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22. ročník Celostátní soutěže barvářů pořádané ČMKCHB
„O putovní cenu“

s udělením titulu CACT a Vítěz ČR
(zkouší se dle Soutěžního řádu ČMKCHB, z. s., zkouší se na

umělé stopě)

Pořadatel soutěže
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.
Českomoravská kynologická unie,
Českomoravská kynologická jednota
ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Český Krumlov
VLS ČR, s.p. ředitelství státního podniku
VLS ČR, s.p. divize Horní Planá, Šumava

Místo konání soutěže
OLŠINA RZ VLS ČR s.p., Polná na Šumavě

Termín konání soutěže: od čtvrtka 12.10 do neděle 15.10. 2017

Čestné předsednictvo soutěže
Ing. Petr Král Ředitel divize Horní Planá, VLS ČR, s.p.

Ing. Roman Urbanec Místopředseda ČMMJ

MVDr. František Kouba Ředitel KVS SVS pro Jihočeský kraj

plk. MVDr. Vladimír Žákovčík VVÚ Hlučín

pplk. Ing. Ján Kmeť Přednosta újezdního úřadu Boletice

Mgr. Václav Chaloupek Senátor Parlamentu České republiky

Věra Dvořáková Jednatelka ČMKJ

Ing. Pavel Pletka Člen předsednictva ČMKU

Ředitel soutěže

Ing. Josef Vojáček     ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky ČR

Pověřené osoby soutěže 
Ing. Jiří Mostecký, CSc.

Ing. Martin Keltner



Pořadatelské zajištění soutěže

Divize VLS ČR s.p. Horní Planá a ČMKCHB z.s.

Veterinární dozor v průběhu soutěže zajišťuje MVDr. Jiří Bicek, VVÚ Hlučín

Trubači – VLS ČR s.p. Divize Horní Planá

Přihlášky na soutěž
Výběr psů bude projednán výborem ČMKCHB a bude zveřejněn na 
klubovém webu. Zahraniční účastníky, vůdce s barvářem a rozhodčím 
nominoval pozvaný zahraniční klub.
Případné změny po tomto výběru soutěžících hlaste bezprostředně na 
adresu výcvikáře klubu:

Ota Buršík, Nová Chřibská 102, 407 51 Rybniště

e-mail: otbursik@seznam.cz, tel: (+420) 737 276 983

Uzávěrka pro podání přihlášek je pondělí 25. září 2017. K přihlášce 
musí být doložena kopie průkazu původu. Vůdci budou o přijetí na soutěž 
vyrozuměni elektronickou poštou.

Statut soutěže
Soutěž barvářů se zkouší dle znění soutěže barvářů na umělé stopě 
obsaženém v SŘ pro soutěže barvářů (SOU), platného od 1. 1. 2015.
Klub tuto soutěž vypisuje pro 10 barvářů, z toho 6 psů z ČR a 4 psi ze 
zahraničí. V případě, že se zahraniční účastníci nedostaví, bude počet psů 
doplněn náhradníky z ČR.
Podmínka: Dle základního ustanovení schváleného SŘ musí mít 
zahraniční účastník absolvovaný srovnatelný druh zkoušek (IHB).

Disciplíny soutěže
1. Vyhledání nástřelu.
2. Dosled na řemení nebo na volno.
3. Šoulačka s odložením.
4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče.
5. Chování u kusu.
6. Chuť do práce.



Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek, je v uvedeném 
soutěžním řádu barvářů (SŘ).
Specifické podmínky a požadavky místa soutěže budou předmětem 
upřesnění na poradě rozhodčích před vlastním zahájením soutěže 
(zodpovídá pověřená osoba a vrchní rozhodčí soutěže).

Delegovaný vrchní rozhodčí soutěže 

Mojmír Kabát     náhradník: Hubert Hubík

Delegovaní rozhodčí soutěže
Václav Zavaďák, Miroslav Adam, Ladislav Varvařovský, Ing. Josef 
Šefl a dva delegovaní zahraniční rozhodčí.
Náhradník: Ota Buršík

Presence účastníků soutěže
Místo: RZ Olšina, Polná na Šumavě, 12.9.2017 do 19,00 hod.

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

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

Základna soutěže

Rekreační zařízení VLS OLŠINA 338, 382 26, Polná na Šumavě 

GPS: 48º46’44.751“N, 14º5’33.932“E

Ubytování účastníků soutěže a korony
Hlavní ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže:

Vladimíra Heřmanová, RZ Olšina

tel : (+420) 739 485 274, email : vladimira hermanova@vls. cz 

Dopravu na soutěž si zajišťují účastníci samostatně.



Program soutěže (zkoušky)

Čtvrtek 12. 10. 2017

15,00 – 19,00 hod. Příjezd, presence a ubytování účastníků soutěže.

19,00 hod. Porada rozhodčích a pořadatelského zajištění soutěže.

20,00 hod. Porada s vůdci, organizační pokyny, přejímka psů, losování pořadí při 
nástupu.
Volná zábava účastníků a korony soutěže v ubytovacím zařízení.

Pátek 13. 10. 2017

9,00 hod. Slavnostní zahájení Celostátní soutěže barvářů pořádané ČMKCHB
„O putovní cenu“. 

9,00 – 16,00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže.

17,00 hod. Porada rozhodčích po prvním dni soutěže.

19,00 hod. Přednášky, volná zábava účastníků a korony soutěže.

Sobota 14. 10. 2017

8,00 hod. Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny.

9,00 – 16,00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín druhého dne soutěže vyhlášení 
výsledků soutěže

17,00 hod. Porada rozhodčích, slavnostní ukončení, společenský večer.

Neděle 15. 10. 2017

8.00  - 10,00 Snídaně, rozjezd účastníků soutěže domů



Všeobecné pokyny

Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí, tomu musí účastníci uzpůsobit svoji 
výstroj.
Vůdce psa bude myslivecky ustrojen. Bude mít kulovou zbraň s náboji a 
veškeré zákonem předepsané doklady. Dále barvářský řemen s obojkem a 
lovecký nůž.
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem 
obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti 
vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky 
dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 
2003. Psi musí být klinicky zdraví. 
Vůdce psa předloží doklady o původu barváře, doklady o platném 
očkování psa dle zákona a podrobí se veterinárnímu posouzení zdravotní 
způsobilosti psa/feny k soutěži dle požadavku ZŘ ČMMJ. 
Ve vojenském újezdu platí režim Újezdního úřadu Boletice, kterým se 
účastníci musí podřídit.
Pokud by nastaly nepředvídané okolnosti, budou vůdci o těchto neprodleně
spraveni prostřednictvím elektronické pošty.
Obojky GPS pro psy jsou během soutěže povoleny, neslouží však pro 
hodnocení práce barváře a nesmí být jejich prostřednictvím pes trestán.
Vůdce psa nese odpovědnost za případné škody způsobené psem. 
Pořadatelé neručí za případné zranění či ztrátu psa.
Po dobu soutěže zajišťují dopravu vůdců a rozhodčích určení zaměstnanci 
VLS. 
Vůdci a rozhodčí včetně zahraničních zašlou nejpozději do 5.10.20417 svá 
osobní data (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, na e-mailovou 
adresu: mostak  @volny.cz.
Podání protestu nebo stížnosti se řídí dle ustanovení ZŘ pro zkoušky 
lovecké upotřebitelnosti platného od 1. 4. 2014

Případné změny propozic soutěže barvářů jsou vyhrazeny!



Poděkování

Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s., si dovoluje poděkovat 
všem sponzorům, příznivcům, zúčastněným organizacím i 
jednotlivcům, členům klubu a všem těm, kdo se podíleli či podílejí na 
přípravě a zdárném průběhu 22. ročníku celostátní soutěže barvářů a 
především všem zaměstnancům VLS ČR, s.p.




