


Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.

Vojenské lesy a statky ČR s.p.

ve spolupráci s

Českomoravskou kynologickou unií

 Českomoravskou kynologickou jednotou

pořádají  

ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2019  

23. ročník Celostátní soutěže barvářů 

„O putovní cenu“ 

vrcholnou soutěž barvářů s udělením titulu CACT, res. CACT 

a Vítěz ČR

 
Zkouší se dle platného Soutěžního řádu ČMKCHB, z.s. na stopě neúmyslně poraněné 

zvěře.  

 

Za VLS ČR, s.p. převzal záštitu nad konáním soutěže

ředitel Ing. Petr Král



 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  

23. ROČNÍKU PROBĚHNE NA STŘELNICI V LUČINÁCH  

dne 25. 10. 2019 v 8:00 HODIN 

GPS 50.2355806N, 13.0133164E 

 

 



  
Čestné předsednictvo 

Ing. Petr Král    ředitel VLS ČR, s.p. 

Pplk. Ing. Petr Vašíček  přednosta vojenského újezdu Hradiště 

Ing. Martin Žižka. Ph.D.  ředitel  odbor  státní  správy  lesů  a  myslivosti
MZe  

Ing. Jiří Janota   předseda ČMMJ 

Josef Novák     předseda KK ČMMJ, z.s. 

Věra Dvořáková   jednatelka ČMKJ 

Ing. Jaroslav Nerad  

 

 předseda ČMKCHB, z.s. 

Ředitel soutěže (zkoušek) 
  JUDr. Jiří Kšica    ředitel divize VLS ČR, s.p., Karlovy Vary 
 

Pověřená osoba soutěže (zkoušek) 
Josef Barták DiS.   zaměstnanec VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary  

 

 

Pořadatelské zajištění soutěže 
Pověření zaměstnanci VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary 

Pověření členové ČMKCHB, z.s. 

 

 

Veterinární dozor

MVDr. Lucie Václavíková zajišťuje v průběhu soutěže 

   



 

Přihlášky na soutěž 

Seznam vybraných vůdců a psů byl zveřejněn 23.9. 2019 na stránkách www.barvar.eu. Zahraniční
účastníky, vůdce s barvářem a rozhodčím nominoval pozvaný zahraniční klub v termínu do 30. 8.
2019. 

Startovní poplatek činí 2000 Kč. 

Případné změny po tomto výběru soutěžících hlaste bezprostředně výcvikáři klubu: 

Bc. Marek Nekl 
Konětopy 24 Milín, 262 31 Milín 

M.Nekl@seznam.cz 
+420 721 229 198 

Statut soutěže 

Soutěž barvářů se zkouší dle znění soutěže barvářů na přirozené stopě obsaženém v SŘ pro soutěž
barvářů (SOU), platném od 1. 1. 2015. 

Soutěž je vypsána pro 10 barvářů, z toho 7 psů z ČR a 3 psi ze zahraničí. V případě nedostavení
zahraničního účastníka, bude počet psů doplněn náhradníky z ČR. 

Podmínka:  Dle základního ustanovení  schváleného SŘ musí  mít zahraniční  účastník absolvovaný
srovnatelný druh zkoušek (IHB). 

Zkouší se při dosledech neúmyslně postřelené spárkaté zvěře dle uvedeného soutěžního řádu.  

V době celého průběhu soutěže barvářů bude v celé honitbě VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary a
okolních honitbách probíhat intenzivní lov spárkaté zvěře. 

Disciplíny soutěže 

1. Dosled na řemeni nebo na volno 
2. Štvaní a stavění kusu  
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). 

http://www.barvar.eu/


 

Delegovaný vrchní rozhodčí soutěže 

Ing. Marek Kraus 
Lesní 352, 277 15 Tišice marek.kraus@email.cz 

+420 721 229 198 

 

Delegovaní rozhodčí 

Ota Buršík, Břetislav Jemelka, Břetislav Jemelka st., Ing. Josef Jeřábek, Milan Pavlík, Hubert 
Hubík, Josef Kouba, Petr Polách, Jiří Skácil, Michal Strakoš, Miroslav Adam, MUDr. Tadeáš 
Maślanka, Václav Zavaďák, Vladimír Solar, David Bauch, Vladimír Čeřovský, Mojmír Kabát, 
Ladislav Varvařovský, Josef Šefl, Josef Venus, František Koláček, Lubomír Tipmann, Ing. Július 
Alexa, Rudolf Vrba, Jano Maruščák (SK), Szilárd Flaisz (HU) 

Presence účastníků soutěže 

Místo: salonek kempu „ Ontario“ Kyselka, Radošov, 362 72  Kyselka

Termín a čas: čtvrtek 24. 10. 2019 do 19. 00 hod

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

- Od 20.00 hod proběhne porada s vůdci dle pokynů vrchního rozhodčího soutěže

Zodpovídá a zajistí Radek Hasenöhrl a vrchní rozhodčí Ing. Marek Kraus

Základna soutěže 

Lovecká střelnice v Lučinách, Doupovské Hradiště, Lučiny 17, 36272 GPS 

50.2355806N, 13.0133164E 

V době konání soutěže bude areál volně přístupný. 

Ve večerních hodinách bude centrem soutěže a porad rozhodčích kemp „Ontario“ 

Radošov, 362 72  Kyselka 

GPS 50.2651889N, 13.0013061E 

 



 

Ubytování účastníků soutěže a korony 

Hlavní ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže: 

Kemp „ Ontario“ Radošov, 362 72  Kyselka 

E-mail:naspici@quick.cz, Telefon:+420 353 941 152, Web: www.naspici.net   

Pro rozhodčí a vůdce je ubytování zajištěno.  

Ve večerních hodinách bude zajištěna jednotná teplá večeře bez výběru.  V kempu je možnost
zakoupení studené kuchyně a nápojů. V případě potřeby jiné stravy, je nejbližší možnost v hotelu
„Na špici“ cca 800m. 

 



Doprava 

Dopravu na soutěž si  zajišťují  účastníci samostatně.  V případě práce mimo honitbu Hradiště  si
zajišťuje dopravu vůdce na vlastní náklady.  

Doprava po VÚ bude ze strany VLS omezena z důvodu probíhajících naháněk, proto bude jakákoliv
pomoc s dopravou ze strany soutěžících, rozhodčích nebo korony vítána. Podmínky pro pohyb osob
a vozidel po VÚ jsou uvedeny ve všeobecných pokynech. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

Program 23. ročníku Celostátní soutěže barvářů   

„O putovní cenu“ 

 

Čtvrtek 24. 10. 2019 
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 v ubytovacím zařízení kemp 
„Ontario“ 

 

Pátek 25. 10. 2019 

 8.00 – 9.00 hod  Slavnostní zahájení Celostátní soutěže barvářů  
    pořádanou ČMKCHB „O putovní cenu“ na střelnici v     
 Lučinách – organizační pokyny, losování jednotlivých     
 nahlášených prací, přidělení rozhodčích na jednotlivé     
 práce. 
9.00 – 17.00 hod  Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže 
18.00 hod   Porada rozhodčích po prvním dni soutěže 
19. 00 hod   Volná zábava 
 

Sobota 26. 10. 2019 
8.00     Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny  
8.30 – 17.00 hod  Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže 
18.00 hod   Porada rozhodčích po prvním dni soutěže 
19. 00 hod   Volná zábava 
 

Neděle 27. 10. 2019 
8.00     Nástup k třetímu dni soutěže, organizační pokyny  
8.30 – 15.00 hod  Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže v 15.00 hod ukončení  
    všech prací 
15.00 hod   Porada rozhodčích sečtení výsledků 

17. 00 hod   Slavnostní vyhlášení výsledků 23. ročníku Celostátní soutěže    
  barvářů pořádanou ČMKCHB „O putovní cenu“ a její ukončení    
  na střelnici v Lučinách 
    



 

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 specifické požadavky vojenské veterinární správy, kterým se
účastníci  musí  podřídit.  Pokud by  tyto  nepředvídané  okolnosti  nastaly,  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 ztrát psa. 

Po dobu soutěže zajišťují dopravu vůdců a rozhodčích určení zaměstnanci VLS. Doprava bude ze
strany  VLS  omezena  z  důvodu  naháněk.  Jakékoliv  poskytnutí  terénních  automobilů  ze  strany
korony, vůdců nebo rozhodčích bude vítáno!  

 

Vůdci a rozhodčí zašlou nejpozději do 31. 9. 2019 svá osobní data (jméno, příjmení, datum narození,
bydliště, číslo OP popř. SPZ a typ vozidla) na e-mailovou adresu: kom.ar.has@seznam.cz 

 

Korona  je  z  důvodu  pohybu  v  prostorách  vojenského  výcvikového  prostoru  při  dosledu  u
disciplín 1. a 2. SŘ velmi omezena a v některých případech i vyloučena. Pohyb osob k základně
soutěže na střelnici v Lučinách je volný. 

Podání protestu nebo stížnosti se řídí dle ustanovení ZŘ pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti platného
od 1. 4. 2014.



SOUDCOVSKÁ TABULKA 

 

Jméno vůdce………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno barváře……………………………………………………………………………………………….. Plemeno / 

ČLP (ČIP)……………………………………………………………………………………….. 

Číslo losu………………………………………………………………………………………………………… 
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