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Vážení vůdci, vůdkyně a přátelé barvářů, 
 
dovolujeme si Vás tímto pozvat na letošní osmý ročník regionální soutěže barvářů o 
„Moravský pohár“, která vznikla z popudu moravských oblastí Českomoravského klubu 
barvářů v roce 2005. Od té doby ji pravidelně každé dva roky střídavě hostí a 
organizačně zabezpečuje jedna ze stávajících moravských oblastí klubu, v letošním roce 
oblast č. 13 – „Jižní Morava“.  
 
Vážení přátelé barvářů, srdečně Vás zveme na letošní ročník regionální soutěže do 
kopcovitých, podzimně barevně laděných listnatých lesů v okolí obce Lipůvka 
v Jihomoravském kraji.  

Přehled dosavadních ročníků soutěže a jejich vítězů: 
 

1. 16. 10. 2005 Kelčský Javorník 
Hubert Hubík  
HB - Aška ze Šutlova 

2. 03. 11. 2007 Bukovina 
Zuzana Gottvaldová  
HB - Cita z Popovej Debry 

3. 4. -5. 9. 2009 Lipová Lázně 
Ivo Vymětal  
BB - Alma od Hradu Bouzova 

4. 28. -29. 10. 2011 Stupava 
Norbert Pelc  
BB - Jäger z Lubochňanskej doliny 

5. 26. -27. 10. 2013 ŠLP Křtiny 
Ulrich Köhler  
BB - Adojan z Týmova 

6. 16 -18. 10. 2015 Rapotín 
Miroslav Gora 
BB - BB Axa zo Zadnej Šútovky 

7. 27 -29. 10. 2017 Stupava 
Roman Trojka 
BB - Freya Klobušice 
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Propozice 
 

zkouší se dle Zkušebního řádu účinného od 1. 1. 2020 a Soutěžního řádu ČMKCHB 
na umělé stopě! 

Pořadatel soutěže 
 

 Českomoravský klub chovatelů barvářů a oblast č. 13 „Jižní Morava“ 
 

 Českomoravská kynologická jednota 
 

 Okresní myslivecký spolek Blansko 
 

 Lesy Města Brna 

 

Místo konání soutěže 
 

 Lesy Města Brna – Lesní správa Brno a Lesní správa Lipůvka 

 

Termín konání soutěže 
 

 23. října - 25. října 2020 
 

Předsednictvo soutěže 
 

JUDr. Jiří Kšica – předseda OMS Blansko 

Jaroslav Zelený – jednatel OMS Blansko 

Ing. Ivana Stuchlíková – státní správa myslivosti, MěÚ Blansko 

Ing. Jaroslav Nerad – předseda ČMKCHB 

Ing. Ivo Pospíšil – starosta obce Lipůvka 

Jaroslav Pekař – Preparace Pekař 
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Ředitel soutěže  
 
Ing. Jiří Neshyba – ředitel Lesy města Brna 
 

Správce soutěže a pověřená osoba 
 
František Koláček - ČMKCHB, aktivista oblasti č. 13, „Jižní Morava“ 
 

Pořadatelské zajištění soutěže 

Členové ČMKCHB - spádová oblast č. 13 „Jižní Morava“ ve spolupráci s OMS Blansko a 
Lesy města Brna – LÚ Lipůvka, LÚ Babí Lom 

Veterinární dozor:  
 
MVDr. Soňa Šlapaňská 
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 Přihlášky na soutěž 
Přihlášky zasílejte řádně a čitelně vyplněné s fotokopií PP v termínu nejpozději do 
čtvrtka 10. 9. 2020 na předepsaných tiskopisech ČMMJ – „Přihláška ke zkouškám 
loveckých psů“ na adresu: 
 
František Koláček, Jižní Portál, Újezd u Černé Hory 94, 679 22 
Tel. + 603868795 E-mail:   f. kolacek@seznam.cz
 
Na přihlášce vždy řádně uveďte své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu! 
O přijetí na soutěž bude vůdce informován elektronickou poštou nebo telefonicky 
nejpozději do neděle 20. 9. 2020. Následně mu budou zaslány pokyny pro platbu 
startovného!  
 
Odsouhlasená startovní listina bude ihned zveřejněna na stránkách klubu.  

Startovné je 3.000 Kč. Pro členy ČMKCHB a členy ČMMJ je 1.500 Kč. Startovné musí být 
uhrazeno nejpozději do středy 30. 9. 2020 na bankovní účet ČMKCHB č. 
2001702708/2010. 

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy: Startovné MP, jméno soutěžícího a jako 
variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu.  

V případě neúčasti na soutěži bez předchozí náležité omluvy adresované správci 
zkoušek se startovné nevrací! 

V případě dotazů, připomínek či žádostí o informace se obracejte na správce soutěže 
Františka Koláčka.  

 
Statut soutěže 

 
Regionální soutěž barvářů o „Moravský pohár“ je vypsána pro 10 barvářů a zkouší se 
dle znění SŘ pro soutěže barvářů (SOÚ) platného od 1. 1. 2020, dle textu SŘ pro 
celostátní soutěž barvářů o Putovní cenu. Zkouška je provedena na umělé stopě.  

Dle základního ustanovení schváleného SŘ pro soutěž na umělé stopě při nenaplnění 
počtu startujících platí, že pořadatel pak může umožnit start barvářů bez IHB za 
dodržení podmínek SŘ. 
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Disciplíny soutěže na umělé stopě 
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.  

 
Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek, je uveden v soutěžním řádu 
barvářů (SŘ účinný od 1. 1. 2020), který vůdce musí znát.  

Případné specifické podmínky a požadavky místa soutěže budou upřesněny na poradě 
rozhodčích před vlastním zahájením soutěže.  

 

Rozhodčí soutěže 
 
Rozhodčí na návrh ČMKCHB deleguje ČMKJ 
 

Základna soutěže 
 

 Chata „Babí Lom“ – 49.3137903N, 16.5851122E  
 Cesta k chatě bude značena od silnice I/43 Brno – Svitavy 

 Občerstvení bude zajištěno 
 

Ubytování účastníků soutěže a korony 
 
Ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže zajištuje: František 
Koláček, tel: 603 868795, f.kolacek@seznam.cz  
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Program: 
 

Pátek 23. 10. 2020  

 
16:00 - 17:00 Příjezd, prezence a ubytování účastníků soutěže     
17:30 - 18:00 veterinární prohlídka psů 
18:30  Porada rozhodčích, představení vůdců barvářů 
 

Sobota 24. 10. 2020  

 

8:30 - 9:00 Slavnostní zahájení soutěže, rozlosování soutěže 
9:00 - 16:30 Práce v honitbách Lesů Města Brna 
18:00 - 19:00 Porada rozhodčích po prvním dni soutěže  
19:00 Společenské posezení 
 
Neděle 25. 10. 2020  
 
8:30 - 9:00 Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny 
9:00 - 14:30 Práce v honitbách Lesů Města Brna 
15:00 - 16:00 Porada rozhodčích po druhém dni soutěže  
16:00 Slavnostní vyhlášení výsledků osmého ročníku, předání štafety 
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Všeobecné pokyny: 
 

 Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí, tomu musí účastníci uzpůsobit svoji 
ústroj a 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 
 

 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 zkušebního rádu ČMMJ 
 

 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 
 

 Protest je možné podat v rozsahu znění zkušebního řádu ČMMJ 
 

 Korona, členové klubu, přátelé lovecké kynologie a odborná veřejnost jsou 
vřele vítáni a je pro ně zabezpečeno veškeré pohoštění.  

 
 Nesoutěžící psi se nesmějí volně pohybovat v honitbě.  

 
 Dopravu na soutěž si zajišťují účastníci samostatně.  

 
Souřadnice pro GPS: 

 
CHATA BABÍ LOM:  
49.3137903N,  
16.5851122E  

 

 
 
 
 

 
Případné změny v propozicích jsou vyhrazeny! 
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Poděkování 
 

Organizátoři soutěže barvářů si tímto dovolují poděkovat všem sponzorům, příznivcům, 
zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm, kdo se podíleli či 
podílejí na přípravě a zdárném průběhu této soutěže.  

 
 

„Horrido a barvářům zdar!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


