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PROPOZICE
24. ročník 

Celostátní soutěže barvářů 
Pořádanou ČMKCHB
„O putovní cenu“ 

29. 10. – 31. 10. 2021

LČR, s.p., Lesní závod Kladská

      



Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.

Lesy ČR, s.p.,

pořádají  

ve dnech 29. 10. – 31. 10. 2021 

24. ročník Celostátní soutěže barvářů 

„O putovní cenu“ 

 
Zkouší se dle platného Soutěžního řádu ČMKCHB, z.s. 

na stopě neúmyslně poraněné zvěře.  

Za LČR, s.p., převzal záštitu nad konáním soutěže generální
ředitel 

Ing. Josef Vojáček

     



SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  

24. ROČNÍKU PROBĚHNE NA LOVECKÉM ZÁMEČKU KLADSKÁ

dne 29. 10. 2021 v 8:00 HODIN 

GPS 50.0263678N, 12.6679533E

 

                                                               



Čestné předsednictvo 
Ing. Josef Vojáček    generální ředitel LČR, s.p. 

Ing. Petr Tůma  místopředseda OMS Cheb  

Bc. David Váchal  ekonomický náměstek LZ Kladská

Ing. Michal Bolvári   výrobní náměstek LZ Kladská 

Jiří Trepka     myslivecký referent LZ Kladská

Ing. Jaroslav Nerad  

 

 předseda ČMKCHB, z.s. 

Ředitel soutěže (zkoušek) 
 Ing. Jan Němický    ředitel LČR, s.p., LZ Kladská 

 

Pověřená osoba soutěže (zkoušek) 
Bc. Pavel Schubert             zaměstnanec LČR, s.p., LZ Kladská

 

 

Pořadatelské zajištění soutěže 
Pověření zaměstnanci LČR, s.p., LZ Kladská 

Pověření členové ČMKCHB, z.s. 

 

 

Veterinární dozor

v průběhu soutěže zajišťuje MVDr. Miroslav Ludík

   



 

Přihlášky na soutěž 

Výběr psů byl  proveden 5.  září  2021 v Kolesách a bude zveřejněn na internetových stránkách
ČMKCHB. Zahraniční účastníky, vůdce s barvářem a rozhodčím nominoval pozvaný zahraniční klub
v termínu do 31. 8. 2021. 

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 průběhu soutěže barvářů bude v celé honitbě LČR, s.p., LZ Kladská 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). 



 

 

Delegovaný vrchní rozhodčí soutěže 

Ota Buršík
Nová Chřibská 102, 407 51 Rybniště

otbursik@seznam.cz
+420 737 276 983 

 

Delegovaní rozhodčí 

Břetislav Jemelka, Břetislav Jemelka st., Ing. Josef Jeřábek, Milan Pavlík, Hubert Hubík, Josef Kouba, 
Michal Strakoš, Jaroslav Adam, Vladimír Solar, David Bauch, Vladimír Čeřovský, Mojmír Kabát, Josef 
Šefl, Josef Venus, František Koláček, Lubomír Tipmann, Ing. Július Alexa,      Rudolf Vrba,  Ing Martin 
Keltner, Josef Plíšek, Václav Rainiš, Ing Marek Kraus, josef Šafařík, 1 Polsko, 1 Maďarsko,1 Slovensko

Presence účastníků soutěže 

Místo: salonek Lovecký zámeček Kladská

Termín a čas: čtvrtek 28. 10. 2021 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 vrchní rozhodčí Ota Buršík

Základna soutěže 

  Lovecký zámeček Kladská, HOTEL GARNI, Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně

V době konání soutěže bude areál volně přístupný. 

mailto:otbursik@seznam.cz


 

Ubytování účastníků soutěže a korony 

Ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže: 

    Lovecký zámeček Kladská, HOTEL GARNI, Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně
          E-mail:eliska.vlkova@lesycr.cz, Telefon:+420 354 691 339, Web: www.kladska.com   

 Ubytování je zajištěno pro rozhodčí a soutěžící

 Zajištěné stravování pro rozhodčí a soutěžící po celou dobu soutěže – jednotná 
snídaně, oběd, večeře

 Ostatní zájemci o ubytování a stravování se mohou objednávat do 16.10.2021           

E-mail:eliska  .vlkova@lesycr.cz, Telefon:+420 354 691 339 

http://www.kladska.com/


Doprava 

Dopravu na soutěž si  zajišťují  účastníci samostatně.  Doprava po honitbě Kladská bude zajištěna
vozidly soutěžících a korony za doprovodu zaměstnanců LČR, s.p., LZ Kladská.

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

  

Program 24. ročníku Celostátní soutěže barvářů   

„O putovní cenu“ 
 

Čtvrtek 28. 10. 2021 
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 
 
 

Pátek 29. 10. 2021 

 8.00 – 9.00 hod  Slavnostní zahájení Celostátní soutěže barvářů  
    pořádanou ČMKCHB „O putovní cenu“ na Zámečku Kladská

 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 30. 10. 2021 
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 31. 10. 2021 
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 24. ročníku Celostátní soutěže    
  barvářů pořádanou ČMKCHB „O putovní cenu“ a její ukončení    
  u Zámečku Kladská. 
    



 

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. 

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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