou i letos na slavnostním zahájení výstavy v Kolesách odmě-
něni na posledním výboru navržení členové klubu nejvyšším 
klubovým oceněním, odznakem „Za zásluhy“, které tímto již 
v předstihu zveme na tuto výstavu k osobní účasti. K dnešní-
mu dni je celkem 30 držitelů tohoto odznaku, z nichž každý je 
číslovaný. Co mne trochu osobně mrzí je skutečnost, že jejich 
nositelé je většinou strčí někam do šuplíku, málo je užívají  
a nosí ve srovnání s jinými kluby, kde mají zavedené například 
vůdcovské odznaky, jako by se za ně styděli.

Nejdůležitější klubovou akcí roku bezesporu bude 21. roč-
ník naší celostátní soutěže na Libavé. Po 14 dlouhých letech 
se nejvyšší klubová soutěž vrací na Moravu. Naposled se zde 
konala v  roce 2002 v Rapotíně. Každému, doufám a myslím 
si, že musí být nad míru jasné, že taková soutěž nejde připra-
vit z  ničeho, kdykoliv a kdekoliv a kdo je srdcem barvářník 
pomůže tedy přiložit ruku k dílu. Hlavní díl organizačního 
zabezpečení, samozřejmě mimo pracovníků VLS ČR, s. p.,  
divize Lipník nad Bečvou, ponesou moravské oblasti 5, 6 a 13. 
Doufám, že si to již nyní plně uvědomují a počítají s ukázko-
vým zabezpečením této pro klub tolik prestižní akce.

Tržby za prodej materiálu dosáhly výše 49 tis. Kč. Proti  
tržbám za prodej stojí vždy položka pokrývající náklady na 
nákup materiálu. V  roce 2015 bylo nakoupeno materiálu za 
48 tis. Kč, což je více roku 2014. Je však potřeba říci, že jsou 
zde započítány soupravy obojku s barvářským řemenem v ná-
kupce za 21 tis. Kč, které klub dává na PB, což mnozí ani nere-
gistrují. Dále bylo nakoupeno 208 knih „Storočie s farbiarmi“ 
od autorů Baka a Pavlík. Bohužel kniha se moc neprodává  
a velká část jich zůstává na zásobě materiálu. To je také důvod 
navýšení zůstatku materiálu. Poměrně hodně se stále prodá-

PB Stupava.  Foto: Michal Růžička
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vá DVD Barváři, které je prakticky jediným, pro začínajícího 
vůdce vcelku lehce dostupným výcvikovým materiálem. Pro-
padákem je také prodej DVD z klubové soutěže, kdy mne dost 
„zvedla ze židle“ skutečnost, že po té, co jsme předali autorovi 
10 tis. Kč jako náš podíl na nákladech na prořízení záznamu, 
bylo celé video umístěno na veřejně přístupný portál, kde si 
jej zdarma může každý prohlédnout, takže proč by kupoval 
naše DVD. 

Další příjmovou položkou je příspěvek od ČMKJ za vysta-
vené PP. Ten je každoročně schvalován předsednictvem jed-
noty pro jednotlivé kluby, dle počtu zapisovaných štěňat. 

Poslední uvedenou příjmovou položkou je zdaněný úrok 
z  prostředků na běžném účtu ve výši 551 Kč za kalendářní 
rok, což je opravdu nevím či k  smíchu, nebo breku vzteky, 
vzhledem k tomu, že na účtu máme nyní okolo 800 tis. Kč. 

Celkově, odečtu-li pořizovací hodnotu prémiových dluho-
pisů ČS, a.s., příjem klubu za rok 2014 dosáhl 700 tis. Kč. Jsem 
oprávněně přesvědčen, že takto hospodařících spolků není 
příliš mnoho, za což všem vám ukázněným členům Česko-
moravského klubu chovatelů barvářů, kteří si váží svého 
členství, jsou hrdi na tradice svého klubu a mají je v úctě, 
řádně a včas hradí své závazky vůči klubu, pomáhají shá-
nět sponzory pro různé akce, zúčastňují se pořádaných akcí 
klubem a aktivně se podílí na jejich přípravě, moc a moc 
děkujeme a vážíme si toho.

Z výdajových položek bych se zastavil u nákladů na soutě-
že včetně zabezpečení účasti našich zástupců na zahraničních 
soutěžích. Zprávy a výsledky z našich domácích soutěží bar-
vářů a našich účastníků na zahraniční soutěži v Polsku jsou 
obsahem letošního ročníku zpravodaje. Domácí, řádně od-
souhlasené soutěže barvářů, posuzované dle SŘ, který je také 
přílohou letošního zpravodaje spolu se ZŘ pro barváře, klub 
sponzoruje částkou 10 tis. Kč. Vyúčtování těchto poskytnu-
tých klubových financí musí být následně řádně provedeno 
a je součástí účetnictví klubu pro případ následné kontroly. 
Pokud si oblasti seženou sponzory, není problém jim po-
skytnout, po individuální dohodě, darovací smlouvu za klub, 
která umožní sponzorovi odečíst si tento sponzorský dar ze 
základu daně a takto získané prostředky pak odeslat do ob-
lasti, která soutěž pořádá spolu s dotací od klubu 10 tis. Kč. 
U zahraničních soutěží jsou zahrnuty náklady na cestovné, 
startovné, ubytování, stravování a jsou zde zahrnuty i některé 
ceny a dary. Bohužel se nám v poslední době nedaří prosazo-
vat se na zahraničních soutěžích, které oficiálně obsazujeme  
a účastníkům nemalé náklady hradíme.

Ostatní výdajové položky jsou uváděny v každém zpravoda-
ji a liší se prakticky v relacích odpovídající akcím či potřebám 
v tom daném roce. Jen zájemcům pro zopakování: již léta pla-
tí, že za ujetý kilometr pro klub se platí náhrada ve výši 3 Kč. 
Pokud cestují v autě tři a více lidí nebo se přepravuje klubový 
materiál, tak se vyplácí 4 Kč za jeden km. Pro nezasvěcené,  
u firem se při vyplácení cestovného pohybuje náhrada, u ob-
vyklých typů aut, zhruba okolo 7 Kč za ujetý km. Poskytované 
náhrady na stravné, diety, jsou v klubu odsouhlaseny, také již 
po léta, ve výši poloviny skutečného nároku daného vyhláš-
kou MF a náklady na ubytování, silniční známky, matrice, 
parkovné, vstupné aj. se hradí do výše skutečně vynaložených 
nákladů proti předloženému účetnímu dokladu. Zavedenou 
klubovou praxi není tendence měnit. Některé nákladové po-
ložky již byly vzpomenuty v  souvislosti s rozborem příjmů 
klubu.

Vážení přátelé, neustále se potýkáme se skutečností, že ně-
kteří členové, více jak dva roky po řádné konferenci klubu, 

nevzali v  úvahu některé změny, např. ve výši členského pří-
spěvku. Na 6. řádné konferenci klubu ve Větrném Jeníkově 
bylo rozhodnuto o zvýšení členského příspěvku na 300 Kč za 
běžný rok. Každým rokem vás žádáme, prosíme a upozorňu-
jeme, že členské příspěvky na příslušný kalendářní rok musí 
být vždy uhrazeny, tedy rozuměno již na účtu klubu, nejpoz-
ději do půlnoci 31. 12. předchozího roku, nejlépe bankovním 
převodem na č. ú. klubu 0988146359/0800 a že své platby na 
účet klubu máte vždy řádně identifikovat svým jménem a za 
co platíte. Že existují chovatelské poplatky a ty je také potře-
ba hradit, protože o tom drtivou většinou rozhodli delegáti 
konference, je mi už až trapné se zmiňovat. Takže asi toliko 
k rozboru hospodaření uplynulého roku.

Závěrem této zprávy k ekonomice klubu, neboť peníze jsou 
bohužel až na prvním místě, mi dovolte popřát všem hodně 
radosti ze svých barvářů a poděkovat vám za všechno, co jste 
pro klub a barváře udělali. Byl bych rád, kdyby se úcta ke vše-
mu, co naši předchůdci započali a my v jejich započatém díle 
dále dle našeho nejlepšího svědomí a vědomí pokračujeme, 
zvýšila. Aby klub chovatelů barvářů nadále patřil k tomu lep-
šímu, co na poli lovecké kynologie existuje, a vy jako členové 
byli na to náležitě hrdi.

 Barvářům Zdar! 
 Zdeněk Havlíček

Několik rad a pravidel závěrem:
Pro platbu členských příspěvků ve výši 300 Kč/kalendářní 

rok používejte konstantní symbol 001.
Při platbě chovatelských poplatků použijte k. s. 003 (v tištěné 

podobě je uveden k. s. 005, ten je však vyhrazen pro mezibankovní 
operace).

Při platbě výstavního poplatku použijte k. s. 008.
Své platby řádně identifikujte, při větší platbě se na svoji 

platbu nebojte pro zpětnou kontrolu dotázat. Pokud platíte za 
jiného člena klubu, uveďte vždy jméno toho, za koho platbu 
provádíte.

Jako variabilní symbol uvádějte číslo vašeho mobilního te-
lefonu nebo osobní kód z matriky. 

Dnes nejvíce používané, také nejlépe dohledatelné a identi-
fikovatelné i nejlevnější jsou platby převodem z účtu na účet. 

Do zprávy pro příjemce uveďte vždy jméno plátce, za co, 
popřípadě za jaké období platíte.

Zvláštní poděkování 
věnujeme sponzorům  

a příznivcům ČMKCHB!
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ZpráVa O čiNNOSti DOZOrčÍ raDy Za rOK 2015

Dozorčí rada byla zvolena na konferenci klubu ve Větrném Jeníkově 22. února 
2014 a pracovala ve složení:  Jana Varvařovská, Jaroslav Havlín, Ing. Karel Plch.

V průběhu roku měla dozorčí rada 3x společné jednání spolu s výborem. Pouze 
1x byl na schůzi výboru přítomen jeden člen DR. 

V loňském roce komise obdržela podnět k prošetření od pana Jiřího Průšovice, 
který žádal o prošetření přestupku, v jehož důsledku mu bylo odepřeno vydání 
krycího listu pro fenu Arina ze Lniště. Krycí list nebyl vydán z důvodu, že byly  
pochybnosti o správnosti vykonané zkoušky IHB ze dne 23. 12. 2014. Některé do-
klady k této zkoušce (kopie soudcovské tabulky) obdrželi členové DR anonymně 
poštou z Benátek nad Jizerou. Tento případ nebyl dosud ze strany výboru klubu 
uzavřen. Přesný popis této záležitosti je uveden ve zprávě předsedy o činnosti 
klubu. Dozorčí rada v tomto případě neshledala, že by výbor klubu porušil stano-
vy nebo jiné právní předpisy. Z výše uvedených důvodů proto nepodnikla žádná 
nápravná opatření.

Druhým podnětem, který Dozorčí rada řešila, byl podnět paní Brigite Bau-
man, která v letošním roce (2016) zaslala stížnost na postup výboru klubu ve 
věci členství našich německých kolegů. Stížnost spočívala v tom, že výbor klubu 
vyškrtl k 1. 1. 2016 ze seznamu 25 členů z Německa včetně 3 členů dobrovolných. 
Přitom stanovy klubu přesně popisují, z jakých důvodů je možno členství ukon-
čit. Nejsou si vědomi jakéhokoliv porušení svých členských povinností a neby-
la jim dána možnost se při jednání obhájit. Dozorčí rada shledala stížnost jako 
oprávněnou, rozhodnutí výboru o vyškrtnutí německých členů jako odporující 
platným ustanovení stanov klubu a vyzvala výbor k nápravě. Tento podnět se týká již letošního roku, ale vzhledem k závažnosti je uveden 
ve zprávě za rok 2015.

Členové DR byly v kontaktu přes e-mail a na společných akcích klubu (klubová výstava a celostátní soutěž).
Závěrem  bych chtěl poděkovat kolegům z DR za spolupráci v uplynulém roce a popřát všem členům klubu pevné zdraví, hodně úspěchů 

a radosti s našimi barváři v novém roce 2016.   Blansko 9. 2. 2016, Karel Plch

Zpráva o kontrole hospodaření 
Klubu za rok 2015
Datum konání kontroly: 6. února 2016
Místo kontroly: Blansko
Přítomni: Karel Plch 

Ke kontrole byly předloženy následující doklady:
Ü Výpisy z běžného účtu vedeného u České spořitelny
Ü Výdajové doklady
Ü Příjmové doklady
Ü Peněžní deník 

Byly překontrolovány jednotlivé účetní doklady, celkové výdaje 
a příjmy v hotovosti i na běžném účtě. Jednotlivé účetní doklady 
jsou chronologicky řazeny a zaúčtovány. Účetnictví (daňová evi-
dence) je vedeno přehledně. Předmětem kontroly nebylo hodno-
cení struktury příjmů a výdajů.

Stav pokladny k 1. 1. 2015 1.038.789,34  Kč    

z toho :  
na běžném účtu v ČS, a. s.  480.882,34  Kč
v hotovosti 1.947,00 Kč 
Akciové prémiové dluhopisy (ČS, a.s.) 205.960,00 Kč
státní dluhopisy  200.000,00 Kč
státní dluhopisy   150.000,00 Kč
Příjmy v hotovosti v roce 2015 269.783,80 Kč
Příjmy na běžném účtě  v roce 2015 638.527,86 Kč

Celkové příjmy v roce 2015 908.311,66 Kč
Výdaje v hotovosti v roce 2015 271.236,75 Kč
Výdaje z běžného účtu  v roce 2015 348.000,54 Kč
Celkové výdaje v roce 2015 619.237,29 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2015 je 289.074,37 Kč
Opravná položka 30. 4. 2015
Akciové prémiové dluhopisy 206.829,80 Kč

Skutečný výsledek hospodaření v roce 2015  + 82.244,57 Kč
Stav pokladny k 31. 12. 2015 1.121.903,70  Kč    

z toho :  
na běžném účtu v ČS, a. s. 771.409,70  Kč
v hotovosti 494,00 Kč 
státní dluhopisy  200.000,00 Kč
státní dluhopisy  150.000,00 Kč

Ve výsledku hospodaření je zohledněna výplata akciového pré-
miového dluhopisu. K 30. dubnu 2015 byl převeden výnos ve výši 
206.829,80 Kč na běžný účet. 

Sponzorské dary byly směrovány na podporu konkrétních akcí 
klubu, Moravský pohár a Pohár města Chomutova.

Opatření, které navrhuje DR k realizaci:
Skartovat účetní doklady pořízené před rokem 2003. 
Provést inventuru materiálu.

 Zápis vyhotovil
 Karel Plch
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pOplatKy čmKcHb, Z.S.

POPLATKY ODSOUHLASENÉ KONFERENCÍ KLUBU DNE 22. 2. 2014  
JSOU PRO ČLENY KLUBU NEBO ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY ZÁVAZNÉ, DRUH  

ČI VÝŠI POPLATKŮ MŮŽE ZMĚNIT OPĚT JEN KONFERENCE KLUBU

1. Zápisné nového člena / členky, pokuta za opožděnou úhradu členského příspěvku 100 Kč
Poplatek je splatný při platbě prvního členského příspěvku nového člena, nebo vždy s placením opoždě-

ného ročního členského příspěvku.
2. Roční členský příspěvek klubu 300 Kč
Je splatný vždy do 31. 12. předchozího kalendářního roku. Ve výši 300 Kč se zavádí pro rok 2015 a dále.
3. Vystavení krycího listu pro nečlena klubu (jednorázová platba) 4 000 Kč
Krycí list zašle poradce chovu nečlenovi klubu na jeho vlastní žádost na dobírku.
Vystavení krycího listu pro člena klubu je zdarma.
4. Bonitace psa / feny pro člena klubu 500 Kč
Bonitace psa / feny pro nečlena klubu 1 000 Kč
5. Poplatek za každé zapisované štěně do PK od majitele feny 200 Kč
Uhradí člen / členka klubu a majitel /majitelka chovné feny vždy po obdržení PP
zapisovaných štěňat do plemenné knihy
6. Poplatek za každé zapisované štěně do PK od majitele psa 200 Kč
Uhradí člen klubu a majitel chovného krycího psa. Informaci o počtu štěňat je povinen si
vyžádat od poradce chovu či majitele feny, kterou svým psem kryl.
7. Souhlas k vývozu štěněte do jiné země s exportním nebo výkonnostním razítkem ISHV 1 000 Kč
Uhradí člen klubu a majitel chovné feny, od které je export štěněte do druhé země uskutečňován. Poplatek 

je za každé exportované štěně bez rozdílu státu, kam je štěně vyváženo.
8. Podpora krytí v zahraničí – Slovensko (SK) 1 000 Kč
Ostatní státy / země 3 000 Kč
Obdrží člen / členka klubu, majitel / majitelka chovné feny po zapsání štěňat. Podporu si nárokuje se sou-

hlasem poradce chovu u ekonoma klubu.
Ü Úhrady poplatků provádějte nejlépe převodem z účtu plátce na účet klubu.
Platbu je také možné provést poštovní složenkou na účet klubu nebo přímou platbou ekonomovi klubu.
Ü Každou platbu řádně identifikujte: Kdo platí, za co platbu provádí a případně u členských příspěvků, 

za které období platí.

Číslo účtu / kód banky: 0988146359/0800
IBAN: CZ24 0800 0000 0009 8814 6359
BIC: GIBACZPX
Vždy předejde případným nedorozuměním snaha plátce, např. dotázáním nebo e-mailem,  

o zpětnou kontrolu platby, a to především u větších finančních částek. Pro platbu členských příspěvků 
použijte konstantní symbol 001. Pro platbu chovatelských poplatů k. s. 005 a pro platbu výstavních 
poplatů k. s. 008. Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo mobilního telefonu.

aDreSa Klubu NeNÍ aDreSOu DOručOVacÍ!
Vždy se obracejte na toho člena orgánů klubu, který má danou problematiku na starosti. Spojení na členy 

výboru, DR nebo aktivistů oblastí jsou uvedeny v kontaktech na stránkách nebo ve zpravodaji.
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ZpráVa matriKáře Klubu Za rOK 2015

Neuvěřitelně letí čas a tak nám opět uběhl jeden rok. Pokusím se 
vás stručně seznámit s problematikou členské základny a jejího sta-
vu za rok 2015. Ve zpravodaji je uveden seznam členů ČMKCHB 
k 1. 1. 2016. Celkem nás je 566, z toho je 54 čestných členů. Bohužel 
život nese i ztráty a také náš klub byl ochuzen o 3 své dlouholeté 
členy. Čest jejich památce.

Vnímavým asi neunikne, že se počet členů klubu oproti loňskému 
roku poněkud snížil a hodně vnímavé možná zaujme, že nám klesl 
počet čestných členů. Pokles členské základny je z důvodu ukončení 
členství některých zahraničních členů, neboť nedoložili požadova-
né členství v klubu země mateřské – je to požadavek, který vyplý-
vá z našeho členství v ISHV. Další pokles byl způsoben ukončením 
členství neplatičům a tři členové si ukončili členství na vlastní žá-
dost. Pokles čestných členů jde na můj vrub, nevšiml jsem si v kon-
ceptu zprávy do zpravodaje, že jsem tam omylem připsal jedničku  
a dezinformace byla na světě. Snad mi to alespoň někteří odpustí, na 
druhou stranu se nám rázem omladila členská základna.

No a pár názorů matrikáře právě ke členské základně. Poněkud 
se ze strany výboru změnil postoj k přijímání nových členů a dnes 
se už nejedná o pouhý administrativní krok. Snad se to také po-
stupně projeví i na úrovni členské základny a znalostech zejména 
u nových členů, kteří nám zatím v některých případech mnoho 
radosti nedělají. Jedním z  prostředků jak tento stav vylepšit je  
i doplněný formulář členské přihlášky. Bohužel jsou oblasti, kde 
vezmou kohokoliv, kdo se hlásí, a nezabývají se tím, zda se jedná 
o skutečného zájemce o barváře. Obvyklé výkřiky o porušování 
stanov komentovat nebudu, je to stejně zbytečné, ale budu spoko-
jený, když do klubu vstoupí ti, kteří budou mít alespoň představu, 
co ta naše plemena obnáší a jaké jsou podmínky pro jejich využití. 
Navíc nový chovný standard HB, a doufám, že brzy i požadavky 
na BB nejsou a nebudou pro amatéry ani náhodou. Mohu jenom 
konstatovat – snad se to povede co nejdříve. 

Tradiční je platební morálka, nebo spíše nemorálka. Osobně ne-
vidím žádný důvod, proč nepostupovat podle stanov a dávat každý 
rok několik upozornění a pak si stejně někteří své povinnosti plní, 

jak se jim zachce, a to vlastně každý rok. Těch, kteří nesplnili svoji 
základní, a vlastně jedinou povinnost zaplatit včas členský příspě-
vek, bylo zase 125. Vlastně čtvrtina členů a jenom tři se mi ozvali 
s omluvou, že jsou sklerotici a zapomněli, a chtěli vědět, jak to mo-
hou napravit. Víc už k tomu uvádět nebudu, je to marný, je to marný 
a je to marný. Máme pak ale takové hvězdy, že jim pro neplacení 
bylo ukončeno členství již za rok 2015, ale klidně pošlou členský pří-
spěvek s poznámkou č. p. 2016. K tomu už opravdu není co dodat.

Co závěrem. Velmi bych si přál, aby se klubu podařilo zlikvidovat 
komerční vlivy a abych se nedožil dalšího pohřbu loveckého pleme-
ne. Jednou z cest je i odpovídající členská základna a tak tomu snad 
v rámci svých možností i přispívám. 
 Horidóó!
 Zdraví vás matrikář klubu Ing. Josef Jeřábek

Piknik rozhodčích při PB.  Foto: Josef Jeřábek
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SeZNam čleNů čmKcHb

Adam Jaroslav Nádražní 74 793 68 Dvorce 2018

Adam Miroslav Karla Marxe 1685 431 11 Jirkov 2017

Adamec Václav Hoštejn 103 789 01 Hoštejn 2017

Alexa Július,Ing. Vrábče 79  370 01 České Budějovice 2100

Antl Ondřej Fr. Řepky 468 679 32 Svitávka 2016

Báča František Ing. Filipová 8 788 11 Loučná n. Desnou 2100

Bačová Hana Ing. Filipová 8 788 11 Loučná nad Desnou 2017

Baier Tomáš Litultovice 208 747 55 Litultovice 2016

Bajer Antonín Levinská Olešnice 153 514 01 Jilemnice 2100

Baláš Antonín Staré Hamry 308 739 15 Staré Hamry 2016

Balogh Stanislav Tuhaň 55 472 01 Doksy 2016

Bareš Pavel Suchý Důl 33 549 62 Suchý Důl 2017

Baroch Michael Tuřany č.p. 118 273 79 Tuřany 2016

Bárt Jaroslav Líšťany-Kašlíkov 252 440 01 Louny 2016

Bárta Petr Dobré Pole 14 281 63 Kostelec nad Černými lesy 2017

Barteska Jiří Lichnov 236 739 15 Lichnov 2015

Bartošová Anna Pardubická 166 503 46 Třebechovice pod Orebem 2016

Bauch David Ing. Hartmanice 141 342 01 Sušice 2016

Bebarová Zuzana Judr. Dvorská 90 678 01 Blansko 2016

Bečvář Ladislav Olivová 383/44 251 01 Říčany 2016

Bednář Dušan Bílá Voda 2 790 69 Bílá Voda 2016

Bejček Pavel Bílý Potok31 463 62 Hejnice 2100

Bejlek Antonín Lesní 103 267 11 Vráž u Berouna 2016

Benešová Lenka Česká 155 360 18 Karlovy Vary 2021

Beran Ivan Jungmanova 879 252 63 Roztoky u Prahy 2016

Beran Jiří  Ing. Deštné v Orl.Horách 135 517 91 Deštné v Orl.Horách 2016

Beránek Vít Petrovice č. 88 471 25 Jablonné v Podještědí 2016

Berkovec Jiří Na Vinici 448 335 01 Nepomuk 2016

Bíca Vojtěch Zavadilka 2095 370 05 České Budějovice 2016

Bílý Jaroslav Boječnice 27 348 02 Bok 2100

Bittner Jan Ing. Písečná 173 411 15 Třebívlice 2019

Bláha Ctibor Ing. Příhodova 174 380 01 Dačice 2016

Bláha Tomáš Horní Krupá 152, Ralsko                 295 01 Mnichovo Hradiště 2016

Blažej Pavel Týnec 35 691 54 Týnec u Břeclavě 2016

Blažek Zdeněk Vrkoslavická 15 466 01 Jablonec nad Nisou 2100

Blechová Magdaléna Kyjovská 82 768 05 Koryčany 2016

Blechová Petra Stupava 90 686 01 Uherské Hradiště 2016

Bořil Zdeněk Jaselská 79 Libavá 783 06 Domašov n. Bystř 2016

Bratrů Lubomír Osvobození 1696 393 01 Pelhřimov 2018

Brázda Pavel Na Výsluní 312 679 02 Ráječko 2016

Breburda Václav ml. Strašín - hájenka 123 251 01 Říčany 2017

Brejša Tomáš Studenec u Horek 185 512 33 Studenec u Horek 2015

Brunst Rudolf Ostrov nad Oslavou 90 594 45 Ostrov nad Oslavou 2016

Bruštík Jaroslav Babice 526 687 03 Babice u Uh. Hradiště 2015

Brychta Lubomír Ing. Kladská 4 353 01 Mariánské Lázně 2100

Brychta Martin Zahradní 298 373 33 Nové Hrady 2016

Budák Pavel Radonice 75 431 55 Radonice 2017

Budík Ondřej Ing. Bukovina 117 679 05 Křtiny 2017

Burda Lukáš Petrovice 141 262 55 Petrovice u Sedlčan 2017

Burian Libor  Ing. Třebešov 2 516 01 Rychnov nad Kněžnou 2018

Buršík Ota Nová Chřibská 102 407 51 Rybniště 2016

Buřil Stanislav Stříbrná 630 358 01 Kraslice 2100

Býma Jakub Třemešek u Oskavy 50 788 01 Třemešek u Oskavy 2016

Carda Josef Malá Ledská 41 517 41 Kostelec nad Orlicí 2016

Cingel František Horní Habartice175 405 02 Děčín 2 2016

Čada Karel Modrava 16 341 92 Kašperské Hory 2017

Čargo Kamil Čelina 43 262 03 Nový Knín 2016

Čechotovský Alois Dolní Dvůr 108 543 42 Dolní Dvůr 2100

Čejchan Jaroslav Palackého 97 549 57 Teplice nad Metují 2017

Čepek Jan Bystřice pod Lop. 301 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 2016

Černý Alois  Ing. Lesovna 1 252 08 Slapy nad Vltavou 2016

Černý Emanuel Hlávkova1106 334 01 Přeštice 2015

Černý Jan Bratří Čapků 550 362 21 Nejdek 2016

Černý Jiří Rochlická 373 463 11 Liberec 30 2017

Červenka Luděk Gen. Vlachého 174 747 62 Mokré Lazce 2016

Čeřovský Vladimír Prášily 151 342 01 Sušice 2016

Dány Jaroslav Andělská Hora 192 793 32 Andělská Hora 2017

Darmopil Dan Rozdrojovice 264 664 34 Brno - venkov 2016

Derner Jiří  Ing. Košov 209 788 21 Sudkov 2015

Dlauhoweský Lukáš Němčice 46 387 19 Čestice 2016

Dobiáš Igor Loučka 81 756 44 Loučka u Valaš. Meziříčí 2016

Dohnálek Josef Luční 154 696 11 Mutěnice 2016

Doležal Jindřich Ruprechtov 103 683 04 Ruprechtov 2016

Doležal Milan Deblín 307 664 75 Deblín 2018

Dörner Bedřich Deštné v Orl. Horách 326 517 91 Deštné v Orl. Horách 2100

Drobný Daniel Hrachovec 2200 508 01 Hořice v podkrkonoší 2018

Drtil František Ing. Hradební 60 381 01 Český Krumlov 2025

Dudešek František Boršice 653 687 09 Boršice u Buchlovic 2015

Dusík Robert Postoupky 28 767 01 Kroměříš 1 2016

Dvořák Daniel Ponědrážka 48 378 16 Lomnice n. Lužnicí 2020

Dvořák Petr Vilová 620 691 42 Valtice 2016

Dvořák Vladimír Radonice 253 431 51 Radonice u Kadaně 2016

Fekl Vlastimil Robčice 29 332 09 Štěnovice 2016

Fencl Vlastimil Na Rypličce 482 330 12 Horní Bříza 2100

Ferrari Alessandro Valy II 5277 760 01 Zlín 2017

Fiala Aleš Pavlov 30 789 85 Mohelnice 2016

Ficek Michal Ing. Vranín 103 373 73 Štěpánovice  
u Českých Budějovic

2016

Ficenec Miroslav Mírová 1571 516 01 Rychnov nad Kněžnou 2018

Figura Josef U Rybníků 89 789 83 Loštice 2015

Fišer Martin Merklovice 51 517 54 Vamberk 2016

Flášar František  Ing. Bouzov-Kozov 12 783 25 Bouzov 2015

Fojtášek Robert Kulišťákova 1331 756 51 Rožnov p.Radhoštěm 2016

Fojtášková Darina Kulišťákova 1331 756 51 Rožnov p.Radhoštěm 2016

Foltýn Otakar Mgr. Zámecká 191 768 04 Střílky 2100

Fríd Jan Česká 677 383 01 Prachatice 2016

Frisch Josef Třemešné 66 348 06 Třemešné pod Přimdou 2019
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Fröde Svatopluk Martínkovice 110 549 73 Náchod 2015

Fryzelka Pavel   Ing. Rudimov 99 763 21 Rudimov 2017

Fuka Miroslav Opařany 287 391 61 Opařany 2015

Gazda Josef Hluboký 27 363 01 Ostrov 2015

Gebhart Stanislav Staré 21 411 15 Třebívlice 2017

Gerlich Radomír Palackého 173 789 83 Loštice 2015

Gložinič Miroslav Maltaričeva 14 48 312 Rasinja 2017

Gold Tomáš Strašice  565/II 338 45 Strašice 2016

Gora Miroslav Hřbitovní 1552 737 01 Český Těšín 2016

Gottvaldová Zuzana  Ing. Konrádova 9 628 00 Brno 2016

Gryc Jaroslav Olomučany 44 697 03 Olomučany 2017

Hájek Jiří  Ing. Loučky 143 793 16 Zátor 2015

Hajžman Josef Na sadě 400 334 42 Chlumčany 2018

Halama Tomáš   Ing. Bedřichov 295 468 12 Bedřichov 2016

Hálek Martin Slatina 158 273 26 Slatina 2015

Haltmar Leoš Kunčice 100 788 32 St. Město pod Sněžníkem 2100

Hamata Jiří Velká Bukavá 118 270 23 Křivoklát 2016

Hampl Milan  Michalská 1802 686 03 Staré Město 
u Uherského hradiště

2016

Hampl Milan  Mgr. K Trnávkám 624 687 08 Buchlovice 2016

Hanousek Tomáš Ing. Petrovice 603 403 37 Petrovice u Ústí nad Lab. 2016

Hartmann Zbyněk, Ing, CSc Tyršova 250 378 56 Studená 2100

Hasenöhrl Radek Hradiště, Obrovice 2 432 01 Kadaň 2016

Hasoň Pavel Pitín 158 687 71 Pitín 2016

Hauerland František Bystřice p. Lop. 344 687 55 Bystřice p. Lopeníkem 2016

Havlíček Zdeněk   Ing. Stupava 90 686 01 Uherské Hradiště 2020

Havlín Jaroslav Kobylí 434 691 10 Kobylí 2018

Havlovičová Věra Kachní kámen 12 350 02 Cheb 2016

Hebík Marek Krsov 29 330 36 Pernarec 2017

Hedbávný Tomáš Šlapanov 56 582 51 Šlapanov 2017

Hédl Miroslav Bukovice 16 679 23 Brno Venkov 2017

Hejl Lukáš Těchonín 178 561 66 Těchonín 2016

Hejlek Miroslav Na Sádku 234 267 29 Zadní Třebáň 2015

Hejral Jaroslav Nudvojovice 1416 511 01 Turnov 2100

Hennrich Kurt Ing Nad Koupalištěm 107 431 59 Vysoká Pec 2100

Henrich Petr Nad Koupalištěm 107 431 59 Vysoká Pec 2016

Henzlová Alice Kryštofovy Hamry 37 431 91 Vejprty 2016

Hepner Jaroslav Bavoryně 21 267 51 Zdice 2016

Herzán Antonín Svahová 32 431 21 Boleboř 2020

Hlaváč Jiří Palachova 22 412 01 Litoměřice 2019

Hlisnikovský Josef Vyšní lhoty 85 739 51 Dobrá u Frýdku Mistku 2020

Holoubek Jan Bezručova 1035 684 01 Slavkov u Brna 2016

Hon Vladimír   Bc. Slatina 158 742 93 Slatina u Bílovce 2017

Honz Petr Ing. Na Krocince 38 190 00 Praha 9 2015

Honzík Jan  Dis. Poplužní 123/6 408 O1 Roumburk 2016

Horáček Jiří  Ing. Velké Karlovice 316 756 06 Velké Karlovice 2019

Horáček Miloslav  Ing. Domanín 121 379 01 Třeboň 2018

Horák Štěpán Staré Náměstí 27/28 619 00 Brno 2016

Houf Josef Křímov 23 430 01 Křímov 2018

Hovad Zdeněk  Ing. Hybešova 5 787 01 Šumperk 2018

Hric Martin Jana Opletala 1680 273 09 Kladno Švermov 2016

Hroch Martin Hrabová 113 789 01 Zábřeh 2016

Hroch Roman Přestavlky 57 783 57 Tršice 2016

Hrstka Radim Šebrov 161 679 22 Lipůvka 2016

Hrůzek Vladimír Trojanovice 179 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 2016

Hryzlík Miloš Ing. Mcely 199 289 36 Mcely 2018

Hüber Eva Frankenforsterstr.135a D-51427 Bergisch Glasdbach 2018

Hüber Rüdiger Frankenforsterstr.135a D-51427 Bergisch Glasdbach 2018

Hubík Hubert Stříbrnice  21 788 32 Staré Město p. Sněžníkem 2016

Hubík Hubert Ing. Stínava 13 798 03 Plumlov 2016

Hubíková Veronika  Ing. Hradčany 407 471 24 Mimoň 2016

Hůrka František Strašice 485 338 45 Strašice 2020

Hůrka Radek Podluhy 185 268 01 Hořovice 2020

Hýbner Stanislav Malá Morávka 195 793 36 Malá Morávka 2017

Hynčík Karel Stanětice 15 345 06 Kdyně 2016

Charvát Milan Zákoutí 14 430 03 Chomutov 2016

Chrást Stanislav Vlasatice 54 691 30 Brno venkov 2018

Imbera Antonín Antošov 40 - Křišťanov 383 01 Prachatice 2015

Imberová Kristina Antošov 40 - Křišťanov 383 01 Prachatice 2015

Izák Aleš Jedlova 190, 517 91 Deštné v Orlických horách 2016

Izák Josef Zdobnice v Orl. h. 21 516 01 Rychnov nad Kněžnou 2100

Jadrníček Jan  Ing. Střítěž nad. Bečvou 148 756 52 Střítěž nad. Bečvou 2017

Jager Josef  Judr. Šípková 6 620 00 Brno - Tuřany 2100

Jakeš Josef Lomená 384 382 03 Kremže 2016

Janásek Libor  Ing. Smilovská 174 783 07 Libava 2016

Jančí Petr Hřensko 122 407 17 Hřensko 2016

Janda Jaroslav Útěšice 22 332 09 Štěnovice 2015

Jandík Martin Skašov 31 336 01 Blovice 2016

Jandík Vratislav Puškynova 85 346 01 Horšovský Týn 2016

Jangot Jiří Lukov Hrušoví 41 763 17 Lukov 2016

Janík Milan Velké Karlovice 655 756 06 Velké Karlovice 2100

Janota Jiří  Ing. Ploužnice 282 471 24 Ralsko 2017

Janovský Milan Lednice 13 331 41 Královice 2016

Jašová Lydie  Ing Blízkov 50 594 42 Měřín 2016

Javůrek Petr   Mgr. ČS Armády 422 541 01 Trutnov 2017

Jemelka Břetislav Doubice 152 407 47 Varnsdorf 1 2016

Jemelka Břetislav st. Vilémovská 129 407 82 Dolní Poustevna 2016

Jeřábek Josef  Ing. Kamenný pahorek 585 417 23 Košťany 2017

Jílek Václav Slatina 29 671 53 Slatina 2016

Jirkal Petr Prachatice Lázně 401 383 01 Prachatice 2015

Jiřička Karel Horní Olešnice 68 543 71 Hostinné 2017

Jiřička Pavel Špindlerův Mlýn 42/b 543 51 Špindlerův Mlýn 2015

Jiřík Eduard Srní 120 341 92 Kašperské Hory 2016

Juráň Martin Brdy 40 262 21 Obecnice 2016

Jurečka Antonín Valašská Bystřice 656 756 27 Valašská Bystřice 2016

Kabát Mojmír Prášily 130 342 01 Sušice 1 2100

Kadera Jiří Ing. Otěšice 45 334 01 Preštice 2016

Kaděrka Jan Velké Karlovice 929 756 06 Velké Karlovice 2017

Kadlčík Michal Ing. Nová 238, Radostice 664 46 Prštice 2016

Kadlčková Ivana Ing. Sadová 972 687 51 Nivnice 2016

Kalvas Pavel Libníč 89 373 71 Rudolfov 2017

Kamp Miloš Stříbrnice 9 788 32 Staré Město 2016

Kantor Tomász Hrádek ve Slezsku 96 739 97 Hrádek ve Slezsku 2017

Kasala Radek Kladruby nad Labem 533 14 Kladruby nad Labem 2016

Kašík Jiří  Ing. Krásná 254 739 04 Krásná 2015
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Kavka Jan Bílá 101 739 15 Staré Hamry 2016

Kec Jiří  Ing. Srní 25 341 92 Kašperské Hory 2016

Kelner Ondřej Ing. Hošťka 118 348 06 Přimda 2016

Keltner Martin Ing. Arnoštov 35 383 01 Prachatice 2016

Keltner Miroslav Arnoštov 46 383 01 Prachatice 2016

Keltnerová Renata Bc. Arnoštov 35 383 01 Prachatice 2016

Keprt Lukáš Radějov 2014 696 67 Radějov 2016

Kitzler Lubor Janovice 20 463 53 Křížany 2016

Klail Miloslav Ing.   U Trati 515 330 03 Chrást u Plzně 2016

Kleisner David Vstiš 162 334 41 Dobřany 2018

Klement Aleš Havlíčkova 405 783 61 Hlubočky 2017

Klement Richard Ing. Ostopovice 151 664 49 Ostopovice 2016

Klitsch Marek Ing. J. Ježka 1096/10 410 02 Blovice 2016

Kobera Václav Santiniho 15 591 02 Žďár nad Sázavou 2100

Koclíř Michal Mojné 20 382 32 Velešín 2017

Köhler Walter    Ing. Malá Morava 93 788 33 Hanušovice 2017

Koláček František Milonice 37 679 22 Lipůvka 2018

Kolář Jiří Kozlov 1041 783 55 Velký Újezd 2016

Koňařík Vlastimil  Nové Vilémovice 63 790 70 Uhelná 2016

Koňařík Vlastimil  Ing. Nádražní 226 790 70 Javorník u Jeseniku 2018

Konecký Oldřich U Nádraží 899 672 01 Moravský Krumlov 2017

Konečný Josef Štítná nad Vláří 454 763 33 Štítná nad Vláří 2100

Konečný Radek Kneždub 57 696 64 Kněždub 2016

Koníček Jan Velká nad Veličkou 552 696 74 Velká nad Veličkou 2016

Konopásek František Mariánské údolí 131 261 01 Příbram 2 2016

Konvalina Ladislav Doubí 20 Košice 391 17 Košice u Soběslavě 2016

Kopačka Josef Ing Petrovice 47 342 01 Sušice 2016

Kopecký Jan  Ing. Poličná 547, 757 01 757 01 Valašské Meziříčí 2016

Kopecký Miroslav  Ing. Rejvízská 429 790 01 Jeseník 2015

Kopřiva Petr Polanského 2533 756 61 Rožnov p.Radhoštěm 2017

Korbář Josef Nerudova 487/6 679 61 Letovice 2015

Kordek Milan Brod n.Labem 27 552 12 Heřmanice 2017

Kořenský Václav Prostřední Svince 1 382 32 Velešín 2016

Kos Václav Nová Buková 49 394 03 Horní Cerekev 2015

Kostka Karel Mnichov 367 793 26 Vrbno pod Pradědem 2019

Košárek Josef Stárá silnice 475/57 747 07 Opava 7 2015

Košč Viktor Kmochova 172 674 01 Třebíč 2015

Kotrla Pavel Vršek 35 362 35 Abertamy 2100

Kouba Josef Vápenná 277 790 64 Vápenná 2018

Koubek Ondřej Horní 168 341 92 Hašperské Hory 2017

Koukolík Lukáš Dražeň 68, 331 01 Plasy 2017

Kováčik Julius Domašov 244 790 08 Bělá p.Pradědem 2100

Kráčmera Jiří Ing. Podluhy 230 268 01 Hořovice 2016

Král Jan Horní Kněžeklady 5 375 01 Týn nad Vltavou 2016

Král Martin U Vodojemu 723 259 01 Votice 2016

Kramář Pavel Petrovičky 51 - Mladkov 561 64 Jablonné n. Orlicí 2017

Krátký Ondřej Odboje 19 793 95 Město albrechtice 2016

Kraus Marek Lesní 352 277 15 Chrást u Tišic 2016

Kraus Tomáš Nádražní 252 569 42 Chornice 2015

Krecbach Lukáš U zámku 120 549 57 Dolní Adržbach 2015

Krop Vladislav Bystřice nad Olší 12 739 95 Bystřice  nad Olší 2100

Kropík Vladimír Hranice 26 374 01 Trhové Sviny 2018

Krulec Zdeněk Chotěšov 25 341 42 Kolinec 2016

Kříha Jaromír Ing. Kubova Huť 24 385 01 Vimperk 2016

Kubánková Michaela Stračí 9 411 08 Štětí 2015

Kubernát Jiří  Ing. Závodu míru 799 360 12 Karlovy Vary 2017

Kubiš Milan ml Podlesí 2 470 02 Horní Police 2016

Kučera František Mezihoří 242 664 34 Moravské Kninice 2100

Kučera Zdeněk Budějovická 317 382 03 Kremže 2016

Kučerová Dana Horská 39 541 01 Trutnov 2016

Kuchař Miloš Ochoz 59 798 52 Konice 2016

Kuchta Jaroslav  Ing. Říčky v Orl. Horách 235 517 61 Rokytnice 2015

Kulich Michal Zástřizlý 90 768 05 Koryčany 2016

Kumpa Vladimír  Mgr. Krokova 12 326 00 Plzeň 2016

Kváš Vladimír  Ing. Paseky 901 391 81 Veselí n. Lužnicí 2016

Květoň Patrik Na Výsluní 139 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 2016

Lach Roman Jablunkovska 467/2 739 61 Třinec 2017

Lang Karel Mirošov 20 588 05 Dušejov 2016

Langr Václav Prosečská 273 468 04 Jablonec nad Nisou 2016

Laštovica Zdeněk Zahájská 106 570 01 Litomyšl 2016

Lebeda Petr Ing. Staré Heřmínovy 86 793 12 Horní Benešov 2016

Leibichová Martina Uhřinov pod Deštnou 58 516 01 Rychnov nad Kněžnou 2016

Lengyel Jiří Lesní 354 270 61 Lány 2100

Líbal Josef Orlické Záhoří 59 517 64 Orlické Záhoří 2100

Lípa Petr K Pastvinám 404 471 23 Zákupy 2017

Liskovský Milan Hronov-Velký Dřevíč 89 549 34 Hronov-Velký Dřevíč 2015

Liška Josef Brenná 40 E 471 23 Zákupy 2015

Lonský Filip Úmyslovice 8 290 01 Poděbrady 2016

Lorek Vojtěch Pražmo 2017 739 04 Pražmo 2016

Lorenc Dušan Dolní Smržov 59 679 61 Letovice 2016

Loskot Jiří Strašice 171/III 338 45 Strašice 2016

Lukáš Vojtěch Rudice 147 687 32 Nezdenice 2016

Lysický Dušan Hluchov 135 798 41 Kostelec na Hané 2017

Macek Jan Rokytnice 308 517 61 Rokytnice v Or. Horách 2100

Macek Zdeněk U Vodojemu 1313/41 589 01 Třešť 2016

Maco Ivan Bystřec 61 561 54 Bystřec 2100

Mader Josef Zdobnice 10 516 01 Rychnov n. Kněžnou 2019

Mader Tomáš Souvlastní 38 516 01 Rychnov n. Kněžnou 2018

Machala František Sadová 13 682 01  Vyškov 2016

Machek Pavel Třísov 121 382 03 Křemže 2017

Majer Ivan Ing. Strážný 82 384 43 Strážný 2016

Makovička Otakar Verneřice 102 417 04 Hrob 2016

Malčík Vít Ke  Stromkům 9 779 00 Olomouc- Droždín 2016

Malecha Josef  Ing,. Bošilec 36 373 65 Dolní Bukovsko 2016

Malecha Milan Ing. Neplachov 14 373 65 Dolní Bukovsko 2016

Malík Lukáš Nový Hrozenkov 714 756 04 Nový Hrozenkov 2017

Malinovský Karel Němčice 51 294 42 Luštěnice 2017

Malypetr Leoš Mgr. Zrenjaninská 350/15 415 03 Teplice 3 2016

Mančík Roman Slavkov 165 687 64 Horní Němčí 2016

Marčík Karel Ing. Haise Týneckého 583 339 01 Klatovy 3 2016

Mašek Jaromír Kluček 69 438 01 Žatec 2016

Mašek Libor 5.Května 1460 440 01 Louny 2016

Mašek Přemysl  st. Okounov 9 431 51 Klášterec nad Ohří 2016

Mašek Přemysl ml 17. listopadu 471 431 51 Klášterec nad Ohří 2016

Mašlanka Tadeáš  MuDr. Lesní 14 362 37 Horní Blatná 2016

Matera Jan Dobrá 127 739 51 Dobrá u Frýdku Mistku 2017
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Matras Miloš Libišská 1746 182 00 Kobylisy - Praha 8 2016

Mazal Jaroslav Hartinkov 71 569 43 Chornice 2100

Mejsnar Jan Ing. Horní Polubný 339 468 49 Kořenov 2017

Mihulka Václav Prorubky 12 516 01 Rychnov nad Kněžnou 2016

Michalčák Jan Jaselská 76 785 01 Libavá 2016

Michalčík Petr Karla Čapka 2343 697 01 Kyjov 2017

Michálek Pavel Ježník 79 794 01 Krnov 2017

Minařík Zdeněk 24.Dubna  164 664 43 Želešice 2018

Mlejnek Bořek Krkonošská 845 468 61 Desná 2017

Moller Ladislav Domažlická 262 345 43 Koloveč 2016

Mostecký Jiří Ing. Ve vilách 278 391 11 Planá n. Lužnicí 2016

Mráček Petr Libín 52 412 01 Litoměřice 2018

Mrázek Emanuel Farma Lisek 417 267 03 Hudlice 2015

Mrázek Petr  Ing. Ul. Míru 397 790 70 Javorník u Jeseniku 2016

Můčka Lukáš Ing. Milotice n./Opavou 121 792 01 Bruntál 2016

Mutina Stanislav Olšany 153 789 62 Olšany u Šumperka 2016

Myslivec Josef Nová Ves 165 348 06 Přimda 2100

Navrátil Jakub Na Chmelnici 2138 688 01 Uherský Brod 2016

Nechanický Josef Černý Důl 157 543 44 Černý Důl 2100

Nerad Jaroslav Ing. Senožaty 95 394 56 Senožaty 2017

Němec Stanislav Ing. Ke Zbrojnici 93 Mikulov 419 01 Duchcov 2017

Němejc Pavel Roudná 253 392 01 Soběslav 2016

Nespěšný Milan Borová 227 569 82 Borova u Poličky 2016

Netrvalová Kristýna Kodetka - Okružní 130 373 71 Diana 19 2016

Netušil Pavel Antonína Slavíčka 755/25 370 05 České Budějovice 2015

Novák Jakub Pečetín 24 339 01 Diana 19 2016

Novák Milan Loukov 112 768 75 Loukov 2015

Novotný Jan Přebytek 133 463 65 Nové Město pod Smrkem 2018

Novotný Karel Dlouhá Loučka 161 569 43 Jevíčko 2100

Novotný Ladislav Kyselka 173 362 72 Karlovy Vary 2018

Novotný Ladislav  Ing. Velké Popovice 339 251 69 Velké Popovice 2100

Novotný Martin Ing. Zábědov 4 504 01 Nový Bydžov 2016

Novotný Petr Nádražní 298 407 25 Verneřice 2016

Novotný Vlastimil  MuDr. Dobrovského 7 353 01 Mariánské  Lázně 2016

Odstrčil Lubomír st. Pohledy 38 568 02 Svitavy 2016

Okřina Pavel  Ing. Jelení 33 384 51 Nová Pec pošta Volary 2016

Ostádal František ml. Klášterecký Mlýn 4 341 92 Rejštejn 2016

Ostádal František st. Modrava 6 341 92 Kašperské Hory 2100

Panák Jaroslav Lhota 9 751 31 Lipník nad Bečvou 2016

Pátek Radim Slatiňanská 198 538 25 Nasavrky 2016

Pauk František Bystřec  404 561 54 Bystřec 2016

Paul Josef  Bc. Podlesí 502 793 96 Zlaté Hory 2017

Pavelka Marian Pod Bečvou 721 756 05 Karolinka 2017

Pavlík Milan Labská 30 543 51 Špindlerův Mlýn 2100

Pavlinová Kamila Valy E40 353 01 Mariánské Lázně 2016

Pelc Norbert  Ing. 4.května 181 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 2017

Pelikán Pavel 5. května 337 373 11 Ledenice 2017

Penc Václav Píska 220 270 23 Křivoklát 2015

Perfoll Robert Frymburk 25 382 79 Frymburk 2016

Pešl Jan Stachy - Michalov 192 384 73 Stachy 2015

Pešl Radek Stachy - Michalov 192 384 73 Stachy 2015

Peterka Miroslav  Ing Vír 189 592 66 Vír 2017

Petr Jaroslav Pěčín 177 517 57 Pěčín 2100

Petráš Zbyněk Nové Spolí 100 381 01 Český Krumlov 2018

Petříček Rudolf Ing. Blížkovice 301 671 55 Blížkovice 2016

Petrů Radek Rozhraní 86 569 03 Rozhraní 2016

Picka Libor Železná 30 345 26 Bělá nad Radbuzou 2016

Pich Ivan Kunčice 70 788 32 St. Město pod Sněžníkem 2015

Pikeš Václav Soběšice 160 342 01 Sušice 1 2017

Pilát Martin Palackého 4275 430 01 Chomutov 2016

Plačková Věra Myslibořice 96 675 60 Myslibořice 2017

Plachý Václav JUDr. Letiny 73 336 01 Blovice 2016

Plaňanský Karel Dobřív 45 338 74 Dobřív 2100

Plášek Ondřej Revoluční 478 788 15 Velké Losiny 2017

Plch Karel  Ing. Dolní Lhota 156 678 01 Blansko 2017

Plíšek Josef Tovární 737 463 65 Nové Město pod Smrkem 2017

Pokora Jaroslav Bílý Potok 242 463 62 Hejnice 2016

Poláček Josef Velké Hamry 443 468 45 Velké Hamry 2100

Polách Jakub Bílý Potok 67 793 26 Vrbno p.Pradědem 2016

Polách Petr Bílý Potok 67 793 26 Vrbno pod Pradědem 2016

Polívka Petr Ing. Poděbaby-Občiny 177 580 01 Havlíčkův Brod 2016

Ponikelský Patrik Podlevín 82 509 01 Nová Paka 2017

Popule Josef  Ing. Nynkov 13 349 01 Stříbro 2016

Poruba Zdeněk Bořkova 586 756 54 Zubří 2016

Pospíšil Ivan Benkov 44 Dlouhomilov 789 01 Zábřeh 2015

Pospíšilová Lucie Bc, Dis Okružní 554 341 51 Klášterec nad Ohří 2016

Potužák Aleš  Hořákov 19 339 01 Klatovy 2016

Poživil Václav   MVDr. U Lesa 248/5 400 03 Ústí nad Labem 2016

Prchlík Miroslav Spartakiádní 6, Všebořice 400 10 Ústí nad Labem 10 2017

Princ Filip JUDr. V Zátiší 520/23 147 00 Praha 4 Hodkovičky 2016

Pročka Robert  Ing. Prachatická 395 384 51 Volary 2016

Procházka Jaroslav Boudy 115 398 04 Čimelice 2016

Procházka Pavel Velichov 166 363 01 Ostrov nad Ohří 2018

Procházka Václav Tyršova 30 345 43 Koloveč 2016

Procházková Adela  Dis. Tyršova 30 345 43 Koloveč 2016

Račanský Patrik  Ing. Havlíčkova 1103 697 01 Kyjov 2016

Rajniš Václav Bílý Újezd 42 411 31 Litoměřice 2018

Rajnyšová Romana Ing. Alešova 771 436 01 Litvínov 2020

Ramach Aleš Bedřichov 42 543 51 Špindlerův Mlýn 2016

Raška Ivo Bezručova 313 739 61 Třinec 1 2016

Rauch Jiři Trnová 167 330 13 Trnová u Plzně 2016

Rauchová Libuše Trnová 167 330 13 Trnová u Plzně 2016

Rejdák Jaroslav MgA Libňatov 92 542 36 Libňatov 2018

Remeš Petr Dělnická 220 793 26 Vrbno pod Pradědem 2016

Riebel Ota  MuDr. Lipová 473 691 42 Valtice 2017

Rienműller Gert Hans Dr. Hájovka 262,  Ořech 252 25 Jinočany 2016

Rittichová Radana Dubina 26 362 72 Kyselka 2016

Rosůlek Otakar Brumovská 1051 766 01 Valašské Klobouky 2016

Roubal Radek Nad Tunelem 201 340 04 Železná Ruda 2016

Rozínek Zdeněk Školní 460 517 61 Rokytnice v Orlických 
Horách

2100

Rubáš Josef Radinovy 16 339 01 Klatovy 2016

Růžička Josef Sídliště 1449 289 22 Lysá nad Labem 2018

Růžička Michal Na Vršku 11 150 00 Praha 5 2017

Růžička Přemysl Vilová 478 671 82 Znojmo 2016

Rypar Ladislav Milenov 31 753 61 Drahotuše 2016
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Řehák Milan Návojná 106 763 32 Návojná 2017

Řepa Jan Frymburk 115 382 79 Frymburk 2017

Řepa Pavel Frymburk 268 382 79 Frymburk 2017

Řezáč Jindřich Roštín 171 768 03 Roštín 2017

Říhová Věra Lesní 14 362 37 Horní Blatná 2016

Sedláček Jiří Korunní 121 363 01 Stráž nad Ohří 2016

Sedláček Leopold MUDr. Ježník 1818/2 794 01 Krnov 2016

Sedlák Petr Loučka - Lázy 28 756 44 Loučka u Valašského 
Meziříčí

2015

Seifert Ivo Vítkovice v Krk., čp. 369 512 38 Vítkovice v Krkonoších 2016

Seniow Jacek Wejherowska 41/31 54-042 Wroclaw 2100

Schejbal Josef Kostelní 45 250 88 Čelákovice 2018

Schejbal Marek Staroholická 433 534 01 Holice 2016

Schestauber Jiří Jaronín 14 382 03 Kremže 2100

Schubert Pavel Dvouletky 41 357 61 Březová u Sokolova 2018

Sikora Jan Dolní Lomná 253 739 91 Frýdek Místek 2016

Skácil Jiří Šanov 185 763 21 Slavičín 2017

Skácil Jiří ml. Šanov 185 763 21 Slavičín 2017

Skála Karel Luboměř pod Strážnou 
1362

753 62 Potštát 2016

Sklenář Jaroslav Klášterec nad Orlicí 212 561 82 Klášterec nad Orlicí 2018

Skořepa Zdeněk Velichov 136 363 01 Ostrov nad Ohří 2017

Skrbek Petr Pec p. Sněžkou 43 542 21 Pec pod Sněžkou 2100

Slavíček Vlastimil  Ing. Sebuzín 169 403 02 Ústí nad Labem 2016

Slinták Stanislav Lipina 111 785 01 Šternberk 2016

Slunečko Jiří Soukenická 800 391 11 Planá nad Lužnicí 2016

Slunéčko Pavel Dr, Ing. Rudé Armády 430 251 63 Strančice 2100

Sochor Jan Cínovec 217 415 01 Teplice 1 2016

Soja Jaroslav Štítná - Popov 39 763 33 Štítná nad Vláří 2016

Solanský Martin Myslejovice 32 798 05 Myslejovice 2017

Solar Kamil Zaječov 171 367 63 Zaječov 2018

Solar Petr Okrouhlá 1224 383 01 Prachatice 2017

Solar Vladimír Podlesí 1179 431 91 Vejprty 2016

Soukup Jaromír Ovocná 3867 767 01 Kroměříž 2015

Soukup Petr Ing. Košetice 35 330 35 Lišťany 2016

Soukup Viktor Obecnice 285 262 21 Obecnice 2018

Sroka Ladislav Čebín 360 664 23 Čebín 2016

Staněk Petr Bratříkovice 34 747 52 Hlavnice 2016

Stašek Miroslav Bečov 2 430 01 Chomutov 2016

Stašek Petr Blatno 134 430 01 Chomutov 2016

Straka Antonín Plovární 17 301 00 Plzeň 2016

Straka Pavel Bc. Nová Ves 195 364 64 Bečov nad Teplou 2016

Strakoš Michal Bílá 133 739 15 Staré Hamry 2016

Strnad Jiří Rejštejn 120 341 92 Kašperské Hory 2016

Stýblo Jindřich Hoření 1108 521 51 Lomnice nad Popelkou 2015

Surý Zbyněk Štítná nad Vláří 529 763 33 Štítná nad Vláří 2018

Svoboda Tomáš Obora 139 440 01 Louny 2016

Svoboda Vítězslav Harrachov 632 512 46 Harrachov v Krkonoších 2019

Szabo Radomír Ing. Švedlár 241 053 34 Slovensko 2016

Šafařík Josef  Pod Hradem 161 348 06 Přimda 2018

Šalanský Petr   MvDr. Helvíkovice 130 564 01 Žamberk 2017

Šalát Jiří Komenského 295 543 01 Vrchlabí 1 2100

Šašek Jan MvDr. Sokolská 50 562 04 Ústí nad Orlicí 2016

Šebek Jan Ing. Vysočanská 570 190 00 Praha 9 2017

Šefl Josef Ing. Voltuš 79, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 2017

Šesták Pavel Gagarinova 12 691 51 Lanžhot 2019

Ševčík Jaroslav Kovářov 5 783 25 Bouzov 2018

Šimáček Milan Červený Hrádek 30 431 11 Jirkov 2016

Šimek František Ing. Pivovarská 959 383 01 Prachatice 2016

Šimon Milan MvDr. Blanická 11 772 00 Olomouc 2018

Šindelářová Ivana  Ing. Bzí 20 336 01 Blovice 2016

Šír Josef Valteřice 191 514 01 Jilemnice 2015

Širlo Miroslav Sokolská 293 470 01 Česká Lípa 2015

Školník Jan Jetřichov 225 549 83 Meiměstí u Broumova 3 2017

Škrabálek Miloslav Kablíková 1026 543 01 Vrchlabí 1 2018

Škramovský Roman Rozumov 82 511 01 Turnov 2015

Škurek David Lodhéřov 105 377 01 Jindřichův Hradec 2016

Šlechta Svatopluk K Pazderně 215 256 01 Benešov 2016

Šnoblt Čestmír  Ing. Palackého 255 679 06 Jedovnice 2015

Španihel Jindřich Ing Morávka 470 739 04 Morávka 2017

Špatka Filip Široká Niva 204 792 01 Bruntál 2016

Špelina Josef  Slepá 477 331 51 Kaznějov 2016

Špringlová Hana Ing. Brdičkova 1917 155 00 Praha 5 2016

Štefek Roman Veřovice 298 742 73 Veřovice 2016

Štika Petr Láz 117 262 41 Láz 2016

Štochl Jaroslav Újezd 124, 267 61 Cerhovice 2017

Štorek Petr Mgr. Luční 969 592 31 Nově město na Moravě 2016

Štrach Petr Sýkořice 254 270 24 Zbečno 2016

Šusta Václav  Ing. Plzeňská 516 364 01 Toužim 2016

Švanda Pavel Otovice u Broumova 199 549 72 Otovice u Broumova 2016

Švarc Jiří Bratrská 40 750 02 Přerov 2100

Tahavský Milan Nová 14 349 52 Konstantinový Lázně 2015

Tejnil Libor Ing. Nad Kolejemi 793 460 01 Liberec 2016

Tichý Josef Nechvalín 149 696 31 Bukovany u Hodonína 2015

Tintěra Jaroslav Třebušín 145 412 01 Litoměřice 1 2018

Tipmann Lubomír Střelná 93 417 23 Košťany u Teplic 2016

Tobola Michal Ing. Sudomírky 274 698 01 Veselí nad Moravou 2016

Tomášek Hubert Mokrá 150 664 04 Mokrá u Brna 2100

Tomek Ondřej Bc. U revíru 2223 756 61 Rožnov p.Radhoštěm 2016

Tomíček Jaroslav Čistá v Krkonoších 152 543 44 Čistá v Krkonoších 2019

Trávníčková Eliška Tetčická 65 664 47 Střelice u Brna 2100

Traxler Karel Podmolí 51 669 02 Znojmo 2 2016

Trnka Stanislav Hlásnice 15 785 01 Štenberk 2016

Trochta Jan Ing. Francova Lhota 371 756 14 Francova Lhota 2016

Trojan Zdeněk Štítary 93 671 02 Šumná 2018

Trojka Roman Tísek 166 743 01 Tísek 2016

Tuček Karel 5.května 945 334 01 Přeštice 2015

Tureček Jiří Bc. Horní Maršov Prome-
náda 28

542 26 Hradec Králové 2017

Ťulpík Jan Adolfovice 54 790 01 Jeseník 2017

Ťulpík Oldřich  Ing. Ludvíkov 97 793 26 Vrbno pod Pradědem 2020

Tůma Jiří Pyšná 35 / P.O.BOX 73 431 11 Jirkov 2016

Tuma Marek  Mgr, Ing. Bratronice 232 273 63 Bratronice 2016

Urban Petr  Ing. Mládežnická 274/IV 377 01 Jindřichův Hradec 2016

Vacek Václav Ing. Okružní 66   Mnišek 463 31 Chrastava 2015

Valenta Josef Luční 290  Březenec 431 11 Jirkov 2016
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Nezaplacené členské příspěvky na rok 2016!

1 Balogh Stanislav Tuhaň 55 Doksy 2015

1 Honz Petr Ing. Na Krocince 38 Praha 9 2015

1 Klitsch Marek Ing. J. Ježka 1096/10 Blovice 2015

2 Liška Josef Brenná 40 E Zákupy 2015

2 Pokora Jaroslav Bílý Potok 242 Hejnice 2015

2 Širlo Miroslav Sokolská 293 Česká Lípa 2015

2 Škramovský Roman Rozumov 82 Turnov 2015

2 Tejnil Libor Ing. Nad Kolejemi 793 Liberec 2015

2 Vacek Václav Ing. Okružní 66   Mnišek Chrastava 2015

3 Brejša Tomáš Studenec u Horek 185 Studenec u Horek 2015

3 Jiřička Pavel Špindlerův Mlýn 42/b Špindlerův Mlýn 2015

3 Stýblo Jindřich Hoření 1108 Lomnice nad Popelkou 2015

3 Šír Josef Valteřice 191 Jilemnice 2015

3 Tureček Jiří Bc. Horní Maršov Promenáda 28 Hradec Králové 2015

3 Vaníček Jaroslav Jana Buchona 647 Jilemnice 2015

4 Burian Libor  Ing. Třebešov 2 Rychnov nad Kněžnou 2015

4 Čejchan Jaroslav Palackého 97 Teplice nad Metují 2015

4 Fröde Svatopluk Martínkovice 110 Náchod 2015

4 Krecbach Lukáš U zámku 120 Dolní Adržbach 2015

4 Kuchta Jaroslav  Ing. Říčky v Orl. Horách 235 Rokytnice 2015

4 Liskovský Milan Hronov-Velký Dřevíč 89 Hronov-Velký Dřevíč 2015

4 Valtr Josef Družstevní 527 Ronov nad Doubravou 2015

4 Včelák Jan Souvlastní 42 Rychnov 2015

4 Vlček Josef Česká Metuje 72 Česká Metuje 2015

4 Wolf Bronislav Akátová 68 Hradec Králové 2015

4 Zelený Antonín Jetřichov 75 Jetřichov 2015

V údajích číselné řady členů se mohou vyskytovat chyby.

Valtr Josef Družstevní 527 538 42 Ronov nad Doubravou 2015

Vaňhara Břetislav Svoboda 454 747 28 Štěpánkovice 2015

Vaníček Jaroslav Jana Buchona 647 514 01 Jilemnice 2015

Varvařovská Jana Obecnice 286 262 21 Obecnice 2016

Varvařovský Ladislav Bohutín 24 262 41 Bohutín 2016

Varvařovský Ladislav ml. Lhota u Příbramě 27 261 01 Příbram 1 2016

Vávra Jan Svátkova 15 150 00 Praha 5 2016

Vávra Petr Dolní Lysečiny 6 542 26 Horní Maršov 2017

Vavroš Zdeněk Olbramická 280 742 83 Klimkovice 2016

Včelák Jan Souvlastní 42 516 01 Rychnov 2017

Velecký Michal Nová čtvrť 903 687 51 Nivnice 2016

Velíšek Vojtěch Krásný Dvůr, Chotěbu-
dice 13

441 01 Podbořany 2016

Venclák Jiří Libochovany 244 411 03 Libochovany 2016

Vendrame Danilo via Villsggio Testudo 17 330 42 Butrio (Udine) 2016

Venus Josef Ing. 8. května 373 783 53 Velká Bystřice 2016

Vernerová Eva   MvDr. U ZOO 17 635 00 Brno Bystrc 2016

Veselý Jiří   Prof. MuDr. Černohorská 13 621 00 Brno 2016

Vidrnová Ivana Hlohovice 39 338 08 Zbiroh 2016

Vítek Marek Loučka 154 751 31 Lipník nad Bečvou VI 2016

Vlček Josef Česká Metuje 72 549 56 Česká Metuje 2015

Vodolán Luboš  Ing. Horní Rokytá 27 295 01 Mnichovo Hradiště 2016

Vondráček Jan Držkov 100 468 24 Držkov 2016

Vodňanský Pavel R. Svobodové 131 399 01 Milevsko 2016

Vopálka Melicharová Lenka 
Ing.

Tisek 4 257 08 Načeradec 2017

Vorlová Kateřina Chalupkova 2/1371 149 00 Praha 4 2016

Vozák Václav MvDr. Bezručova 473 338 08 Zbiroh 2100

Vrána Rostislav Ing. Uherčice 369 691 62 Uherčice u Hustopečí 2015

Vrba Lukáš Na Stráni 588 561 51 Letohrad 2017

Vrba Rudolf Rapotín 291 788 14 Rapotín 2100

Vrba Zdeněk Rybova 166 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 2017

Vrbica Tomáš Nové město 258/8 742 35 Odry 2016

Vrzal Roman Hulice 37 257 63 Trhový Štěpánov 2017

Vymětalík David Paseka u Šternberka 67 783 97 Paseka u Šternberka 2016

Walczysko Pavel Velké Karlovice 890 756 06 Velké Karlovice 2017

Walter Karel Mánesova 938 463 65 Nové Město pod Smrkem 2016

Wolf Bronislav Akátová 68 500 09 Hradec Králové 2016

Zábran Jindřich Příchovice 147 334 01 Přeštice 2016

Zahrádka Václav Klášterský Mlýn 4 341 92 Rejštejn 2018

Zachová Jitka Šanov 37 763 21 Šanov 2016

Zalešák Jan Bánov 695 687 54 Bánov 2017

Zámečník Václav  Ing. Otakara Jeremiáše 1757 397 01 Písek 2016

Zámyslický Antonín Struhařov 169 251 64 Praha - Východ 2016

Zapletal Jiří Boňkov 153 753 01 Hranice 2016

Zatloukal Miroslav Gen.Krátkého 9 787 01 Šumperk 2016

Závada Martin Domašov 6 790 01 Bělá pod Pradědem 2015

Zavaďák Václav Lužická 5529 430 03 Chomutov 2018

Zelenka Jiří Křivsoudov  194 257 66 Křivsoudov 2017

Zelený Antonín Jetřichov 75 549 83 Jetřichov 2016

Zeman Libor ul. Zemanky 885 756 54 Zubří 2016

Zizler Miroslav Obory 80 263 01 Dobříš 2016

Zlámalová Marie Vančurova 37 787 01 Šumperk 2100

Zlatník Jiří Lošťákova 639 506 01 Jičín 2020

Zmeškal Jiří Na vyhlídce 306 382 03 Kremže 2017

Zumr Josef Josefův Důl 200 468 44 Josefův Důl 2100

Zunka Kamil  Ing. Horní Poříčí 131 679 62 Křetín 2016

Zuzaník Pavel Ing. K Bezedníku 244 763 17 Lukov 2016

Zvánovec Antonín Ing. Horní 136 373 41 Hluboká nad Vltavou 2016

Zvardoň Václav Štipoklasy 15 330 38 Úněšov 2015

Zvoníček Bohdan  Ing. Sidonie, Svatý Štěpán 63 763 34 Brumov Bylnice 2016

Žáček Jiří Dobrá Voda 10 342 01 Sušice 2016

Ženíšek Josef Nová Ves 7 349 52 Konstantinovy Lázně 2016

Žídek Petr Larch Place 301 T1W 1R7 CANMORE 2100

Žižka Denis Mokrovraty 40 262 03 Nový Knín 2018
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upOZOrňujeme, že pOSleDNÍm mOžNým termÍNem  
prO ÚHraDu čleNSKýcH přÍSpěVKů Na rOK 2016  
je 30. DubeN 2016. V přÍpaDě jaKýcHKOliV  
NeSrOVNalOStÍ Se Obratem SpOjte S matriKářem Klubu.

Dále upOZOrňujeme Na ÚHraDu cHOVatelSKýcH  
pOplatKů, Které je taKtéž NutNé uHraDit, 
jiNaK NebuDe VyStaVeN prO feNu KrycÍ liSt  
NebO prO pSa DOpOručeNÍ Ke KrytÍ.  
termÍN ÚHraDy je 30. DubNa 2016.

5 Derner Jiří  Ing. Košov 209 Sudkov 2015

5 Figura Josef U Rybníků 89 Loštice 2015

5 Flášar František  Ing. Bouzov-Kozov 12 Bouzov 2015

5 Gerlich Radomír Palackého 173 Loštice 2015

5 Köhler Walter    Ing. Malá Morava 93 Hanušovice 2015

5 Koňařík Vlastimil  Ing. Nádražní 226 Javorník u Jeseniku 2015

5 Kopecký Miroslav  Ing. Rejvízská 429 Jeseník 2015

5 Kraus Tomáš Nádražní 252 Chornice 2015

5 Pich Ivan Kunčice 70 Staré Město pod Sněžníkem 2015

5 Pospíšil Ivan Benkov 44 Dlouhomilov Zábřeh 2015

5 Vaňhara Břetislav Svoboda 454 Štěpánkovice 2015

5 Závada Martin Domašov 6 Bělá pod Pradědem 2015

6 Barteska Jiří Lichnov 236 Lichnov 2015

6 Bruštík Jaroslav Babice 526 Babice u Uherského Hradiště 2015

6 Dudešek František Boršice 653 Boršice u Buchlovic 2015

6 Hájek Jiří  Ing. Loučky 143 Zátor 2015

6 Hauerland František Bystřice p. Lop. 344 Bystřice p. Lopeníkem 2015

6 Hon Vladimír   Bc. Slatina 158 Slatina u Bílovce 2015

6 Kašík Jiří  Ing. Krásná 254 Krásná 2015

6 Košárek Josef Stárá silnice 475/57 Opava 7 2015

6 Malík Lukáš Nový Hrozenkov 714 Nový Hrozenkov 2015

6 Novák Milan Loukov 112 Loukov 2015

6 Sedlák Petr Loučka - Lázy 28 Loučka u Valašského Meziříčí 2015

6 Soukup Jaromír Ovocná 3867 Kroměříž 2015

6 Štefek Roman Veřovice 298 Veřovice 2015

7 Gazda Josef Hluboký 27 Ostrov 2015

7 Herzán Antonín Svahová 32 Boleboř 2015

7 Charvát Milan Zákoutí 14 Chomutov 2015

7 Kos Václav Nová Buková 49 Horní Cerekev 2015

7 Kubánková Michaela Stračí 9 Štětí 2015

7 Tahavský Milan Nová 14 Konstantinový Lázně 2015

8 Gold Tomáš Strašice  565/II Strašice 2015

8 Janda Jaroslav Útěšice 22 Štěnovice 2015

8 Penc Václav Píska 220 Křivoklát 2015

8 Štika Petr Láz 117 Láz 2015

8 Zámyslický Antonín Struhařov 169 Praha - Východ 2015

9 Kumpa Vladimír  Mgr. Krokova 12 Plzeň 2015

9 Zvardoň Václav Štipoklasy 15 Úněšov 2015

11 Černý Emanuel Hlávkova 1106 Přeštice 2015

11 Hálek Martin Slatina 158 Slatina 2015

11 Kopačka Josef Ing Petrovice 47 Sušice 2015

11 Pešl Jan Stachy - Michalov 192 Stachy 2015

11 Pešl Radek Stachy - Michalov 192 Stachy 2015

11 Pikeš Václav Soběšice 160 Sušice 1 2015

11 Strnad Jiří Rejštejn 120 Kašperské Hory 2015

11 Tuček Karel 5.května 945 Přeštice 2015

12 Hejlek Miroslav Na Sádku 234 Zadní Třebáň 2015

12 Květoň Patrik Na Výsluní 139 Rožmitál pod Třemšínem 2015

12 Mrázek Emanuel Farma Lisek 417 Hudlice 2015

13 Blažej Pavel Týnec 35 Týnec u Břeclavě 2015

13 Korbář Josef Nerudova 487/6 Letovice 2015

13 Košč Viktor Kmochova 172 Třebíč 2015

13 Riebel Ota  MuDr. Lipová 473 Valtice 2015

13 Šnoblt Čestmír  Ing. Palackého 255 Jedovnice 2015

13 Tichý Josef Nechvalín 149 Bukovany u Hodonína 2015

13 Traxler Karel Podmolí 51 Znojmo 2 2015

13 Vrána Rostislav Ing. Uherčice 369 Uherčice u Hustopečí 2015

14 Dlauhoweský Lukáš Němčice 46 Čestice 2015

14 Imbera Antonín Antošov 40 - Křišťanov Prachatice 2015

14 Imberová Kristina Antošov 40 - Křišťanov Prachatice 2015

15 Fuka Miroslav Opařany 287 Opařany 2015

15 Jirkal Petr Prachatice Lázně 401 Prachatice 2015

15 Netušil Pavel Antonína Slavíčka 755/25 České Budějovice 2015
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jubilaNti rOKu 2016
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Fencl Vlastimil
Na Rypličce 482, Horní Bříza  2. 3. 1936
Bajer Antonín
Levinská Olešnice 153, Jilemnice 7. 4. 1936
Šalát Jiří
Komenského 295, Vrchlabí 1 23. 11. 1936
Haltmar Leoš
Kunčice 100, Staré Město pod Sněžníkem 12. 12. 1936
Myslivec Josef
Nová Ves 165, Přimda 12. 12. 1936

Petr Jaroslav
Pěčín 177, Pěčín  14. 1. 1941
Tuček Karel
5. května 945, Přeštice 7. 2. 1941
Kučera František
Mezihoří 242, Moravské Kninice 11. 9. 1941
Vozák Václav MVDr.
Bezručova 473, Zbiroh 27. 10. 1941

Pospíšil Ivan
Benkov 44, Dlouhomilov - Zábřeh 9. 6. 1946
Sochor Jan
Cínovec 217, Teplice 1 27. 6. 1946
Trnka Stanislav
Hlásnice 15, Šternberk 29. 9. 1946

Bebarová Zuzana JUDr.
Dvorská 90, Blansko 13. 1. 1951
Hanousek Tomáš Ing.
Petrovice 603, Petrovice u Ústí nad Labem 18. 1. 1951
Bittner Jan Ing.
Písečná 173, Třebívlice 1. 2. 1951
Bečvář Ladislav
Olivová 383/44, Říčany 2. 3. 1951
Hasoň Pavel
Pitín 158, Pitín  17. 5. 1951
Mašlanka Tadeáš  MUDr.
Lesní 14, Horní Blatná 10. 9. 1951

Šusta Václav Ing.
Plzeňská 516, Toužim 3. 10. 1951
Španihel Jindřich Ing.
Morávka 470, Morávka  17. 10. 1951
Janda Jaroslav
Útěšice 22, Štěnovice  30. 11. 1951

Kumpa Vladimír Mgr.
Krokova 12, Plzeň 12. 1. 1956
Kadera Jiří Ing.
Otěšice 45, Preštice  19. 1. 1956
Kopřiva Petr
Polanského 2533, Rožnov p. Radhoštěm 25. 2. 1956
Sroka Ladislav
Čebín 360, Čebín 7. 4. 1956
Kubernát Jiří Ing.
Závodu míru 799, Karlovy Vary 11. 4. 1956
Bratrů Lubomír
Osvobození 1696, Pelhřimov 29. 4. 1956
Janovský Milan
Lednice 13, Královice 29. 4. 1956
Hüber Rüdiger
Frankenforsterstr.135a, Bergisch Glasdbach  2. 5. 1956
Mostecký Jiří Ing.
Ve Vilách 278, Planá n. Lužnicí 6. 5. 1956
Svoboda Vítězslav
Harrachov 632, Harrachov v Krkonoších 8. 5. 1956
Gora Miroslav
Hřbitovní 1552, Český Těšín 2. 6. 1956
Jakeš Josef
Lomená 384, Kremže 10. 7. 1956
Šimek František Ing.
Pivovarská 959, Prachatice  13. 8. 1956
Ženíšek Josef
Nová Ves 7, Konstantinovy Lázně 6. 9. 1956

Pročka Robert Ing.
Prachatická 395, Volary 3. 1. 1961
Brychta Lubomír Ing.
Kladská 4, Mariánské Lázně 9. 4. 1961
Härtner Norman
Käbschütztal 3, Priesa Sachsen 3. 8. 1961
Zábran Jindřich
Příchovice 147, Přeštice 13. 10. 1961
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Všem gratulujeme. Horrido!

50

Klement Richard
Ostopovice 151, Ostopovice 22. 2. 1966
Kříha Jaromír Ing.
Kubova Huť 24, Vimperk 30. 3. 1966
Hálek Martin
Slatina 158, Slatina  27. 4. 1966
Malecha Josef Ing.
Bošilec 36, Dolní Bukovsko 28. 4. 1966
Urban Petr Ing.
Mládežnická 274/IV, Jindřichův Hradec 7. 6. 1966
Barteska Jiří
Lichnov 236, Lichnov 29. 7. 1966
Okřina Pavel Ing.
Jelení 33, Nová Pec, pošta Volary 3. 8. 1966

Ferrari Alessandro
Valy II 5277, Zlín  8. 8. 1966
Černý Jiří
Rochlická 373, Liberec 30 11. 9. 1966
Loskot Jiří
Strašice 171/III, Strašice  27. 9. 1966
Kváš Vladimír Ing.
Paseky 901, Veselí n. Lužnicí 1. 10. 1966
Jurečka Antonín
Valašská Bystřice 656, Valašská Bystřice 16. 10. 1966
Janota Jiří Ing.
Ploužnice 282, Ralsko 4. 11. 1966
Kolář Jiří
Kozlov 1041, Velký Újezd 25. 12. 1966

Dne 7. 2. 2016 se v plné síle dožil sedmdesáti let Ing. PETR ZIEGROSSER, profesionální 
myslivec a lesník. Ve všech místech jeho působení, ať už to byly České Žleby, Žehušice, Stará 
obora nebo Lány, ho provázel barvář. Za svoji kariéru vedl celkem čtyři feny bavorského bar-
váře a odchoval jeden vrh. Do jeho dalšího činorodého života přejeme mnoho zdraví a sil.

70
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Náš oslavenec, dlouholetý člen našeho klubu, se narodil 2. 7. 1935. 
Svoji celoživotní lásku ke psům spojil s hannoverskými barváři, kteří 
jej provázeli po celé jeho profesní dráze lesníka. 

S kolegyní MVDr. Evou Vernerovou jsme byli na schůzce oblasti 
požádáni, zda bychom nezajeli, po rodinných oficiálních oslavách, i 
my za oblast a také klub pogratulovat k jeho významnému životní-
mu jubileu. Slovo dalo slovo, paní Eva telefonicky schůzku dohodla 
a my se setkali v parné letní odpoledne v příjemném stínu u To-
mášků v Ochozi u Brna. Strávili jsme pěkné a příjemné odpoledne 
s lidmi, které celý jejich život, celou jejich rodinu, provázeli barváři. 
Pan Tomášek vzpomínal na své začátky v roce 1958, na otce Jose-
fa, který sloužil na Vysočině spolu s Josefem Žalmanem, jedním se 
spoluzakladatelů ČMMJ a kamarádil s Peřinou či Kolomanem Sli-
mákem. Vzpomínal na zkoušky a procestované kilometry s barváři 
a za barváři vlaky a autobusy, ne jak jsme dnes my zvyklí s navigací 
a s co největším autem, ale s roztrhaným jízdním řádem v kapse. 
Vzpomněl například, jak jeli na motorce Jawě 250 na zkoušky v říj-

novém sychravém počasí 250 km do Krkonoš ve dvojce, barváře 
mezi sebou. Kde jsme my dnes s naší ochotou jet na hlavní výstavu 
barvářů třeba z Moravy na Doupov a po dálnici, napadlo mě. Rád 
vzpomíná na zkoušky na LZ Maršov, kde posuzovali Ptáček, Var-
vařovský a Vágner, kterých se účastnil s HB Aidou, jednou ze 13 
barvářek, které předvedl. Při řeči o barvářích, vůdcích, kamarádech 
se zelenou krví, o zkouškách zavzpomínal i na některé dosledy, které 
mu zvláště utkvěly v paměti, například dvoudenní dosled na přední 
běh poraněného jelena, při kterém si sáhl na dno svých sil. 

Bylo to pěkné příjemné odpoledne nejen počasím, s lidmi, které 
vespolek propojili nám tolik milovaní barváři. Při rozchodu jsme si 
ťukli skleničkou moravského červeného a: „Na lesu a lovu, Huberte! 
A na ty naše barváře! A také ať zdraví slúží mnoga, mnoga let!“
 Horrido!
 Zdeněk Havlíček

Dne 13. 3. 2015 nás hluboce zasáhla smut-
ná zpráva, že odešel z   našich řad přítel,  
myslivec, dlouholetý chovatel barvářů, ka-
marád rozhodčí z výkonu a v neposlední řadě  
velice dobrý člověk a doktor veterinář, MVDr. 
Jiří Ryjáček z Rožmitálu pod Třemšínem. Klub 
chovatelů barvářů ztrácí v  něm  obětavého  
a pracovitého kynologa, organizátora  
každoročních předběžných zkoušek barvářů  
v Roželově na Příbramsku.

Nechť mu brdské hvozdy šumí  
věčnou píseň o všem a o všech,  které měl rád. 

Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme.
 Jana Varvařovská

SbOHem KamaráDe,

OSmDeSátiNy Huberta tOmášKa

Přípitek s jubilantem.  Foto: Eva Vernerová

Jura Švarc a oslavenec Hubert Tomášek. 
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HODNOceNÍ KurZu 2015 V HOrNÍcH albeřicÍcH

Pro rok 2015 se ujala organizace každoročního kurzu oblast 
č. 3 – Krkonoše. Termín byl stanoven na 3.–5. 9. 2015 v Hor-
ních Albeřicích v penzionu U Dana. Tento objekt se nachází 
na samém konci krásného údolí a velkou předností tohoto 
místa pro náš kurz byla skutečnost, že celý objekt byl pro tuto 
akci rezervován bez přítomnosti veřejnosti.

   První den po provedené prezentaci se začalo přednášet 
dle předem stanoveného rozpisu probíraných témat. Veškeré 
přednášky na těchto kurzech jsou seřazeny od historie obou 
plemen přes výběr štěněte, jeho ustájení s výrobou psince, 
krmení, základy poslušnosti, postupně přecházíme na výcvik  
s přípravou barváře na všechny druhy zkoušek. Toto jsou 
pasáže, které nejvíce zaujímají účastníky, avšak není zde ani 
opomenuto probrání chovatelského řádu, výstavního řádu, 
krytí a podmínky chovnosti.

Nedílnou součástí kurzu však je i seznámení frekventantů 
s celou řadou tiskopisů, přihlášky na zkoušky, výstavy, žádos-
ti o chráněný název chovné stanice, atd. Máme zde možnost 
zájemce seznámit s celou řadou pomůcek používaných při vý-
cviku, včetně minimálního vybavení každého vodiče barváře.

Veškerá snaha lektorů je z vlastní praxe upozornit na chyby, 
kterých se začínající vodiči nejvíce dopouští, jelikož nedů-
slednost při výcviku nebo uspěchané dosledy mnohdy zapří-
činí dlouhodobou nápravu těchto chyb.

Jelikož každý majitel barváře by měl mít i všeobecné zna-
losti z veterinární problematiky, proto na tyto kurzy zveme 

veterinárního lékaře, který mimo cenné rady je schopen při 
diskuzi zodpovědět veškeré dotazy. Při tomto kurzu nám pou-
tavou přednášku zajistil MVDr. Jaroslav Čechura – dřívější 
předseda OMS Trutnov, jinak velký pejskař a rozhodčí mnoha 
plemen loveckých psů jak na pracovních zkouškách, tak na 
výstavách.

   Vždy jedno půldne máme připravené na venkovní ukáz-
ky – našlapávání stop, značení stopní dráhy v terénu, vyhle-
dání umělého nástřelu a vedení psa na barvářském řemeni 
při použití zálomkové a úlomkové mluvy. Tato ukázka byla 
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provedena u přezimovací obůrky vysoké zvěře s názvem  
„U Tygra“ v Horních Lysečinách, kde také bylo oblastí č. 3 
zajištěno pro účastníky kurzu občerstvění s opékáním párků s 
pivem a nealko nápoji. Při prohlídce přezimovací obůrky byla 
i bohatá diskuze k probíraným tématům na tomto kurzu. Ve-
čer pak byl kurz oficiálně zakončen rozdáním upomínkových 
diplomů účastníkům kurzu. Součásti jsou však ještě na druhý 
den Pb, kde mají účastníci možnost vidět celý průběh zkoušek 
od nástupu, posuzování jednotlivých disciplín a zakončení 
zkoušek s vyhlášením výsledků.

Na tyto zkoušky bylo na OMS Trutnov celkem přihlášeno 
6 barvářů, dostavilo se však pouze 5 vůdců a z toho uspělo  
a loveckou upotřebitelnost získal jeden BB a jeden HB, oba 
získali II. C. U ostatních jelikož se jedná o mladé a nedocvi-
čené psy, jeden BB nedošel na konec stopy a u dvou bavoráků 
bylo ukončeno posuzování pro načínání kusu. Vítězem těchto 
Pb se stal hannoverský barvář AKIM z Hodějic, majitelem je 
p. Jaroslav Šeliga z Blažejova.

V průběhu celého kurzu byla pro zájemce možnost si nechat 
posoudit svého barváře při bonitaci se zápisem do PP.

Na závěr bych chtěl všem účastníkům kurzu poděkovat za 
jejich velký zájem, ukázněné chování a vystupování, sešlo se 
nás celkem 27, což je velmi dobrá účast. Dále musím podě-
kovat členům krkonošské oblasti za velice dobře připravené 
Pb, našlapání stop a vybrání vhodného terénu. Rozhodčím za 
spravedlivé posouzení všech psů. Správě KRNAP za umožně-
ní prohlídky přezimovací obůrky a nesmím zapomenout na 
zaměstnance penzionu U Dana za výbornou stravu, ubytování 
a poskytnutí celého areálu.

Absolventům kurzu bych přál dobré zúročení všech poznat-
ků při výcviku barváře a mnoho úspěchů v lovecké praxi.
 Horridó!
 M. Pavlík, ved. kurzu 

KurZ „jeleNář – VůDce barVáře“ 2016

BUKOVINA 17. 8. – 21. 8. 2016, VLS – Divize Karlovy Vary
Letošní kurz vůdce barváře se bude konat od 17. 8. – 21. 8. 

2016 na Bukovině (GPS 50.2202444N, 13.2189267E). Sou-
částí kurzu bude výcvikový den a následně PB Okounov,  
OMS Chomutov. 

Ve středu 17. 8. příjezd účastníku a ubytování od 18.00 hod.
Čtvrtek, pátek – přednášky (výchova, výcvik, pomůcky, před-

vedení práce psa na stopě, zakládání stop, výstavy, využití GPS 
atd.).

Sobota VÝCVIKOVÝ DEN (příprava psa na PzB za účasti roz-
hodčích), zakončení kurzu.

Neděle PB Okounov (přihlášky na OMS Chomutov)

Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailové adrese:  
kom.ar.has@seznam.cz , na tel. 604 154 148.
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Vážení kolegové,
ve svém příspěvku bych chtěl vyjádřit svůj názor na směřo-

vání a cíle našeho klubu v dalším období.
Za celou dobu působení současného výboru se téměř 

veškerá problematika točí zejména kolem produkce štěňat 
a v podstatně menší míře je řešen výkon a využití našich bar-
vářů.

Vysoká nadprodukce štěňat v rámci ČMKCHB by byla jis-
tě naprosto v  pořádku, pakliže by štěňata končila ve správ-
ných rukou, myšleno u členů klubu, popřípadě lidí, kteří bu-
dou psa využívat v lovecké praxi k dosledům.

Skutečnost je však jiná. Našimi štěňaty mnohdy zásobuje-
me osoby, které nemají s řádným vedením barváře nic společ-
ného, o jeho vedení nic nevědí a ani vědět nechtějí. Dost čas-
to narážíme na překupníky, kteří se štěňaty nadále nakládají 
v rozporu s naším chovatelským řádem. Jsem přesvědčený, že 
tento trh bohatě uspokojí barváři bez PP, kterými se inzerce 
jen hemží. Pro ty, kteří tvrdí, že bezpapírová štěňata jsou dů-
sledkem přísných chovných podmínek, jsou ukázkovým dů-
kazem opaku některá lovecká plemena, která již pro chovnost 
nepotřebují žádnou zkoušku z  výkonu a přesto je produkce 
štěňat daného loveckého plemene bez PP běžnou záležitostí.

Každým rokem dochází k nárůstu produkce štěňat. A já se 
ptám, kde jsou? Logicky by se při současných stavech spárkaté 
zvěře měly naše revíry jen hemžit barváři. Skutečnost je však 
velmi deprimující. Často vidíme barváře jako módní doplněk, 
nebo v lepším případě jako honiče v leči. Avšak barvářů, kteří 
se úspěšně uplatňují při dosledech, výrazně nepřibývá. Přitom 

každý zájemce o štěně by měl být ztotožněn s filozofií chovu 
a držení barváře, která spočívá v  tom, že barváře si pořizuji 
hlavně pro jeho pracovní schopnosti na stopě poraněné zvěře. 
S tím, že jsem jako budoucí vůdce natolik fyzicky, psychicky, 
lovecky i časově zdatný, aby vedení, popř. chov barváře měl u 
mě samotného význam. Kdy chov by neměl sklouznout pouze 
k produkci štěňat a sbírání titulů na výstavách, které jsou jen 
známkou a součástí dobrého zdravotního stavu barváře.

Z těchto a mnoha dalších důvodů jsem rád, že ČMKCHB je 
již od r. 1995 členem ISHV, a doufám, že všichni chápou nut-
nost i dalšího setrvání v tomto spolku. K našemu členství se 
mimo jiné vážou i povinnosti, které jsme „jaksi“ v minulých 
letech nechtěli znát. Je smutné, když vyžadování dodržová-
ní těchto pravidel (např. podmínky členství, chov a produkce 
štěňat, podmínky chovnosti) je některými členy, a dokonce  
i nečleny kritizováno jako omezující a označeno za arogantní 
zasahování do věcí našeho klubu. Věřte, že od nás nikdo ne-
chce nic, co by neplatilo pro ostatní členské země ISHV.

Naším společným zájmem by měl být chov a řádné vedení 
barváře jako pracovního plemene v držení kvalitních vůdců. 
A to v takovém množství, jaké bude této poptávce odpovídat! 
Doufám, že v dalších letech se nám to bude dařit, opustíme 
nechutné kritiky, pomluvy či udání a zůstaneme konzervativ-
ním klubem, který bude mít pevné zásady a bude zároveň na 
nich trvat. Ne všechna pravidla se dají obsáhnout ve stano-
vách spolku. Zásady slušného a korektního chování bychom 
měli mít v sobě a podle nich se chovat a řídit. 

K zamyšlení přikládám stanovy prvního barvářského spol-
ku, který byl založený v  tehdejším Rakousku-Uhersku, je-
hož členy byli mimo jiné pánové Peřina a Jugl. Tyto stanovy   
a spousta dalších materiálů o barvářích na Třeboňsku, vyhle-
dala v Třeboňském archivu Ing. Věra Ziegrosserová a přelo-
žil Ing. Petr Ziegrosser. Naši předchůdci by asi žasli, s jakými 
problémy se dnes musí klub, potažmo výbor, potýkat.
 Barvářům zdar!   
 Daniel Dvořák, místopředseda klubu
 V Třeboni 10. 2. 2016

ZpráVa mÍStOpřeDSeDy Klubu a VeDOucÍHO aKtiViStů
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé 
OblaSti č. 1 Za rOK 2015

Zdravíme všechny členy klubu a naštěstí jich není zase tak 
málo, kteří se snaží pro barváře udělat maximum a dávají práci 
pro naše plemena i pro klub k dispozici svůj čas, peníze a pře-
devším svoje znalosti. Rádi se s vámi budeme potkávat, budete  
u nás vždy vítáni a je nám úplně jedno, jestli jste ze západu, vý-
chodu, severu nebo z jihu.

V letošním roce naše oblast zdánlivě ubrala na aktivitách, ale 
opravdu jenom zdánlivě, za aktivní činnost rozhodně nepovažuje-
me neplodné schůzování, nám stačí na to, aby nám vše fungovalo 
jedna, maximálně dvě schůze do roka. Nepořádali jsme sice žád-
nou významnou celorepublikovou akci jako v roce loňském, ale 
o to více jsme se zaměřili na pomoc našim členům při přípravě 
na Pb, odzkoušení nových podmínek, které jsou nyní v soutěžním 
řádu a zorganizovali jsme dvoje Pb, a to tradičně v červnu na Dou-
bici a v září na Mikulově. Opět se bohužel prokázalo, že úroveň 
znalostí problematiky a výcviku barvářů některých členů klubu  
a to zejména těch nových je – jak to říci slušně – velmi malá. Proto 
apelujeme na oblasti, věnujte se žadatelům o členství, nedoporu-
čujte je za členy jenom na základě toho, že přijdou na jednu schůz-
ku oblasti. Pošlete je nejprve na Jelenáře, pozvěte je na výcvikové 
dny, na Pb a dle možností na IHB. Pak jim teprve poraďte, kde  
a jak si opatřit barváře. Raději ať je nás méně, ale takových, kteří 
budeme pro naše plemena rovnocenným partnerem, než aby tomu 
bylo naopak. Dnes je nás v klubu kolem 550, ale jaké jsou naše 

znalosti. Na účtu máme víc než milión, ale kde jsou naši barváři?
Vrátíme se ale k práci. Velmi jsme se snažili o to, aby byly změ-

něny některé podmínky pro chovné jedince, zejména jsme chtěli 
zvýšit nároky na výkon, aby se prokázaly a následně trvale proka-
zovaly vlohové stránky plemene – ostrost, schopnost dlouhodo-
bě držet studenou stopu, aby se případně odhalilo i to, že někdo 
tají zdravotní hendikepy svého psa nebo feny. Záměr byl co nej-
více ztížit život množitelům a podpořit chovatele. To co píšeme,  
si jenom zdánlivě protiřečí, a ti, co nám rozumět chtějí, vědí, o čem 
mluvíme, ti co nám rozumět nechtějí, mají jediný záměr, množit 
a prodávat. Bohužel opět utekl jeden rok a ten posun ke kvalitě se 
opět neuskutečnil a kroky, které byly zatím realizovány, rozhodně 
nejsou podle našeho názoru dostatečné. 

Navrhovali jsme obůrku, nikoliv proto, abychom z barvářů dě-
lali braky, ale možnost odzkoušet nebojácnost a chuť barváře tak 
potřebnou pro štvaní a stavění máme velmi omezenou. IHB nám 
tuto možnost dávají velmi málokdy. Nechtěli jsme žádnou bodo-
vací komedii, tři nebo klidně pět zkušených pardů u obůrky řekne, 
hele tenhle se nebojí a tenhle ano, tenhle nemá žádný zájem, je 
bez šťávy a tenhle ji má. Bylo by to veřejné a pro kohokoliv, kdo by 
přišel. A také by možná majitel epileptika neriskoval, že mu tam 
pes klekne při vypětí, nebo se mýlíme? 

Chtěli jsme pro chovné jedince povinnost kilometrovou stopu 
starší 12 hodin a pak ještě alespoň jednou třeba po dvou letech. 
Pokud to nesplním tím, že se úspěšně zúčastním nějaké soutěže, Při losování. 

Začínáme na Stopě.
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tak opět bez komedií, veřejně a pro kohokoliv, kdo přijde, třeba 
jako „přílepek“ k Pb apod. Výsledek jednoduchý jednou sejde ješ-
tě dobrý, ale pak máš smůlu. Bohužel nic z toho zatím výborem 
neprošlo do praxe, a tak se ptáme. Kdy a jak tedy začneme řešit vý-
konnost našich psů? Dneska je to i požadavek v rámci ISHV tuto 
schopnost prokázat a nás to napadlo jako „hloupé“ kluky z Čech 
už před více než dvěma lety a nemusel nás nikdo vodit za ruku 
a říkat nám, že je to potřeba.

Co ke zdraví našich barvářů – očekávali jsme skutečné řízení 
chovu, to znamená cílené plány pro chov, eliminaci problémo-
vých krevních linií, očekávali jsme kontroly vrhů a podstatně 
kvalitnější sběr informací o vyprodukovaných jedincích. Navr-
hovali jsme vytvoření poradního orgánu chovu třeba ve formě 
chovatelské komise, bohužel ale bez výsledku. Myslíme si, že je  
v klubu dost užitečných lidí, kteří se v chovu velmi dobře orien-
tují, a tak proč je nevyužít. Nyní padlo rozhodnutí, určitě správ-
né, omezit počet produkovaných štěňat, ale pokud vše půjde jako 
doposud, nemáme pocit, že se to podstatně projeví i v kvalitě 
odchovaných jedinců. 

I když nejsme spokojeni se situací v klubu, neznamená to pro 
nás, že jsme nic nedělali, nebo budeme rezignovat. Proto se obra-
címe na vás všechny rozumné členy klubu, nemáte jako my pocit, 
že je třeba se k problémům postavit čelem, správně je pojmeno-
vat a hlavně řešit? Klubová výstava je spojená s členskou schůzí, 
proč tam místo poslouchání neplodného žvanění o ničem od ně-
kterých trvalých diskutérů nenavrhnout jakým způsobem a uložit 
výboru řešení výkonnosti a zdravotního stavu a výkonnosti našich 
barvářů. Ale samo se opravdu nic nespraví, musí se pro věc také 
něco udělat. Nabízíme vám za oblast č. 1 spolupráci, dávejte nám 
návrhy jak na to, dejte se k dispozici pro práci v klubu a my vše 
dáme dohromady a budeme to prezentovat na členské schůzi. Pře-
ci máme na to, aby nás nepřeválcovali množitelé nepoužitelných 
a nemocných jedinců s dědičnými vadami. Je to důležité i proto, 

aby se barváři nestali dalším zlikvidovaným loveckým plemenem 
dobrým tak akorát jako kolonádní doplněk. 

No ale ještě pár slov o nás. Z naší oblasti jsou tři naši členové 
novými rozhodčími z výkonu, jejich výhodou je především mladý 
věk, a tak nám alespoň dlouho vydrží a hodně uběhnou. Jak jsme 
již zmiňovali, výcvikových dnů bylo tolik, že jsme o nich trochu 
ztratili přehled, ale to není důležité, snad pomohli těm, kteří se jich 
zúčastnili, a zkušenosti z výcvikových Konrádů jsme pak předali 
při tvorbě soutěžního řádu. Dnes již také víme, že jsou ve zkušeb-
ním i soutěžním řádu některé nepřesnosti, které bude vhodné při 
nejbližší příležitosti upravit. 

A jak reprezentace oblasti. Míra s Břeťou bojovali v Chomutově, 
tentokrát neposlechli vedoucího oblasti a neobsadili první a druhé 
místo, ale druhé a třetí. To se ale občas stává a vyhrál náš kamarád 
Láďa Solar a tak jim budiž prominuto a Láďovi upřímně gratuluje-
me a vítězství si plně zasloužil.

A plány na rok 2016. Budou u nás dvoje Pb, Doubice červen  
a Mikulov září. Plánujeme další akci, které jak je u nás zvykem, 
snad budou posouvat výkony našich barvářů zase o kousek dopře-
du. Nejde totiž hned o medaile, ale o pocit, že umím a nemám se 
za co stydět. Nicméně i těch medailí si vážíme a tak určitě budeme 
chtít někde na soutěžích prezentovat, co umíme. U nás už to tak 
chodí a doufáme, že nadále bude. 

Závěrem i jedna perlička z akce, která byla odměnou Lesů Cho-
mutov za účast na soutěži. Byli jsme pozváni na naháňku, které 
jsme se zúčastnili. V průběhu naháňky, jak se občas stává, byl po-
střelen jeden kolouch. Po ráně značil a na nástřelu bylo několik 
kapek barvy. Inu šance na IHb. Po naháňce i s ohledem na potřeb-
ný čas dorazila parta na dosled včetně kontrolního psa. Bohužel 
pro vůdce bylo svědků víc než dost, a to včetně fotografa. Nejsme 
žádná béčka a tak zahlášení rozhodčímu, přiložení psa na stopu, 
označil barvu na nástřelu, zalehl do řemenu a jdeme. Jenže vodní 
kanály v této lokalitě jsou přinejmenším zrádné. Někdy svou šíř-
ku a hloubku tak úplně na odiv nedávají, a tak po jednom nedo-
statečně dlouhém kroku skončil vůdce jako král Šumavy. Diskrét-
ně prozradíme, že to byl náš nejmenovaný vedoucí oblasti. Ale  
nevzdal to. Když se vynořil z bahna, za všeobecného povzbuzo-
vání a fotografování vylil bahno a vodu z holínek a pokračoval. 
Bohužel se kus nedohledal a nedohledal ho ani kontrolní pes. 
Vzhledem k tomu, že si ale nevzal náhradní oděv, zaujal společ-
nost po naháňce svou módní kreací ala Harapes. No a pak že u 
barvářů neumí být veselo.
 Horidóó
 Ing. Josef Jeřábek – aktivista oblasti číslo 1

Král Šumavy.

Ala Harapes.
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 2 Za rOK 2015

Rok 2015 byl co se týče činnosti podobný jako roky předcho-
zí. Pro mě jako aktivistu to byl rok první a teprve nyní zjišťuji, 
s jakou lehkostí a nadhledem vše zvládal můj předchůdce pan 
Pavel Bejček. Jsem moc rád, že mi je ochoten poradit se spous-
tou věcí, které funkce aktivisty obnáší.

V průběhu roku jsme se setkali na dvou členských schůzích. 
První byla již tradičně v  polovině května na Šámalovce, kde 
byla hojná účast a vášnivá diskuze nad novými pravidly uznání 
IHb pro chovnost daného jedince. Druhou schůzi jsme spojili 
s výcvikovým dnem na Skelné huti u VLS divize Mimoň. Ten-
tokrát jsme se sešli ve skromnějším počtu, což však na úrovni 
akce nijak neubralo. Hlavním tématem bylo tentokrát členství 
našeho klubu v ISHV a povinnosti z toho plynoucí. Ani v této 

problematice nelze říct, že by panovala úplná shoda, ale to je asi 
úplně normální a je dobře pokud o takových věcech můžeme 
v klidu a bez zbytečných emocí podiskutovat. Příští schůze se 
bude konat 6. 5. 2016 v 18.00 hod. znovu na Šámalovce.

Předběžné zkoušky proběhly v  naší oblasti ve třech termí-
nech s  různě hojnou účastí a různou úrovní předvedených 
jedinců. Výsledky jednotlivých zkoušek se dočtete v  jiné části 
zpravodaje k tomu určené. Tyto Pb pořádaly OMS Jablonec n. 
Nisou 28. 8. 2015 a 24. 10. 2015 a OMS Česká Lípa 31. 10. 2015. 
Výcvikové dny byly organizovány a zajištěny členy naší oblasti, 
a to 15. 8. 2015 na Kristiánově Václavem Langrem a Bořkem 
Mlejnkem za účasti 6 pejsků a 10. 10. 2015 na Skelné huti Lubo-
šem Vodolanem a mnou, kterého se zúčastnilo 8 vůdců se svý-
mi barváři. Velice jim za jejich práci děkuji, stejně tak  pánům 
rozhodčím, kteří se těchto akcí zůčastnili a svými zkušenostmi 
a radami pomohli vůdcům barvářů s  jejich vedením. V  této 
věci si neodpustím poznámku na adresu uchazečů o členství 
v  našem klubu. Při zájmu o doporučení oblasti jistě vhodně 
zapůsobí, pokud budete při výcvikových dnech nebo Pb pořá-
daných v  oblasti ochotni přiložit aktivně ruku k  dílu. Termí-
ny jsou dopředu dány a nikdo z pořádajících vaši pomoc jistě 
nedmítne. Na našem výcvikovém dnu jsme měli zájem využít 
náhodného postřelu pro složení IHb, bohužel ač v honitbě pro-
bíhal intenzivní lov zrovna na tento víkend, nebyl žádný postřel 
nahlášen. Zato v týdnu následujícím si kolega Vodolan se svou 
fenkou dosledů užil dosytosti. Tak snad příště. Jediný, komu 

se v  loňském roce podařilo úspěšně zvládnout IHB, je kolega  
Jan Vondráček s BB Bakem z Cínoveckého vrchu. Tuto zkoušku 
posuzoval Honza Novotný v honitbě MS Kořenov Desná a jed-
nalo se o postřel lončáka. Stopa byla z večera předchozího dne, 
byla vystavena celonočnímu dešti a všechny postřelové znaky, 
jakož i barva na stopě byly úplně smyté. Po 1 800 m se Bakovi 
podařilo zhaslého lončáka dosledovat a byl hodnocen v II. ceně 
se 184 body. Zkoušce byli přítomni 3 svědkové a upřímně Hon-
zovi a jeho Bakovi k jejich výkonu gratuluji.

Na závěr bych chtěl poděkovat za reprezentaci naší oblasti  
na memorialu Benedykta Gierszewskiego v  Polsku Milanu  
Kubišovi s  HB Adarem z  Borečského lesa. Možná nebyl úpl-
ně spokojen s  celkovým umístěním, ale přípravu nepodcenil  
a zkušenosti tam získané jistě zúročí v praxi. 

Všem členům přeji v nové sezóně mnoho úspěchů a radost 
při práci s barváři!
 Víťa Beránek – aktivista oblasti číslo 2

Vít Beránek, aktivista oblasti číslo 2.

Členské schůze na Šámalovce. 

První je z výcvikového dne 10. 10. 2015 ze Skelné huťi. 
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 4 Za rOK 2015

iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 3 Za rOK 2015

V naší oblasti je zaregistrováno 45 členů z okresů Ústí nad Or-
licí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové. Každo-
ročně konáme dvě schůze a to jarní v měsíci květnu, která se ko-
nala na chatě MS Liberk-Hláska, kde byl naplánován výcvikový 
den, a organizační výbor na konání Pb na termín 17. 10. 2015,  
a to včetně rozhodčích. Na této schůzi bylo provedeno zhodno-
cení činnosti jubilantů a navrženo výboru ČMKCHB udělení 
Odznaku za zásluhy pro pana Zdenka Rozinka a pana Pavla 
Švandu. Druhá schůze se konala před konáním výcvikového 
dne na chatě MS Orlické hory se sídlem v Rokytnici v Orlic-
kých horách, kde byla provedena kontrola zabezpečení výcvi-
kového dne v honitbě Kamenec na Kačerově. Rovněž byly pře-
dány dary jubilantům panu Rozinkovi při jeho „70“ a MVDr. 
Janu Šaškovi k  jeho „60“. Dále bylo zjištěno při kontrole při-
pravenosti Pb, že rozhodčí dohodnutí na jarní schůzi pan Jan 
Macek a Jan Školník,  dali příslib mimo naši oblast také na tento 
termín na Chomutovsko. Po dlouhé rozpravě bylo dohodnuto 
zajistit rozhodčí z jiné oblasti. Na této schůzi byla také prove-
dena změna aktivisty. Pan Aleš Izák byl aktivistou oblasti č. 4 
od 25. 11. 2005. Za toto desetileté období se pravidelně konaly 
dvě schůze ročně, a to střídavě, jeden rok na okresu Rychnov 
nad Kněžnou a druhý rok na okresu Náchod. Toto střídání se 
konalo i při zabezpečování výcviku a Pb. Pan Aleš Izák z okresu 
Rychnov nad Kněžnou odsloužil toto desetileté období a bylo 
doporučeno členům okresu Náchod o převzetí této služby akti-
visty. Po delší diskusi byl navržen pan Pavel Bareš, bytem Suchý 
Důl 33,  549 62  okres Náchod. Navržený byl většinou schválen 
a funkci aktivisty přijal. 

   Výcvikový den se konal 29. 8. 2015 v honitbě Kamenec na 
Kačerově. Účastnili se 4 barváři. Dlouholetý rozhodčí pan Jan 

Macek ohodnotil práce každého pejska a doporučil vůdcům, co 
je nutné docvičit ve zbývajícím čase do Pb.

Pb se uskutečnily 17. 10. 2015 se zahájením ve Zdobnici, 
odkud se přejelo do honitby na Kačerov. V  předvečer Pb po 
našlapání stop se i Orlické hory dočkaly vláhy a lilo bez pře-
stání od večera do rána. Na nástupu již nepršelo, a tak se dal 
předpokládat i dobrý závěr. Bohužel byli zklamaní nejen vůd-
ci, ale i korona. Obstáli jen dva barváři, a to jen ve II. ceně. 
Nejlépe si vedl vůdce Zdeněk Kulička s fenou BB Amandou ze 
Šindlového lesa (II. cena 190 bodů). Druhý úspěšný byl Da-
niel Drobný s  HB Arny z  Hrachovecké salaše (II. cena 174 

V současné době má naše oblast 27 členů a v roce 2015 byli při-
jati za členy ČMKCHB do naší oblasti dva noví aktivní držitelé 
barváře. Oba úspěšně splnili se svými barváři Pb pořádané naší 
oblastí. Filip Rejdák se svým BB uspěl na Pb dne 5. 9. 2015 v Hor-
ních Albeřicích, pořádaných OMS Trutnov, a Miloš Hryzlík uspěl 
také se svým HB na Pb dne 8. 11. 2016 v Bříšťanech, pořádaných 
OMS Jičín.

V  loňském roce jsme se sešli na dvou společných schůzkách 
v březnu a srpnu, kde jsme řešili přípravu a zajištění kurzu Jele-
nář v Horních Albeřicích.

Hlavní akcí pro naši oblast se stalo pořádání zmíněného kurzu 
Jelenář v Horních Albeřicích, Trutnov, ve dnech 2. – 5. 9. 2016 
v lokalitě Krkonošského národního parku. Tato akce byla dle his-
torických podkladů překvapivě první v Krkonoších. Prvotní roz-
paky o naplněnosti kurzu se v průběhu předběžného zájmu roz-
plynuly. Kurz byl zcela zaplněn dle možností penzionu U Dána, 
kde bylo domluvené ubytování pro účastníky. K průběhu kurzu 
se vyjádří v samostatném příspěvku vedoucí kurzu Milan Pavlík, 
kterému děkuji za spolupráci. 

Dovolím si ale opakovaně poděkovat Správě KRNAP za 
možnost pořádání tohoto kurzu v  lokalitě národního parku  

a za pomoc a spolupráci při zajištění této akce spojené s Pb dne 
5. 9. 2016. Jmenovitě děkuji vedoucímu pracoviště Horní Maršov 
Ing. Pavlu Koutovi, Bc. Jiřímu Turečkovi a Petru Vávrovi. Osobně 
považuji tuto akci za vydařenou, počasí k nám bylo velmi přízni-
vé, účastníci si chválili program a prostředí kurzu. Děkuji všem 
naším členům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce.

V naší oblasti se podařilo po uchovnění feny HB Alma z Reví-
ru Radhošť majitelce Daně Kučerové najít vhodného krycího psa 
na Slovensku a na základě doporučení poradce chovu bylo pro-
vedeno úspěšné krytí feny. Feně se narodilo 9 štěňat a po prvot-
ních problémech s odbytem se štěňátka dočkala nových majitelů. 
Další vrh štěňat feny BB Casey z Olešnického potoka byl v pro-
sinci u chovatele Karla Jiřičky z Horní Olešnice a ten byl z pře-
vážné části předběžně zamluven. Zájem byl především o fenky.

Na letošní rok plánujeme standardní schůzky oblasti na jaře  
a na podzim, spojené s nácvikem barvářů na Pb.

Jménem oblasti přeji všem členům po celý rok mnoho zdraví, 
optimismu, energie a krásných zážitků s barváři i barvářníky!
 Petr Javůrek – aktivista oblasti číslo 3

Ilustrační foto.
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 5 Za rOK 2015

Každoročně probíhá první setkání členů spádové oblasti  
č. 5 při konání chovatelské přehlídky trofejí na správním 
území ORP Šumperk, tj. honiteb okresu Šumperk a Jeseník, 
které se uskutečnilo v  sobotu 14. 3. 2015 v kulturním domě 
v Hanušovicích. Na tomto setkání seznámil aktivista naší ob-
lasti Rudolf Vrba všechny přítomné s plánem akcí ČMKCHB  
a naší spádové oblasti na rok 2015, prodiskutovala se aktuální 
témata za účasti předsedy klubu Ing. Zdeňka Havlíčka.

V  sobotu dne 22. 8. 2015 se uskutečnil ve Vernířovicích 
v  honitbě Obora výcvikový den spádové oblasti č. 5, který 
se v této honitbě Lesů České republiky, s.p. koná již tradičně  
každým rokem pod patronací lesního správce LS Loučná nad 
Desnou Ing. Jána Dvořáka a hlavního organizátora obor-
níka Ondry Pláška. Výcvikového dne se zúčastnilo celkem  
12  barvářů, kteří si především vyzkoušeli práci na umělé sto-
pě a další discipliny pro PzB dle platného zkušebního řádu.

Přítomní rozhodčí Josef Kouba, Hubert Hubík st. a ml. ob-
jektivně posuzovali výkony jednotlivých psů i vůdců zejména 
při práci na stopě a chování u kusu jelení zvěře a udělova-
li jednotlivým vůdcům cenné rady pro další výcvik barvářů. 
V letošním roce jsme se sešli za příznivého počasí bez deště, 
po celou dobu výcvikového dne nás doprovázel se svým skvěle 
vybaveným svačinovým vozem Ing. Jiří Derner. Po ukončení 
pracovní části následovalo přátelské posezení na Maršíkov-
ské chatě u tradičního a vynikajícího guláše paní Lubomíry 
Pláškové.  Mezi účastníky výcvikového dne byli jednak vůdci 
s mladými barváři, kteří se připravují na PzB, a také vůdci se 
zkušenými barváři, kteří se připravují na soutěže. Aktivista 
oblasti Rudolf Vrba informoval účastníky o termínech PzB, 
a 6. ročníku  regionální soutěže ČMKCHB Moravský pohár.

Další tradiční akcí naší spádové oblasti jsou Předběžné 
zkoušky barvářů, které se uskutečnily dne 3. 10. 2015 v Bělé 
pod Pradědem. Pořadatelem zkoušek byla ČMMJ – OMS 
Šumperk ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., LS Je-
seník. Zkoušky probíhaly v  honitbách LČR, s.p. Ředitelem 
zkoušek byl Ing. Jiří Pńáček, Ph.D., lesní správce LS Jeseník, 
vrchním rozhodčím byl Josef Kouba. Zkoušek se zúčastnilo  

9 barvářů (8BB,1HB), kteří byli rozděleni do 2 skupin,  z nichž 
skupinu č.1 posuzovali rozhodčí Rudolf Vrba a Ing. Petr Le-
beda, skupinu č. 2 posuzovali rozhodčí Petr Polách a Jaroslav 
Adam. Zkoušky probíhaly za krásného podzimního počasí 
s tímto výsledkem: 2 psi neobstáli, uspělo 7 psů, z nichž 4 byli 
hodnoceni v  I. ceně a 3 ve II. ceně. Vítězem zkoušek se stal 
Hubert Hubík st. s fenou HB Cinty z Borečského lesa s dosa-
ženým počtem 248b.

Vyvrcholením činnosti spádové oblasti č. 5 bylo pořádá-
ní 6. ročníku regionální soutěže barvářů Moravský pohár 
s udělením titulu CACT, která se uskutečnila ve dnech 16. 
– 18. 10. 2015 v Rapotíně a Loučné nad Desnou. Soutěž po-
řádal ČMKCHB ve spolupráci s ČMMJ – OMS Šumperk a 
Lesy České republiky, s. p., LS Loučná nad Desnou. Soutěž 
probíhala v honitbách LČR, s.p., LS Loučná nad Desnou, 
PALAM, s.r.o., MS Ulrych a MS Rapotín v krásném prostředí 
Hrubého Jeseníku. 6.ročník soutěže Moravský pohár byla 
vypsána pro 10 barvářů, discipliny soutěže a posuzování 

Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

bodů). Vyhodnocení Pb proběhlo tradičně ve Zdobnici při 
velké účasti korony. Kladně bylo hodnoceno jak občerstvení 
a zabezpečení při provádění zkoušky na Kačerově. V  nepo-
slední řadě je nutné poděkovat všem spozorům za dary pro 

úspěšné vůdce, ale i drobné dárky pro ty neúspěšné. Roz-
hodčí doporučili neúspěšným vůdcům, aby využili možnos-
ti dalších Pb, které se konají na okrese Jičín. Této nabídky 
využil z  naší oblasti pan Pavel Bareš, aktivista naší oblasti,  
a 8. 11. 2015 se zúčastnil v Bříšťanech na okrese Jičín Pb se svou 
fenou BB FIFI ze Studnických strání, kde předvedl nejlepší prá-
ci a stal se vítězem v I. ceně při dosažení 238 b. Na druhém mís-
tě byl Martin Novotný s fenou HB EXA z Prokopské hájenky 
při dosažení 231 bodů ve  II. ceně.

Závěrem si lze jen přát, aby aktivita většiny členské základny 
naší oblasti se zlepšila, a to jak na zájmu o dění, schůzové činnos-
ti, ale hlavně při přípravě barvářů na zkoušky. Výsledky z Pb za 
posledních několik let jsou neuspokojivé, a je proto nutné hledat 
příčiny, ale hlavně přidat ve výcviku a výchově. Přeji proto všem 
hodně pevné zdraví, optimismu při další práci s barváři.
 Petr Jaroslav – aktivista oblasti číslo 4
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proběhlo dle  Zkušebního řádu pro soutěže barvářů plat-
ného od 1. 1. 2015.  Na přípravě a organizačním zajištění 
soutěže se podíleli jmenovitě tito členové naší spádové ob-
lasti – Rudolf Vrba, Ing. Hana Báčová ,Hubert Hubík st. 
a ml., Josef Kouba, Ondřej Plášek, Jakub Býma. Dále nám 
při organizaci pomohli Zdeněk Šilar, Michal Příhoda, Ja-
roslav Hudlík, trubači a členové MS Rapotín. Všichni jsme 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, co obnáší organizace této 
soutěže. Za grafickou úpravu propozic MP 2015 a zhoto-
vení loveckého tesáku pro vítěze děkujeme Norbertu Pel-
covi. Za velmi kvalitní spolupráci a pomoc při organizaci 
této soutěže děkujeme předsedovi ČMKCHB Ing. Zdeňku  
Havlíčkovi. Díky tomu, že se nám podařilo zajistit kvalitní 
sponzory, byly pro účastníky soutěže připraveny hodnotné 
ceny. Hlavní cenu pro vítěze soutěže – povolenku na odlov 
jelena II. věkové třídy v honitbě Obora věnovaly Lesy Čes-
ké republiky, s.p. Vítěz získal rovněž krásný lovecký tesák 
zhotovený Norbertem Pelcem. Druhá cena – povolenku na 
odlov daňka II.VT od Jaroslava Pekaře – Preparace Pekař, 
dále boty Prabos od f. Prabos, a.s. Třetí cena – povolenka 

na odlov srnce III.VT v honitbě Sedmidvory od Desné, a.s., 
pouzdro na zbraň. Každý z účastníků soutěže obdržel věcné 
ceny. Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v neděli 
18. 10. 2015 v RK Losinka si za doprovodu fanfár vynika-
jícího souboru loveckých trubačů LČR, s.p.  –  LS Jeseník 
převzal z rukou předsedy ČMKCHB Ing. Zdeňka Havlíčka 
putovní cenu „Moravský pohár“ vítěz 6. ročníku této sou-
těže Miroslav Gora s  fenkou BB Axa ze Zadnej Šútovky, 

který zvítězil se ziskem 326 bodů ve III. ceně. Všem orga-
nizátorům a sponzorům  6.ročníku regionální soutěže bar-
vářů Moravský pohár patří velký dík!

V  roce 2016 předpokládáme opět organizaci minimálně 
jednoho výcvikového dne ve Vernířovicích v  dostatečném 
předstihu před PzB, které se dle plánu kynologických akcí OMS 
Šumperk uskuteční dne 1. 10. 2016 v Loučné nad Desnou.
 Z pověření Rudolfa Vrby zpracovala  
 Ing. Hana Báčová – aktivista oblasti číslo 5

Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 6 Za rOK 2015

Především patří poděkování aktivním členům oblasti za uspořá-
dání PzB a zvláště výcvikových dnů na Stupavě u Zdeňka Havlíčka, 
v Kozlově na Libavé u Michala Strakoše a pod Helfštýnem pod tak-
tovkou Jardy Panáka. Není nic lepšího pro přípravu mladých barvá-
řů než takovéto generálky před samotnými zkouškami. Jejich pří-
prava a provedení si téměř nezadá s pořádáním PzB, ovšem téměř 
veškeré náklady padnou na bedra organizátorů. 

Na spádové schůzce oblasti v Běleckém mlýně u Josefa Venu-
se bylo znát omladění základny, s povděkem jsem poslouchal 
názory těch mladších, na rozdíl od těch starších bez zatrpklosti 
přijímají rozhodnutí klubu setrvat v ISHV. Členství v meziná-
rodním klubu se neobejde bez trošky handrkování se zaklá-
dajícími mocnějšími zahraničními kluby. Přesto mezinárodní 
spolupráce v  chovu je nezbytná. Nelze se separovat, a doufat 
že máme dostatek nepříbuzných jedinců pro udržení zdravého 
chovu. Když si prohlížím rodokmeny mladých psů na výcviko-
vých dnech a zkouškách, je znát již velká příbuznost celé po-
pulace barvářů obou plemen. Přesný počet případů dědičných 
vad a nemocí lze těžko znát, majitelé postižených psů se s tím 
smiřují velmi těžce a málokdo se s  utrpením svého miláčka  
chlubí, přesto těchto případů přibývá! Petr Polách aktivista oblasti číslo 6.
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Čas neúprosně letí a od roku 2011, kdy proběhl 1. ročník plesu 
chovatelů barvářů, jsme se v tom minulém, tedy 2015 dne 21. 3., již 
potřetí sešli v kulturním domě v Mašťově.

Celý večer se nesl v přátelském duchu, k tanci a poslechu zahrála 
vynikající hudební skupina Sonet. Dorazilo kolem 220 lidí. Bylo za-
jištěno bohaté občerstvení, organizace celého plesu byla bezchybná 
a kdo dorazil, jistě nelitoval.

I doprovodný program se velice vydařil, nechyběla dámská volenka 
s růžemi, večer oživila taneční skupina pod vedením Ivany Klečko-
vé, pobavilo vystoupení dam z Radonic, trochu napětí a akce vnesla 
ukázka kickboxu G – Titánů Žatec pod vedením Honzy Greisigera.

V prvé řadě velké poděkování patří sponzorům, bez jejich vel-
kého přispění bychom nemohli obdivovat a těšit se z tak velkého 
množství rozmanité tomboly. Všem za sponzorské dary co nejsr-
dečněji děkujeme.

Nesmím opomenout a nešetřit poděkováním přátelům za pomoc 
při přípravách a celé organizaci plesu.

Původní myšlenku pořádat ples každý druhý rok, vystřídala díky 
velkému ohlasu, přibývající návštěvnosti a vůbec celkovému zájmu 

myšlenka nová, tedy scházet se každým rokem. Tímto jste všichni 
srdečně zváni na již 4. ročník plesu pořádaný tradičně v kulturním 
domě v Mašťově, a to dne 19. 3. 2016 od 20.00 hod. 
 Radek Hasenöhrl – Komár – oblast číslo 7

iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 7 Za rOK 2015

Kdo se zabývá jakýmkoliv chovem zvířat, bez oživení svého chovu 
se dlouhodoběji neobejde, někdy nelze jinak, než přistoupit k rege-
neračnímu křížení s  jiným plemenem. Je to běh na dlouhou trať, 
ale s ohledem na zdraví, výkonnost a plodnost nevyhnutelná věc. 
Nějakou dobu ještě vystačíme s jedinci ze zahraničí, ale přikřížení 
jiného plemene se mi do budoucna zdá nevyhnutelné.

Na podzim 2016 nás čeká Celostátní soutěž, tentokrát na přiro-
zených stopách postřelené zvěře v honitbách Vojenských lesů na 
Libavé. V termínu soutěže je nutné, aby každý člen oblasti dal na 
vědomí o případném postřelu na jakémkoliv místě. Je třeba dát 

vědět všem provozovatelům myslivosti, že jsou pro ně v  tomto 
termínu dobří psi k dispozici. Vzdálenost nehraje žádnou roli, na 
většině mezinárodních soutěží se jezdí klidně 200 km a postřel 
může být zařazen do soutěže, důležité, je aby se kus dohledal. Ně-
kdy lze jen těžko sehnat dobrého barváře a v tomto termínu budou 
k dispozici nejlepší z nejlepších.

Přeji všem členům oblasti mnoho úspěšných dosledů  
a úspěchů v chovu.
 Horri doo!
 Petr Polách – aktivista oblasti číslo 6

Oblast pracuje na území okresů Chomutov, Louny, Karlovy 
Vary, Sokolov a Cheb. Pracuje tedy v oblasti ústeckého a karlovar-
ského kraje. V oblasti v roce 2015 pracovalo 52 členů. Ve vlastni-
cví členů klubu pracovalo v té době v oblasti 54 barvářů, z tohoto 
počtu bylo 15 hannoverských a 39 bavorských barvářů. Potěšitelné 
je, že naprostá většina psů měla absolvované alespoň předběžné 

barvářské zkoušky a 15 psů mělo IHB. 
V  oblasti proběhly 4 členské schůze. Bohužel, v  porovná-

ní s předešlými léty byla účast členů nepoměrně slabší. Oblast 
připravovala dvoje předběžné zkoušky, bohužel na karlovarsku 
musely být pro malý zájem zrušeny. Naopak na chomutovsku 
byly předběžné zkoušky plně obsazené. V oblasti proběhl 1. roč-
ník barvářské soutěže, podle výsledku s  celkem příznivým vý-
sledkem. Jako každoročně proběhl výcvikový den na Bukovině.  
Letos byl spojen se schůzi výboru klubu. Je nutno připomenout, 
že v oblasti proběhl i další ročník plesu barvářů, který úspěšně 
organizuje v Mašťově kol. Hasenöhrl.  V oblasti působí 5 rozhod-
čích s výkonu pro plemena barvářů a 2 rozhodčí pro plemena 
honičů. Oblast je tak prakticky soběstačná při organizaci pracov-
ních zkoušek.

V průběhu roku odešlo několik členů do jiných oblastí, především 
někteří kolegové z Mostecka a lounska do oblasti plzeňska. K pod-
statnému snížení počtu členů ale nedošlo, protože do oblasti přišlo 
několik nových členů.

Pro rok 2016 oblast počítá s  organizaci dalšího ročníku „Ple-
su barvářů“, minimálně s  jedním výcvikovým dnem, alespoň se 
dvěma předběžnými zkouškami a to po jedněch na chomutovsku  
a karlovarsku a s několika schůzkami, podle organizačních potřeb.
 MUDr. Tadeáš Maślanka – aktivista oblasti číslo 7

Ze soutěže barvářů v Chomutově.  Foto: Michal Růžička

3. pleS cHOVatelů barVářů

Přemysl Mašek na 3. Plese chovatelů barvářů.

l l l l l l l l
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Poté co ministr obrany s modrou knížkou navrhl tento výcvi-
kový prostor jako nepotřebný se slovy: „Nechtěli jste radar, tak 
Brdy půjdou do civilu,“ což je od ministra opravdu státnické zdů-
vodnění, tak vláda rozhodla, že Brdy přestanou být vojenským 
prostorem. Marné byly argumenty, že geopolitická situace nedává 
pro takováto unáhlená rozhodnutí prostor, bude z toho chráněná 
krajinná oblast se stavební uzávěrou. Tím měly být uchlácholeny 
okolní obce, které se zrušením nesouhlasily. Uvidíme, jak dlouho 
ta uzávěra vydrží. Asi jako všechno u nás, však to všichni známe.

A teď několik zajímavostí: Málokdo ví, že Brdy jsou vládní vy-
hláškou č. 10 z roku 1979 vyhlášeny oblastí pro jímání povrcho-
vých pitných vod. Toto má nesmírný význam pro celou aglome-
raci podhůří, co se týče pitné vody. A to v době kdy začíná být 
nedostatek pitné vody vůbec. To že byly Brdy klidovou oblastí, je 
nasnadě, neboť tam byl zakázaný vstup. Tudíž Brdy nebyly zaple-
veleny lidmi a jejich činností. To se bohužel nyní změní. Je třeba si 
uvědomit, že v této klidové oblasti po celá desetiletí žily živočišné 
druhy, které nesnáší civilizační tlak, tyto se postupně rozptýlí až 
posléze zaniknou. A nezabrání tomu ani CHKO, neboť ta naopak 
podporuje příval městských turistů, kteří jak je známo se neumí 
v přírodě chovat. Jejich všudypřítomnost v tomto pohoří naprosto 
změní podmínky k jejich životu. Stáda houbařů, kteří zaplaví lesy, 
nebudou sbírat pro vlastní potřebu, ale na kšeft, ačkoliv to zákon 
zakazuje, ale nikdo toto nekontroluje, a tudíž ani nevymáhá, jak je 
u nás zvykem. 

Tak nám nezbývá než vzpomínat, jak to bylo krásné při našich 
setkáních na Třech Trubkách s našimi přáteli, kteří už mezi námi 
nejsou, a chtěl bych touto cestou spolu s vámi na ně vzpomenout  
a popřát jim krásnou pouť barvářským nebem i s  jejich barváři. 
Tak vás všechny zadumané Brdy zdraví, dokud ještě Brdami jsou, 
tak jak si je pamatujeme.

 Zdravím vás přátelé
 Hooorrridooo!
 Karel Plaňanský – aktivista oblasti číslo 8

iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 8 Za rOK 2015

brDy, býValý VOjeNSKý  
VýcViKOVý prOStOr

Nejprve něco málo z  historie zámečeku Tři Trubky, který dali 
postavit v  80. letech 19. století Colloredo-Mannsfeldové. Během 
II. světové války zde našel své útočiště i polní maršál Walther von 
Brauchitsch, který byl Hitlerem sesazen po neúspěšné bitvě o Mo-
skvu a stal se zde vrchním lovčím. V nedávné historii zde proběhl 
v roce 2010 XVIII. ročník celostátní soutěže barvářů o putovní cenu 
ČMMJ. Vítězkou této soutěže se stala Ing. Veronika Hubíková s HB 
Atmou z Jelení louky. 

Dne 24. října minulého roku uspořádala spádová oblast 8 a 12 
svoje první společné předběžné zkoušky barvářů pod záštitou OMS 
Příbram v honitbě Brdy VLS Hořovice. Zkoušky probíhaly za krás-
ného slunného počasí právě v okolí loveckého zámečku Tři Trubky 
u Strašic. Úvodní slovo si vzal hlavní rozhodčí Bc. Miroslav Adam 
a představil své kolegy rozhodčí, Ing. Josefa Šefla, Ladislava Var-
vařovského, Vladimíra Solara a Václava Zavaďáka, jednatele OMS 
Příbram Ing. Zdeňka Dubského a zástupce VLS Ing. Josefa Tesaře. 

Předběžných zkoušek se zúčastnilo 10 bavorských barvářů  
a 1 fena hannoverského barváře. Dobře zazvěřený revír jelení a čer-
nou zvěří prověřil připravenost mladých barvářů, celkem z jedenácti 
předvedených psů byla pouze jedna fena bavorského barváře klasi-
fikována známkou 0. Ovšem známkou 4 byli klasifikováni pouze  
3 psi. Jako nejproblematičtější disciplína bylo chování psa u zastře-
lené zvěře, kde 3 barváři neuspěli, a to když projevili moc tempera-
mentu a zvěř načínali. V disciplínách poslušnosti se nevyskytl žádný 
zásadní problém. V celkovém hodnocení byl pouze 1 pes bavor-
ského barváře hodnocen v první ceně, a to Aron od Bublavé skály 
s vůdcem Ing. Jiřím Kráčmerou. Při slavnostním ukončení zkoušek 
čekaly na vůdce hodnotné ceny a pro 3 nejlepší v podobě povole-
nek k  lovu jelena, muflona a daňka, které zajistili aktivisté oblastí  
Ing. Karel Plaňanský a Ing. Josef Šefl.
  Zpráva oblast číslo 8

přeDběžNé ZKOušKy 
tři trubKy 2015

Zámeček Tři Trubky.

Předběžné zkoušky v Brdech.
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 9 Za rOK 2015

Na úvod stojí za zmínku říci, že rok 2015 byl pro oblast č. 9 ro-
kem přelomovým, a to hned v několika krocích. Za první milník 
lze zcela určitě považovat příchod nových členů, čímž se z oblasti, 
která léta nevykazovala žádnou činnost, stala oblast opět aktivní. 
Další výraznou událostí pak byla volba nového aktivisty.

V květnu byl členy oblasti uspořádán výcvikový den s názvem 
Krušnohorské derby, který soudě především podle vysoké účasti 
jak vůdců se svými barváři, tak početné korony, lze považovat 
za velmi zdařilou akci. Přítomní měli možnost prověřit schop-
nosti svých čtyřnohých svěřenců na dobře připravených stopách, 
stejně tak jako vyzkoušet ostrost na „Lojzovi“ (Cervus elaphus). 
Především tato disciplína byla ze strany účastníků velmi pozitiv-
ně kvitována. 

Dále oblast č. 9 uspořádala 12. září 2015 předběžné zkoušky bar-
vářů v Dražni (MS Malenice) při OMS Plzeň, které lze především 
z hlediska organizačního považovat také za velmi zdařilé, za což 
patří díky zejména Lukáši Koukolíkovi a Líbě Rauchové, jakož-
to ředitelce zkoušek. Těchto zkoušek se zúčastnilo celkem pět  
vůdců se svými barváři, jejichž výkony v jednotlivých disciplínách 

mi nepřísluší hodnotit, toto bylo v gesci rozhodčích ve složení 
pánů Mojmír Kabát, Václav Procházka a Mgr. Vladimír Kumpa.

V roce 2016 chystáme uspořádat soutěž Krušnohorské derby 
(7. – 8. 5.), v červnu pak výcvikový den ve Slaném Lotouši (MS 
Záboří Libovice) a stejně jako v roce loňském předběžné zkoušky 
barvářů v Dražni, termín těchto zkoušek byl nahlášen na 3. 9. 
2016.

V současné době není počet členů v oblasti příliš vysoký, ale již 
dnes evidujeme zájem nově příchozích, a tak nezbývá než doufat, 
že bude-li vůle a to nejen nás z oblasti č. 9, rozroste se naše sku-
pina nadšenců o další členy. 

Závěrem nezbývá než říci, že i přes skutečnosti vzniklé ne-
ztrácíme naději, ale především chuť do práce, protože barváři 
jsou naším životem. 
 Ing. Romana Rajnyšová – aktivista oblasti číslo 9

Ilustrační foto. Ilustrační foto.

Ilustrační foto.
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 10 Za rOK 2015

iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 13 Za rOK 2015

Vzhledem k předchozím rokům se aktivita naší oblasti začí-
ná zlepšovat.V roce 2015 jsme měli naplánované tři výcvikové 
dny (20. 6. 2015 Kladská, 1. 8. 2015 Přimda, 15. 8. 2015 Křímov). 
Všechny tyto akce proběhli za velmi dobré účasti a ke spokoje-
nosti všech, kteří se na tyto dostavili. Vyvrcholením roku byly 
předběžné zkoušky barvářů, které se konaly poprvé na Přim-

dě dne 12. 9. 2015 a probíhaly v honitbě MS  Psohlavci V. Dvor-
ce v režii OMS Tachov. Přihlásilo se 8 barvářů a ti se dostavili.  
Z přihlášených  barvářů 7 uspělo a 1 zkoušky neudělal (načínání). 
Jak rozhodčí, tak vůdci byli z několika oblastí a při závěrečném hod-
nocení tyto zkoušky po všech stránkách hodnotili jako velmi dobré. 
 Josef Šafařík - aktivista oblasti číslo 10

V uplynulém roce 2015 zůstala naše oblast bez vedoucího. Po 
dlouholeté a nutno říci velmi úspěšné a oblíbené vedoucí oblas-
ti paní Zuzaně Gottvaldové se nové role ujala v polovině roku 
2014 paní A. Linhartové, které však nadšení pro náš klub vydr-
želo jen do konce roku a po nezaplacení členského příspěvku 
ztratila členství v klubu, a tím i pozici vedoucí oblasti. Schůzku 
oblasti spojenou s výcvikovým dnem jsem iniciativně svolal na 
2. května do Blanska, místní části Hořice. Schůze se zúčastni-
lo celkem 10 členů, a 10 hostů, což je vzhledem k velikosti naší 
oblasti účast mizivá. Výcvikový den proběhl v  honitbě Lesů  

města Brna. Bylo připraveno celkem 6 stop pro pejsky ve výcvi-
ku. Někteří z účastníků později předvedli své svěřence na PZB. 
Na schůzi byly rovněž projednány žádosti o členství v našem klu-
bu a byla dána celkem 4 doporučení. Na závěr bylo dohodnuto, 
že na přechodnou dobu jednoho roku bude aktivistu vykonávat 
Karel Plch. V letošním roce tedy budeme volit nového aktivistu. 
Aktuální stav členů v naší oblasti je 60 členů, z nich ale 10 nemělo  
k 1. lednu zaplacené členské příspěvky. V naší oblasti se uskutečnily 
jedny PZB (OMS Třebíč), na jejichž organizaci se členové našeho 
klubu nijak nepodíleli. Výsledky najdete na http://www.omstre-
bic.info/phprs/storage/kynologie/20151122predbeznebarvaruo-
struvek.pdf.  Na individuálních  hlavních zkouškách uspěly dvě 
fenky BB. Výsledky jsou na našich webových stránkách v sekci 
zkoušky, IHB. V  naší oblasti byly odchovány v  loňském roce  
2 vrhy bavorských barvářů z chovatelských stanic Od Milonského 
potoka a Z Lifer. Začátkem léta loňského roku oslavil významné 
životní jubileum 80 let dlouholetý člen našeho klubu, rozhodčí 
z výkonu a chovatel, pan Hubert Tomášek z Mokré u Brna. Jeho 
láskou se stalo plemeno hannoverských barvářů. Ve své chov-
né stanici Jezbiny odchoval za téměř 4 desítky let mnoho štěňat. 
Rád se s  mladšími kolegy podělil o své mnohaleté zkušenosti 
z chovu a výcviku. V posledních letech mu věk a zdravotní stav 
nedovoluje aktivně se zúčastňovat dění v klubu. Za svoji dlouho-
letou práci pro barváře byl klubem v roce 2013 odměněn odzna-
kem za zásluhy. Do dalších let přejeme Hubertovi vše nejlepší.  

 Karel Plch – aktivista oblasti číslo 13, Blansko 31. 1. 2016

Ilustrační foto.Ilustrační foto.

Ilustrační foto.
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iNfOrmace O čiNNOSti SpáDOVé OblaSti č. 14, č. 15  
Za rOK 2015

V našich spádových oblastech 14 a 15, které zahrnují pře-
vážnou většinu jižních Čech, jsme se v loňském roce 4x sešli 
na spádové schůzi a uspořádali jeden výcvikový den a dvo-
je předběžné zkoušky. Jedny zkoušky jsme pořádali 19. září  
a druhé 24. října. 

 Před prvními zkouškami jsme 31. srpna uspořádali výše 
zmíněný výcvikový den, kterého se zúčastnilo velké množství 
zájemců. Přítomni byli dokonce držitelé a majitelé loňských 
štěňat. I těmto jsme dali možnost vyzkoušet si kratinkou stopu  
a  seznámit se s kusem vysoké zvěře. Při výcvikovém dnu jsme 
zjistili velké neznalosti zkušebního řádu ze strany některých 
vůdců a nedocvičenost některých barvářů. Při závěrečném 
hodnocení výcvikového dne kolega Julek Alexa vytkl všem 
jejich nedostatky a chyby, upozornil na znění zkušebního 
řádu a jeho aplikaci rozhodčími při zkouškách. 

 První zkoušky, dne 19. září, se konaly v době již probíha-
jící jelení říje, a tak to bylo pro personál LS Arnoštov celkem 
problematické, protože na správě již bylo plno loveckých hos-

tů. Ke zkouškám se přihlásilo naštěstí jen 6 barvářů, z nichž  
4 uspěli a dva neobstáli. Vítězem se stala fena BB Besy z Ma-
liníku s  vůdkyní Boženou Machkovou. Boženka musela 
zaskočit za manžela Pavla, který si utrhl achilovku.

 Druhé zkoušky, které proběhly 24. října, byly již plně obsa-
zené, a to dvě skupiny po šesti psech. Vzhledem k tomu, že ve 
stejný den probíhaly i zkoušky kolegů v Příbrami, museli jsme 
požádat o posuzování kolegu Mojmíra Kabáta a kolegu Ing. 
Karla Plcha, kteří ochotně na zkoušky přijeli a velmi fundova-
ně posuzovali. Vést psa na zkouškách, kde posuzuje výcvikář 
klubu a uspět, musí být pro vůdce jisté povzbuzení. Je zajímavé, 
že všichni psi, kteří se zkoušek zúčastnili, opět uspěli v disciplí-
ně stopa a jejich vyřazení, resp. neúspěch na zkouškách zapří-
činily disciplíny, které je možno snadno docvičit. Vítězem byla 
vyhodnocena BB Alka z Velkého Lopeníku se svým majitelem  
a vůdcem Jirkou Zmeškalem.

Musím konstatovat, že jsme měli pro pořádání všech tří akcí 
zcela mimořádné počasí, a to slunce, teplo a super atmosfé-
ru. Na všech třech akcích byla kromě zúčastněných také vel-
mi početná korona a obojích zkoušek se zúčastnili  zástupci  
OMS Prachatice – předseda OMS, Ing. Hrůza, a předsedkyně 
KK, paní  Gabauerová. (Přítomnost jednatele a místopředse-
dy OMS v  jedné osobě, pana Dr. Kándla, se stala již samo-
zřejmostí). Zejména nás potěšilo, že zkoušky zahajoval a vy-
hlašoval jejich výsledky ředitel zkoušek, takto ředitel divize 
VLS ČR, s. p. Horní Planá, Ing. Petr Král. Naše zkoušky totiž 
téměř vždy pořádáme v honitbě Knížecí stolec, která je v ma-
jetku VLS. Doufáme, že naše spolupráce po ose VLS – OMS 
– ČMKCHB, bude pokračovat i v následujích letech. 

 Jiří Mostecký – aktivista oblasti číslo 15

Ilustrační foto. Ilustrační foto.

Ilustrační foto.
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V pátek 21. 8. proběhla výborová schůze ČMKCHB v pergole 
na nádvoří krásného prostředí Bukoviny.

Po skončení schůze jsme za pomoci přátel založily stopy, všem 
patří velký dík. Večer u krbu a přátelské posezení příjemně za-
končil první den příprav na výcvikový den.

V sobotu ráno se začali sjíždět psovodi z různých oblastí. Cel-
kem se účastnilo 15 psovodů. Po zapsání proběl nástup s přiví-
táním účastníků trubači a zároveň správcem LS Valeč PhDr.Ing. 
Zdeňkem Macháčkem. Poté se ujali slova rozhodčí p.Solar, p. 
Průšovic, p.Mašek st., Komár a proběhlo losování čísel stop.

Práce na stopách se účastnila početná korona, která se v prů-
běhu dne různě obměňovala. Stopy byly připraveny v nelehkém 
terénu, v různých délkách od 400 do 500 metrů. Musím říct, že i 
psi, kteří takto starou stopu nedělali, ji zvládali výborně. Zkušení 
rozhodčí byli všem velmi nápomocni. 

Mezitím, než se vypracovaly všechny stopy, mohli se všichni 
osvěžit a pochutnat si na grilovaném čuníkovi. 

Po zakončení disciplín a zakončení dne proběhlo zhodnocení 
celého dne rozhodčími.

V podvečerních hodinách jsme zhlédli promítání snímků od 
pana Rostislava Stacha a jeho foto-lovů z Aljašky a obory Fláje, 
bylo to krásné zpestření a zakončení náročného dne.

Zbytek večera, který se potáhl až do ranních hodin, zaplnily 
barvité zážitky a vyprávění  zúčastněných.

Rád bych poděkoval především VLS řediteli, panu PhDr. Ing. 
Milanovi Sukovi, správci panu PhDr. Ing. Zdeňkovi Macháčkovi 
za umožnění uspořádání výcvikové dne a za skvělou spolupráci. 
Mé poděkování patří dále rozhodčím p. Solarovi, p. Průšovicovi 
a p. Maškovi st.

 Dále velký dík patří sponzorům: VLS, LUDĚK VODOLÁN –
SEDLÁŘSTVÍ A ŘEMENÁŘSTVÍ , JARDA MENCL – NOŽÍŘ-
STVÍ, MUDR. VLASTIMIL NOVOTNÝ, KARL FERDINAND 
THURN TAXIS, PETR NOVÁK, rodina Hasenöhrlovi.

Nesmí chybět ani poděkování cateringu Komár (ve složení  
Roman, Zdeňka,Švábíci, Ivča  a spol.)
 HORIDOOO
 Komár – oblast číslo 7

3. VýcViKOVý VÍKeND buKOViNa, VlS DiViZe  
KarlOVy Vary – lS Valeč, 21. 8. – 22. 8. 2015



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů94

geNeticKý prOfil DNa

Co je genetický profil
Genetický profil psa je soubor DNA znaků, charakteris-

tický výhradně pro daného jedince. V angličtině se použí-
vá velmi výstižný termín DNA fingerprint vyjadřující, že se 
jedná o obdobně nezaměnitelný identifikační prostředek, ja-
kým je otisk prstu. Je to tedy jednoznačná celoživotní iden-
tifikace každého jedince a díky tomu má v chovatelské praxi 
celou řadu uplatnění.

K čemu určení  
genetického profilu slouží

1) Ověření rodičovství
Genetický profil je spolehlivým nástrojem k určování rodi-

čovství. Vznikají-li jakékoliv pochybnosti o tom, zda je štěně 
skutečně potomkem rodičů, které uvádí chovatel, stačí porov-
nat jejich profily. Případně dojde-li k nežádoucímu překrytí 
hárající feny dvěma psy, je možné jednoznačně určit, kdo je 
otcem narozených štěňat. U psů se v tomto případě velmi čas-
to stává, že vrh je smíšený a část vrhu je otce jednoho, část 
toho druhého.

Možnost ověření rodičovství už dnes běžně využívají i ky-
nologické kluby předtím, než vydají průkaz původu.

2) Nejspolehlivější identifikace
Trend současné doby jasně směřuje k co nejjednoznačněj-

ší identifikaci. Tetování se může stát časem nečitelné a čip se 
může ztratit nebo prostě přestat fungovat. S pomocí genetické-
ho profilu lze totožnost psa kdykoliv znovu ověřit. V případě 
nalezení ztraceného nebo odcizeného psa to výrazně zvyšuje 
pravděpodobnost, že se šťastně vrátí ke svému majiteli. Přesta-
ne-li fungovat čip, kterým je pes označen, je velmi snadné pro-
kázat jeho identitu ověřením genetického profilu. Přečipování 
se tak obejde bez zdlouhavého a problematického ověřování.

3) Určení otce při inseminaci
Umělé oplodnění s sebou ze své podstaty nese zvýšené rizi-

ko, že otcem může být úplně jiný samec, než je uváděno. Právě 
kvůli rozšířenosti inseminací je genetické profilování již delší 
dobu povinné u hospodářských zvířat a ukázalo se jako vel-
mi užitečné. Rovněž v kynologických kruzích bývá zvykem 
určovat genetický profil spermatu, který se uchovává a použí-
vá k inseminaci. Jeho porovnáním s profily štěňat narozených  
z umělého oplodnění tak můžete zkontrolovat, zda pocházejí 
skutečně od deklarovaného otce.

4) Potvrzení „clear po rodičích“
V dnešní době bohužel mnoho plemen psů trpí urči-

tými recesivně dědičnými chorobami. Proto aby se pře-
dešlo narození postižených jedinců, je u mnoha chorob 
chovatelům k dispozici testovaní přítomnosti zodpovědné 
nežádoucí mutace. Hrozí totiž nebezpečí, že ačkoliv oba 
rodiče jsou klinicky zdraví, můžou být skrytými přenaše-
či. Při křížení dvou přenašečů se projeví příznaky choroby  
u 25 % jejich potomků. Pokud ale vyjdou testy rodičů ne-
gativně, uvádí se u štěňat, že jsou „clear po rodičích“ nebo 
„normal po rodičích“, a je samotné už není třeba na danou 
chorobu vyšetřovat.

Nicméně i zde se vyplatí prověřovat. Pouhé tvrzení, že je 
štěně „clear po rodičích“, samo o sobě postrádá průkaznost. 
Je potřeba důkaz, že je chovný pár skutečně zdravý (výsled-
ky genetických testů rodičů) a že se opravdu jedná o rodiče 
štěněte (potvrzení o parentitě na základě genetických profilů 
rodičů a potomka).

5) Výběr optimálního chovného páru
Hledání optimálního chovného páru bývá často nároč-

ným úkolem. Vhodní jedinci se vybírají na základě mnoha 
faktorů, mezi něž se řadí standard plemene, zdraví, tempe-
rament, pracovní schopnosti či vzhled. Přesto na konci tak-
to náročného výběrového procesu může být hned několik 
shodně kvalitních kandidátů. V takovém případě pomůže 
rozhodnout porovnání genetických profilů, které posoudí 
míru příbuznosti vybraných psů a feny. Cílem je vždy vnést 
do chovu co nejvíc nové krve, takže je třeba, aby profily 
byly co nejrozdílnější.

Jak vypadá výsledek 
genetického profilu
Genetický profil je stanoven odečtením hodnot STR mar-

kerů. STR markery jsou specifické, opakující se motivy v 
DNA, které jsou velmi variabilní, a právě proto jsou vhodné 
pro určení identity jedince. Na světě existují dva různé typy 
stanovení STR markerů – dle ISAG (International Society 
for Animal Genetics) a dle AKC (American Kennel Club). 
Na základě obou lze zvířata jednoznačně identifikovat, ne-
lze je však navzájem srovnávat. V Evropě je preferováno 
stanovení genetického profilu dle ISAG. Na obrázku č. 1 je 
výsledná zpráva genetického profilu – byly určeny hodnoty 
u dvou alel všech 22 STR markerů dle ISAG. 
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Obrázek č. 1: Výřez výsledné zprávy genetického profilu  
stanoveného dle ISAG

Jak je to s parentitou
Určení parentity, tedy určení rodičovství, je možné právě díky 

porovnání jednotlivých genetických profilů matky, otce a potom-
ků. Potomek má ve svém genetickém profilu ve všech markerech 
jednu alelu od otce a jednu od matky. Vždy se tedy s jedním ro-
dičem musí shodnout v jedné hodnotě daného markeru a s dru-
hým rodičem v druhé hodnotě daného markeru, aby byly profily 
kompatibilní. Je-li profil potomka ve všech markerech současně 
kompatibilní s oběma rodiči, je rodičovství potvrzeno.

Jako příklad si můžeme uvést hodnoty možných zděděných 
alel u potomka od rodičů v jednom markeru – makeru INRA 
21, viz tabulka č.1.

matka
95 101

otec
93 93/95 93/101

95 95/95 95/101

Tabukla č. 1:  Ukázka dědičnosti u markeru INRA 21: modré 
hodnoty – hodnoty v markeru INRA 21 u otce; červené hod-
noty – hodnoty v markeru INRA 21 u matky; černé hodnoty 
– všechny možné kombinace DNA profilů, které může nést po-
tomek těchto dvou rodičů v markeru INRA 21

Je-li výsledek profilu potomka v markeru INRA 21 93/95, 
93/101, 95/95 nebo 95/101 je kompatibilní současně s udanou 
matkou 95/101 a otcem 93/95. 

K čemu genetický profil neslouží
Genetický profil neslouží k posouzení zdravotních, vizuál-

ních nebo schopnostních předpokladů testovaných psů. Nelze  
z něj vyčíst informaci o přítomnosti či nepřítomností kauzálních 
mutací dědičných onemocnění.

Jak odebrat vzorek pro určení  
genetického profilu v laboratoři Genomia

Analýza určení genetického profilu je velice citlivá na kvalitu 
DNA, proto laboratoř preferuje vzorky krve odebrané nesrážlivě 
do EDTA. Vzorek stěru sliznice ústní dutiny lze použít, musí být 
však velmi dobře provedený, dle instrukcí laboratoře.

Proto, aby byl genetický profil prokazatelný a nenapadnutelný, 
je vhodné na odběr zajít za veterinárním lékařem. Ten kromě 
odběru krve či stěru ústní dutiny provede i kontrolu identifikace 
zvířete – zkontroluje číslo čipu nebo tetování jedince. Kontrolu 
identifikace potvrdí svým podpisem a razítkem na speciální for-
mulář, který je následně zaslán do laboratoře spolu se vzorkem. 
Je možné přijít se psem na odběr osobně do laboratoře – škole-
nými pracovníky bude odebrán stěr sliznice ústní dutiny a zkon-
trolována identifikace jedince. Informace o potvrzeném odběru 
je uvedena ve zprávě o výsledku genetického profilu.

Ceny vyšetření v laboratoři Genomia
Cena stanovení genetického profilu je 1300 Kč. V případě, že 

je zákazník členem klubu registrovaného v laboratoři Genomia, 
je cena snížena o 10 % – zákazník se musí objednat online a do 
poznámky k objednávce zapsat své členské číslo.

Zákazník si může vytvořit online objednávku na webových 
stránkách laboratoře: www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile/ 
nebo může vyplnit papírový formulář „Žádanka pes“, který je 
ke stažení: www.genomia.cz/cz/homepage/forms/ a ten odeslat 
do laboratoře spolu se vzorkem (zpracování papírové žádanky je 
zpoplatněno 35,- Kč).

Po obdržení online objednávky nebo papírové žádanky je zákaz-
ník informován o ceně testu a způsobu platby. Platit je možné ban-
kovním převodem, kartou (prostřednictvím služby paypal), hoto-
vě v laboratoři, případně dobírkou (poplatek za dobírku činí 90,-). 

Zákazník je e-mailem informován o přijetí vzorku laborato-
ří. Doba zpracování vzorku a vyhotovení výsledku genetického  
profilu je až 14 pracovních dnů. Zprávy jsou zákazníkovi zaslány 
na e-mail v českém a anglickém jazyce v .pdf formátu. Poplatek 
za zprávy zaslané poštou je 50,- Kč za zásilku.

Odeslání vzorku do laboratoře
Vzorek je možné odeslat obyčejnou či doporučenou poštou 

na adresu laboratoře: 
Genomia, Janáčkova 51, 323 00 Plzeň
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X. memOriál im KS. b. gierSZewSKiegO

Rád bych ještě jednou zmínil, tentokráte na stránkách zpravodaje, 
zážitky z polské prestižní soutěže, která se konala ve dnech 6. až 9. 
11. 2015. Bory Stobrawskie.

Náš klub reprezentoval Milan Kubiš s HB Adarem z Borečského 
lesa a jako rozhodčí, duo Polách. Strakoš.

Na tuto mezinárodní soutěž byli přihlášení soutěžící z Rakouska, 
Maďarska, Slovenska, Čech a samozřejmě z Polska. Den před sou-
těží se dopravili  všichni účastníci do Hotelu nad Stawem.

Po krátkém odpočinku a dlouhém pití polského piva 
byla porada rozhodčích a zároveň vůdců.

Každý vůdce se všem krátce představil a zároveň 
taky svého psa, v jakém je ověšení a kolik má roč-
ně v průměru nasazení. Pak proběhlo rozlosování 
pořadí vůdců na druhý den pro losování prací.

Tyto porady se pak konaly závěrem každého 
dne a byly na nich posuzovány jednotlivé práce 
a výkony psů. Vždy byly vedeny pod taktovkou 
W. Galvase, který ač nevelký vzrůstem má v polském 
klubu velkou autoritu a stejně tak jsme ho vnímali i my 
ostatní rozhodčí, a to bez výjimky.

Soutěž, její průběh a výsledky jsem již zmiňoval na stránkách klu-
bu, snad tedy už jen postřehy a dojmy.

Ráno nás přivítalo nevlídné počasí, které se drželo bohužel  
po celý čas soutěže.

Všechny práce probíhaly pouze a jen na přirozených stopách ne-
úmyslně postřelené zvěře. Tyto postřely vznikaly na velkých, inten-
zivně probíhajících poplatkových naháňkách pro zahraniční lovce.

Za sebe musím říct, že způsob komletně celé organizace této ná-
ročné soutěže mě velmi příjemně překvapil. Začalo to losováním, 
které bylo jasně dané, bylo průhledné. Každý soutěžící dostal přidě-
leného rozhodčího ze své země, a to z důvodů lepší společné  komu-
nikace, ale i jako takovou drobnou výpomoc, ať už s označováním 
barvy, přidržení psa v houštině atd. Také psi mohli být nasazování 
na nástřel, stopu v počtu neomezeném. Jednoduše řečeno, systém 

klasický dosled, kde také nikdo, komu nevezme pes stopu na třetí 
dobrou, nesmotá řemen a nevydá se smutně k domovu, ale zcela jis-
tě to bude zkoušet dál. Cílem dosledu je kus co nejdříve dosledovat 
a dovést ho na výřad. Na tomto principu je soutěž založena a myslím 
si, že je to tak správně.

Díky těmto bonusům, které ale rozhodně nesnižují kvalitu vůd-
ců či psů je možné snáze pracovat na tak náročných stopách, které 

vznikají na společných čekaných, naháňkách, nátlačkách, 
kde je situace dokonale komplikována stopami jiných 

psů honičů, honců, zvěře jako právě zde. Také sa-
motné řádné označení nástřelů byvá často problém 
s  ohledem na to, že jej označují samotní střelci 
z  řad zahraničních komerčních hostů a nikoliv 
sám lovecký personál, kterého pouze pak odkáží 
na „tam, někam, je igeliták ze svačiny.“ Proto bývá 

nástřel často nejistý a mnohdy se jedná pouze jen o 
pouhé ověření nástřelu, což nás s kolegou Kubišem 

potkalo hned několikrát.
Proto jsem přesvědčen, že i výběr soutěžních psů by měl 

být tomu podřízen. Jen pes, který má možnost časté práce v tom-
to náročném „dohledávkovém“ prostředí, pak nadále může uspět i 
na tomto typu soutěží. Jsou to pak převážně psi, kteří často v tako-
vých podmínkách pracují, tj. silně zazvěřené honitby nebo  honitby, 
kde probíhají  intenzivní společné lovy, kde se tito psi naučí dobře 
orientovat a přestanou být rušeni  vnějšími vlivy, jako je třeba vývrh 
ve stopě či stopy jiných psů, kteří právě prohnali leč.

Právě takovou práci měl možnost posuzovat kolega Polách, který byl 
přidělen ke slovenskému týmu Ing. Petera Chrůsta a navzdor tomu, 
že ač sám Čech se dokázal porvat se silnou jazykovou bariérou, jakou  
slovenština bezesporu pro něho musela být… Tady je jeho příběh..
 Michal Strakoš

 Jak to vlastně bylo v Polsku
Po příjezdu do hotelu do dějiště soutěže bylo nutno doplnit chy-

bějící tekutiny, po družné debatě s ostatními rozhodčími a organi-
zátory jsem až před spánkem pozdě v noci mrkl na mobil. Několik 
nepřijatých hovorů od kamaráda a smska, že potřebují dohledat 
divočáka, mi nedala spát, nemohu přece dohledávat, když posuzu-
ji soutěž v Polsku. Jak tak koukám do tmy, napadlo mě navrhnout 
vrchnímu rozhodčímu zařadit práci do soutěže. Ráno jsem se o tom 
zmínil Mirkovi Gorovi a ten to navrhl organizátorům. Schváleno, 
rozhodnuto, slovenský vůdce Ing. Peter Chrůst, který si mě a slo-
venského kolegu vylosoval jako rozhodčí, prohlásil, že 150 km není 
žádná vzdálenost a že pojede. Volám tedy kamarádům na Moravu 
a zůstala ve mně malá dušička, nečekali a šli prase dohledat s jiným 
psem. Dvě auta se slovenskou výpravou nachystaná k odjezdu, vrch-
ní rozhodčí již odjel do terénu, nu dobře mi nebylo, co jsem si to 
zase spískal. Po půlhodině čekání jsem se konečně dovolal bratrovi, 
který zůstal na lovecké chatě. Informoval mne, že nasazený pes zřej-
mě stopu ztratil, podrobnější informace ale neměl. Tak jsem vsadil 
vše na jednu kartu a vyrazili jsme s vůdcem, slovenským rozhodčím 
Peterem Karabelem ml. a doprovodem zpět do Jeseníků. Až v polo-
vině cesty se mi konečně ulevilo. Všichni nás prý již opravdu čekají 
na chatě, pes po půl kilometru stopu ztratil.

 Na nástřelu ležel kousek kosti z předního běhu, bavorák Da-
ros Vrátna dolina se chvilenku soustředí a s  nízkým nosem se 
vcelku bystře vydává po stopě do prudkého svahu. Hm, tak si 
neodpočinu v polských rovinách. Se zaujetím pozoruji rychlou a Ze soutěže.



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů 97

precizní nosovou práci Darose, Peter Chrůst mu bezmezně věří 
a uhání za svým psem, jako by mu narostla křídla. Musel jsem 
přidat taky, kopečky máme i my na Moravě, přece se nedám za-
hanbit nějakým slovenským horolezcem. Barvy nebylo, museli 
jsme tedy věřit psu. Odhaduji, že máme za sebou již přes kilome-
tr (ve skutečnosti jsme později na lesnické mapě naměřili ještě 
víc, trošku mě zmátlo vražedné tempo dohledávající dvojice) a 
vůdce hlásí, že se před ním úplně zahrabaný v listí v  jakémsi do-
líku zvedl bílý strakatý divočák.To nám kamarádi v rozrušení  ani 
nestačili říct, že hledáme prase v barvě dalmatina. Krátká pro-
hlídka lože dává za pravdu, tak bohu poručeno dáváme pokyn 
k  vypuštění psa. Daros zjevně hlásí již na teplé stopě, protože 
jsme prohlídkou zálehu dali praseti náskok. Štvanice je slyšet 
nejprve vzhůru do svahu, pak se ale stáčí dolů do údolí. Znám 
to tam, jsou tam džungle z náletových smrčků, a již pes podle 
změny hlasu divočáka staví. Opatrně se s vůdcem a druhým roz-
hodčím přibližujeme, ale vzápětí je nám jasné, že to nepůjde, sele 
se neustále přesunuje a nelze je dojít. Rozhodujeme tedy, aby se 
vůdce  pokusil  dostřelit stavěný kus sám, se zatajeným dechem 
nasloucháme nádhernému koncertu, rajské to hudbě štvaní a sta-
vění  barváře. Vzpomínám, jak kdysi nejmenovaný vůdce (Jiří 
Kašík) po úspěšné hlavní zkoušce neprozřetelně k velké nelibosti 
své manželky při oslavě IHB prohlásil, že slyšet barváře v údolí 
stavět jelena je lepší jak orgasmus… Celé to hudební představení 
trvalo dvacet minut, než padl osvobozující výstřel. Jen mě mrzí, 
že jsem neviděl, jak dle sdělení vůdce srdnatý pašík útočil na psa, 
jako by mu nechyběl jeden běh, ale pátý mu narostl. Kamarádi 
nám na chatě připravili hezkou oslavu s občerstvením. Do Pol-
ska jsme se vrátili až v pozdních večerních hodinách unaveni, ale 
spokojeni z dobře vykonané práce v I. ceně.

Druhý den soutěže tento slovenský vůdce dostal opět práci 
na divočákovi. Toho předchozí den dohledával jiný nesoutěžní 
pes, nedokázal však prase udržet a zastavit. Daros jej bez znaku 
poranění po asi 3 km našel, ale nedokázal jej zastavit, což svěd-
čilo o nepatrném poranění, vyhodnotili jsme tuto práci jako 
nedohledatelný postřel.

A do třetice poslední den soutěže Peter Chrůst a jeho bavorský 
barvář Daros Vrátna dolina nastoupili jako kontrolní pes po našem 
hannoverském barváři Adarovi z Borečského lesa, českého vůdce 
Milana Kubiše, na zřejmě velmi lehký postřel divočáka na zadní běh. 
Posunuli se na stopě zhruba o dva kilometry dále, práci jsme muse-
li pro tmu přerušit, další den ráno jsme již nepokračoval, i protože 
jsme odjížděli domů.

Poslední večer soutěže proběhlo vyhodnocení prací. Následoval 
společenský večer se všemi následky a důsledky. Velmi se ale zlobím 
na „duši“ soutěže, malého Velkého muže polského klubu barvářů 
Wojtka Galvase. Dočetl jsem se totiž později  na stránkách polského 
klubu, že maďarská výprava oslavovala poslední den soutěže až do 
brzkých ranních hodin. Vůbec si nevšiml, že to já společně s Micha-
lem Strakošem jsme učili maďarské kamarády zpívat české halali, 
Michal je dokonce naučil tančit český kazačok na stole, zřejmě jejich 
čeština měla ještě značný maďarský přízvuk, který jsme za jeden ve-
čer nedokázali odstranit.

Přesto díky polští přátelé, bylo to skvělé.
 Petr Polách

Ze soutěže.

Ilustrační foto.
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VypraVěč a jeHO HaNNOVeráci

Vlastně jsem dříve než jeho poznal jeho manželku Zuzku. Dok-
torku práv a profesionální političku. Myslivkyni, ale především 
úžasnou ženskou, vzdělanou, kultivovanou, moderní v  názo-
rech, milou, věčně věků usměvavou, bezprostřední a lehce upo-
vídanou. A byla to právě ona, která mne krátce nato seznámila se 
svým životním partnerem Jirkou Bebarem. Lesním inženýrem, 
myslivcem, kynologem, kamarádem, mimořádně vzdělaným 
člověkem, vášnivým kuřákem, ale zejména vynikajícím vypra-
věčem všemožných i nevšemožných loveckých a pejskařských 
historek. Začali jsme se navštěvovat, přátelit a společnost nám  
u nich na chalupě v půvabném Nectavském údolí vždy dělala  
Ariadna z Malého Sněžníku, Jirkův životní pes, tedy přesně-
ji řečeno fenka, kráska od pohledu, a její nezbedný druh velš 
Terryk…

Dnes, žel, je už můj přítel Jirka Bebar několik let ve svatohu-
bertském nebi. U jeho nohou tam rovněž svůj věčný spánek spí 
jeho věrná psí společnice. A kdo ví, možná se tam, v těch věčných 
revírech, toulají nebeskou přírodou a Jirka vypráví svým spo-
lustolovníkům historky okořeněné nefalšovanou mysliveckou 
latinou. Ostatně – jeho slovo vždy mělo, a ve vzpomínkách jeho 
blízkých, známých a přátel mít bude, nedocenitelnou lidskou a 
profesní váhu. 

Kdysi jsme se s Jirkou společně a pravidelně scházeli, a dodnes 
na to velice rád vzpomínám, abychom dali dohromady rukopis  
o jeho vztahu k  loveckým psům, zejména barvářům. Vznik-
la z  toho půvabná knížka Barvářské historky lesníka Bebara 
s  mnoha fotografiemi a barevnými ilustracemi dalšího z  mých 
mysliveckých přátel, akademického malíře Václava Nasvětila. Já 
osobně jsem „jezevčíkář“, ale přesto jsem si chvíle ve společnosti 
hannoverských barvářů, ať již vypravěčsky zprostředkované, či 
reálné, užíval. Už třeba jen proto, jak mne při mých návštěvách 
v  Nectavě Ariadna vždy hlasitě, ale přesto přátelsky vítala, jak 
jsem ji mohl drbat mezi slechama a hladit po jejím hebkém hřbe-
tě. Prostě, ženská. Pohledná, inteligentní, láskyplná, pracovitá…

Sestřádaných barvářských historek Jirky Bebara bylo víc než 
dost, všechny se na stránky knížky ani nedostaly a k pokračová-
ní jsme bohužel od Všemohoucího nedostali čas. Jirkova nemoc 
byla silnější… Přesto si dovolím vzpomenout na historku, ve kte-
ré jsem si sám zahrál jednu z vedlejších rolí. Byly to psí křtiny.

Asi se téměř každý z nás dodatečně začervená, když zavzpo-
míná na to, co vyváděl ve chvílích největší zamilovanosti. U psů 
je to stejné, ne-li romantičtější a méně pochopitelné. Ariadna 
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nikdy neměla nouzi o nápadníky. A protože to byla krasavice 
hodně vyzývavá a vášnivě milující, bylo nezbytné její nápad-
níky pečlivě vybírat. Napoprvé právo zúženého výběru necha-
li Jirka se Zuzkou na ní samotné. A ona hned věděla, že chce 
příbramského Dona z  Třítrubeckého polesí. Měla v  tom čase 
sice zraněný a zafačovaný běh, sotva se o něj dokázala opřít, 
ale psí láska je skutečně čarovná léčitelka. Ariadna před svým 
vyvoleným tancovala jako o život a ten se zamiloval na první 
pohled. Krytí se náramně povedlo! Za čas přišla na svět psí mi-
minka. Pro Jirku a Zuzku chlupaté děti, kterým bylo nezbytné 
připravit důstojné a slavnostní křtiny a vybrat nové páníčky,  
a to ne ledajaké… Den byl jako vystřižený z katalogů cestovních 
kanceláří, když jsem zaparkoval před „hájenkou“ Bebarových.  
A nebyl jsem sám. Z mnoha dalších aut se ven soukali slavnost-
ně a současně pracovně ustrojení myslivci a členové jejich rodin, 
všichni v  rozechvělém očekávání křtu a všeho s  ním spojené-
ho. Vonělo to tam kančím gulášem, slivovičkou a nedočkavostí 
z přírůstku nových členů nových rodin. Ano, nastal čas, aby Ari-
adnini potomci, kteří úspěšně absolvovali stádium „hemžílků“ 
a postoupili do kategorie „štěkatelů“, tedy umějí se vyjadřovat  
a dorozumívat psí řečí, byli coby štěňata předána novým páníč-
kům, vůdcům. Baron, Bojar, Bonifác, Blondie, Bora, Brandy to 
však v tu chvíli nijak dramaticky neprožívali. Spokojeně dál spali 
v košíku, kryti rákosem před dotírajícími slunečními paprsky.

Když se hosté usadili kolem bohatě prostřených stolů, Jirka se 

ujal slova. Odborně věcně, emotivně lidsky. Popsal, jak se z něž-
ných, slepých a hluchých kuliček připomínajících plyšové hračky 
zakrátko stanou pořádní raubíři. Každý pes má totiž jinou pova-
hu. Má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez 
člověčích chyb. Jirka také poděkoval Ariadně, jak skvělá je to psí 
máma, myslivecký společník a partner do nepohody, a potom již 
všem novým rodinám rozdával instrukce, jaký že zrovna je ten 
jejich sametový čertík.

Zuzka tenkrát měla plné ruce práce se zajištěním cateringu, 
aby byly všechny talířky a skleničky bez přestání plné tradičních 
malohanáckých a zvěřinových dobrot, ale i tak si stačila postesk-
nout, že nejtěžší na odchování hannoverských štěňat je rozloučit 
se s nimi. Proto se nápad uspořádat křtiny jevil tím nejlepším, 
nejslavnostnějším a nejméně emotivním, neboť si prostě v jeden 
den všechna štěňata odvezli jejich noví majitelé do různých kou-
tů republiky.

Kmotrů nás tenkrát bylo tolik, co malých hannoveráků. Byl 
jsem jedním z nich a z košíku jsem si anonymně vytáhnul sa-
metového Barona. Spal mi v náručí a chystal se mne počůrat. 
Nakonec jsme to ale zvládli a nic nenamítal ani proti symbo-
lickému smočení čumáčku ve sklence šampaňského. Osvěžen 
bublinkami pak kýchnul na nového majitele kdesi z Orlických 
hor a počůral jeho choť. 

Každá sláva má i stinné stránky. Následovala ještě veterinární 
prohlídka, čipování, podpis kupních smluv, předání evropskou-
nijních Pasů zvířete v zájmovém chovu a podobně.

Nával událostí toho dne štěňata nejprve zvědavě rozdováděl, 
kousala kytky, sebe navzájem či nás přítomné tahala za nohavice. 
Potom však v  parnu přišla únava a spánek. Poněkud nervozní 
Ariadna si ještě jednou přišla svoje potomstvo obhlédnout, snad 
aby psíkům  ještě jednou pohledem a olíznutím vyslovila mateř-
ské požehnání. Možná si přitom vzpomněla, jak i ona se před lety 
vydala na svoji pouť do mysliveckého světa plného lovů, dosledů 
jelenů, divočáků, stavění a hlášení zvěře a pobarvených muflo-
ních stop…

     Tato epizoda se mi často vracívá na mysl. Už proto, že ten-
krát v tom slunečním jasu se tu a tam zatřpytila nějaká ta slza. 
Najednou bylo vůkol méně štěkotu a Nectavské údolí posmut-
nělo. Jako když posléze osiřelo Jirkovým odchodem na věčnost  
a tesknící se Ariadna ho brzy následovala. I dnes se v těch mís-
tech slzy vzpomínek tu a tam zatřpytí na stoncích trávy. Ale ta-
kový už je život. Člověčí i ten psí…
 
 Text a snímky Oldřich KOUDELKA
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Jsou dlouhé zimní večery a tak vzpomínám na své známé 
a na moje první setkání s barvářem. Je to již hodně dávno, 
kdy jsem jezdil se svým tatínkem na lov vysoké zvěře do 
Jeseníků. Lokalita, ve které jsme lovili, patřila pod správu 
Lesního závodu Města Albrechtice, polesí Heřmanovice. 
Ubytováni jsme byli na hájence Drakov. Tehdejší ředitel les-
ního závodu pan Ing. Miroslav Macek byl velkým přízniv-
cem barvářů. Lesní závod zakoupil hannoverského barváře, 
Azora od Tetřeví skály, který byl svěřen k výcviku a chovu 
panu Josefu Lindnerovi. Pan Lindner byl hajným na již zmí-
něné lesní správě Heřmanovice a bydlel se svojí rodinou na 
hájence Drakov. Tam můj tatínek jezdil a já s ním. Převáž-
ná část lovu se odehrávala na Medvědím vrchu, kam jsme 
každé ráno a večer z  hájenky Drakov cestovali pěšky. Můj 
otec tam ulovil několik jelenů. Konali se i společné akce na 
holou zvěř. Při jedné takové naháňce byla postřelená laň. Po 
ukončení celé akce pan Lindner vzal Azora na dohledávku 
a já jsem šel s  ním. Bylo mírně nasněženo. Znaky na ná-
střelu byly minimální, trošku jasně červené barvy rozptýle-
né po obou stranách stopní dráhy. Po krátkém úseku barva 
nebyla a jen občas na sněhu žluté skvrny, které později již 
také nebyly vidět. Azor nás vedl údolím stále do svahu po 
ochozu směrem pod Medvědí vrch. Brzy nás ale zastihla tma  
a pan Lindner ukončil dohledávku a místo ukončení pečlivě 
označil. Ráno ale musel za svými pracovními povinnostmi  
a tak mě požádal, jestli bych v dohledávce s Azorem nepo-
kračoval. V té době Azor již nebyl nejmladší a kulhal na zad-
ní běh. Vzal jsem Azora na místo, kde jsme předchozí večer 
dohledávku ukončili, a nasadil jsem ho na stopu. Musím 
říci, že on chodil na volno bez barvářského řemene. Spíše on 

vedl mne než já jeho. Azor pokračoval stále svahem vzhůru 
směrem pod Medvědí vrch. Vždy, když jsem se opozdil, tak 
na mne počkal. Asi tak po cca 1 hodině dohledávky prudce 
odbočil ze svahu směrem k potůčku a za malou chvíli začal 
hlásit. Došel jsem k místu hlášení, kde v potůčku Azor stavěl 
postřelenou laň, kterou jsem dostřelil. Po ohledání bylo ur-
čeno postřelení laně na spodní čelist. Tak toto bylo mé první 
setkání s barvářem. 

Později jsem s Azorem ještě dohledával jelena, na kterého 
bylo stříleno večer. Dohledávka začala druhý den ráno. Na 
nástřelu bylo spousta barvy a slehlé trávy. Azor byl nasa-
zen na stopu. Jak byly znaky na nástřelu jasně zřetelné, tak 
rychle skončily a dále již nebylo nic. Azor nás vedl svahem 
k  potoku. Došel k  potoku, zkontroloval břeh proti proudu 
toku, potom po proudu, přešel přes potok a udělal to stej-
né. Našel místo, kde asi jelen vyšel z  potoka a následoval 
stopu, která vedla do vysokého smrkového porostu a dále 
následovaly smrkové houštiny. Pan Lindner se posadil a ne-
chal Azora jít samotného, který se cca za 20–30 min. vrátil 
ke svému vůdci a dále již o stopu nejevil zájem. Tento jelen 
nebyl dohledán a ani jsem neslyšel, že by jej někdo našel. 
Domníváme se, že podle znaků na nástřelu šlo o obrnou 
ránu. Tyto mé vzpomínky se datují do roku 1980–1982. Azo-
rek rád lehával v kuchyni u kachlových kamen, kde mu srst 
jen hořela. Překážel paní Lindnerové při vaření a měl moc 
rád tvarohové koláče.

Pan Lindner zemřel mlád a pohřeb se konal na místním 
hřbitově v  Heřmanovicích v  odpoledních hodinách. Bylo 
pod mrakem a chvílemi prosvitovalo sluníčko. Při mši nad 

VZpOmÍNKa

Azor od Tetřeví skály po úspěšné dohledávce jelínka (hájenka Drakov, můj otec).

Vybudované posezení na rozcestí Drakov.
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hrobem vyšlo na protějším svahu nad lomem několik kusů 
vysoké. Pan farář si tohoto při kázání povšiml a dodal: „I ta 
zvěř se přišla s panem Josefem Lindnerem rozloučit“.

Později se paní Lindnerová přestěhovala z Drakova do ves-
nice Heřmanovice, kde jsem ji několikrát navštívil. Hájenka 
Drakov byla zbourána a na rozcestí vybudováno posezení 
při příležitosti soutěže o zlatou pilu. 

Celý život jsem pracoval u stavební organizace a podílel 
se na výstavbě mnoha vodohospodářských děl a mimo jiné  
i PVE Dlouhé Stráně, Mušovská jezera apod. Myslivost 
máme v rodině (dědeček, otec) a já se myslivosti věnuji snad 
již od 15 let. Pravidelně jezdím do Jeseníků na lesní závod 
Branná ke svému příteli panu Milanu Kubíčkovi. Jeho tatínek 
má v této lokalitě uloveného jelena o bodové hodnotě 220,68 
CIC. Tato trofej je publikována v knize Lovecké trofeje čes-
kých zemí od autorů Hromas-Lochman-Macourek. Krásné 
lovecké chvíle trávíme vždy na Hášově chatě pod Vozkou  
a lovit chodíme na Keprník, kde jsem ulovil několik jelenů. 
Můj tatínek měl několik psů, ale nikdy ne barváře. Já vzhle-
dem ke svému zaměstnání jsem si to nemohl dovolit. 

Uplynulo spoustu let od události, kterou jsem popsal.  Vše 
změnila Mezinárodní výstava psů v  Brně, kde jsem se se-
známil s  panem Ing. J. Jeřábkem, který na výstavě předvá-
děl svého BB Arga od Břežanského potoka (Sendy), kterého 
měl od chovatele pana Ing. Němce. Pana Němce jsem znal 
z  Jeseníků. Zasedla rodinná rada a po zralém uvážení jsem 
se spojil s panem Milanem Pavlíkem a jeho prostřednictvím 
v následujícím roce jsem si vzal štěňátko pejska Bax od Bře-
žanského potoka (mladší bratr Sendyho). Plně jsem se vě-
noval výcviku. V rámci kurzu Jelenář v Rokli udělal PzB ve 

2. ceně, kde mne posuzoval pan M. Kabát, a později jsem 
s Baxem uspěl i u hlavní zkoušky a tak jej dovedl do chov-
nosti. Prožili jsme spolu spoustu krásných lovů, dohledávek, 
ale bohužel nás opustil na podzim v  nedožitých 13 letech. 
Dlouho jsme ale bez barváře nebyli. Dozvěděl jsem se, že 
pan Sochor z  Cínovce má volná štěňata-pejska, a tak bez  
váhání jsme se rozjeli k  němu. Pan Sochor měl tři pejsky  

volné, pustil je na zahradě a já jsem vybíral. Spíše on si vybral 
mne a tak jsme dojeli domů do krásné přírody českomoravské 
vrchoviny, kde bydlíme na samotě u lesa s velkou zahradou. 
Jmenuje se Baron z Cínoveckého vrchu. Já sám jsem v míst-
ním sdružení již od roku 1971. Naše honitba se rozkládá na 
výměře necelých 2 000 ha v okolí Vírské přehrady s lesními 
porosty v kopcovitém terénu. Pejska jsem dovedl k PzB v 1. 
ceně, které se konaly blízko jeho rodiště, Mikulov v Krušných 

horách a později i hlavní zkoušku ve 2. ceně. Jsme nerozluční 
kamarádi, všude chodíme spolu. Žijeme v  krásné přírodě  
a dnes se již plně věnujeme převážně péči, chovu a lovu zvě-
ře. Barvář je krásné plemeno, které dle mého názoru patří 
jen do rukou lesníků z povolání a aktivních myslivců.  

Tak toto je moje cesta k barvářům.
 Ing. Miroslav Peterka

Můj první jelen. Na foto zleva Ing. Miroslav Macek, ředitel LZ Město Albrechtice, 
já, Ing. Sedláček, vedoucí polesí Heřmanovice.

Hášova chata.
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S panem Uhlíkem jsem se spřátelil už jako školák, protože jsem 
toužil mít hannoveráka. V 15 letech jsem mu předvedl svého prv-
ního barváře na předběžných zkouškách. Určitě rozuměl mé zálibě, 
ale připomínal mi, že nesmím zanedbávat školu. Bohužel svoje zá-
žitky s barváři už mu dnes nepovím, ale často na něho vzpomínám. 

Dne 16. března uplynulo 10 let od úmrtí člena, chovatele a roz-
hodčího ČMKCHB. Narodil se 18. 7. 1929 v Těchonicích, svůj pro-
fesní život započal na Lesním závodě Přimda a poté se přestěhoval  
a pokračoval ve své dlouhé kariéře u VLS v Brdech, kde pracoval 
jako vedoucí manipulačního skladu a posléze jako polesný na LS 
Strašice. Jaroslav Uhlík byl velmi aktivním členem, neboť obohaco-
val klubový zpravodaj svými loveckými zážitky, které prožil se svými 
barváři, jako jsou Můj první barvář a čemu mě naučil, Kolouch Ing. 

Lehockého v Brdech, Jeden původce na jelena je někdy málo a další. 
Během svého života choval jak bavorské barváře, tak i hannoverské 
barváře. Zajímavostí je, že všichni jeho hannoverští barváři se jme-
novali Argo. Mezi ty nejznámější jistě patřili Argo z Velecké mys-
livny, který získal na Světové výstavě psů v Brně titul Vítěz pracovní 
třídy, Šampion ČSSR 1965 Cacib a celkový Vítěz Světové výstavy psů 
Brno 1965 a samozřejmě Argo ze Sklenské rokle, s kterým v roce 
1979 Jaroslav vyhrál II. ročník soutěže o putovní cenu v Krkonoších 
Na Hofmanově boudě.

Tímto článkem dávám hold člověku, který mi dával cenné rady.
 Kamil Solar

VZpOmÍNKa Na jarOSlaVa uHlÍKa

1979 - Josef Lindner předává putovní cenu Jaroslavu Uhlíkovi

Naše emy

Emy z  Rožnovských pasek se narodila v  tuhé 
zimě 10. ledna 2006. Hned od začátku jsme si pad-
li do oka a to nám zůstalo po celý její život. Byli 
jsme si velmi blízcí. Neznám lepší pocit, když jdete 
po stopě a psovi přesně rozumíte, jako by na vás 
mluvil. 

Za svůj život úspěšně dosledovala 174 kusů  
zvěře. Odchovala dva vrhy štěňat. 

Její poslední dosled byl 10. prosince 2015, jelen 
sika postřelený na přední běh. Sika ji poranil  
a přes okamžité ošetření, Emy druhý den uhynula. 
Odešla se ctí při lovu.

 Emy, díky za deset krásných let prožitých  
s Tebou!
 Bc. Pavel Schubert  
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Dlouho jsem zvažoval, zda si mám sednout a napsat tuto 
neuvěřitelnou příhodu. Má to vůbec smysl o tom psát, 
když dnes máme navigace a podobné prostředky, které 
nám pomáhají při orientaci, kde se ten náš svěřenec prá-
vě nachází, můžeme s  ním na dálku dokonce i komuniko-
vat, slyšet co právě dělá a co se s ním děje? Jenže oni mají 
v  sobě něco navíc, takže se obejdou i bez našich technic-
kých prostředků a využijí tyto schopnosti bezezbytku, když 
musí, nebo mají potřebu. Jedna z  řady těchto schopností je  
i orientace a schopnost najít cestu zpátky nebo domů.

Je to už hodně let, dokonce v minulém tisíciletí, a bylo to před 
Vánocemi. Dostali jsme za úkol připravit na neděli naháňku 
v honitbě u Žlutic. Prošli jsme si revír s místním myslivcem  
a dohodli se na organizaci lečí. Honza jako obvykle hned do-
stal nápad prověřit, jak je to s tím údajně neuvěřitelným sta-
vem černé. Skoro nikdy jsem nebyl bez mých obou svěřenců, 
a tak mě ukecal, projdi tady tu smrčinu a mrknem se co a jak. 
Pověst nelhala, a tak ze smrčiny vyrazili tři lončáci. Oba se 
za nimi vydali, jenže pes je měl na kontakt, a tak se nechtěl 
nechat odvolat. Fenka se vrátila hned, ale pes si tu legraci ne-
chtěl nechat vzít. Vše se odehrálo kousek od přehrady, která 
ale asi následně byla tím pověstným kamenem úrazu. Hlášení 
zanedlouho utichlo, nebo ho už nebylo slyšet, a tak jsme je-
nom čekali, že se pes jako obvykle za chvíli vrátí. Jenže ouha, 
ani po třech hodinách se nevrátil, a protože už byla tma, ob-
vyklý kabát a jede se domů. Jenže ani druhý den nic. Krkavci, 
kteří mě poněkud vystrašili, naštěstí nebyli u psa, ale u zbytků 
padlého kusu, a tak začal obvyklý kolotoč hledání. Mojí vizit-
ku měl na Žluticku snad každý, ale pes ani po čtyřech dnech 
nebyl.

Už jsem to vzdával, že se najde. Mezi Vánocemi a Novým 
rokem sedím doma na gauči, fenka mi dělala společnost  
a byla ráda, že má gauč jenom pro sebe. Začal jsem hledat ve 
zlatých stránkách poslední naději – psí útulky kolem Karlo-
vých Varů, když v tom zvoní telefon. „Máte doma psa,“ ozval 
se ženský hlas. „Ano mám, co si přejete?“ „Proč jste ho tedy 
vyhodil? „Proč bych ho vyhazoval, když sedí vedle mě?“ Vů-
bec mi v první chvíli nedošlo, proč ta ženská volá. Ten hovor 
překvapeného blbce, kterému hned nedošlo, že se opravdu 
jedná o jeho ztraceného psa, nebudu popisovat. Ale popíšu 
to podstatné. Ta zlatá ženská, která byla na druhém telefo-
nu, totiž volala, věřte tomu nebo, ne z  Vídně. Jela s  manže-
lem z návštěvy od rodiny zpátky do Vídně směrem na Prahu.  
U golfového hřiště v  Karlových Varech viděli podél silnice 
směrem do Varů běžet psa, a tak svého mercedesa v kůži za-
stavili v protisměru a otevřeli jeho dveře. Jak je můj pes uviděl, 
usoudil, že ho ten zbytek cesty domů svezou, a tak otevřenými 
dveřmi nastoupil a usadil se na kožené sedačce a čekal, že se 
pojede do Ostrova. Anabázi o tom, jak ho přesvědčovali, aby 
si sedl na deku na zadním sedadle, pak s hloupým policajtem 
v Bochově popisovat nebudu, ale ta neuvěřitelná osoba donu-
tila manžela vrátit se do Varů, zastavit se na veterině u MVDr. 
Jardy Štekla, zda je pes zdravotně v pořádku, než ho dají do 
útulku. Jenže Jarda je mimo jiné i myslivcem, poznal, co to má 
před sebou, a věděl jak použít tetovací číslo, a tak si dotyčná 
nejen v plemenné knize v Praze telefonicky zjistila, čí pes to 
asi je, ale také, že jsme z jednoho města, a tak se rozhodla, že 

si to se mnou vyřídí osobně, proč tak zacházím se svým psem 
a klidně ho vyhodím. Když jsme si vše vyjasnili a řekla mi, 
kde můj pes je – v útulku v Sedleci, zalapala po dechu a sama 
řekla, jestli je to pravda, a asi je, tak je to neuvěřitelné. 

Přehrada je od golfu v Karlových Varech minimálně 25 
kilometrů. Ten můj tulák to zvládl přibližně za hodinu a tři 
čtvrtě. To, že běžel směrem k domovu do Ostrova, bylo mimo 

VžDy trefÍ DOmů! 
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vší pochybnost. Ale do Žlutic jsem je oba vezl v  kufru auta 
se zataženou roletkou, a tak pes ven neviděli, a přesto znal 
směr. A proč se asi vydal domů, je už můj dohad. Přehradu 
tvoří vlastně pravoúhlé lomení a je poměrně malá. Asi při ná-
vratu k  nám přímou cestou narazil na druhé rameno, které 
se instinktivně nesnažil po nedostatečně zamrzlém ledě přejít  
a protože jinou cestu k nám neuměl na místě najít, vydal se 
k domovu. Měl obrovské štěstí, a to hned dvakrát, nic ho ne-
přejelo, což se na tak frekventované silnici rovnalo skoro zá-
zraku, a že si ho všimli a ujali se ho doslova neuvěřitelní lidi, 
kteří se o všechno postarali. Dnes, když někomu tuto historku 
vyprávím, tak mnohdy vidím ten potutelný úsměv, jak je to 
dobře vymyšlené. Ale to se vymyslet asi nedá a navíc jsou na 
to žijící svědci. Po celé příhodě mi zbyl jenom novinový vý-
střižek z pondělního vydání, kde útulek informoval o nových 
nalezencích, kteří za týden do útulku přibyli, a jedním z nich 
byl i ten můj tulák, a pak moje vzpomínky na něj a jeho uby-
tovací anabázi. 

Když jsem si pro něj přijel, předvedla mi svoje instinkty  
i fenka, musel jsem ji doslova dřít za sebou do schodů útulku, 
domnívala se určitě, že jí tam odvážím a po celou dobu, než 
jsem vyřídil nezbytné papíry, se nehnula od branky. To, že náš 
tulák poznal auto po zvuku a doslova ječel v kotci, i když nás 
zatím neviděl, mě nepřekvapilo.

Proto když se vám někde ten váš zatoulá, nezmatkujte, nelí-
tejte, nejezděte po lese, stejně ho nemáte šanci najít a můžete 
mu ten návrat jenom zkomplikovat. Pokud není vybaven ně-
čím, co vám ukáže, kde by mohl být, vydržte na místě, když 
je pozdě a už není vidět, něco mu tam nechejte – deku, kabát, 
svetr tak, aby nebyl hned na ráně u silnice nebo cesty a ráno 
tam většinou sedí a čeká. Nebo se může stát to, co se málem 
stalo i mně, že už bude přešlapovat a čekat před domem.

 Za všechny ty naše ztracené a nalezené tuláky Josef.

Na úvod se zmíním jen krátce, že v loňském roce se navý-
šila členská základna klubu chovatelů barvářů. Konkrétně do 
naší oblasti jižní Brdy byli přijati dva noví chovatelé a vůdci 
barváře. Jeden z  členů je z Rožmitálska s mladým, dnes už 
ročním bavorským barvářem Charem z Kladska. Jeho maji-
tel ho připravuje k předběžným zkouškám barvářů v honitbě 
Láz – Vranovice na okraji brdských lesů, kde jsou vyhovují-
cí podmínky pro veškerou lovnou zvěř včetně jelení. Mladý 
pes Char je velice dobře stavěný s velkým zájmem o práci na 
stopě v revíru. 

Druhý chovatel je z Obor na Příbramsku, též s ročním han-
noverským barvářem Hektorem z  Brdské hájenky. Honitba 
Obory – Luh je zajímavá velkými stavy černé i jelení zvěře. 
Měla jsem možnost tento revír poznat při naháňkách, kde 
jsem opravdu viděla dost zvěře. S  dobrou organizací se do-
stavil i úspěšný výřad a v neposlední řadě i perfektně zajiště-
ná poslední leč s tradičním mysliveckým soudem a zábavou. 
Hannoverák Hektor v  tomto revíru má ten nejlepší předpo-
klad dospět v kvalitního pracovního psa. 

Oběma novým vůdcům přeji úspěšné absolvování všech po-
třebných pracovních zkoušek se svými čtyřnohými kamarády. 
Hodně dosledu s dobrými konci.

 Barvářům a jejich vůdcům zdar!
 Jana Varvařovská

NaStupujÍcÍ geNerace pSOVODů
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Milí přátelé klubu barvářů, letos jsme se s manželem přihlásili 
na kurz – Jelenář 2015. Přestože manžel je v klubu již několik let, 
teprve letos přišel čas, kdy konečně i v naší domácnosti se utvo-
řilo místo a celá rodinná rada vybrala štěně, a to hannoverské-
ho barváře, s kterým jsme kurz absolvovali. Já ve funkci chůvy, 
protože bylo jasné, že náš čtyřměsíční „hannoveráček“ všechny 
přednášky spolu se svým pánem nebude schopen vyslechnout. 

A tak jsme ve složení moje maličkost s doprovodem mojí 
báječné šeltie Ayashee z Ďáblovy studánky, mého muže a zá-
roveň řidiče celé výpravy, našeho barváře Atose ze Soubojiště  
a konečně báječného člověka, který se věnuje barvářům mnoho 
let, pana Mojmíra Kabáta se ocitli 2. září v Albeřicích.

Většina účastníků již byla na místě, naše výprava vzbudila 
díky štěněti samozřejmě patřičný zájem, a zvlášť legračně asi 
vypadala trikolorní šeltička mezi barváři. Byli jsme srdečně 
přivítáni, musím říct, že žen bylo poskrovnu, a tak se k nám 
mužská většina chovala velmi galantně.

Po ubytování, večeři si všichni vyslechli základní infor-
mace k organizaci kurzu. A mohli jsme se těšit na tři dny 
informací, volna, pohody mezi lidmi se stejným zájmem  
a s kulisou krásných Krkonoš. 

Protože my s manželem léta chováme pejsky, spoustu znalostí 
jsme věděli a zažili si je v praxi, avšak u stolu spolu s námi sedě-
lo několik budoucích vůdců, každý z nich měl své první štěně 
doma. Bylo vidět, že se snaží získat informace a zkušenosti, aby 
svého svěřence vychovali k obrazu svému, aby splňoval správné 
pracovní dovednosti. I když jsem musela chvílemi odcházet kvůli 
našim čtyřnohým kamarádům, přece jen jsem většinu přednáše-
ných slov vyposlechla. Co by ale určitě uvítala většina účastníků, 
aby se rozšířila část o výcviku. Podpořená větší ukázkou výcviku 
s  praktickým předvedením. I když jedna stopa byla předvede-
na, přece jen postřehy výcvikářů u cvičení hlasitého oznámení, 
udržení pozornosti na stopě a podchycení určitých povahových 
vlastností pejsků by pro většinu nováčků začínajících cvičit prv-
ního psa bylo jistě velmi hodnotné. Díky dobrým radám starších 
a zkušenějších vůdců se dá předejít mnoha chybám. Historie 
plemene je samozřejmě důležitou součástí chovatelské znalosti, 
s přednáškou a postřehy veterináře vždycky rozšíří obzor i těch, 
kteří mají i nějakou povědomost.

Základní poslušnost je výhrou pro další vývoj pejska, jeho 
zvládnutí předběžných zkoušek, ale i třeba výstavy. Na kterých 

si spoustu lidí nezakládá, ale i ukázka předvedení psa, by mno-
ha účastníkům ukázala další z mnoha věcí, kdy je souhra ma-
jitele a psa velmi potřebná. Plemena bavorský a hannoverský 
barvář, jsou v pohybu velmi krásná a jejich hezké předvedení by 
mělo být ctí každého majitele. Letošní klubovou výstavu jsme 
navštívili, a proto i tento postřeh nestranného pozorovatele 
může být námětem třeba do dalších ročníků.

Pěkně nás přivítali i pracovníci KRNAPu v malé obůrce pro 
přezimování vysoké zvěře. Počasí nám přálo i v  poslední den 
konání předběžných zkoušek. Sice přihlášených pejsků nebylo 
mnoho a výkony byly trochu rozpačité, ovšem to se prostě někdy 
stává. 

Myslím však, že díky přednášejícím panu Pavlíkovi, panu 
Bejčkovi, panu Kabátovi a MVDr. Čechurovi, díky dobré  
kuchyni, krásnému prostředí strávili všichni na kurzu pěkné 
tři dny.  Skupina přátel barvářů, kterou přijel podpořit před-
seda klubu barvářů Ing. Havlíček, byla i pro obsluhu místního 
personálu příjemným překvapením. V dnešní uspěchané době 
asi málokdo dokáže obětovat čas, finance, pohodlí v prospěch 
jiných lidí. A určitý způsob chování, dodržování etiky je možná 
i to, co mají lidé v klubu společného a co mohou nabídnout naší 
společnosti, ve které těchto hodnot ubývá. 
 Irena Marčíková

KurZ jeleNář – VůDce barVáře 2015
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Víno a lov, vděčné to téma,
tento ušlechtilý nápoj lidstvo provází od pradávna.

První zmínky o víně jsou z období před 6 000 lety, ale 
ty nejstarší jdou ještě dále, a to doby prvobytně pospolné 
společnosti. 

 To žena jednoho z lovců, nešťastná z toho, že již del-
ší dobu nemůže obohatit nutriční hodnotu některého  
z pokrmů vařených na kamenném kotli, jej vyžene vyhří-
vajícího se na kožešině u ohně do chladného, sychravého 
podzimního rána, aby něco ulovil. 

On však opět neúspěšný z lovu, vracející se s prázd-
nýma rukama, natrhal alespoň nějaké ovoce, visící    
z převislé, velkými listy obdařené liány, které však  
s výčitkami a nevděkem své ženy vložil do pruhlubně 
stěny jejich skromného společného příbytku.

Po několika dnech však byla libá vůně natolik lákavá, 
že po několikerém ochutnání kvasícího moku zjistil, že 
ta jeho žena, ač má vlasy sepnuté rybí kostí, není až tak 
nehezká, a už vůbec ne tak zlá. 

To jsou první zmínky toho, jak víno dokázalo člověka 
povzbudit, jak se postupně vyvíjela technologie při výro-
bě a konzumaci tohoto nápoje od Boha až do dnešních 
dnů, kdy se mu přisuzují i pozitivní nutriční účinky.

Vydávají se hodnotné knihy, natáčí krásné dokumenty 
ba co víc, budují se vinné stezky, víno se dnes snoubí s po-
krmy a nemalou část tvoří jídla ze zvěřiny, ke kterým se 
doporučí vína bílá, zejména pak červená a v poslední době 
tolik v oblibě i vína růžová.

Se vzrůstající kulturou národa roste i spotřeba vína, 
která činní na osobu a rok něco přes 20 litrů a stále se 
zvyšuje.

Jak by asi reagoval na dnešní technologii výroby 
vína a vývoj lovu dávný neznámý lovec?
 
 Připijme si sklenicí dobrého vína na LOVU ZDAR!!!  
 František Dudešek

VÍNO a lOV

argali
mobil: 702 157 527, www.argali-trade.cz, e-mail: prodejna@argali-trade.cz
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Čím sa vyznačuje systém Tracker?
Tracker je komunikační systém pro myslivce, který se skládá z GPS obojku pro psa, sledovací 
aplikace a servisu Tracker Live™ cloudové služby. Tracker poskytuje spolehlivé sledování 
všech psů a vašich přátelů v reálnem čase s neomezeným dosahem. Sledování je možné v 
jakkoliv členitém terénu, na kvalitních terénních mapách, satelitních mapách a nebo přes 
kompas. Možná je i okamžitá komunikace v rámci skupiny.

Pomocí GPS obojků Tracker G400, G500 Black Magnum nebo G1000 MAXIMAL a aplikace 
Tracker for Android / iOS můžete sledovat neomezený počet psů v reálném čase (již 
od 3 sekund). Pozice vašich psů je automaticky zobrazována na displeji bez jakéhokoliv 
manuálního vyžadování pozice přes SMS.  Další výhodou přímé volání na obojek a poslech 
okolí obojku. Tato funkce je velkou výhodou převážně v kritických situacích, kdy nevíte co se 
se psem děje. 

Indikátor hlášení se zobracuje s každou změnou pozice na displeji. Pokud přesáhne 
hodnotu 30 štěků za minutu, stopa psa se zvýrazní. Proto dokážete vždy a bezpečně 
rozeznat, jestli Váš pes hlásí nebo ne. Díky technologii mobilních sítí je vzdálenost, neboli 
dosah sledování neomezený bez ohledu na terén a jestli je pes za kopcem. Tracker 
umožňuje také sledování neomezeného počtu přátel připojených přes Tracker App v 
reálném čase. GPS obojek Tracker se vyznačuje neporovnatelně lepším příjmem GSM signálu 
než kterýkoli mobilní telefon a proto nemají problém s pokrytí ani v hlubokých lesech.

Základní
vlastnosti

Tracker 
G400FI

Tracker G500FI
Black Magnum

Tracker G1000 
MAXIMAL

Interval sledování od 3 Sek 3 Sek 3 Sek

Systéme lokace
obojku

GPS + Glonass GPS + Glonass GPS + Glonass

Mobilné síte 2G 
(GPRS/EDGE)

2G 900 MHz 
(GPRS/EDGE)

2G + 3G 900 MHz 
(GPRS/EDGE/UMTS)

Dosah sledování Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený

Nastavení intervalů
sledování bez
kontaktu s obojkem

Indikátor hlášení s 
každou pozicí

Nárazuvzdorný a 
voděodolný

Možnost upevnění na 
vestu

Aktualizace firmware
obojku na dálku

Možnost zvukových
povelů (pípání)

Optimalizovaná
anténa 900MHz

Výdrž baterie –
sledování každé 3 sek

~ 18 hod. ~20 hod. > 16 hod.

sledování 1 Pos/min > 30 hod. > 40 hod. > 30 hod.

Hmotnost s obojkem 225g 225g 225g

The Hunting Experience by Tracker www.tracker.fi

SLEDOVÁNÍ BEZ HRANIC S FINSKÝM SYSTÉMEM TRACKER

Doporučená cena systému
Tracker G400FI 13 990 Kč

Tracker G500FI 18 995 Kč

Tracker G1000 MAXIMAL 21 990 Kč

Tracker for Android – roční licence s 
neomezeným počtem psů 1 560 Kč

Tracker SIM s 10€ kreditem pro obojek 630 Kč

Tracker G500FI™
Black 
Magnum

Tracker 
G400FI™

Tracker for Android

Autorizovaný partner: ZÁHOŘÍ Rudel, www.elovec.cz, Ing. Roman Jelínek, PhD. Les a Záhrada, www.lesazahrada.cz
www.Elektro-obojky.cz, Další partneři: www.tracker.fi/trackerstore

Tracker G1000™
MAXIMAL
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TRACKER GPS SYSTÉM v testu: Juraj Skácil o praktickém využití 
Tracker G1000 MAXIMAL 
Otázka: Jaké byly Tvé první dojmy, když jsi 
Tracker zkoušel? 

Abych pravdu řekl, byl jsem k němu trochu 
skeptický kvůli signálu, ale hned první týden 
při jeho využívání jsem se přesvědčil, že 
zbytečně. I když nebyl téměř GSM signál, tak 
Tracker G1000 MAXIMAL stále fungoval, což 
se o moji předchozí GPS-ce na principu 
rádiové frekvence říct nedá. 

Otázka: Můžeš popsat i některé dosledy, kde 
jsi mohl oba systémy porovnat? 

Vypustil jsem mého barváře na štvaní selete 
s ustřeleným ryjem. Na mé staré GPS-ce 
,,umřel“ v kopcovitém terénu signál po 400 
metrech, kdežto Tracker stále ukazoval polohu a vzdálenost psa ode mě, která se při štvaní stále 
zvětšovala, až na konečných 2,8km vzdušnou čarou a to už bylo krásně v aplikaci Tracker vidět, že 
pes staví. Ani potom, když jsem přišel na poslední místo signálu Garminu, tak pes na signál nenaběhl, 
protože byl v tu dobu už přes údolí za dalším kopcem. Garmin naběhl, až jsem přešel dolinku, 
vystoupal na další kopec, kdy teprve Garmin naběhl a ukazoval, že pes staví sele v protisvahu 500m 
ode mě. Kdežto Tracker po celou dobu dosledu-štvaní a stavění polohu psa ukazoval, a proto jsem si 
ho bez problémů našel. Nemít Tracker, tak jsem psa zase buď psa vůbec nenašel nebo až za tmy, kdy 
dostřel by byl už problematičtější. 

Při následujícím dosledu mě Tracker zase podržel. Musím konstatovat, že Tracker má opravdu parádní 
dosah. Pes skončil cca.2,5km vzdušnou čarou od místa vypuštění na štvaní. Garmin v kopcích po 300m 
,,mrtvý“. Pes byl vzdálen opět přes dva kopce, takže i když jsem vystoupal na první, tak Garmin signál 
nechytal. A v ten moment bych nevěděl, kterým směrem se za psem dát. Takto to bylo zcela v pohodě. 
Navíc, možnost si zavolat na obojek je parádní. Jsem mu zavolal a bylo slyšet, jak pes ,,bojuje“ se 
seletem, jak sele chrochtá a kvičí, když ho pes chytil. Než jsem k psovi dle Trackera přišel, tak sele bylo 
již zhaslé v potoce.  

Závěr: Nemít Tracker, tak 
ještě teď jezdím a svého 
barváře hledám. 

 

 

Juraj Skácil používá GPS Tracker G1000 MAXIMAL 
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Seznam rozhodčích k 1. 1. 2016
Oblast Jméno Adresa Telefon E-mail

6 Adam Jaroslav Nádražní 74, 793 68 Dvorce 420774 44 35 88 jaroslav.adam@cbox.cz

7 Adam Miroslav Bc. Karla Marxe 1685, Jirkov, 43 111 420602 16 13 16 adammira@seznam.cz 

15 Alexa Július Ing. Vrábče 79 České Budějovice 370 01 420722 76 61 46 jaleksa@seznam.cz

3 Bajer Antonín Levinská Olešnice 153,Jilemnice, 514 01 420604 15 17 73  

11 Bauch David Ing. Hartmanice 141, 342 01 Sušice, 00420 606 861685 bauch@email.cz

2 Bejček Pavel Bílý Potok 31, Hejnice 463 62 420723 46 01 08 pavel.bejcek37@seznam.cz 

1 Buršík Ota Nová Chřibská 102, Rybniště 407 51 420737 27 69 83 otbursik@seznam.cz

11 Čeřovský Vladimír Prášily 151, Sušice, 342 01 420603 59 48 92 vladik.c@seznam.cz

6 Fojtášek Robert Tylovice 1835, 756 61 Rožnov p.Radh 420773 27 20 00 robert.fojtasek@seznam.cz

6 Gora Miroslav Hřbitovní 1552, 737 01 Český Těšín 420608 40 21 73 mirekgora@seznam.cz

6 Hasoň Pavel Pitín 158, 687 71 Pitín 420737 86 86 19  

6 Hauerland František Bystřice p. Lop. 344, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 00420 605 550 498, 
00420 572 646 644 

Frantisek.Hauerland@seznam.cz Zatím nezaplatil na rok 2016

6 Havlíček Zdeněk Stupava 90, 680 01 Uherské Hradiště 420602 74 93 38 farma.stupava@lukrom.cz

10 Hennrich Petr Nad Koupalištěm 107, 431 59 Vysoká Pec 420602 48 83 58 petrhennrich@seznam.cz Zatím nezaplatil na rok 2016

6 Hlisnikovský Josef Vyšní Lhoty 85, 739 51 Dobrá u Frýdku-Místku 420721 38 36 77 josef.hli@seznam.cz

5 Hubík Hubert Stříbrnice 21, 788 32 Staré město pod Sněžníkem 00420 606 744012, 
00420739539880

hhubik@seznam.cz 

6 Jadrníček Jan Ing. Střítěž nad. B 148, 756 52 Střítěž nad Bečvou 420603 52 33 07 jadrnicek.j@seznam.cz 

6 Janík Milan Velké Karlovice 655, 756 06 Velké Karlovice 00420 607 737 347, 
00420 571 644 281

 

1 Jemelka Břetislav Doubice 152, 407 47 Varnsdorf 1 420737 27 69 80 BretaJemelka@seznam.cz

1 Jemelka Břetislav st. Vilémovská 129, 407 82 Dolní Poustevna 420777 87 53 70 JemelkaBreta@seznam.cz

1 Jeřábek Josef Ing. Kamenný pahorek 585, 417 23 Košťany 420602 69 68 68 jerabekj@cmail.cz

11 Kabát Mojmír Prášily 130, 342 01 Sušice 420376 58 90 56  

11 Kec Jiří Ing. Srní 25, Kašperské Hory, 341 92 00420731530235, 
00420376599225

srni@npsumava.cz, kec.sumava 
@seznam.cz

14 Keltner Miroslav Arnoštov 46, 383 01 Zbytiny 420605 20 67 75  

6 Klement Aleš Havlíčkova 405, 783 61 Hlubočky 420604 38 29 72 anklem@seznam.cz

6 Konečný Josef Štítná nad Vláří 454, 763 33 Štítná nad Vláří 420577 33 62 53 jzkonecni@seznam.cz

5 Kopecký Miroslav Ing. Rejvízská 429, Jeseník 420603 80 99 32  Zatím nezaplatil na rok 2016

6 Kopřiva Petr Polanského 2533, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 420603 18 07 56 560225@seznam.cz

5 Kouba Josef Vápenná 277, 790 64 Vápenná 00420 731881581 koubajosef@seznam.cz

7 Kraus Marek Lesní 352, 277 15 Chrást u Tišic 420602 36 35 68 marek.kraus@email.cz

6 Krop Vladislav Bystřice n. Olší 12, 739 95 Bystřice nad Olší 00420 724 229 925, 
00420 558 995 728

krop.vladislav@seznam.cz

N Kumpa Vladimír Mgr. Krokova 12, Plzeň 420377 44 66 95 jkumpova@volny.cz Zatím nezaplatil na rok 2016

6 Lebeda Petr Ing. Staré Heřmínovy 86, 793 12 Horní Benešov 00420724523576, 
00420554749004

lebeda.ls106@lesycr.cz

4 Macek Jan Rokytnice v Or. h. 308, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 420732 20 86 76  

7 Maślanka Tadeáš MUDr Lesní 14 , 362 37 Horní Blatná 420604 84 08 56 stoma-tm@seznam.cz

5 Mazal Jaroslav st. Hartinkov 71, 569 43 Chornice 420461 32 54 03  

15 Mostecký Jiří Ing. Ve vilách 278, 391 11 Planá n. Luž. 420733 61 86 00 Jiri.Mostecky@vls.cz

2 Novotný Jan Přebytek 133, 463 65 Nové Město pod Smrkem 420602 96 41 11  

3 Pavlík Milan Labská 30, 543 51 Špindlerův Mlýn 420603 90 07 92 milanpavlik-barvari@seznam.cz

8 Plaňanský Karel Dobřív 45, 338 44 Dobřív 420605 20 67 34 plananskykarel@seznam.cz

13 Plch Karel Ing. Dolní Lhota 156, Blansko 420608 71 06 40 karel.plch@seznam.cz

6 Polách Petr Bílý Potok 67, 793 26 Vrbno p.Pradědem 420724 52 35 20 ppolach@doo.cz

11 Procházka Václav Tyršova 30, Koloveč, 345 43 420379 49 42 51  

9 Prušovic Jiří Nová Ves v Horách 145, 435 45 Most 420605 73 91 48 lniste.jirka@seznam.cz Vyloučen z klubu



"

"

"





1 Rajniš Václav Bílý Újezd 42, Litoměřice 411 31 420601 34 23 92  

4 Rozínek Zdeněk Školní 460, 517 61 Rokytnice v Orl. Horách 420731 45 61 02 zdenekrozinek@seznam.cz

12 Ryjáček Jiří MVDr. Třemšínská 756, 262 42 Rožmitál p. Třemšínem 420318 66 51 96  Zemřel

6 Skácil Jiří Šanov 185, 763 21 Slavičín 420603 20 95 34 skacilovi@volny.cz

3 Skrbek Petr, Pec p. Sněžkou 43, 542 21 Pec pod Sněžkou 420732 29 03 09  

10 Solar Vladimír Podlesí 1179, 431 91 Vejprty 420724 52 48 71 solar.ls233@lesycr.cz

10 Šafařík Josef Pod Hradem 161, 348 06 Přimda 420733 35 29 28 pepasafarik14@gmail.com 

12 Šefl Josef Ing. Voltuš 79, Rožmitál p.Tremšínem 262 42 420606 20 76 65 sefljosef@seznam.cz

4 Školník Jan Jetřichov 225 549 83 ,Meziměstíu Broumova 3, 420604 25 71 07  

4 Švanda Pavel Otovice u Broumova 199, 549 72 Otovice u Broumova 420776 77 32 08  

6 Švarc Jiří Bratrská 40, 750 02 Přerov 420776 59 57 97  

1 Tipmann Lubomír Střelná 93, Košťany, 417 23 Košťany u Teplic 00420 417 568 430, 
00420 721 267 146

tipmannlubomir@seznam.cz

13 Tomášek Hubert Horákov 150, 664 04 Mokrá u Brna 420606 10 50 15  

12 Varvařovský Ladislav Bohutín 24, 262 41 Bohutín 00420 606 357 847, 
00420 318 622 686

varvarovsky24@seznam.cz

5 Vrba Rudolf Rapotín 291, 788 14 Rapotín 00420 728 755 449, 
00420 583 242 085

 

7 Zavaďák Václav Lužická 5529, 430 03 Chomutov 420606 50 94 80  

6 Zuzaník Pavel Ing. K Bezedníku 244, Lukov, 420733 59 54 74 zuzanik@klobouckalesni.cz

„Horrido a Barvářům Zdar!“

Práce s dobře vedeným barvářem patří k nejkrásnějším požitkům mysliveckým, nehledě ani k tomu, že jest to práce pro 
myslivce důstojná a záslužná…

Apeluji na všechny vysokou zvěří se zabývající myslivce, aby podle možností si opatřili čistokrevného, ušlechtilého barváře, 
věnovali patřičnou péči jeho výchově a vedení, nelekali se potřebné píle, lásky i vytrvalosti a věřili, že jejich věrný průvodce a 
pomocník v ušlechtilém díle myslivosti je nikdy nezklame.

František Peřina, O psu barváři, v Českých Budějovicích v lednu 1947.

Děkujeme všem, kdo se podíleli a přispěli do letošního klubového zpravodaje.
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ČMKCHB, z.s.

Öouu, öouu, ö ö hřmí na 
podzim tajemně z tichých strání 
velebných, mlžných Karpat, zbar-
vených hýřivými barvami buko-
vých lesů a vydechující omamnou 
vůni z žírného  
sena zmírajících polonin  
a z dozrálých šišek  
jehličnatých stromů.

Höo, hö, äouh, ö ö hřmí znovu 
lesy a vítr s ozvěnou roznášejí 
volání do celého širého kraje, 
už i kamsi daleko do lovecké  
koliby k rozrušenému lovci, je-
muž toto volání proniká  
až do morku kostí.

Vždyt to troubí jelen, hrdý  
král karpatských hor,  
a troubí do kraje svatební  
výzvu svého rodu.

Karpatský jelen a jeho rod,  
z úvodu J. Augusty


