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Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů2

Úvodní slovo a zpráva o činnosti výboru čMKCHb, z.s.

Vážené dámy a pánové, 
máme za sebou nezapomenutelný rok, i když na mnohé 
nebudeme asi rádi vzpomínat. Vlivem pandemie corona-
viru došlo k  omezení občanského a společenského života, 
což samozřejmě dopadlo i na náš klub. Z  klubových akcí  
se podařilo uspořádat pouze speciální výstavu a členskou 
schůzi. Ostatní akce byly se značnou dávkou optimizmu 
nejprve odkládány, ale později musely být zrušeny vzhledem 
k vývoji protiepidemických opatření. 

První výborová schůze byla podřízena, především zpra-
vodaji a nic nenasvědčovalo, že přijdou nějaké problémy. 
Covid–19 byl v  daleké Číně a všichni byli přesvědčeni, že 
v Evropě se nic takového nestane. Materiály a podklady ke 
zpravodaji byly připraveny koncem února. Jejich transfor-
mace k tisku už probíhala za určitých komplikací, ale nako-
nec se podařilo zpravodaj vytisknout a odeslat s nepatrným 
zpožděním. Dodatečně děkuji všem kdo se o to přičinili. 
Okamžitě bylo také nutno vyřešit místo pro konání naší 
národní soutěže v roce 2021. Veškerá jednání byla omeze-
na pouze na mail nebo telefon. Bylo dohodnuto, že národní 
soutěž barvářů proběhne v roce 2021 u Lesů České republi-
ky, Lesního závodu Kladská. Generální ředitel pan Ing Josef 
Vojáček věnoval i velice zajímavé ceny pro vítěze. S ředite-
lem Lesního závodu Kladská Ing Janem Němickým byl do-
jednán termín a organizační detaily.   

Současně bylo nutné zajištění ISHV-Suche v  České  

republice. Pro upřesnění musím vysvětlit, že toto setká-
ní se mělo pořádat u nás už v roce 2021. Tento termín byl  
přenechán Maďarskému klubu, protože tam slaví v tomto 
roce význačné výročí jejich národní myslivecké organiza-
ce. Na nás přešel termín v roce 2023. Po prvních jednáních  
a dotazech vyvstal problém. V tomto roce končí nájmy ho-
niteb a pravděpodobně dojde ke změnám v držbě honiteb 
a týká se to i velkých vlastníků. Na vině je nevyjasněná my-
slivecká legislativa, hysterie ohledně škod a jejich vyčíslo-
vání. Pro tuto akci je nutné zajištění zázemí s ubytováním, 
společenskými prostory pro přednášky a schůzi národních 
delegací. Dále je nutno zajistit práce pro barváře v okolních 
honitbách. Po několika neúspěšných pokusech o závaznou 
dohodu, jsme požádali ISHV o jiný termín. Bylo to okamžitě 
vyřešeno. Rok 2023 převzalo Rakousko a v České republi-
ce bude ISHV – Suche v roce 2025. Pokud máte někdo tip 
nebo nápad pro místo pořádání tak to uvítáme. Tato akce 
je ze strany ISHV dotována zajímavou částkou a nehrozí, že 
zruinujeme náš účet, ale musí to mít také náležitou úroveň,  
protože se jedná i o reprezentaci ČMKCHB a naší myslivosti. 

Samozřejmě se řešily i méně prozaické věci jako je vý-
roba nových desek s logem klubu a nových odznaků, pro-
tože už začaly docházet zásoby.  Desky pro klubové akce 
jsou k dispozici u mne a u pokladníka a odznaky budou 
v nabídce na našich stránkách na koci prvního čtvrtletí 
2021. I tady se projevil vliv pandemických opatření a do-
dávka odznaků se opozdila o více než tři měsíce. Byl jsem 
pozván na schůze oblastí. V mezerách mezi zákazy jsem 
se zúčastnil schůzí ve třech oblastech a bylo to pro mě 
velkým přínosem. Bezprostředně jsem slyšel názory čle-
nů, jejich představy a dotazy a samozřejmě jsem mohl 
odpovědět a sdělit svůj pohled na některé věci. Pokud 
budu pozván kamkoliv na schůzi či jinou akci tak se 
vždy budu snažit přijet. 

Jednou z  nejvýznamnějších událostí roku 2020 bylo  
vytvoření nové internetové aplikace ČMKCHB. Vstup do ní 
je možný pouze pro přihlášené členy klubu. Tento produkt 
obsahuje elektronickou matriku, přehled chovatelských sta-
nic, podrobný přehled psů s rodokmenem, evidenci dosledů  
a nabídku práce barváře pro mysliveckou veřejnost. V evi-
denci už je 28 tisíc psů. Asi nejvýznamnější pomoc je pro po-
radce chovu kdy mohou zadat spojení pro krytí s omezením 
příbuznosti na několik generací zpět. Umožní to samozřej-
mě kvalitnější výběr, ale i dohledání linií přenášejících ne-
gativní znaky a nemoci. Jsme prvním klubem, který něčím 
takovým disponuje. Je to zásluhou našich členů, především 
pana Josefa Němce, poradců chovu a dalších. Bude zajíma-
vé, zda se tato aplikace chovu a evidence uplatní např. u klu-
bů v rámci ISHV nebo ostatních kynologických klubů v ČR.  
Je to určitě i příspěvek k vyřešení vleklých problémů říze-
ného chovu v oblasti kynologie a při evidenci takového po-
čtu psů je možné dopátrat mnoho faktů z minulosti.



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů

V  předvečer speciální výstavy v  Lázních Leopoldov 
proběhlo setkání s aktivisty a následně členská schůze. 
Účast byla tradičně silně pod stavem usnášeníschopnos-
ti. Bylo to způsobeno i právě nastupující druhou vlnou 
coronaviru. Nejvíce rezonujícím tématem diskuze bylo 
téma IHB a OMS. Podnětem se stal případ z okresu Uher-
ské Hradiště. U OMS byla řádně nahlášena IHB a byla 
zveřejněna na stránkách OMS v  plánu kynologických 
akcí. Zkouška řádně proběhla za účasti několika svědků 
a byla dokonce natočena na video. Zkouška ale nebyla 
uznána, protože nebyla zapsána do hlavního plánu ky-
nologických akcí a nebyla uvedena v seznamech Minis-
terstva zemědělství ČR. Pořadatel (OMS) neuplatnil IHB 
do plánu kynologických akcí na centrále ČMMJ, zkasí-
roval dokonce vůdce za zkoušku a nakonec se začal tvá-
řit, že o žádné zkoušce neví. Nakonec byl postižen pouze 
rozhodčí. Vůdce, který nic neporušil, zaplatil a nic nemá.  
Dozorčí rada ČMMJ vůbec neuznala pochybení OMS,  
a nadále trvá snaha zaretušovat administrativní opo-
menutí OMS. Případ není asi stále uzavřen. Nutno do-
dat, že se jedná o zkoušku s výsledným hodnocením ve  
III. ceně a jakékoliv zvýhodnění vůdce i psa je více než 
diskutabilní. Koncem loňského roku měla proběhnout 
IHB v  okrese Olomouc. Odpověď z  OMS zněla, že ni-
kam nepůjdou, protože nejsou připraveni a zkouška 
se jim musí nahlásit s  předstihem. Jak hlásit s  před-
stihem IHB, která se nedá naplánovat na což je pama-
továno i ve zkušebním řádu?  Naštěstí vzal pod sebe 
tuto zkoušku jiný OMS a mohla proběhnout. Samo-
zřejmě nemůžeme tvrdit, že to platí pro všechna OMS, 
ale uvedené případy neodpovídají dobrým vztahům 
a způsob jakým ČMMJ řeší tato pochybení, vyvolává 
mnoho pochybností. Zaznívají i hlasy, abychom začali 
sami organizovat zkoušky. V  tom případě musíme za-
žádat o pověření k  pořádání zkoušek lovecké upotře-
bitelnosti Ministerstvo zemědělství. Samozřejmě by 
to znamenalo větší administrativní zátěž pro klub, ale 
nezvládnutelné by to určitě nebylo. V  tuto chvíli, ale 
nevíme, jakým směrem se vydá myslivecká legislativa  
a nařízení ohledně využívání lovecky upotřebitelných 
psů, proto není tento krok na pořadu dne. Pokud dojde na  
aktualizaci zkušebního řádu tak by bylo účelnější vyjmout 
IHB a převést ji na klubovou zkoušku k uznání chovnosti.  
Zařazení IHB do zkoušek pro uznání lovecké upotřebi-
telnosti je archaismus. Po této zkoušce měl být barvář 
kvalifikován i k dosledům černé zvěře, ale v dnešní době 
je černá zvěř dominantní spárkatou zvěří a někteří bar-
váři po Pb práci na jiné zvěři ani nepoznají. 

Naše zkoušky barvářů pro práci a chovnost musí být 
srovnatelné, abychom mohli uplatnit naše chovné jedin-
ce v zahraničí a to především v zemích s  tradicí chovu 
barvářů. Proto by bylo vhodné aktualizovat i Pb, např. 
délka stopy, ale to je samozřejmě ještě nutné podrobit 
diskusi, ale musíme být připraveni, pokud by došlo na 
úpravu zkušebních řádů.

Koncem září jsem obdržel mail od předsednictva ČMKU 
se žádostí o vysvětlení stížnosti na postup ČMKCHB 
při delegování rozhodčích do zahraničí. Mělo se jednat  

o ISHV-SUCHE v  Schloss Reichenow a memoriál  
B. Gierszewskiego v Polsku. Odpověď jsem odeslal 5. 10.  
a požádal jsem o seznámení se stížností pokud se jedná  
o oficiální neanonymní stížnost. Z jiných zdrojů jsem se  
dozvěděl, že autorem stížnosti je jeden vykladač práva  
a chování z našeho klubu. Oficiální odpověď, od ČMKU jsem 
dosud nedostal. Na konci minulého roku přišla nabídka od  
V. Hirschmann, abychom vstoupili do celosvětové orga-
nizace na ochranu plemena Hannoverský barvář. Musíme 
k tomu zaujmout stanovisko. Do podobné organizace Ba-
vorských barvářů jsme v minulost nevstoupili. Vidíme, jak 
je těžké se mnohdy dohodnout mezi sousedními zeměmi, 
které mají i společné myslivecké tradice. Proto je nutné ten-
to krok řádně zvážit. Zatím jsme, ale neměli možnost se od  
začátku září sejít. Protiepidemická opatření stále trvají  
a konec je v nedohlednu.

Některé problémy ve mně posilují snahu o maximální au-
tonomii našeho klubu, samozřejmě v rámci platné legisla-
tivy tohoto státu a ne stanov a předpisů jiných „zapsaných 
spolků“. Samozřejmě se určitě nebráníme vzájemně prospěš-
né spolupráci.

Přeji Vám pevné zdraví, trpělivost a sílu k překonání to-
hoto nelehkého období a mnoho radostí prožitých s barváři.

 Horido!  
 Ing. Jaroslav Nerad, předseda klubu
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Vážení barvářníci,
Rok 2020 byl pro nás pro všechny divným rokem.  

Onemocnění COVID a následné vládní restrikce parali-
zovaly celou společnost, prakticky bez tří měsíců v  létě, 
na celý rok. Veškeré činnosti v celé společnosti byly utlu-
meny až na minimum a všichni jsme si tak začali uvě-
domovat a vážit si, jaký vedeme život bez přísných opat-
ření a zákazů. Z  počátku roku jsme si pravděpodobně 
vůbec neuvědomovali, jaké další následky může situace  
v průběhu roku ještě přinést. 

V  květnu byl zrušen desátý ročník Krušnohorské-
ho derby po konzultaci s  krajskou hygienickou stanicí  
a držitelem honitby, ve které měla být akce pořádána.  
O prázdninách se situace zdála být klidnější a tak se 
spousta oblastí připravovala na pořádání předběžných 
zkoušek barvářů. Oblasti, které měli naplánované zkouš-
ky na srpen a září, měli štěstí, jelikož v říjnu byla repub-
lika opět zasažena vládním nařízením, které omezova-
lo pohyb osob. Nejenom pro barváře, ale i pro ostatní 
plemena loveckých psů se tak musely rušit zkoušky po 
celé republice včetně Moravského poháru, který byl po 
organizační stránce perfektně připraven.

 Abychom si už konečně odpočinuli ze všech nařízení  
a doporučení, všichni jsme vyhlíželi hlavní loveckou sezó-
nu a někteří z nás se připravovali na  složení Individuálních 
hlavních zkoušek barvářů. Každému, kdo stihl úspěšně 

zkoušku absolvovat před dalšími zpřísňujícími opatřeními 
vlády, srdečně gratuluji. Těm, kteří nemohli zkoušku vyko-
nat, mohu jen  popřát, ať se to povede příště. Organizáto-
rem zkoušek není Českomoravský klub chovatelů barvářů, 
ale pověření pro zkoušky z výkonu loveckých psů obdržela 
od Ministerstva zemědělství, Českomoravská myslivecká 
jednota, která zkoušky pořádá prostřednictvím Okresních 
mysliveckých spolků. Organizátor je plně odpovědný za 
dodržování usnesení vlády a dalších legislativních předpi-
sů a musí se jimi řídit. Pokud není schopen zajistit průběh 
akce tak, aby byly dodrženy veškeré předpisy, nemůže akci 
uskutečnit. Chabé jsou tak výčitky členů vůči sdělením  
a vysvětlením výboru ČMKCHB kvůli nekonání některých 
zkoušek. 

V  průběhu roku jsme několikrát vstoupili v  jednání 
s  Českomoravskou mysliveckou jednotou a řešili problé-
my, které se nás velmi dotýkají. Bohužel snad i kvůli tomu, 
že je v  naší největší myslivecké organizaci před volbami, 
byly naše návrhy zamítnuty s tím, že se k nim můžeme vrá-
tit někdy v budoucnosti. Nemyslím si, že je vhodné bavit 
se o tom, s kým jsme jednali a pro ostatní tak ukázali na 
případného viníka všech zamítnutí. Na hledání viníků jsou 
u nás v klubu jiní specialisté, kteří svou práci odvádí sku-
tečně dobře. 

V  průběhu roku se prostřednictvím webových strá-
nek ozvalo několik nespokojených členů ČMKCHB, 
kteří si stěžovali na nedostatek informací z klubu. Při-
znám se, že nevím, jaké informace bychom měli podá-
vat. Každý člen klubu by si měl uvědomit, že tak jako 
fungují pro ČMMJ Okresní myslivecké spolky, tak pro 
klub ČMKCHB fungují spádové oblasti. Pokud spádová  
oblast pořádá nějakou akci, měla by o ní informovat na 
stránkách klubu. Na každých předběžných zkouškách 
jsou přítomni členové klubu, kteří mohou napsat ma-
lou informaci o průběhu akce, ale pokud nechtějí, výbor  
klubu s  tím nic nezmůže. Z ostatních akcí pořádaných 
klubem bylo a je vždy napsáno potřebné a je to umístěno 
na web. K tomuto bych rád ještě uvedl, že pokud není in-
formace umístěna do určité doby, nehledejte za tím žádný 
úmysl, komplot, spiknutí výboru, zatajování informací  
a podobné. Klidně se mohlo stát, že se na danou věc pro-
stě zapomnělo. Vím, že při přečtení těchto posledních 
vět se některým členům vaří krev v žilách, buší spánky 
zlostí a berou do ruky mobilní telefon, aby obvolali půl 
republiky s  tím, že zlehčuji to, co máme dáno ve sta-
novách  a prováděcích předpisech. Všem těmto upřes-
ňuji, že veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v našich  
klubových předpisech, by měly mít dodrženou svou lhů-
tu. Nepsal jsem o zápisech, kolem kterých se točí veške-
rý život našeho klubu a zajímá všechny od Starého Hro-
zenkova přes Šumavu až po Krušné hory, ale například 
o informacích ze soutěží zkoušek a podobně. Vnímám 
mezi některými členy nevraživost dokonce i nenávist, 

slovo Místopředsedy čMKCHb, z.s.



ale ruku na srdce, máme zapotřebí někoho kritizovat 
kvůli nedodržení nějaké lhůty, informace. Není lepší 
upozornit na danou věc a čekat na odpověď, než vymýš-
let komploty a psát všemožná udání na dění v klubu? Já 
osobně se s těmito názory a lidmi neztotožňuji. Vážím si 
jakéhokoliv názoru, i když je rozdílný s mým, ale musí 
mi být dostatečně dobře vysvětlen a podán. Myslím si, 
že udání je až to poslední k čemu by se měl někdo uchý-
lit. Ale bohužel jsou mezi námi i tací, kteří jsou ochotni 
pro svou pravdu sáhnout i k těmto praktikám a do udání 
uvádí informace smyšlené a zavádějící, ale co bychom 
od takovýchto osob očekávali.

V  průběhu roku jste byli informováni o novinkách 
klubu, kterými jsou dvoje nové internetové stránky. 
Stránky cmkchb.cz, slouží k informacím o jednotlivých 
členech, spádových oblastech, platbách, psech a chov-
ných stanicích. Já osobně bych rád apeloval na všech-
ny členy klubu, aby vkládali přes tyto stránky dosledy 
všech svých barvářů. Detaily jednotlivých dosledů vidí 
pouze uživatel (vůdce psa), který tam informaci vložil. 
Ostatní uživatelé vidí jenom celkovou zajímavou statis-
tiku, která se mění tak, jak uživatelé zapisují další do-
sledy. Vše můžete uložit na počítači, nebo na mobilním 
telefonu, kde však toto vkládání není tolik komfortní, 
jako na počítači. Největší význam zapisování dosledů je 
samozřejmě u chovných jedinců. Každý zájemce o štěně 
uvádí, že chce štěně po lovecky vedených rodičích. Tyto 
stránky umožňují při náhledu ukázat, kolik dosledů má 
doporučený jedinec ke krytí a zda je skutečně lovecky 
veden. Druhé stránky dosledbarvarem.cz jsou stránky 
spíše pro veřejnost a umožňují zájemci o dosled na-
lézt nejbližšího vůdce barváře, který je ochoten dosled  

vykonat. V  současné době není republika zcela pokry-
ta, a proto Vás prosím o zhlédnutí mapy a zaregistro-
vání pod jednotlivými obcemi s rozšířenou působností. 
O registraci požádejte administrátora stránek pana Jo-
sefa Němce na emilu nemec@nemec.eu, tel: 777326953, 
který Vám rád pomůže a odpoví na případné dotazy na 
fugování aplikace. Nehledejte pod registrací to, že každý 
kdo je zaregistrován má nedostatek práce tak, jak jsem 
už několikrát slyšel. Berte to prosím jako službu společ-
nosti a mysliveckým kolegům, kteří se při dosledu musí 
spokojit s kdejakým plemenem, které nebylo pro dosled 
určeno a podle toho pak dosledy dopadají. Registrací  
a případným profesionálním vykonáním dosledu děláte 
dobré jméno nejenom sobě a svému svěřenci, ale také 
Českomoravskému klubu chovatelů barvářů.

Moc bych si přál, abychom v průběhu tohoto roku byli 
omezováni vládními nařízeními, co možná nejméně  
a mohli se setkávat v  co největší míře. V  letošním roce 
nás čeká pořádání naší národní soutěže na Kladské  
a o nějakém nouzovém režimu nemůže být ve spojitosti 
s touto akcí řeč. Musíme doufat, že se vše vrátí do zaběh-
nutých kolejí a akce proběhne tak jako všechny její minu-
lé ročníky za přítomnosti velkého množství korony. 

Je mnoho přání, ale nic z toho v současné době nezáleží 
tak úplně na nás. Jsme a budeme omezováni, ale nevíme 
jak. Musíme opravdu doufat že to bude co nejméně.

Všem členům Českomoravského klubu chovatelů barvá-
řů, i těm názorově rozdílným, přeji mnoho práce s barváři 
a pevné zdraví. 

 Horidoo
 Ing. Marek Kraus
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Kontrolní komise
Předseda
kontrolní 
komise

Ing. Martin Novotný
Zábědov 4,
504 01 Nový Bydžov

Mobil +420 608 566 455

e-mail novotnymartin@hotmail.com

Člen KK

Ing. Lukáš Můčka
Milotice nad Opavou 121, 
792 01
Bruntál

Mobil +420 725 627 837
+420 723 916 381

e-mail mucka.lukas@centrum.cz
mucka.lukas@ado.cz

Člen KK

Miroslav Zatloukal
Gen.Krátkého 9, 
787 01
Šumperk

Mobil +420 724 283 453

e-mail zatlouk@seznam.cz

Své připomínky, náměty nebo dotazy
vždy posílejte na adresu člena výboru 

nebo KK, který má danou  
problematiku na starosti.

Platby posílejte na účet: 
2001702708/2010 

Členové výboru

Předseda
Ing. Jaroslav Nerad
Senožaty 95, 
394 56 Senožaty

Mobil +420 605 206 714

e-mail jaroslav.nerad@vls.cz

Místopředseda
Ing. Marek Kraus
Lesní 352, 
277 15 Tišice

Mobil +420 602 363 568

e-mail marek.kraus@email.cz

Hlavní poradce 
chovu, poradce
pro HB

Vladislav Varvařovský
Bohutín 24
262 41 Bohutín

Mobil +(420) 606 357 847

e-mail varvarovsky24@seznam.cz

Poradce chovu 
pro BB

Ing. Luboš Vodolan 
Horní Rokytá 27,  
295 01 Mnichovo 
Hradiště

Mobil +(420) 731 137 651

e-mail lubos.vodolan@vls.cz

Jednatel, styk 
se spádovými 
oblastmi

Ing. Josef Kapras
Arnoštov 24, 
507 82 Pecka

Mobil +420 603 186 327

e-mail josef@nejles.cz

Matrikář,
pokladník

Ota Buršík
Nová Chřibská 102, 
Rybniště 407 51

Mobil +420 737 276 983

e-mail otbursik@seznam.cz

Výcvikář
Bc. Marek Nekl
Konětopy 24 Milín, 
262 31 Milín

Mobil +420 721 229 198

e-mail M.Nekl@seznam.cz

výbor a Kontrolní KoMise čMKCHb, z.s.
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Aktivisté oblastí
Oblast Jméno, adresa Telefon e-mail 

1 Václav Rajniš, Bílý Újezd 42, 411 31 Litoměřice 601 342 392 rajnisvaclav@seznam.cz

2 Vít Beránek, Petrovice 88, 471 25 Jablonné v Podještědí 731 137 652 vit.beranek@lesycr.cz

3 Daniel Drobný, Hrachovec 2200, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 603 887 216 danieldrobny@seznam.cz

4 Pavel Bareš, Suchý Důl 33, 549 62 Suchý Důl 777 213 230 bares.pavel@seznam.cz

5 Rudolf Vrba, Rapotín 291, 788 14 Rapotín 583 242 085, 728 755 449 bacova.ls123@lesycr.cz

6 Ing. Můčka Lukáš, Milotice nad Opavou 121, 792 01 Bruntál 723 916 381 mucka.lukas@ado.cz, mucka.lukas@centrum.cz

7 Ing. Marek Kraus, Lesní 352, 277 15 Tišice 602 363 568 marek.kraus@email.cz

8 Karel Plaňanský, Dobřiv 45, 338 44 Dobřiv 371 783 093, 605 206 734 plananskykarel@seznam.cz

9 Ing. Hana Špringlová, Hájovka 267, 252 25 Ořech 605 187 625 springlova@icg-partners.com

10 Josef Šafařík, Pod Hradem 161, 348 06 Přimda 733 352 928 pepasafarik14@gmail.com  

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

12 Ing. Josef Šefl, Voltuš 79, 262 42 Rožmitál pod 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, f.kolacek@seznam.cz 

14 Ing. Martin Keltner, Arnoštov 35, 383 01 Prachatice 605 206 757 martin.keltner@vls.cz

15 Ing. Jiří Mostecký, Ve vilách 278, 391 11 Planá nad Lužnicí 733 618 600 mostak@volny.cz

 
aKtivistÉ oblastí a sezMaM rozHodčíCH

Seznam rozhodčích z výkonu
Oblast Jméno Adresa Telefon e-mail

6. Adam Jaroslav Nádražní 74, 793 68 Dvorce (+420) 774 443 588 jaroslav.adam@cbox.cz

7. Adam Miroslav Bc. Karla Marxe 1685, Jirkov, 43 111 (+420) 602 161 316 adammira@seznam.cz

14. Alexa Július Ing. Vrábče 79 České Budějovice 370 01 (+420) 722 766 146 jaleksa@seznam.cz

4. Bareš Pavel Suchý Důl 33, Suchý Důl 549 62 (+420) 777 213 230 Bares.Pavel@seznam.cz

11. Bauch David Ing. Hartmanice 141, 342 01 Sušice (+420) 606 861 685 bauch@email.cz

2. Bejček Pavel Bílý Potok 31, Hejnice 463 62 (+420) 723 460 108 pavel.bejcek37@seznam.cz

1. Buršík Ota Nová Chřibská 102, Rybniště 407 51 (+420) 737 276 983 otbursik@seznam.cz

11. Čeřovský Vladimír Prášily 151, Sušice, 342 01 (+420) 603 594 892 vladik.c@seznam.cz

6. Fojtášek Robert Tylovice 1835, 756 61 Rožnov p.Radhoštěm (+420) 773 272 000 robert.fojtasek@seznam.cz

6. Gora Miroslav Hřbitovní 1552, 737 01 Český Těšín (+420) 608 402 173 mirekgora@seznam.cz

7. Hasennöhrl Radek Hradiště Obrovice 2, 432 01 Kadaň (+420) 604 154 148 kom.ar.has@seznam.cz

6. Hasoň Pavel Pitín 158, 687 71 Pitín  (+420) 737 868 619  

6. Hauerland František Bystřice p. Lop. 344, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem (+420) 605 550 498, (+420) 572 646 644 Frantisek.Hauerland@seznam.cz

6. Hlisnikovský Josef Vyšní Lhoty 85, 739 51 Dobrá u Frýdku-Místku (+420) 721 383 677 josef.hli@seznam.cz

5. Hubík Hubert Stříbrnice 21, 788 32 Staré město pod Sněžníkem (+420) 606 744 012, (+420) 739 539 880 hhubik@seznam.cz

6. Jadrníček Jan Ing. Střítěž nad. B 148, 756 52 Střítěž nad Bečvou (+420) 603 523 307 jadrnicek.j@seznam.cz

6. Janík Milan Velké Karlovice 655, 756 06 Velké Karlovice (+420) 607 737 347, (+420) 571 644 281  

1. Jemelka Břetislav Doubice 152, 407 47 Varnsdorf 1 (+420) 737 276 980 BretaJemelka@seznam.cz

1. Jemelka Břetislav st. Karolíny Světlé 220/20, 408 01 Rumburk (+420) 777 875 370 JemelkaBreta@seznam.cz

1. Jeřábek Josef Ing. Jana Koziny 1450, 415 01 Teplice (+420) 602 696 868 jerabekj@cmail.cz

11. Kabát Mojmír Prášily 130, 342 01 Sušice (+420) 376 589 056 mojmirkabat@gmail.com

11. Kec Jiří Ing. Srní 25, Kašperské Hory, 341 92 (+420) 731 530 235, (+420) 376 599 225 srni@npsumava.cz, kec.sumava@seznam.cz

14. Keltner Martin Ing. Arnoštov 35, 383 01 Prachatice (+420) 605 206 757 martin.keltner@vls.cz

6. Klement Aleš Havlíčkova 405, 783 61 Hlubočky (+420) 604 382 972 anklem@seznam.cz
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13. Koláček František Milonice 37, 679 22 Lipůvka (+420) 603 868 795 f.kolacek@seznam.cz

5. Kopecký Miroslav Ing. Rejvízská 429, Jeseník (+420) 603 809 932  

6. Kopřiva Petr Polanského 2533, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (+420) 603 180 756 560225@seznam.cz

5. Kouba Josef Vápenná 277, 790 64 Vápenná (+420) 731 881 581 koubajosef@seznam.cz

7. Kraus Marek Lesní 352, 277 15 Tišice (+420) 602 363 568 marek.kraus@email.cz

6. Krop Vladislav Bystřice n. Olší 12, 739 95 Bystřice nad Olší (+420) 724 229 925, (+420) 558 995 728 krop.vladislav@seznam.cz

N. Kumpa Vladimír Mgr. Krokova 12, 326 00 Plzeň (+420) 724 114 550 jvkumpovi@volny.cz

6. Lebeda Petr Ing. Staré Heřmínovy 86, 793 12 Horní Benešov (+420) 724 523 576, (+420) 554 749 004 lebeda.ls106@lesycr.cz

4. Macek Jan Rokytnice v Or. h. 308, 517 61 Rokytnice v Orlických horách (+420) 732 208 676  

7. Maślanka Tadeáš MUDr. Lesní 14 , 362 37 Horní Blatná (+420) 604 840 856 stoma-tm@seznam.cz

15. Mostecký Jiří Ing. Ve vilách 278, 391 11 Planá n. Luž. (+420) 733 618 600 Jiri.Mostecky@vls.cz

2. Novotný Jan Přebytek 133, 463 65 Nové Město pod Smrkem (+420) 602 964 111  

13 Odstrčil Lubomír Pohledy 38, 568 02 Svitavy (+420) 739 742 312 l.odstrcil@seznam.cz

3. Pavlík Milan Labská 30, 543 51 Špindlerův Mlýn (+420) 603 900 792 milanpavlik-barvari@seznam.cz

8. Plaňanský Karel Dobřív 45, 338 44 Dobřív (+420) 605 206 734 plananskykarel@seznam.cz

13. Plch Karel Ing. Dolní Lhota 156, Blansko (+420) 608 710 640 karel.plch@seznam.cz

2. Plíšek Josef Tovární 737, 463 65 Nové Město pod Smrkem (+420) 724 523 091 plisek.ls249@lesycr.cz

6. Polách Petr Mnichov 129, 793 26 Vrbno p.Pradědem (+420) 724 523 520 ppolach@doo.cz

11. Procházka Václav Tyršova 30, Koloveč, 345 43 (+420) 379 494 251  

11. Procházková Adéla Bc. Tyršova 30, Koloveč, 345 43 (+420) 724 979 686 aPAda@seznam.cz

1. Rajniš Václav Bílý Újezd 42, Litoměřice 411 31 (+420) 601 342 392 rajnisvaclav@seznam.cz

4. Rozínek Zdeněk Školní 460, 517 61 Rokytnice v Orl. Horách (+420) 731 456 102 zdenekrozinek@seznam.cz

6. Skácil Jiří st. Šanov 185, 763 21 Slavičín (+420) 603 209 534 skacilovi@volny.cz

3. Skrbek Petr Pec p. Sněžkou 43, 542 21 Pec pod Sněžkou (+420) 732 290 309  

10. Solar Vladimír Podlesí 1179, 431 91 Vejprty (+420) 724 524 871 solar.ls233@lesycr.cz

6. Strakoš Michal Domašov 21E, 790 01 Domašov (+420) 736 510 446 michal.strakos@alsol.cz

10. Šafařík Josef Pod Hradem 161, 348 06 Přimda (+420) 733 352 928 pepasafarik14@gmail.com

12. Šefl Josef Ing. Voltuš 79, Rožmitál p.Tremšínem 262 42 (+420) 606 207 665 sefljosef@seznam.cz

4. Školník Jan Jetřichov 225 549 83, Meziměstíu Broumova 3 (+420) 604 257 107  

4. Švanda Pavel Otovice u Broumova 199, 549 72 Otovice u Broumova (+420) 776 773 208  

1. Tipmann Lubomír Střelná 93, Košťany, 417 23 Košťany u Teplic (+420) 417 568 430, (+420) 721 267 146 tipmannlubomir@seznam.cz

13. Tomášek Hubert Horákov 150, 664 04 Mokrá u Brna (+420) 606 105 015  

12. Varvařovský Ladislav Bohutín 24, 262 41 Bohutín (+420) 606 357 847, (+420) 318 622 686 varvarovsky24@seznam.cz

13. Veleba Zdeněk Lukov 110, 676 02 Moravské Budějovice (+420) 604 467 244 zd.veleba@seznam.cz

6. Venus Josef Ing. 8.května, Velká Bystřice 783 53 (+420) 607 828 292 jvenus@centrum.cz

5. Vrba Rudolf Rapotín 291, 788 14 Rapotín (+420) 728 755 449, (+420) 583 242 085 bacova.ls123@lesycr.cz

7 Zavaďák Václav Lužická 5529, 430 03 Chomutov (+420) 606 509 480

6 Zuzaník Pavel K Bezedníku 244, 763 17 Lukov (+420) 733 595 474 zuzanik@klobouckalesni.cz

Z Doubické stopy 2020.
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KlubovÉ aKCe na roK 2021 zKouŠKy, 
soutĚŽe barvářŮ (zMĚna prograMu vyHrazena)

  
MapKa oblastí                             čMKCHb

Ü Členská schůze ČMKCHB bude v předvečer klubové výstavy v pátek dne 18. června 2021 v Rapotíně. Začátek a místo setkání bude  
upřesněno v pozvánce na Členskou schůzi, která bude zveřejněna na klubovém webu www.barvar.eu. 
Ü 14. Klubová výstava barvářů se bude konat v sobotu dne 19. června 2021 v Rapotíně, okr. Šumperk, spádová oblast č. 5
Ü Kurz Jelenář – vůdce barváře bude organizován v termínu 19. - 22. srpna 2021 v Krušných horách v lovecké chatě Bukovina, 
spádová oblast č. 7. Propozice budou zveřejněny na webových stránkách ČMKCHB.
Ü Schůze aktivistů oblastí ČMKCHB s vedením klubu se bude konat v předvečer speciální výstavy barvářů v sobotu 4. září 2021. 
Začátek a místo setkání bude upřesněno pozvánkou.
Ü 6. Speciální výstava Barvářů se bude konat v neděli 5. září 2021 v Kladrubech nad Labem - Kolesa, spádová oblast č. 4
Ü 24. ročník Celostátní soutěže Barvářů „O putovní cenu ČMKCHB“, CACIT, CACT, res. CACT, vítěz ČR se bude konat od 29. do 
31. října 2021 v honitbě LČR, s.p., Kladská, okres Cheb.

Vzhledem k měnícím se podmínkám v rámci epidemických nařízeních Vlády ČR, ověřujte termíny akcí 
na webových stránkách, kde jsou informace pravidelně aktualizovány.

IHb dle OMS a požadavků vůdců v roce 2021
Beroun; Blansko; Břeclav; Česká Lípa; České Budějovice; Chomutov; Děčín; Domažlice; Frýdek – Místek; Hodonín;  

Hradec Králové 3x; Jablonec n.N.; Jičín; Jihlava; Jindřichův Hradec; Karviná; Karlovy Vary 3x; Klatovy 4x; Kroměříž; Liberec 2x; 
Litoměřice; Náchod 4x; Nymburk 2x; Nový Jičín; Opava 2x; Písek 2x; Plzeň 2x; Praha – venkov 2x; Příbram; Prostějov; Rakovník 2x; 
Šumperk; Tábor 3x; Tachov; Teplice; Trutnov 3x; Ústí nad Labem; Ústí nad Orlicí; Vsetín; Žďár nad Sázavou 10x; Zlín; Znojmo 3x.

Předběžné zkoušky barvářů v roce 2021: (dle plánu kynologických akcí)
Česká Lípa 2. 4. Teplice 4. 9. Šumperk 9. 10. Blansko 23. 10.
Frýdek – Místek 10. 4. Tachov 11. 9. Domažlice 16. 10. České Budějovice 23. 10.
Rychnov n./K. 17. 4. Trutnov 11. 9. Frýdek – Místek 16.10. Nový Jičín 23.10.
Jablonec n./N. 15. 5. Zlín 11. 9. Jablonec n./N. 16. 10. Jičín 30. 10.
Plzeň 4. 9. Chomutov 9. 10. Příbram 16. 10. Česká Lípa 6. 11.

Novinkou je plán Pb bez přesného termínu do 31.12.2021. Přesný datum se stanoví dle zájmu vůdců a případ-
ných pandemických opatření. Odpovídá to zkušebnímu řádu kdy je umožněno měnit termín zkoušky s měsíčním 
předstihem. 2x Karlovy Vary 31. 12. 2021 a 2x Písek 31. 12. 2021.
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zpráva poradCe CHovu pro bavorsKÉHo barváře

Zdravím všechny příznivce
a přátele barvářů.

Rád bych vám v této zprávě shrnul události roku 2020.
1. Klubová výstava BB v Kolesách byla zrušena.
2. Podařilo se uspořádat pátou speciální výstavu  

v Lázních Leopoldov
3. V  roce 2020 se rozběhl nový program ČMKCHB  

s odkazem: cmkchb.cz
Zde se můžete zaregistrovat a přihlásit ke svému BB  

a HB. Následně zde můžete vkládat veškeré informace  
o svém svěřenci, provádět aktualizace, vést dosledy v elek-
tronické podobě, které si může výcvikář či jiný člen výbo-
ru, kdykoli zpracovat. 

Máme zde matriku, kde každý vidí pouze své údaje, jenž 
si každý aktualizuje sám podle situace.

Myslím, že je to velký krok pro ČMKCHB. Buďte prosím 
aktivní a aktualizujte. 

Pokud vám něco nepůjde, ozvěte se prosím správ-
ci programu: Josef Němec, telefon: 777  326  953,                                                                                                                  
mail: nemec@nemec.eu

Popřípadě Otovi Buršíkovi / matrikář /-tel. 737 276 983. 
Oba Vám rádi pomohou, když budete v nesnázích.

Musím říci, že jsem spokojen s přístupen našich chovate-
lů BB. Vždy jsme se domluvili a byly spokojené obě strany.

I když „covidová doba“ není lehká, tak 5 našich chovatelů 
provedlo zahraniční krytí, za což jim patří velký dík. Vím, 
že to bylo nelehké a proto vám ještě jednou děkuji za to, že 
se snažíte pomoci zředit příbuznost našich BB.

Velký dík patří Jurovi Skácilovi ml., který nám tak 
dobře připravil „zahraniční“ spolupráci s  okolními státy  
převážně s Německem a Rakouskem.

V  podstatě, pokud náš chovatel projeví zájem o krytí  
v cizině, není to žádný problém. Zahraniční poradci nám 
vychází ochotně vstříc na Slovensku i zmiňovaném Ně-
mecku a Rakousku.

Možná trochu zapomínáme na Polsko, ale myslím, že  
i tam naši chovatelé v budoucnu zavítají.

V roce 2020 bylo vydáno 14 doporučení ke krytí, v roce 
2019 sedmnáct. V průměru to znamená, že se nám ustá-
lil počet štěňat na cca 70 až 75. Když k tomu připočteme 
každoročních 26 štěňat dovezených ze Slovenska, jsme na 
celkové roční produkci 100 štěňat.

Podle mě, to odpovídá roční „spotřebě“ štěňat  
v České Republice /úhyny, noví zájemci atd./

Proto i nadále postačí krytí 1x za dva roky. Domnívám 
se, že tak to jdeme správnou cestou.

To, že je stálá poptávka po štěňatech BB, je v pořádku.  
Již jsem se o tom zmiňoval v minulém zpravodaji.

ČMKCHB potřebuje chovatele, kteří preferují prodej  
štěněte novým majitelům, jenž s BB budou  pracovat a stále 
zlepšovat jejich vrozené vlastnosti.

V  současné době jsou velkým trendem feny BB. Proč 
tomu tak je, zde nechci rozebírat. Obecně tak nějak všichni 
víme…

Dále bych zde chtěl poprosit chovatele o důslednost  
a včasnost při přihlašování vrhů na ČMKJ a na Plemen-
né knize. Snažím se posílat veškeré informace s formuláři  
doporučení ke krytí.

Jinak v minulém zpravodaji to pěkně popisuje Ladislav 
Varvařovský. Doufám, že to tam uvede znovu.

Opakování matka moudrosti.
Při dovozech BB, připomínám, nezapomínejte na přihlá-

šení svých BB v Plemenné knize! /ČLP/
viz tabulka: „Přehled chovu BB“
Prosím, posílejte a pište své dosledy s  BB. Je to již  

ohraná písnička, ale skoro pokaždé nový zájemce, chce po-
radit s CHS, která je pracovní.

Co jim mám říkat? Neříkám nic a posílám pouze tabulku 
s kontakty na dané CHS .

Co si mám vymýšlet? Ne, nebudu.
Přeci Vy mladší s PC pracujete lehce, tak prosím pomoz-

te svým starším a zkušenějším kolegům. Všichni to píší na 
sociální sítě, ale jednou za rok napsat sumář dosledů, to ne. 
Vždyť to zabere 30 až 45 minut jednou za rok.

Nakonec přeji Vám, i Vašim čtyřnohým kamarádům 
v této nejisté době hodně zdraví a mnoho úspěšných dosle-
dů na barvářském řemeni.

Ať barvář zůstane pracovním barvářem a může dělat  
svoji práci, pro kterou byl v minulosti vyšlechtěn.
 Barvářům zdar
 Luboš Vodolan
 poradce chovu BB
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Chovnost pozastavena V roce 2020 byli uchovněni psi BB
BARON z Cínoveckého vrchu BARON od Naší kapličky

EGON z Rychlebu

LEx Jasanový hřeben

Přehled chovu BB v ČR 2020
rok 2020 2019 2018 2017 2016

Počet chovných fen - 2020 38 37 45 48 39

Počet chovných psů - 2020 18 23 24 23 20

Počet vystavených doporučení ke krytí 14 17 11 27 22

Počet vystavených nahradních doporučení 1 1 0 2 4

Počet nevyužitých doporučení ke krytí 0 2 0 4 2

Počet nezabřeznutých fen 1 2 4 5 8

Počet vrhů k 31.12.2020 13 10 10 16 11

Počet narozených štěňat

Pes 44 47 39 54 52

Fena 43 36 39 51 45

Sa: 87 83 78 105 97

Počet zapsaných štěňat

Pes 37 42 35 54 43

Fena 36 32 35 48 38

Sa: 73 74 70 102 81

Počet dovezených štěňat BB za rok 2020
Souhlas 
„ANO“

Mají ČLP

Dovezeno ze Slovenska 24 6

Dovezeno ze Slovenska, bez souhlasu poradců SK a ČR 2

Dovezeno z Polska 0

Celkem 26 17 fen a 9 psů

Jen by mě zajímalo, kde jsou tito jedinci, když nejsou zapsáni v Plemenné knize v ČR  a nemají ČLP.   
Doufám, že to je jen nedbalost nových majitelů a v roce 2021 to všichni napraví. :)Počet dovezených 
štěňat BB za rok 2020.

V roce 2020 bylo vyvezeno:

na Slovensko 1 štěňata BB

do Rakouska 1 štěňata BB

do Švédska 1 štěňata BB

do Anglie 1 štěňata BB

do Estonska 1 štěňata BB

do Německa 3 štěňata BB

Celkem: 8 štěňata BB

Chovní psi BB V ČR pro rok 2021 - ČMKCHB
Pl

m

Po
.č. JMénO PSA Ro
k 

na
ro

ze
ní

Do
sle

dy
 p

rů
m

. n
a 

ro
k

Vý
st

av
ní 

oc
en

ěn
í

Krevní linie
Zkouška - 

cena
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Majitel Telefon:
výskyt jedince  
do 4. generaceotec psa Pb IHB

BB 1. Alan Lukova dolina 2014 ? VD Izak Jágrová I. I. B/B Jiří Jangot 606 690 346 Wotan von Wiesacker

BB 2. Aragon z Pod Břidličné hory 2014 ? VD Horal z Mihalikovho soliska I. II. A/A Jiří Zapletal 736 528 981

BB 3. Arno z Jedové 2017 ? VD Egon z Rychlebu I. II. A/A Václav Tlapák 777 852 721 Orcus Vatrová

BB 4. Baron od Naší kapličky 2017 ? VD Odin vom Lahntal I. I. A/A Jan Kříha ml. 725 673 123 Fredy Vatrová

BB 5. Bor od Paseckého zvonu 2016 15 BOB Egon z Rychlebu II. I. A/A Ladislav Horálek 728 636 722 Orcus Vatrová

BB 6. Bred z Kyncelovej 2012 ? BOB Hugo z Liptovských Revúc I. I. A/A Petr Sedlák 732 790 253

BB 7. Bryt z Lesníkovho dvora 2016 ? V Gero Tri Studne I. I. A/A Ing. Vladimír Diviš 602 576 766 Kony Vatrová

BB 8. CESAR Polčin Dvor 2017 ? V1 
CAC

Bryx od Uja Laca I. I. A/A Ivetta Holíková 777 567 493

BB 9. Ergo z Fuksovy láje 2015 ? CA-
CIB

Arwen z Kupecké stezky II. I. A/A Jiří Slunéčko 777 632 036 Orcus Vatrová

BB 10. Ervín Brita Bety 2015 ? VD Doner z Rychlebu II. II. B/B Václav Hlaváček 724 523 358

BB 11. Harry z Pučíkovho dvora 2015 29 V Eros Geneza II. I. A/A Ondřej Antl 602 310 728 Kony Vatrová

BB 12. CHART Jelení cesta 2016 12 VD Izak Jágrová II. II. A/A Ing. Josef Havel 602 221 167 Wotan von Wiesacker

BB 13. CHORÁL Bílý den 2012 ? CAC Falco Jelenia obora Orava II. II. A/A Marek Klitsch 725 257 764 Landor Vatrová

BB 14. Kenneth Airgialla 2016 ? V Egon z Rychlebu II. I. A/A Roman Kalousek 739 335 144 Orcus Vatrová

BB 15. Oskar z Lubochnianskej doliny 2012 ? CAC Cezar z Pramenov Turca I. I A/A Ivetta Holíková 777 567 493 Kony Vatrová

BB 16. Zolo Devana 2013 ? BOB Ceza Baškin dvor I. I. A/A Igor Dobiáš 733 714 014 Orcus Vatrová
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Chovné feny BB v ČR pro rok 2021 - ČMKCHB
Pl
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Majitel Telefon:
výskyt jedince  
do 4. generaceotec feny Pb IHB

BB 1 ADA z Petrovskej doliny 2011 ? V Brit spod Viechy l. ll. B/B Ing.Ondřej Budík 602876111 Kony Vatrová

BB 2 ADEL BARKA z Bílé kuchyně 2011 ? r.CAC Cezar z Novodmských bažin I. II. B/B Jiří Palán 775114444

BB 3 ADEL z Bivojkovy obůrky 2015 ? VD Chorál Bílý den I. I. A/A Ondřej Plášek 724 523 701 Landor Vatrová

BB 4 ADELE Jakovino 2017 ? V4 Ernest vom Dachsgrund I. II. A/A Lukáš Mareček 732 928 695 Flok Vatrová

BB 5 AFRA z Mintuchovho dvora 2016 ? V Malik de Eisenkappel II. II. A/A Ing. Jiří Nechuta 606 483 649 Omar, Cifra Vatrová

BB 6 AGATHA z Mlžných pustin 2011 ? VD Brit Jelení Cesta II. l. A/A Jiří Žáček 731530413 Laura Vatrová

BB 7 AGNES od Buchlov kamene 2012 ? VD Aron od Kačinového potoka I. I. A/A Roman Vrzal 775551054 Kalla Vatrová

BB 8 AIDA Lukova dolina 2014 1 res.CAC Izák Jágrová II. I. A/A Josef Carda 602174031 Orcus Vatrová

BB 9 Aida z Vitorazských blat 2018 19 V3 Arco vom Predigerstuhl I. I. A/A František Brychnáč 603803189 Laura Vatrová, Cifra

BB 10 ALMA spod Rovnej hole 2015 10 V Lex Jasanový Hřeben I. II. B/B Jakub Býma 602210418 Kony Vatrová

BB 11 ALMA von Lischnitz Berg 2014 5 VD Brit Jelení Cesta II. II. B/B Josef Šafařík 733352928 Laura Vatrová

BB 12 ALMA z Velkého Lopeníku 2014 ? V Cid Jelení cesta I. I. B/B Josef Kopačka 603844630 Laura Vatrová

BB 13 ANGEE od Milonského potoka 2014 ? V Arwen z Kupecké stezky I. I. A/A František Koláček 603868795

BB 14 AŠKA Plantago 2011 ? V Cid Jelení cesta II. I. A/A Milan Nespěšný 720730537 Laura Vatrová

BB 15 ATINA z Hornickýh skal 2014 2 V Cesar ze Studnických strání II. II. B/B Lukáš Můčka 739489772

BB 16 BARA Mútnaská dolina 2012 ? VD Bruno z Ivetkinho dvora I. III. A/A Luděk Červenka 721218590 Kony Vatrová

BB 17 Bára z Nového Fojtova 2017 ? VD Arco vom Predigerstuhl I. I. A/A Václav Herzán 602935782 Cifra Vatrová

BB 18 Bea z Nového Fojtova 2017 ? V1, BOB, CAC Arco vom Predigerstuhl I. I. A/A Radim Kraus 603416569 Cifra Vatrová

BB 19 BERTA z Cínoveckého vrchu 2011 ? V Brit Jelení Cesta II. II. A/A Václav Rajniš 601342392 Laura Vatrová

BB 20 BESY z Maliníku 2014 11 V Cino od Vyžníka I. l. A/A Pavel Machek 723399279

BB 21 BESSY Luková dolina 2017 ? V , CAC Gero Tri studne II. I. A/A Marian Pavelka 603185136 Kony Vatrová

BB 22 BETY z Dubového vrchu 2012 ? CACIB Cid Jelení cesta II. II. A/A Josef Ženíšek 724009523 Laura Vatrová

BB 23 BETTY z Údolí Rokytné 2012 ? VD Fargo z Rožnovských pasek II. II. A/A Josef Venus 607828292

BB 24 BRENDA z pod Břidličné hory 2014 ? VD Darren Airgialla I. I. B/B Antonín Zvánovec 603995645

BB 25 Brenna z Nového Fojtova 2017 ? V3 Arco vom Predigerstuhl I. I. A/A Jan Lujc 733368806, 
608527797

Cifra Vatrová

BB 26 BORA z pod Břidličné hory 2014 ? V Darren Airgialla I. II. B/B Iveta a Miroslav Mládkovi 725257272

BB 27 CARIN ze Skalního 2016 ? V Cid Jelení cesta I. II. A/A Mgr. Eva Kašparová 774450631 Laura, Cifra Vatrová

BB 28 CONY Brita Bety 2011 ? VD Brit Jelení Cesta II. II. A/A Miroslav Klail 606616025 Laura Vatrová

BB 29 CORA z Vodických pramenů 2011 ? V Brit Jelení Cesta I. II. A/A Jiří Rauch 722764515 Laura Vatrová

BB 30 DONA ze Studnických strání 2011 ? VD Blek z Rožnovských pasek II. II. A/A Jiří Venclák 603863121

BB 31 DOLLY z Ivetkinho dvora 2013 71 CAC Cesar z Novodmských bažin II. I. A/A Radek Hasenöhrl 604154148

BB 32 ELZA od Řeky Hvozdnice 2011 ? CAC Kastor znad Warcianskych T. I. I. B/B Petr Lebeda 724523576

BB 33 ENY z Olešnického potoka 2013 ? V Cid Jelení cesta II. II. A/A Jiří Tureček 737272554 Laura Vatrová

BB 34 ENDY z Rychlebu 2011 ? VD Frido z Pukanca I. III. A/A Hana Báčová 724623728 Orcus Vatrová

BB 35 ERKA od Laka jezera 2012 ? CACIB Iro Demjanka I. I. A/A Vladimír Čeřovský 603594892 Omar Vatrová

BB 36 ERNA Baškin dvor 2011 ? V Iroš z Lubochnianskej doliny I. III. A/A Jan Zálešák 724070327 Car Vatrová

BB 37 FAIRI Jelení cesta 2012 ? V Cino od Vyžníka I. II. A/A Jan Vávra 602221624 Laura Vatrová

BB 38 FREYA Klobušice 2014 41 VD Daros Vrátna dolina I. I. A/A Roman Trojka 603729542 Kony Vatrová

BB 39 GINA z Chorváta 2013 ? V,res. CAC Faro z Liptovských Revúc I. I. A/A Mirek Adam 602161316 Goro, Afra Vatrová

BB 40 CHYRA Vatrová 2014 ? res.CAC Nero Vlčí potok II. I. A/A H.Špringlová, G.Rienmüller 605187625 Ossa Vatrová

BB 41 JENA Vrátna dolina 2014 2 VD Atos Jakubov dvor I. I. B/B Zdeněk Trojan 775638701 Kony Vatrová

BB 42 LEA Vratná dolina 2015 ? VD Bruno z Ivetkinho dvora I. I. A/A Ing.Rudolf Petříček 731610951 Kony Vatrová

BB 43 LORA Jasanový hřeben 2011 ? V Wotan vom Wiesacker II. II. B/B Aleš Klement 605206881

BB 44 Missa Jasanový hřeben 2016 ? V3 Cesar ze Studnických strání II. I. B/B Barbora Klementová 605206784 Flok Vatrová
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Chovnost pozastavena             V roce 2020 + do 11. 1. 2021 byly uchovněny feny BB
žádná ADELE Jakovino

BÁRA z Nového Fojtova

BEA z Nového Fojtova

BRENNA z Nového Fojtova

MISSa Jasanový hřeben



Evidence psů doporučených ke krytí BB za rok 2020

JMénO PSA Sa: Číslo krycího listu Počet krytí

z toho Počet zapsaných štěňat

Sa:úspěšné neúspěšné Pes Fena

CZ ALAN Lukova dolina 0 0

CZ ARAGORN z Pod Břidličné hory 1 10/2020 1 1 0 1 3 4

CZ ARAM Voděradské bučiny 0 0

CZ BARON z Cínoveckého vrchu 0 0

CZ BOR od Paseckého zvonu 2 1/2020, 8/2020 2 2 0 6 7 13

CZ BRED z Kyncelovej 1 9/2020 1 0 1 0 0 0

CZ BRYT z Lesníkovho dvora 0 0

CZ CESAR Polčin Dvor 3 5/2020, 7/2020,  14/2020-štěňata budou vykázána v roce 2021 3 3 0 10 4 14

CZ DONER z Rychlebu 0 0

CZ ELIxÍR z Novodomských bažin 0 0

CZ EGON z Rychlebu 0 0

CZ ERGO z Fuksovy láje 0 0

CZ ERON ze Studnických strání 0 0

CZ ERVÍN Brita Bety 1 11/2020 1 1 0 2 2 4

CZ HARRY z Pučikovho dvora 1 6/2020 1 1 0 0 1 1

CZ CHORÁL Bílý den 0 0

CZ KENNETH Airgialla 0 0

CZ LEx Jasanový hřeben 0 0

CZ OSKAR z Lubochnianskej doliny 0 0

CZ TEDY z Jedlové stráně 0 0

CZ UROK z Krainy Przodkow 0 0

CZ ZOLO Devana 1 3/2020 1 1 0 2 4 6

DE ENZO vom Dorngraben 1 2/2020 1 1 0 4 4 8

SK ERON Králova Hoĺa 1 4/2020 1 1 0 2 3 5

SK LORD z Chorvata 1 12/2020 1 1 0 5 3 8

AU DJAGO vom Dislingsee 1 13/2020 1 1 0 1 1 2

AU PATSCHO vom Pflüglhof 1 16/2019 1 1 0 4 4 8

37 36 73

Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů14 Josef Kouba
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Vážení přátelé a příznivci barvářů,
sešel se rok s  rokem a je tu opět uzávěrka roku 2020  
a příprava zpravodaje. Rok 2020 byl rok na který budeme 
nemile  vzpomínat, vzhledem k omezenému průběhu klu-
bových akcí způsobených vládními nařízeními, které byly  
následekem pandemie Covidu.

Z těchto důvodů byla zrušená klubová výstava barvářů, 
velká většina předběžných zkoušek, zahraničních kry-
tí,  dokonce se omezilo v určité době i pořádání IHB. To 
vše bude mít negativní dopad na loveckou upotřebitelnost 
psů, chovnost, zahraniční krytí atd. Vzhledem k této situ-
aci předseda klubu domluvil na ČMMJ náhradní termí-
ny předběžných zkoušek na jarní období 2021 ,bohužel  
situace s Covidem se nezlepšuje, naopak…, tak je ve hvěz-
dách jak naše čtyřnohé svěřence budeme připravovat dále.  
Nezbývá nic jiného než vydržet a věřit, že se situace  zlepší 
a znovu budeme fungovat plynule dál.

Zahraniční krytí proběhlo pouze jedno a to u spolku  
V. Hirschman – psem LARIX vom Schwarzenstein VHi 3105 
kryl fenu UNESKA Osterwald Člp 6525/18 z tohoto spojení 
se narodilo 5 štěňat a to 2 psi a 3 feny.

Ostatní feny byly kryté psy z našeho chovu.
Počátkem letošního roku byla kryta fena DEBORA od Bys-

trckého mlýna slovenským psem LESAN z Popovej debry. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem chovatelům, kteří 

obětují v této nelehké době svoje finance a svůj čas na daleké 
cesty do zahraničí za krycím psem. Každý z nás by si měl uvě-
domit, že ne pokaždé se krytí povede.

Do budoucna mám v plánu navrhnout výboru u HB zru-
šení omezení krytí fen jednou za dva roky . Nechal bych libo-
volné rozhodnutí na chovateli, jak často chce svoji fenu krýt, 

můj názor je takový, že ne každý bude chtít krýt každý rok, 
protože mu to bude omezovat pracovní výkonnost feny, (po-
kud tedy má fenku na práci). Jak je patrné, toto rozhodnutí 
nám s  velkou pravděpodobností snížilo chovnou základnu  
a je potřeba mít větší výběr potencionálních jedinců do  
chovu. Momentálně máme žalostně nízký počet chovných 
psů a musíme spoléhat na to co nám nabídnou kolegové  
z jiných klubů ISHV. 

Spoléhám na kluky kteří si v  loňském roce pořídili pej-
sky HB, protože jejich předchůdci už byli vzhledem k věku 
vyřazeni z  chovu, pevně věřím pokud Bůh dá a bude vše  
v pořádku po exteriérové stránce, že tyto lidi dotáhnou svoje 
nové svěřence do finále, tak jako několikrát v minulosti. Ne-
budu jmenovat, protože by se mi to zase zlomyslně vrátilo,  
že někoho protěžuji. Chlapi držím palce, ne jenom abyste psy 
dotlačili do chovu, ale abyste měli mnoho úspěchu při dosle-
dech při soutěžích atd.
Export a import:
V roce 2020 jsme exportovali:

1 fena do Maďarska, 1 fena Německo, 1 pes Německo, 1 pes 
Polsko

Všem exportovaným jedincům byla přidělena viněta ISHV.
Import:

12 štěňat bylo importováno ze Slovenska, pouze u 7 bylo 
zažádáno o Člp.

Všechny exporty a importy byly uskutečněny po předchozí 
dohodě z poradci chovu z daných zemí.

V minulém zpravodaji jsem upozorňoval chovatele na po-
stup zasílaní přihlášek vrhu na Plemennou knihu, bohužel 
si z  toho málo kdo vzal ponaučení. 23. 9. 2020 jsem dostal 
dopis z ČMKJ. Cituji: „Vážený pane poradce. Mezi chovateli 
(nejen těmi, co mají první vrh) se šíří nešvar – zasílají na PK 
již potvrzené PV s čipy. Jedná se o hrubé porušení směrnice… 
moc Vás prosím o spolupráci ,zda můžete chovatele upozornit, 
že PV musí být zaslána na PK mezi 3. a 4. týdnem věku štěňat 
–viz výňatek ze směrnice. Žádost o čísla zápisu musí být do-
ručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi  
3. a 4. týdnem věku štěňat. V tomto termínu je třeba požádat  
o zápisová čísla i v případě, že celý vrh bude označen čipem  
(žádost je zároveň dokladem pro evidenci vrhu na plemenné kni-
ze). Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně,  
a to pouze z doložených důvodů.“

Pověřená pracovnice pro barváře pí. Zuzana Velichová  
telefon: 601 336 434.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát pevné zdraví, to je 
v téhle době asi to nejdůležitější.

Samozřejmě přeji Všem mnoho úspěchů s barváři, mnoho 
krásných zážitků při dosledech.

Děkuji Všem chovatelům za dobrou spolupráci a přeji jim 
mnoho úspěšných vrhů.

 Horidooo!!!
 Ladislav Varvařovský
 Poradce chovu HB

zpráva poradCe CHovu pro HannoversKÉHo barváře
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Chovnost pozastavena V roce 2020 byli uchovněni psi HB
CAR z Rožnosvských pasek žádní

ENDY z Třítrubeckého polesí

Přehled chovu HB za roky
ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet chovných fen 20 24 22 24 22 15 16 20 17 17

Počet chovných psů 16 13 16 20 19 15 11 8 8 8

Počet vystavených doporučení ke krytí 18 17 12 25 10 4 7 7 7 8

z toho náhradní 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2

z toho nevyužité 2 0 1 0

Počet nezabřeznutých fen 9 1 7 9 1 1 1 2 2 2

Počet narozených stěňat

psů 34 32 17 42 30 8 21 16 18 16

fen 35 45 10 43 29 8 18 21 19 14

Sa 69 77 27 85 59 16 39 37 37 30

Počet ponechaných stěňat

psů 24 25 15 39 27 8 15 14 16 16

fen 27 34 7 35 28 8 13 15 17 13

Sa 51 59 22 74 55 16 28 29 33 29

Využití plemeníků v chovatelském roce 2020

Pl
m JMénO PSA Po
če

t k
ry

tí

z toho
Počet štěňat ve 

vrhu
Počet přiháše-

ných štěňat
Prům. počet 
štěňat na 

úspěš. neúsp. fena pes fena pes krytí vrh

HB Larix vom Schwarzenstein 1 1 0 3 2 3 2 5 5

HB Juno zo Starej hajnice 1 0 1 0 0 0 0 0 0

HB Haiko DE L´Etang  Dela Zembs 1 0 1 0 0 0 0 0 0

HB Car z Borečského lesa 1 1 0 3 3 3 3 3 3

HB Endy z Třítubeckého polesí 1 1 0 5 2 4 2 7 6

HB Nefrit Minas Ithilien 1 1 0 5 7 5 7 12 12

HB Car z Rožnovských pasek 2 0 2 0 0 0 0 0 0

CELKEM: 8 4 4 16 14 15 14 3,38 6,5

Chovní psi HB k 1. 1. 2021
Pl

m

Po
.č. JMénO PSA Ro
k 

na
ro

ze
ní

Do
sle

dy
 p

rů
m

. n
a 

ro
k

Vý
st

av
ní 

oc
en

ěn
í

Zkouška 
- cena

Krevní linie

Soutěže

DKK Majitel Telefon:Pb IHB M
or

. P
oh

.

Kr
uš

. D
er

by

Soutěže

ČR M
FK

HB 1 ARNY z Hrachovecké salaše 2014 15 V4 II. I. ENDY z Třítrubeckého polesí A/A Drobný Daniel 603887216

HB 2 CAR z Křivoklátských říjišť 2014 20 V2 II: I. GRON Minas Ithilien A/A Klemša David Ing. 724966987

HB 3 CAR z Borečského lesa 2014 20 V3 II. I. ELVIS von der Brandschmiede A/A Vrbica Tomáš

HB 4 HAIKO DE L´Etang DELA Zembs 2012 CACIB I. I. EROS vom Marienbrunn B/B Zavaďák Václav 606509480

HB 5 JUNO zo Starej hájnice 2012 20 V3 l. l. FAGAN zo Starej hájnice A/A Benda Martin 724244722

HB 6 NEFRIT Minas Ithilien 2014 20 V1,CAC l. ll. BENJI z Rožnovských pasek B/B Hýbner Stanislav 734621468

2. Reprodukce chovných zvířat u plemen BB a HB je přípustná u psů ode dne ukončení 17. měsíce do konce 9. kalendářního roku jeho života.



Chovné feny HB v ČR k 1. 1. 2021
Pl

m

Po
.č. JMénO FEnY Ro
k 

na
ro

ze
ní

Do
sle

dy
 p

rů
m

. n
a 

ro
k

Vý
st

av
ní 

oc
en

ěn
í

Krevní linie

Zkouška - cena

Soutěže

DKK Majitel Telefon:M
or

. P
oh

.

Kr
uš

. d
er

by

Soutěž

Pb IHB ČR M
FK

HB 1 AGÁTA z Hrachovecké salaše 2014 VD Endy z Třítrubeckého polesí l. ll. A/A Kocián Josef 720299674

HB 2 AIDA z Lázní svaté Markéty 2015 VD Faro Polominy II. I. A/A Jirkal Petr 739073401

HB 3 ALMA z Krásnice 2012 VD Aram StraLitz-ALT l. l. A/A Štochl Jaroslav 605536682

HB 4 ALMA z Revíru Radhošť 2012 R.CAC Aram StraLitz-ALT I. II. A/A Kučerová Dana 721278096

HB 5 AGGILA z Revíru Radhošť 2012 R.CAC Aram StraLitz-ALT I. I. A/A Mgr. Jurečka Antonín 602575128

HB 6 CINTY z Borečského lesa 2014 V2 Elvis von der Brandsschmiede I. I. A/A Hubík Hubert 606744012

HB 7 CIRA ze Lniště 2012 10 CAJC BOB Aram StraLitz-ALT II. I. - - - - A/A Štrach Petr 731464913

HB 8 CLEAR z Borečského lesa 2014 V2.R.CAC Elvis von der Brandsschmiede II: I. A/A Hryzlík Miloš Ing.

HB 9 DEBORA od Bystrckého mlýna 2012 CAJC BOB Aram StraLitz-ALT I. II. A/A Mvr.Vernerová Eva 724810753

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

HB 11 EMY z Rožnovských pasek 2014 V1, CAC Dalibor Kelet-Mecseki I. I. A/A Kopřiva Petr 603180756

HB 12 EISI z Prokopské hájenky 2014 VD1 Haiko de lEtang de la Zembs I. I. A/A Jiří Najnar

HB 13 KINCES Kaszopusztai 2014 21 V1, CAC Rábaparti Vadász Morgó ll. l. A/A Varvařovský Ladislav st. 606357847

HB 14 RUBY z Mědníku 2014 VD Bonifác z Plakenberka I. II. A/A Šafařík Josef 723084417

HB 15 UNESCA Osterwald 2015 37 V2 Ayk vom Gamsfleck l. l. A/A Havlíček Zdeněk Ing. 602749338

2. Reprodukce chovných zvířat u plemen BB a HB je přípustná ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončení 8. roku věku fen.
3. Krytí je možné povolit do ukončeného 8. roku věku feny. U fen, které ukončily 8. rok věku je možné nakrytí feny pouze se souhlasem klubu (poradcem chovu) a potvrzením veterinárního lékaře na začátku  
říje s dobrozdáním, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik.

Chovnost pozastavena V roce 2020 byly uchovněny feny HB
ARNY Vlčí halíř žádná

BORKA ze Lniště

Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů18
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Porovnání DKK za posledních 8 let
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%

BB 2016 HB 2016

A/A 16ks 48%
81%

A/A 15ks 88%
94%

B/B 11ks 33% B/A 1ks 6%

A/A 3ks 10%

19%

C/C 1ks 6% 6%

A/B 1ks 3%

B/A 1ks 3%

B/B 1ks 3%

BB 2017 HB 2017

A/A 9ks 50%

88,5%

A/A 11ks 57,9%

79%A/B 1ks 5,5% B/A 1ks 5,2%

B/B 6ks 33% B/B 3ks 15,9%

C/C 2ks 11,5% 11,5% C/B 1ks 5,2%

21%C/C 2ks 10,6%

D/D 1ks 5,2%

BB 2018 HB 2018

A/A 15ks 75%

90%

A/A 4ks 80%

80%A/B 0ks 0% B/A 0ks

B/B 5ks 15% A/B 0ks

A/C 1ks 2,5%

10%

C/C 1ks 20% 20%

C/C 1ks 2,5%

D/D 1ks 2,5%

E/C 1ks 2,5%

BB 2019 HB 2019

A/A 35ks 68,6%

90%

A/A 10ks 83,7%

92%A/B 0ks 0% C/B 1ks 8,3%

B/B 10ks 19,6% A/B 0ks

B/A 1ks 1,9% C/C 1ks 8,3 8%

A/C 1ks 1,9%

10%
C/C 2ks 3,9%

D/D 1ks 1,9%

E/C 1ks 1,9%

BB 2020 HB 2020

A/A 17ks 70,8%

100%

A/A 6ks 75%

100%A/B 0ks 0% C/B 2ks 25%

B/B 7ks 29,2% A/B 0ks

B/A 0ks 0% C/C 0ks 0% 0%

A/C 0ks 0%

0%
C/C 0ks 0%

D/D 0ks 0%

E/C 0ks 0%
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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 klubo-
vé výstavě minimálně jeden rok.

2. Pracovní zkoušky:
a) Psi - Pb I. nebo II. cena + IHb I. nebo II. cena 
b) Feny - Pb I. nebo II. cena + IHb I. nebo II. cena. 

3. Od 10. 2. 2015 musí být IHb uznatelná pro chovnost 
barváře vykonána za přítomnosti člena výboru, KK 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 KK, 
který je povinen zajistit svoji osobní nebo jim pověřeným 
členem klubu, kontrolu této zkoušky. Finanční náklady na 
tuto osobu plně uhradí klub. U jedinců, kde nebyla mož-
nost na IHb odzkoušení hlasitého štvaní, bude dodatečně 
hlasitost barváře odzkoušena a zapsána rozhodčím do PP 
(zkouškahlasitosti provedená na spárkaté zvěři dle ZŘ). 

4. Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří  
12 měsíců s maximálním poškozením 1/1 (B/B).

Upozornění:
Vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je 

pro ČMKCHB pověřen MVDr. Jaromír Ekr, Veterinár-
ní klinika Hradec Králové 4, Kukleny, Pražská 94/53,  

500 04 Hradec Králové telefon: 495 533 261, mobil  
pohotovost: 605 346 317.

5. Plnochrupost obou plemen.

6. Bonitace provedená poradcem chovu + rozhodčím 
z exteriéru od minimálního stáří 1 roku zapsaná do PP. 
(Měla by být posledním aktem uchovnění jedince). Pes  
i fena musí na bonitaci získat minimální počet bodů 61 
(velmi dobrý).

7. Fena může být kryta po třiceti měsících věku, jeden-
krát za dva roky. (V případě zahraničního krytí, může výbor  
určit jinak, ve prospěch nového genetického materiálu).

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 podmí-
něné onemocnění (epilepsie).

c) Klub nadále doporučuje účast svých členů na jarních 
svodech, zkouškách,výstavách a jiných kynologických  
akcích, pořádaných ČMMJ, ČMKJ a ČMKU.

V případě složení zkoušky IHb na zhaslém kusu,musí 
pes i fena prokázat štvaní a stavění v praxi při náhodném 
postřelu, za řádného svědectví člena ČMKCHB.

 
CHovnÉ podMínKy bavorsKýCH a HannoversKýCH barvářŮ

Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. IČO: 60150581
Adresa: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
Podmínky pro chovnost barváře: 

VýPIS Z PLEMEnné KnIHY – 2020 HAnnOVERSKý BARVář

Z Prokopské hájenky – Ladislav Varvařovský,  
Bohutín 24, 262 41 Bohutín
vrh: 14. 2. 2020
O: Endy z Třítrubeckého polesí, ČLP 5550/14
M: Kincses Kaszópusztai, ČLP 6397/18
Gron 7121, Gaston 7122, Gita 7123, Gery 7124, Gora 
7125, Gina 7126

Od Buchlov kamene – Petra Blechová,
Stupava 90, 686 01 Uh. Hradiště
vrh: 4. 3. 2020
O: Larix vom Schwarzenstein, VHI 3105
M: Unesca Osterwald, ČLP 6525/18
Brag 7128, Balerion 7129, Brien 7130, Bondi 7131, Breta 
7132

Z Jelení louky – Hubert Hubík, 
Stříbrnice 24, 788 32 Staré město
vrh: 27. 5. 2020
O: Nentfrit Minas Ithilien, ČLP 6057/15
M: Cinty z Borečského lesa, ČLP 6172/19
Fendy 7175, Fill 7176, Flok 7177, Flop 7178, Floyd 7179, 
Fox 7180, Fron 7181, Fany 7182, Fatima 7183, Fatty 
7184, Fíbí 7185, Freya 7186

Z Mědníku – Josef Šafařík,
Pod hradem 161, 34806 Přimda
vrh: 30. 7. 2020
O: Car z Borečského lesa, ČLP 6167/20
M: Ruby z Mědníku, ČLP 6309/19
Tar 7219, Tago 7220, Taso 7221, Targa 7222, Tana 7223, 
Tara 7224



Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisních čísel:
1. Čísla přiděluje pracoviště plemenné knihy ČMKU  
pověřené vedením číselné řady příslušného plemene.
2. Čísla jsou podle praxe na pracovišti plemenné knihy 
přidělována na:

a) Formulář „Žádanka o tetovací čísla“ 
b) Přihlášku k zápisu štěňat (vrhu)

3. O čísla může žádat:
a) Přímo chovatel
b) Chovatel prostřednictvím klubového poradce  

chovu. Způsob určuje PK a klub.
4. Žádost o čísla musí obsahovat následující údaje:

-plemeno, popř. ráz a barvu
-název chovatelské stanice
-jméno, příjmení, adresu a PSČ chovatele
-datum narození vrhu
-datum krytí v případě, že se žádá na formulář  

přihlášky k zápisu štěňat
-jména štěňat a jejich pohlaví, popř. barvu
-jména a čísla zápisu otce i matky vrhu
-kolonku pro přidělená čísla
-může obsahovat kolonku pro potvrzení tetování  

či označení čipem
-souhlas/nesouhlas chovatele se zveřejněním jmena, 

adresy, příp. telefonu zájemcům o plemeno 
-datum a podpis chovatele
-razítko a podpis chovatelského klubu popř. poradce 

chovu

Žádost o čísla musí být doručena příslušnému praco-
višti plemenné knihy nejpozději mezi 3. až 4. týdnem 
věku štěňat. V tomto termínu je třeba požádat o zápi-
sová čísla i v případě, že celý vrh bude označen čipem 
(žádost je zároveň dokladem pro evidenci vrhu na ple-
menné knize).Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat 
pouze výjímečně a to pouze z doložených důvodů.

Přidělení čísel je stvrzeno razítkem pracoviště  
a podpisem pracovníka, který čísla přidělil. Pracoviště  
plemenné knihy přidělí čísla do 10 dnů po jejich doruče-
ní. Formulář s přidělenými čísly se odesílá na uvedenou 
adresu chovatele, pokud není klubem stanoveno jinak.

V případě, že jsou pro jedno plemeno vydány PP  
různými pracovišti, vydává čísla pověřené pracoviště 
plemenné knihy, (berte v úvahu, že od roku 2020 musí 
být všechna štěňata čipovaná).

 Ladislav Varvařovský,
 hlavní poradce chovu ČMKCHB

upozornĚní pro CHovatele ! ! !
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zpráva výCviKáře za roK 2020

Vážení členové klubu chovatelů barvářů a příznivci  
tohoto krásného plemene. Loňský rok byl pro nás všechny 
specifický a bohužel některé věci se dotkly i lovecké kyno-
logie včetně barvářů. Od začátku roku 2020 začala probíhat 
inovace v  podobě elektronického přihlašování zkoušek, 
zapisování a vyhodnocovaní. Bohužel, díky situaci, která 
nastala v celé zemi nešlo řádně proškolit všechny rozhod-
čí z výkonu, ale postupem času se situace zlepšila a snad  
i díky jednatelům jednotlivých ,,omsů“, kteří proškoleni byli 
a pomohli rozhodčím se všechno podařilo zdárně vyřešit  
a nyní vše funguje, jak má

Bohužel, opatření, která nyní stále platí a v  loňském 
roce tomu nebylo jinak, se alespoň pár ,,omsům“ podařilo  
uspořádat předběžné zkoušky barvářů. Jinak tomu nebylo, 
ani co se týče Individuálních zkoušek barvářů. Bohužel ani 
jako klub nedokážem tuto situaci ovlivnit a Okresní mys-
livecké spolky jakožto pořadatelé zkoušek museli veškeré 
zkoušky zrušit nebo pozastavit. Tato veškerá omezení se do-
tknou nás všech ve všech možných směrech i co se týče chovu  
a lovecké upotřebitelnosti psů. Letošní rok bude snad o mno-
ho lepší a vše se vrátí do starých kolejí a předběžné zkoušky 
a veškeré zkoušky budou opět probíhat. Na tyto zkoušky pů-
jdou psi starší, vyspělejší a třeba i úroveň práce na stopách 
bude o mnoho lepší než v letech minulých.

V loňském roce byla také spuštěna aplikace ,,Dosled bar-
vářem“. Patří se za to poděkovat kolektivu kolem p. Němce, 
který tuto aplikaci vymysleli a dali do chodu. Vypadá, že 
to přineslo a snad i dále bude přinášet své ovoce a mezi 
širokou mysliveckou veřejnost se dostane do podvědomí 
barvář jako pes, který opravdu ten, pro mnoho lovců ztra-
cený kus, dosleduje. Na vůdcích nyní je, aby dokázali těch-
to pracovních příležitostí využít a začali s barváři pracovat 
na pobarvených stopách tak jak to má být! 

Letos by mělo dle plánu akcí proběhnout několik  
zkoušek, soutěží, včetně celostátní soutěže na Kladské.  
Přejme si, aby už bylo vše v pořádku a my všichni příznivci 
pracovního plemene, jakým barvář bezpochyby je, si mohli 
tyto akce užít v kruhu barvářníků.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zdravě uvažujícím 
vůdcům, rozhodčím a všem, kteří zasvětili život barvářům 
a myslí to s tímto krásným pracovním plemenem dobře. 
 Nekl Marek,
 výcvikář ČMKCHB
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Předběžné zkoušky barvářů 2020
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OMS Plzen VR-Mojmír Kabát/ Ing. David Bauch, Jiří Strnad, 5. 9. 2020
Bára z Nového Fojtova BB 4 4 4 4 4 4 4 248 1

Ciro z Nového Fojtova BB 3 4 3 4 4 4 4 214 2

Brix z Nového Fojtova BB 3 4 4 4 4 4 4 224 2

Casey z Nového Fojtova BB 3 4 3 4 4 4 4 190 2

Ebi z Lifer BB 4 1 4 2 4 4 3 160 3

OMS Teplice VR-Josef Šafařík/ Vladimír Solar, Radek Hasenohrl, 5. 9. 2020
Sir z Mědníku BB 4 3 2 4 4 4 4 214 1

Beret z Romanova chovu BB 3 4 2 4 4 3 4 202 2

Gero z Petrovskej doliny BB 3 2 2 4 4 4 3 176 2

OMS Domažlice VR-Václav Procházka/ Ing. David Bauch, Mojmír Kabát, 3. 10. 2020
Argo ze Lhotické chaloupky BB 3 3 4 4 4 4 4 214 2

Cyndy od Milonského potoka BB 3 4 2 3 4 4 3 188 2

Brux z Romanova chovu BB 2 4 4 4 4 4 3 194 3

Beret z Romanova chovu BB 2 4 2 4 4 4 3 158 3

Aran z Tvrze Doubravka HB 0 4 0 NEOBSTÁL

Bailey z Mlžných pustin BB 3 0 NEOBSTÁL

OMS Jablonec nad nisou VR-Pavel Bejček/ Václav Langr, Jan novotný, 5. 12. 2020
Alma ze Smrčníku BB 3 4 2 4 4 4 4 204 2

Chan Devana HB 3 3 2 3 4 4 4 188 2

Axa z obory pod Strýcem BB 2 4 4 3 4 4 4 198 3

pb. bartoŠoviCe



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů24

 Individuální hlavní zkoušky BARVářŮ – 2020
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Rozhodčí OMS

1 20.1.2020 Car z Borečského lesa HB jelení 4 3 4 3 4 248 1 Hubík H. Šumperk

2 24.1.2020 Bessy Luková dolina HB jelení 4 4 4 184 1 Fojtášek R. Vsetín

3 30.1.2020 Afra z Mintuchovho dvora BB sičí 3 4 4 3 4 228 2 Vrba R. Šumperk

4 1.3.2020 Aron z Jedlové BB jelení 4 4 4 4 4 264 1 Hubík H. Šumperk

5 3.3.2020 Aida z Vitorazských blat BB jelení 4 4 4 4 4 264 1 Jeřábek J. Teplice

6 17.5.2020 Missa Jasanový hřeben BB dančí 4 3 4 3 4 248 1 Hásenohrl R. K.Vary

7 5.9.2020 Baron od Naší kapličky BB jelení 4 4 4 184 1 Mostecký J. Čes. Buděj.

8 27.9.2020 Fanny od Laka jezera BB jelení 4 3 4 4 4 254 1 Hlisnikovsky J. Frýdek-Místek

9 29.9.2020 Jambi z Litovských revúc BB jelení 4 3 4 4 4 254 1 Hasenohrl R. K.Vary

10 31.10.2020 Brenna z Nového Fojtova BB černá 4 4 4 4 4 324 1 Veleba Z. Znojmo

11 5.12.2020 Bea z Nového Fojtova BB sičí 4 3 4 4 4 254 1 Hasenohrl R. Plzen

12 31.12.2020 Bessi z Kamnácké myslivny BB černá 4 4 3 4 218 3 Bareš P. Hodonín

Rok 2019

Soudcovské tabulky byly zaslány až v roce 2020

18 11.12.2019 Bára z Nového Fojtova BB černá 3 3 4 4 4 284 2 Bareš P. Most
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Dosledy - 2020
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Vodolan Luboš Brita od naší Kapličky BB 42 21 50 21 12 9 1 009 79 931 204 060 283 991 1 212 3 3

Trojka Roman Freya Klobušice BB 41 24 58 20 20 1 1 301 74 960 104 000 178 960 2 150 7 7

Němec Josef Brok od Hulického jezera BB 36 25 69 6 30 0 910 20 370 20 000 40 370 2 023 11 10

Linhart Daniel Argo z Lazeckého lesa BB 30 19 63 7 20 3 760 33 250 70 000 103 250 940 7 7

Antl Ondřej Harry z Pučikovho dvora BB 29 18 62 8 19 2 708 34 324 37 500 71 824 1 359 7 7

Šíma Miroslav Bard ze Skalního BB 22 12 55 13 9 0 528 30 220 13 000 43 220 801 2 3

Bejčková Monika Briy od Sedmi pytláků BB 17 13 77 1 14 2 450 22 290 17 000 39 290 1 446 3 3

Langr Václav César spod Vápenných bokov BB 16 12 75 6 10 0 574 32 180 57 000 89 180 676 0 0

Havel Josef Chart Jelení cesta BB 12 7 58 2 8 2 194 9 000 0 9 000 1 345 4 5

Machek Pavel Besy z Maliníku BB 11 8 73 5 6 0 240 0 0 0 1 315 2 2

Beránek Vít Bonifac z Hrachoveckej salaše HB 11 8 73 7 4 0 531 29 127 40 000 69 127 1 359 3 3

Hryzlík Miloš Clear z Borečského lesa HB 10 10 100 3 7 0 364 16 780 0 16 780 370 4 5

Štefan Martin Amalka z Hromové hory BB 8 4 50 2 6 0 155 6 450 0 6 450 875 2 2

Hubík Hubert Cinty z Borečského lesa HB 6 4 67 2 4 0 255 16 440 32 000 48 440 1 825 2 1

Surman Václav Taffi Taffi ze Zwierzynieckiej Ostoi BB 6 5 83 4 2 0 432 15 695 25 000 40 695 1 067 0 0

Jirkovký Martin Mat Huculska dolina BB 6 3 50 3 3 0 137 2 740 0 2 740 569 0 0

Španihel Jindřich Fanny od Laka jezera BB 5 4 80 5 0 0 320 13 300 35 700 49 000 390 1 1

Lukeš Milan Bora z Jezovčin BB 5 3 60 2 2 1 97 4 090 0 4 090 146 0 0

Lizna Tomáš Arny z Jedlové BB 5 3 60 0 3 2 170 0 0 0 375 0 1

Brychta Martin Bor spod Malenice BB 5 5 100 0 3 2 150 6 250 18 000 24 250 736 0 0

Votava Štěpán Dita z Lifer BB 3 3 100 2 1 0 100 4 800 0 4 800 833 2 2

Pova Stanislav Ciro z Nového Fojtova BB 3 2 67 3 0 0 48 960 0 960 147 0 0

Trojan Zdeněk Jena Vrátna dolina BB 2 2 100 0 2 0 95 144 750 2 000 146 750 1 575 1 1

Můčka Lukáš Atina z Hornických skal BB 2 1 50 0 2 0 80 4 000 0 4 000 800 1 0

Carda Josef Aida Luková dolina BB 1 1 100 0 1 0 45 40 500 0 40 500 300 0 0

Bareš Pavel Lord Vrátna dolina BB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 000 0 0

Býma Jakub Alma spod Rovnej hole BB 10 7 70 3 4 0 435 22 365 31 000 53 365 318 3 3

Horálek Ladislav Bor od Paseckého zvonu BB 15 12 83 11 1 0 457 24 470 45 000 69 470 750 2 2

Žáček Jiří Black Velvet z Mlžných pustin BB 13 12 90 5 5 2 553 35 400 0 35 400 570 2 4

Rajniš Václav Berta z Cínoveckého vrchu BB 53 31 67 8 19 4 1 496 69 390 101 000 170 390 1 324 14 15

Rajniš Václav Eron Mútnanská dolina BB 23 12 55 2 8 2 457 18 760 5 000 23 760 641 3 3

Hasenohrl Radek Dolly z Invetkinho dvora BB 71 51 73 54 14 3 3 033 691 395 438 19 19

Rittichová Radka Bony z Týmova BB 13 10 70 8 2 0 23 760 46 000 69 760 770 5 5

Varvařovský Ladislav st. Endy z Třítrubeckého polesí HB 13 11 81 7 3 1 653 25 172 53 000 78 172 1 250 3 3

Varvařovský Ladislav st. Kincses Kaszopustai HB 28 21 73 14 6 1 1 250 68 250 32 300 100 550 1 150 11 13

Varvařovský Ladislav ml. Dessi z Prokopské hájenky HB 28 20 66 13 7 0 820 36 000 72 500 108 500 1 150 11 12

Gryc Jaroslav Dant z Lifer BB 8 4 50 2 0 2 215 14 450 54 000 68 450 550 3 3

Vokoun Viktor Nensi z Chorvata BB 19 18 96 16 2 0 580 4 4

Šafařík Josef Ruby z Mědníku HB 3 3 100 2 1 0 150 9 000 9 000 2 2

Šafařík Josef Alma von Lischnitz BB 5 5 100 2 2 1 180 10 800 10 800 380 3 3

Jaroslav Petr Ebro z Fuksovy láje BB 6 4 70 0 3 1 145 5 800 5 800 1 050 1 1

Brychnáč František Aida z Vitorazských Blat BB 19 13 68 11 2 0 843 40 090 99 500 139 590 1 189 10 10

Nekl Marek Athos Brodky BB 71 50 70 16 22 12 2 700 108 000 363 250 471 750 1 100 25 24

Břetislav Jemelka Aris Sylva zovolum HB 8 6 80 5 1 0 370 18 500 75000 93500 1 300 3 3

Blechová + Havlíček Unesca Osterwald HB 51 34 67 19 12 3 1530 61 200 40 000 101 200 1 123 3 3

Celkem 792 541 321 302 56 24 940 1 233 814 1 692 810 3 618 519 189 195
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zpráva MatriKáře Klubu čMKCHb, z.s. za roK 2020

Vážení přátelé,
Rok se s rokem sešel a já opět píši zprávu matriká-

ře. V tomto roce klub čítal až 603 členů. K 1. 1. 2021 
má klub 511 řádných členů. Dva ještě nemají dořešeno 
řádné členství. Finančně mají vše vypořádáno, ale ne-
podali si dle stanov přihlášku. Pokud tak učiní, výbor 
o nich bude jednat a pokud se nevyskytne nějaký pro-
blém, tak se opět stanou řádnými členy. K 31. 12. 2020 
 si 88 lidí ukončilo členství v klubu. Je to téměř 15% členské  
základny. Prosím všechny, kteří si nedopatřením (tím,  
že si zapomněli do 31. 12. 2020 zaplatit členský příspě-
vek na rok 2021) ukončili členství, aby mi co nejdříve 
zaslali přihlášku a uhradili příspěvek ve výši 300 Kč a za-
platili 500 Kč zápisného. Pak budou výborem projednání  
a opět se stanou řádnými členy klubu.

Vzhledem k omezenému setkávání a tím i omezené 
možnosti výboru schvalovat nové členy, bylo v roce 2020  
přikročeno i k přijímání členů korespondenčně přes  
emaily. Po vyjádření všech členů výboru bylo následně vy-
dáno „Rozhodnutí výboru o vzniku členství“, které bylo 
následně umístěno na web. V tomto systému bude výbor  
i nadále pokračovat až do uvolnění opatření, aby se zbytečně  
neprodlužovalo čekání na členství.  

V roce 2020 došlo ke změně ve vedení matriky. Matrika 
byla doposud vedena v programu Excel a údaje z matri-
ky byly dávány na web několikrát za rok. Jeden z našich 
členů, pan Josef Němec, se ujal tvorby aplikace ČMKCHB, 
nyní je matrika vedena v této aplikaci. Aplikace má daleko 
více funkcí než jen vedení matriky. O tom se zmíním níže.  
Aplikace byla smluvně dána do užívání klubu a data poři-
zovaná v aplikaci jsou majetkem klubu. Aplikace pracuje na 
základě emailu jednotlivých členů. Proto bych váš všechny, 
kteří ještě nejste k této aplikaci připojeni, chtěl požádat  
o zaslání vašeho aktuálního soukromého emailu, který  
používáte. U některých členů, zejména pracovníků LČR, 
mám v matrice uvedeny služební emaily. Se služebními emai-
ly je problém. Mají většinou u firem větší stupeň ochrany  
a emaily posílané z naší aplikace, většinou odfiltrují a člen 
pak žádný email z naší aplikace neobdrží. Také nelze více 
členů připojit na jeden email. Každý člen tak musí mít svůj 
vlastní. Na základě emailu je v aplikaci identifikován. 

Nyní se trochu pokusím popsat aplikaci, kterou má 
klub v užívání.

PřIHLáŠENí dO aPLIKaCE
Pro přihlášení do aplikace musím zaslat matrikáři klubu 

svůj soukromý email. Na tento email mi matrikář klubu 
zašle zvací email. Po obdržení zvacího emailu musím do 
24 hodin klepnout na odkaz v emailové stránce a tím se 
dostanu na registrační stránku aplikace. Následně si mu-
sím zvolit šestimístné heslo a uložit si jej. Poté se dostanu 
do aplikace a mohu prohlížet všechny zpřístupněné údaje. 

Množství údajů je jednotlivým členům zpřístupněno na 
základě funkce v klubu. Po přihlášení do aplikace si též 
mohu přečíst podrobný popis aplikace, který je umístěn 
vpravo dole.

FUNKCE aPLIKaCE
	elektronická matrika členů ČMKCHB
	Podrobný přehled bavorských a hannoverských 
 barvářů s elektronickým rodokmenem
	Přehled aktuálně chovných jedinců 
 v ČR a na Slovensku
	Přehled chovatelských stanic
	Evidence dosledů
	Nabídka dosledů pro mysliveckou veřejnost

ELEKTrONICKá MaTrIKa ČLENů ČMKCHB
Elektronická matrika členů má několik výhod. Přihláše-

ný člen tam vidí aktuálnější údaje oproti webu. Vidí tam své 
údaje a v případě, že nejsou aktuální, tak může prostřed-
nictvím této aplikace navrhnou matrikáři jejich změnu. 
Pokud matrikář navrženou změnu schválí, tak jsou údaje 
člena změněny. Umožňuje matrikáři napsat členům email 
i s přílohou. Možná už někdo zaregistroval, že mu přišel 
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email s upozorněním na končící členství. Tímto může být 
člen informován na konec platnosti členství a neopome-
ne včas zaslat platbu členského příspěvku. Také je možno  
obdržet od klubu jinou důležitou zprávu.

EVIdENCE dOSLEdů
Každý z přihlášených členů si zde může vést evidenci 

dosledů. Podrobné údaje o dosledu vidí pouze ten, kdo 
je vyplňuje. Ostatní vidí pouze sumární údaje. Pokud si 
vedu elektronickou evidenci dosledů, tak si nemusím 
pamatovat, že musím do určitého termínu zaslat evi-
denci dosledů výcvikáři. Ten je schopen si ji vytáhnout  
z aplikace sám. Povinnost vést elektronickou evidenci 
mají ti, kteří jsou zapsáni v nabídce dosledů pro myslivec-

kou veřejnost. Je to hlavně pro kontrolu, jak je tato služba  
u myslivecké veřejnosti úspěšná. Evidence dosledů slouží 
též jako podklad pro prezentaci klubu. Proto bych chtěl 
požádat všechny členy, aby byla využívána.

NaBídKa dOSLEdů PrO MySLIVECKOU 
VEřEJNOST

V nabídce dosledů pro mysliveckou veřejnost jsou  
zapsáni naši členové, kteří za splnění určitých základních 
požadavků klubu nabízí možnost provádění dosledů v urči-
té oblasti. Více se o tomto bude zmiňovat pan Josef Němec  
v samostatném článku.

O dalších funkcích, která tato aplikace umožňuje si 
můžete přečíst přímo v aplikaci, když kliknete na „Popis  
aplikace“.

Závěrem bych chtěl požádat všechny oblasti k zodpo-
vědnému přístupu k procesu přijímání nových členů.  
Přijímejme jen ty, kteří mají skutečný zájem v oblastech 
pracovat, a ne si jen pořídit štěně s vinětou.

Všem přeji mnoho úspěšných dosledů se svými svěřenci.
 Ota Buršík, matrikář
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seznaM členŮ čMKCHb, z.s. dle oblastí

K 1. lednu 2021

Ob
la

st

Jméno Zaplaceno Číslo člena

6 Adam Jaroslav 2021 1679368

7 Adam Miroslav Bc. 2021 2743111

5 Adamec Václav 2022 3578901

6 Adámek Zdeněk 2021 282675623

14 Alexa Július,Ing. 2100 41437001

13 Antl Ondřej 2021 3451367932

5 Báča František Ing. 2100 7578811

5 Bačová Hana Ing. 2023 368578811

11 Balín Václav 2022 614833005

4 Bareš Pavel 2022 584454962

7 Bárt Jaroslav 2021 592744001

8 Bárta Petr 2022 427828163

4 Bartošová Anna 2021 514450346

11 Bauch David  Ing. 2022 111134201

N Baumann Brigitte 2100 507009627

N Baumann Rainer 2100 511009627

1 Bečvář Ladislav 2021 17125101

5 Bednář Dušan 2023 314579069

2 Bejček Pavel 2100 19246362

13 Bejčková Monika Ing. 2021 6211367915

12 Bejlek Antonín 2021 3461226711

2 Bekr Radek 2022 8247124

13 Benda Jiří DiiS 2022 100000364

8 Benda Martin 2021 493825101

7 Benešová Lenka 2021 20736018

4 Beran Jiří  Ing. 2021 21454954

2 Beránek Vít 2022 23247125

11 Berkovec Jiří 2021 241133501

15 Bíca Vojtěch 2100 3901537005

13 Bláha Ctibor Ing. 2021 1971338001

13 Blažej Pavel 2022 1691369154

11 Blažek Karel Bc. 2021 4651134601

12 Blažek Pavel JUDr. 2021 100000650

2 Blažek Zdeněk 2100 30246601

6 Blechová Petra 2027 33668601

N Böhm Andreas Chr 
Dr.Med.Vet

2021 513028259

6 Bořil Zdeněk 2021 434678306

6 Brabec Pavel 2023 466659443

4 Brunst Rudolf 2021 265459445

1 Brychnáč František 2022 25158266

10 Brychta Lubomír Ing. 2100 572735301

14 Brychta Martin 2021 2171437333

5 Březina František Ing. 2021 100000671

6 Březina Vladan 2021 452674235

12 Bumba  Petr ml. 2021 100000262

12 Bumba Petr 2021 100000260

12 Burda Lukáš 2021 3381226255

4 Burian Libor  Ing. 2024 43451601

6 Buriánek Petr 2021 502676325

N Burkhart Hubertus Dr. 2021 526001099

10 Bursa Miloslav 2021 4761034958

1 Buršík Ota 2024 44140751

7 Buřil Stanislav 2100 45735801

5 Býma Jakub Ing. 2021 46578801

4 Carda Josef 2021 47451741

3 Čechotovský Alois 2100 52354342

6 Čechová Petra 2028 288678324

4 Čejchan Jaroslav 2023 294454957

12 Černý Alois  Ing. 2021 2751225208

7 Černý Jan 2021 115736221

2 Černý Jiří 2023 430246311

4 Černý Zdeněk 2021 467453901

6 Červenka Luděk 2021 547674762

11 Čeřovský Vladimír 2022 571134201

13 Darmopil Dan 2022 4191366434

5 Demel Petr 2021 100000199

5 Derner Jiří  Ing. 2021 61578821

5 Diviš Vladimír Ing. 2021 15578901

6 Dobiáš Igor 2021 308675644

6 Dohnálek Josef 2021 6600669611

13 Doležal Jindřich 2022 641368304

13 Doležal Milan 2021 1061366475

13 Doležel Ladislav 2021 6301367906

6 Dorňák Vojtěch 2023 100000679

4 Dörner Bedřich 2100 66451791

3 Drobný Daniel 2021 537350801

12 Drtil František Ing. 2023 1221238101

6 Dubový Vlastimil Ing. 2023 154674743

6 Dulava Jiří Ing. 2021 100000674

14 Dvořák Daniel 2022 681437901

3 Fadrhons Jan 2021 276329443

11 Fekl Vlastimil 2021 731133209

9 Fencl Vlastimil 2100 74933012

5 Fiala Aleš 2022 76578985

4 Ficenec Miroslav 2022 79451601

4 Fišer Martin 2021 447451754

5 Flášar František  Ing. 2022 82578325

6 Fojtášek Robert 2021 84675661

6 Foltýn Otakar  Mgr. 2100 86676804

14 Fríd Jan 2021 891438301

N Friedrich Wilfried 2021 551002829

10 Frisch Josef 2022 3771034806

6 Fryzelka Pavel   Ing. 2021 91676321

13 Ganzvohl Josef 2023 4921358856

1 Gebhart Stanislav 2022 291141115

6 Gora Miroslav 2021 94673701

13 Gottvaldová Zuzana  Ing. 2022 951362800

13 Hájek Michal 2022 1861356904

11 Hajžman Josef 2021 1001133442

5 Haltmar Leoš 2100 103578832

12 Hamata Jiří 2022 3911227023

5 Hanák Stanislav 2021 6650557101

6 Haničák Tomáš 2021 633675604

1 Hanousek Tomáš ing. 2023 63140337

15 Hartmann Zbyněk,  
Ing, CSc

2100 1081537856

N Härtner Norman 2021 552001665

7 Hasenöhrl Radek 2022 109743201

6 Hasoň Pavel 2023 570668772

6 Hauerland František 2021 111668755

15 Havel Josef Ing. 2023 4801537341

6 Havlíček Zdeněk   Ing. 2026 112668601

13 Havlín Jaroslav 2025 5121369110

8 Havran Leoš 2023 62825202

2 Hejral Jaroslav 2100 323251101

10 Henzlová Alice 2023 4221043191

8 Hepner Jaroslav 2022 105826751

7 Herzán Antonín 2023 118743121

4 Herzán Václav 2021 133451771

3 Heřman Milan 2021 100000657

2 Hlaváč Jiří 2100 119241201

13 Hlaváček Ladislav 2023 5891367401

6 Hlisnikovský Josef 2023 121673951

7 Hofman Vlastislav 2030 92743801

4 Hojný Aleš Bc. 2021 475450011

13 Holešovský Jaroslav 2021 601366447

13 Holíková Yvetta 2022 100000180

1 Honz Petr Ing. 2022 168119000

1 Honzík Jan  Dis. 2021 127140801

6 Horáček Jiří  Ing. 2023 128675606

15 Horáček Miloslav  Ing. 2021 1291537901

5 Horák Pavel 2022 5557101

13 Horák Štěpán 2021 1241361900

5 Horálek Ladislav 2021 277578985

10 Houf Josef 2021 1321043001

5 Hovad Zdeněk  Ing. 2021 134578701

5 Hroch Roman 2021 120578357

13 Hrstka Radim 2021 481367922
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6 Hrůzek Vladimír 2021 136674401

3 Hryzlík Miloš Ing. 2021 297328935

N Hüber Eva 2024 137051427

N Hüber Rüdiger 2024 138051427

5 Hubík Hubert 2021 139578832

5 Hubík Hubert Ing. 2021 28579803

2 Hubíková Veronika  Ing. 2022 140247124

13 Hudec Zdeněk 2021 6351379862

8 Hůrka František 2100 141833845

6 Hýbner Stanislav 2021 143679336

11 Hynčík Karel 2100 1441134506

7 Charvát Milan 2021 145743003

4 Izák Aleš 2022 146451791

4 Izák Josef 2100 147451601

6 Jadrníček Jan  Ing. 2021 148675652

13 Jager Josef  Judr. 2100 1491362000

6 Janásek Libor  Ing. 2021 150678307

11 Jandík Martin 2021 4241133601

6 Jangot Jiří 2022 70676317

6 Janík Milan 2100 153675606

7 Janovský Milan 2021 177733141

13 Jašová Lydie  Ing 2021 1561359442

1 Jemelka Břetislav 2021 158140747

1 Jemelka Břetislav st. 2021 558140801

1 Jeřábek Josef  Ing. 2023 159141501

11 Jindřich Jindřich 2021 4841133401

7 Jirkovský Martin 2021 625727053

3 Jiřička Pavel 2022 289354351

7 Jiřík Eduard 2021 555734192

12 Juráň Martin Bc. 2021 971226221

11 Kabát Mojmír 2100 1141134201

11 Kadera Jiří Ing. 2021 1621133401

9 Kadlec Jakub 2021 100000659

14 Kalafut Jan Ing. 2022 100000113

5 Kalousek Ladislav 2021 620556301

5 Kamp Miloš 2022 170578832

6 Kantor Tomász 2021 171673997

3 Kapras Josef 2025 519350782

N Kastner Peter 2021 553009627

4 Kašparová Eva Mgr. 2021 523454954

11 Kec Jiří ing. 2021 501134192

9 Keller Jindřich 2022 491943401

14 Keltner Martin Ing. 2021 4871438301

14 Keltnerová Renata  Bc.Ing. 2021 1791438301

11 Kitzberger Jan 2023 4811134401

2 Kitzler Lubor 2025 100000339

11 Klail Miloslav Ing. 2021 5201133003

6 Klement Aleš 2024 183678361

13 Klement Richard Ing. 2021 1331366449

7 Klementová Barbora Bc. 2021 152736453

7 Klemša David Ing. 2021 612736272

13 Kobera Václav 2100 1851359102

13 Kocián Josef 2022 5251358823

N Köhler Ulrich 2021 556009244

13 Koláček František 2022 1871367922

14 Kolářová Kateřina 2021 100000651

6 Koňařík Martin Ing. 2022 100000673

6 Konečný Josef 2100 272676333

13 Koníček Jan 2021 2061369674

12 Konopásek František 2021 1921226101

11 Kopačka Josef Ing 2022 1941134201

6 Kopecký Jan  Ing. 2021 195675701

10 Kopp Jan 2021 6161033202

13 Korbář Josef 2025 1515167961

5 Korger Karel 2021 100000429

15 Kořenský Václav 2021 5911538232

13 Kořínek Miroslav 2021 5871367961

13 Kosina Ivan Ing. 2021 4091369165

6 Kotek Zdeněk 2023 100000678

14 Kotrc Karel 2022 4501438444

7 Kotrla Pavel 2100 204736235

5 Kouba Josef 2022 205579064

9 Koukolík Lukáš 2021 392933101

6 Kováčik Julius 2100 209679008

8 Král Martin 2021 28825901

4 Kramář Pavel ing. 2021 211456164

6 Krátký Ondřej 2021 212679395

7 Kraus Marek 2021 215727715

9 Kraus Radim 2021 586933162

8 Krejzek Rostislav Ing. 2022 459826743

6 Krop Vladislav 2100 219673995

15 Kropík Vladimír 2022 2201537401

N Krüger Uwe 2021 557030938

11 Krulec Zdeněk 2023 5951134142

14 Kříha Jaromír Ing. 2021 2221438501

13 Kříž Michal Ing. 2021 6631367902

2 Kubiš Milan ml 2021 225247002

13 Kučera František 2100 2261366434

3 Kučera Jiří Judr. 2021 565354204

3 Kučerová Dana 2021 405354101

6 Kuděla Aleš 2021 568674741

5 Kuchař Miloš 2022 173579852

5 Kunčar Zdeněk 2021 641578991

11 Kváš Vladimír  Ing. 2021 2311139181

2 Lalák Jan 2021 100000396

2 Lalák Milan 2021 100000393

2 Langr Václav 2022 234246804

6 Lebeda Petr Ing. 2021 236674752

4 Líbal Josef 2100 238451764

9 Liehmann Kateřina 2021 100000660

13 Lizna Tomáš Ing. 2021 6191356802

8 Loskot Jiří 2021 241833845

5 Loufek Jiří 2022 65551725

2 Ludvík Radek 2022 100000228

13 Lujc Jan Ing. 2022 100000666

9 Lukáč Martin 2021 313913000

6 Lukáš Vojtěch 2021 431668732

9 Lukeš Milan 2021 609933152

13 Luža Radek 2021 100000353

4 Macek Jan 2100 243451761

6 Macek Leoš 2021 6676331

5 Maco Ivan 2100 244556154

4 Mader Josef 2100 245451601

4 Mader Tomáš 2021 246451601

15 Machek Pavel 2023 5981538203

14 Majer Ivan Ing. 2022 2491438443

1 Makovička Otakar 2021 250141704

6 Malčík Vít 2021 531577900

15 Malecha Milan Ing. 2022 5741537365

6 Malík Lukáš 2021 252675604

2 Malinovský Karel 2021 253229442

11 Marčík Karel Ing. 2022 831133901

6 Mareček Lukáš Ing. 2021 100000677

7 Mašek Přemysl  st. 2021 256743151

7 Mašek Přemysl ml 2021 257743151

7 Mašlanka Tadeáš  MuDr. 2022 254736237

6 Mazůrek Miroslav 2021 100000403

2 Mejsnar Jan Ing. 2022 605246849

7 Melichar Antonín 2022 31727704

N Menke Oliver 2021 559030855

6 Michalčák Jan 2024 495678501

13 Michalčík Petr 2023 1671369701

6 Michálek Pavel 2023 264679401

13 Minařík Zdeněk 2021 4901366443

5 Mládková Iveta Ing. 2021 196527051

2 Mlejnek Bořek 2024 266246861

N Moldenhauer Grit 2021 560001737

11 Moller Ladislav 2021 901134543

15 Mostecký Jiří Ing. 2022 2671539111

8 Mraček Jiří 2021 6660833845

1 Mráček Petr 2021 612141201

6 Můčka Lukáš Ing. 2023 175679201

5 Mutina Stanislav 2021 273578962

10 Myslivec Josef 2100 2741034806

5 Navrátil Jiří ing. 2022 597578814

6 Navrátil Radim 2022 411668771

5 Nechuta Jiří Ing. 2022 200556943

12 Nekl Marek Bc. 2022 5151226231

1 Němec Josef 2025 100000676

6 Němec Přemysl 2021 100000496

1 Němec Stanislav Ing. 2025 527141901

13 Němeček Richard Ing. 2021 6341361300

6 Nerad Jaroslav Ing. 2022 12639456

4 Nespěšný Milan 2021 545456982

6 Novák Milan 2022 600676875

1 Novotný Jan 2100 166146365
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5 Novotný Karel 2100 286556943

7 Novotný Ladislav 2021 287736272

4 Novotný Martin Ing. 2021 268450401

14 Novotný Pavel Bc. 2021 100000270

13 Odstrčil Lubomír st. 2021 5441356802

14 Okřina Pavel  Ing. 2021 2901438462

15 Ondřej Miroslav 2021 5301537701

11 Ostádal František ml. 2021 2921134192

11 Ostádal František st. 2100 5751134192

15 Ostřihanský Lukáš 2022 6231515000

1 Ouška Václav 2023 10137821

5 Páleník Petr 2021 56579852

6 Panák Jaroslav 2021 2936751310

5 Parolek Rostislav Ing. 2023 203556945

9 Patera František 2021 100000496

4 Pauk František 2022 540456154

5 Paul Josef  Bc. 2022 538579396

9 Paulus Ivo Ing. 2021 100000489

6 Pavelka Marian 2023 88675605

13 Pavlicová Petra Ing. 2022 3241367401

3 Pavlík Milan 2100 295354351

5 Pavlík Tomáš 2021 100000429

7 Pavlinová Kamila 2021 516735301

12 Pech Karel 2021 2401243151

13 Pelant Petr Ing. 2021 100000665

6 Pelc Norbert  Ing. 2021 298676311

15 Pelikán Pavel 2022 3001537311

15 Perfoll Robert 2022 5961538279

13 Peterka Miroslav  Ing 2021 3021359266

4 Petr Jaroslav 2100 303451757

15 Petráš Zbyněk 2021 3041538101

13 Petrů Radek 2021 3051366903

13 Petříček Rudolf Ing. 2022 1301367155

12 Pfortner Tomáš 2021 5941210000

7 Pilát Martin 2021 307743001

13 Plačková Věra 2022 3091367560

8 Plaňanský Karel 2100 310833874

5 Plášek Ondřej 2023 311578815

13 Plch Karel  Ing. 2022 3121367801

2 Plíšek Josef 2021 233246365

2 Počinek Jan 2022 100000375

6 Polách Jakub 2021 509679326

10 Polívka Petr Ing. 2022 2391058001

7 Popule Josef  Ing. 2021 319734901

6 Poruba Zdeněk 2021 320675654

5 Pospíšil Tomáš 2021 446578901

7 Pospíšilová Lucie Bc, Dis 2021 321743151

11 Potužák Aleš  2021 3221133901

10 Pour Martin 2021 100000661

9 Pova Stanislav 2021 100000278

1 Prchlík Miroslav 2023 325140010

3 Princ Filip JUDr. 2022 588314700

7 Procházka Pavel 2022 327736301

11 Procházka Václav 2021 3291134543

11 Procházková Adela  Dis. 2021 3301134543

5 Račanský Patrik  Ing. 2021 333569701

13 Ráčil Roman 2021 1781368001

1 Rajniš Václav 2026 336141131

9 Rajnyšová Romana Ing. 2030 77943601

9 Rauch Jiři 2021 340933013

9 Rauchová Libuše 2021 603933013

6 Remeš Petr 2022 342679326

7 Rienműller Gert Hans Dr. 2100 611925225

7 Rittichová Radana 2021 72736272

N Rössner Reinhard 2021 561035753

6 Rosůlek Otakar 2024 348676601

4 Rozínek Zdeněk 2100 349451761

1 Růžička Michal 2023 387115000

13 Růžička Přemysl 2021 1721367182

6 Řehák Milan 2021 355676332

13 Řehůřková Jitka DiS. 2021 6371367931

15 Řepa Jan 2100 3561538279

15 Řepa Pavel 2021 3571538279

13 Řezáč Jindřich 2021 3581376803

13 Řičánek Kamil 2021 100000040

7 Říhová Věra 2021 210736237

6 Sedláček Leopold MUDr. 2021 213679401

6 Sedlák Petr 2021 54675644

3 Seifert Ivo 2022 360351238

3 Seifert Pavel 2022 216351238

2 Selinger Petr 2021 622247124

3 Seniow Jacek 2100 361354239

4 Schejbal Marek 2021 363453401

7 Schubert Pavel 2021 365735761

6 Skácil Jiří 2100 370676321

6 Skácil Jiří ml. 2021 369676321

6 Skála Karel 2021 71675362

4 Sklenář Jaroslav 2023 371456182

12 Skočil Jan 2021 531233561

7 Skořepa Zdeněk 2021 373736301

3 Skrbek Petr 2100 374354221

14 Slabová Helena 2021 100000284

6 Slovák Daniel 2021 639669674

5 Sněhota Martin 2023 100000664

6 Soja Jaroslav 2021 379676333

8 Solar Kamil 2021 380826763

15 Solar Petr 2021 3811538301

10 Solar Vladimír 2021 3821043191

12 Soukup Viktor 2021 3841226221

13 Sroka Ladislav 2022 3851366423

11 Straka Antonín 2022 131130100

1 Straka Pavel Bc. Ing. 2021 38136464

6 Strakoš Michal 2021 182673915

11 Strnad Jiří 2021 3941134192

6 Strnadel Martin 2021 26675604

4 Stříbrný Jiří Dis. 2022 67456301

3 Stýblo Jindřich 2100 395352151

6 Surý Zbyněk 2021 397676333

3 Svoboda Filip JUDr. 2021 608315000

9 Svoboda Tomáš 2021 93944001

2 Svoboda Vítězslav 2022 398251246

1 Szabo Radomír Ing. 2021 214147124

10 Šafařík Josef 2100 3991034806

6 Šarlinová Gabriela 2021 388676321

12 Šebek Jan Ing. 2022 100000107

9 Šefl Jiří 2021 642933561

12 Šefl Josef Ing. 2023 4041226242

13 Šesták Pavel 2022 4061369151

5 Ševčík Jaroslav 2024 407578325

10 Šilhan Petr 2022 871055301

1 Šíma Miroslav 2021 534140714

14 Šimek František Ing. 2021 5991438301

5 Šimon Milan MvDr. 2023 410577200

11 Šindelářová Ivana Ing. 2021 961133601

2 Šír Petr 2021 126229425

2 Šírlo Miroslav 2021 412247001

2 Šírlová Adéla 2021 100000306

2 Šírlová Veronika Bc. 2021 100000326

6 Škarpich Radek Ing. 2021 626676861

3 Škrabálek Miloslav 2100 414354301

15 Škurek David 2021 2991537701

12 Šlechta Svatopluk Ing. 2022 4151225601

13 Šnoblt Čestmír  Ing. 2025 4161367906

6 Šokala Jan 2021 100000533

6 Španihel Jindřich Ing 2021 417673904

11 Špelina Josef  2100 4181133151

9 Špringlová Hana Ing. 2021 227915500

1 Štefan Martin 2021 383141002

6 Štefek Roman 2021 100000224

8 Štochl Jaroslav 2022 423826761

5 Štorek Petr Mgr. 2025 582559231

5 Štrajt Jiří ing. 2024 58578301

4 Švanda Pavel 2100 428454972

1 Tipmann Lubomír 2021 433141723

6 Tománek David 2021 100000190

13 Tomášek Hubert 2100 4361366404

6 Tomek Ondřej Bc. 2022 437675661

3 Tomíček Jaroslav 2100 438354344

13 Trávníčková Eliška 2100 4391366447

5 Trnka Stanislav 2100 440578501

6 Trochta Jan Ing. 2022 528675614

13 Trojan Zdeněk 2021 4411367102

6 Trojka Roman 2022 296674301

5 Ťulpík Oldřich  Ing. 2025 443579326

2 Tuma Marek  Mgr, Ing. 2023 445227363

3 Tureček Jiří Bc. 2022 100000667



13 Tuza Jiří Mgr. 2021 100000517

N Tzschoppe Jens-Peter 2021 562099102

13 Učeň Jan 2023 2591367936

15 Urban Petr  Ing. 2021 4481537701

7 Valenta Josef 2021 223743111

14 Valenta Ladislav Ing. 2021 100000669

3 Vaníček Jaroslav 2023 455351401

7 Vaňousek Vladimír 2021 100000230

12 Varvařovský Ladislav 2021 4571226241

12 Varvařovský Ladislav ml. 2021 1551226101

14 Vávra Jan 2021 3151415000

3 Vávra Petr 2022 458354226

15 Vejslík Martin 2023 100000663

13 Veleba Zdeněk 2021 2481367602

13 Velebová Jana 2021 100000662

7 Velíšek Vojtěch 2021 461744101

1 Venclák Jiří 2021 542141103

6 Venus Josef Ing. 2023 462678353

5 Vepřek František 2021 100000442

13 Vernerová Eva   MvDr. 2021 46313635 
00

13 Veselý Jiří   Prof. MuDr. 2021 4641362100

6 Vítek Marek 2021 469675131

10 Vítovský Martin 2021 6641034801

2 Vodolan Luboš  Ing. 2021 468225901

10 Vokoun Viktor Ing. 2021 6621035491

14 Volf Jan 2025 5481437806

8 Vopálka Melicharová 
Lenka Ing.

2021 376825708

3 Votava Štěpán 2021 100000658

8 Vozák Václav MvDr. 2100 470833808

15 Vrátný František 2022 4511537901

4 Vrba Lukáš 2021 473456151

5 Vrba Rudolf 2100 451578814

12 Vrba Zdeněk 2021 3891226242

6 Vrbica Tomáš 2022 271674235

12 Vrzal Roman 2021 91225763

4 Vyhnálek Petr MUDr. 2021 41453304

5 Vymětal Ivo Ing. 2021 100000453

5 Vymětalík David 2021 477578397

5 Wonke Veronika 2021 100000460

13 Zábojník Čeněk 2021 100000362

11 Zahrádka Václav 2021 4821134192

1 Zachová Věra Ing. 2023 131110100

13 Zachoval David 2021 5491367921

6 Zálešák Jan 2022 485668754

5 Zapletal Jiří 2027 174575301

5 Zatloukal Miroslav 2021 518578701

7 Zavaďák Václav 2021 488743003

3 Zdeněk Martin 2021 354354342

4 Zelený Antonín 2024 503454983

6 Zeman Libor 2021 366675654

12 Zizler Miroslav 2021 361226301

15 Zmeškal Jiří 2100 4981538203

2 Zumr Josef 2100 499246844

13 Zunka Kamil  Ing. 2021 5001367962

8 Zuska Jiří 2021 100000400

6 Zuzaník Pavel Ing. 2021 335676317

15 Zvánovec Antonín Ing. 2021 2791537341

6 Zvoníček Bohdan Ing. 2022 16676331

11 Žáček Jiří 2023 5041134201

7 Ženíšek Josef 2025 604734952

4 Žídek Petr 2100 5054

10 Žižka Denis Ing. 2022 5061034701
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              jméno oblast

Čechotovský alois 3
Hartmann Zbyněk, Ing. CSc 15
Macek Jan 4

Fencl Vlastimil 9
Haltmar Leoš 5
Myslivec Josef 10

Kučera František 13
Petr Jaroslav 4
Vozák Václav, Mvdr. 8

Trnka Stanislav 5
Vladyka Pavel 12

Bečvář Ladislav 1
Bejlek Antonín 12
Bořil Zdeněk 6
Brát Ivo, Mgr 2
Hanousek Tomáš, Ing. 1
Hasoň Pavel 6
Havel Josef, Ing. 15
Heřman Milan 3
Kosina Ivan, Ing. 13
Mašlanka Tadeáš, MuDr. 7
Šebek Jan, Ing. 12
Španihel Jindřich, Ing. 6

Černý Zdeněk 4
Gora Miroslav 6
Hüber rüdiger N
Hudec Zdeněk 13
Janovský Milan 7
Kadera Jiří, Ing. 11
Kec Jiří, Ing. 11
Mostecký Jiří, Ing. 15
Sroka Ladislav  13
Svoboda Vítězslav 2

Šimek František, Ing. 14
Ženíšek Josef 7

Brychta Lubomír, Ing. 10
Ganzvohl Josef 13
Härtner Norman N
Holíková Yvetta 13

Černý Jiří 2
Fadrhons Jan 3
Jurečka antonín, Mgr. 6
Klement Richard, Ing. 13
Kříha Jaromír, Ing. 14
Kváš Vladimír, Ing. 11
Loskot Jiří 8
Malecha Josef, Ing. 15
Okřina Pavel, Ing. 14
Paulus Ivo, Ing. 9
Urban Petr, Ing  15

Benda Martin 8
Berkovec Jiří 11
Bursa Miloslav 10
Herzán Antonín 7
Izák aleš 4
Jirkovský Martin 7
Korger Karel 5
Krpec Petr 6
Macek Leoš 6
Michalčík Petr 13
Novák Ludvík 6
Pfortner Tomáš 12
Plášek Ondřej 5
Potužák Aleš 11
řepa Pavel 15
Sněhota Martin 5
Šilhan Petr 10
Šimon Milan, MvDr. 5
Škurek david 15
Šnábl Radek, Ing., MBA 8
Varvařovský Ladislav 12
Velíšek Vojtěch 7
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V letošním roce oslaví významné životní jubileum tito kolegové!
Všem gratulujeme. „Horrido!“
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alois čeCHotovsKý - Jeden z naŠeHo Klubu

Vážení přátelé, dovolte mi abych se krátce zastavil nad 
životní poutí jednoho člena klubu naší Krkonošské ob-
lasti číslo 3 a to pana Lojzy Čechotovského, který se do-
žívá v tomto roce významného životního jubilea a to 90ti 
let své lesnické činnosti . Narodil se 9. 11. 1931 v  malé 
obci Sološnica v  Malých Karpatech, nedaleko Malacek. 
Po skončení 2 světové války se celá  
rodina přestěhovala na 

Tachovsko, kde 
právě začínala kůrovcová kalamita 

a Lojzík zde pracoval jako lesní dělník. Zde také absol-
voval v  letech 1948 – 1949 lesnickou učňovskou školu, 
zakončenou odbornými zkouškami k  získání výučního 
listu. Z Tachovska byl 2. ledna 1950 na umístěnku převe-
len na výpomoc do Špindlerova Mlýna kde po lanovkář-
ském kurzu nějaký čas přibližoval vytěženou hmotu až 
do nástupu na vojenskou základní službu 1952 až 1954, 
kde po ukončení vojny nastoupil jako lesník, na polesí 
Špindlerův Mlýn, l. ú. Kozí hřbety. V  tomto obtížném 
terénu začal při své službě pracovat jako dobrovolný zá-
chranář Horské služby. Zúčastňoval se všech lyžařských 
závodů pořádaných HS, nebo jinou sportovní organizací.  
Nejdelším z různých závodů byla jeho účast na sedmde-

sáti kilometrové trase po hřebenech Krkonoš desetičlen-
ných hlídek, kde konec byl až u Dvora Králové a tohoto 
závodu se Lojza zúčastnil 18 x. 5 x se účastnil i Jizerské 
padesátky. Zároveň ve sjezdovém lyžování reprezentoval 
několikráte Krkonošské lesáky na Slovensku.

Lyže, myslivost, lovecká kynolo-
gie včetně rybaření byla a dodnes 
je jeho srdeční záležitost. Při všech 
těchto zálibách byl vedením hod-
nocen jako výborný pracovník, 
sám při zaměstnání se přihlásil 
na dálkové studium na Střed-
ní lesnickou technickou školu 
v  Trutnově, kde úspěšně toto 
studium maturitní zkouškou 
v roce 1963 zakončil.

Jak jsem již předeslal, mys-
livost v  jeho lesnické kariéře  
zaujímala jeho jedno z  před-
ních míst. Doprovodil spous-
tu loveckých hostů jak z naší 
republiky, tak zahraničních 
lovců. Na vlastní žádost 
byl přeložen jako lesník na 
polesí Dolní Dvůr v  roce 
1957, kde tento revír byl 
ideálně zazvěřen  vysokou 
zvěří, srnčím a divočáky. 
V  této době na jeho les-
nickém úseku se v  zim-
ní době srazilo hodně 
vysoké zvěře, proto 
k zamezení škod loupá-
ním Lojza v  roce 1970 
začal spolupracovat  
s Výzkumným ústavem 

lesa a myslivosti ve Zbraslavi, jmeno-
vitě s Ing. Josefem Lochmanem a Ing. Zdeňkem Fišerem 
a byl vypracován projekt na přezimovací obůrku, kte-
rá byla vybudována v  letech 1970-1971 a byla to první  
přezimovací obora v  naší republice, dokonce i v  celé  
Evropě. Při této příležitosti byly prováděny odchyty zvě-
ře, jejich značkování, očkování a léčení. Zvěř byla poz-
ději dodávána do jiných, podobných zařízeních i mimo 
naší republiku. V oboře byly natočeny dva filmy o chovu 
jelení zvěře, které jsou uloženy v archivu Českého mysli-
veckého svazu v Mělníku.

Veškerou myslivost, kterou Lojza po celý rok provo-
zoval bylo za  přítomnosti bavorského barváře, kterého  
si jako prvního pořídil od zkušeného vůdce pana 
Františka Kolína z  Horní Malé Úpy, jmenoval se KIM 
z Habrova dolu a i když v té době nebylo moc informací  
a příruček k výcviku barváře, snažil se psa cvičit dle před-
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mětů ve ZŘ a praxi při lovu pes získával cenné zkušenos-
ti a v té době to byl nejlepší pracovní pes v Krkonoších. 
Lojza s tímto Kimem byl zván na dosledy u sousedních 
lesních závodů (Maršov a Harracov). Pes splnil chov-
né podmínky a bylo po něm hodně kvalitních jedinců. 
Lojzovi prošlo rukama několik dalších barvářů, co já si 
jen pamatuji vlastnil později psa BOR Darnov, z fen to 
byla AIDA ze Špindlu, AIDA Křížova huť. U obou fen 
bylo odchováno kvalitní potomstvo a veškerá štěňata 
byla přenechána z Lojzovi  chovné stanice „Z Rudolfova 
Dolu“ pouze vážným zájemcům, kde se loví vysoká zvěř.

Při návštěvě jeho hájenky v  Dolním Dvoře jsem ob-
divoval jeho dva vybudované rybníčky s  protékající 
pramenitou vodou, kde Lojza choval pstruhy pro ro-
dinu, své známé a kamarády. U něho je podivuhodné  
co všechno se dá za života stihnout, vybudovat,  zajis-
ti, pomohl pro dceru postavit velký dům, pro sebe a 
lovecké přátelé postavil na klidném opuštěném místě 
chalupu, kde tráví převážný důchodcovský čas spojený  
s pozorováním zvěře a přírody.

Já jsem se s  takto činorodým člověkem  
nikdy nesetkal a obdivuji jeho aktivní život. 
Chtěl bych mu popřát za sebe a naší oblast jen to  
nejlepší, hodně dobrého zdraví, spoustu dobrých  
kamarádů, všichni z  naší oblasti si jej velice vážíme,  
těšíme se na  každé setkání a přejeme ti Lojzo ať jsi tady    
s námi co nejdéle.

 Za oblast č.3, M.P.

Jan MaCeK devadesátníKeM

V letošním roce se dožívá svého kulatého výročí dlou-
holetý člen klubu pan Jan Macek. Celé své myslivecké 
dění zasvětil hanoverákům. V  roce 1980 koupil prv-
ní štěně  HB Brixe Ucháče,  kterému se plně věnoval   
a v roce 1981 absolvoval Pb zkoušky ve III. ceně a tak se 
přihlásil na další Pb, které již absolvoval v  první ceně. 
V  tomto roce  uskutečnil také IHB a naplno se věno-
val dosledům u MS Rokytnice v Orlických horách a také  
u Státních lesů, Lesního závodu Rychnov nad Kněžnou. 

V  roce 1984 se konala soutěž ve Velkých Losinách, 
kterou Jan Macek s Brixem vyhrál. Největší úspěch byl 
v  roce 1985 kdy se konal Memoriál Fridricha Konráda 
na Slovensku na Duchoňce, kde se stal vítězem memori-
álu v I. ceně při dosažení 379 bodů.

Další jeho psi byli: HB JAG POBLJUBELSKI, HB 
Bass z  Němcova Mlýna,  Šeňa Jezbiny, HB Bass 
z  Plácku. Poradcem pro chov byl pan Jaromír Ptá-
ček, který když viděl  výsledky, kterých kolega Jan 
Macek dosahuje, tak jej doporučil v  roce 1982 jako 
rozhodčího z  výkonu. Během let převzal štafetu po 
Jaromíru Ptáčkovi a stal se nepostradatelným rád-
cem a pomocníkem při výcviku a chovu barvářů  
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zdenĚK HavlíčeK pĚtaŠedesátníKeM

nejen v Orlických horách, ale i v celé spádové oblasti č. 4 Náchod
-Rychnov nad Kněžnou.

Pan Jan Macek je členem Mysliveckého spolku „Orlické hory“ se  
sídlem v Rokytnici v Orlických horách.

Našemu jubilantovi bylo uděleno v MS několik „Čestných uznání“, v roce 
2006 III. stupeň a v roce 2011 byl udělen II. stupeň vyznamenání ČMMJ  
a to převážně za prováděné dosledy a celkovou činnost v MS Orlické hory.

   Spádová oblast klubu barvářů č. 4 Náchod-Rychnov nad Kněžnou 
vyslovuje poděkování za jeho dosavadní příkladnou nezištnou činnost 
na úseku nejen výcviku barvářů, ale i pomoci  držitelům barvářů. Pře-
jeme k jeho životnímu jubileu nadále dobré a pevné zdraví, pohodu  
a přejeme si, aby jsme nadále mohli využívat jeho rad a pomoci ku pro-
spěchu všech našich členů a jejich společníků, barvářů.

 Za oblast č.4 Náchod – Rychnov nad Kněžnou,
 aktivista Josef Carda

Nechce se ani uvěřit, jak ten život letí a z šohajú sú rázem 
strýci důchodci, neb jak říká náš Zdenda „už sem starobylý 
důchodca“. Zemědělec tělem i duší, odchovaný vínem a cim-
bálem, milující své rodné Slovácko, lemované nádhernými 
Chřiby s jejich kdysi tolik proslavenou jelení zvěří, kterým 
a které později zasvěcuje svůj nejen 
myslivecký život. S partou kluků pro-
smejčili každý jejich kout a když jim 
byly už malé a nízké, rozběhli se do 
hor vyšších, které slézali i sjížděli, aby 
se zklidněni a hlavně živí a zdraví 
vrátili zpět do jejich lůna. V mládí se  
v Chřibech potkává při jeleních říjích 
s význačnými hosty tehdejšího ředi-
tele LZ Z. Kunerta, panem Jaromí-
rem Tomečkem, Josefem Hromasem,  
J. Lochmanem aj. a na loveckých cha-
tách, nebo na Sovíně, při večerech hltá 
jejich vyprávění. Vždy rád vzpomíná, 
jak je s legendárním spolutvůrcem po-
řadu Lovy beze zbraní na Muráni má-
lem beze zbraní sežrala medvědice na 
čučoriedkách. V 80tých letech Zdenda 
trávil hodně loveckých chvil na Libavé, 
kde od Franty Siladiho dostává svého 
vynikajícího AŠ Ruba od Libockého 
dolu. Pro klub slídičů v roce 1992 orga-
nizuje také jejich nejvyšší soutěž MMŠ. 
Po prvním nájemním období honiteb 
hlavně díky Zdendovi opětovně obhajujeme honitbu v srdci 
Chřibů. Inža se stává hospodářem a pořizuje si svého prvního 
barváře Cita Morské oko, kterého však málem domů nedo-
vezli. Jak sám dnes s úsměvem rád vzpomíná kvůlivá dvom 
ženským a to když mu ho při „zkoušce ostrosti“ v obůrce na 
Bobótech ve Vrátnéj dolině cestou zpět knokautuje jeleni-

ca a doma skorotchýňa Jaruna netuší, že veze domů psa. Cit  
cestu do nového domova ustál a přežil. Stal se velmi platným  
a vyhledávaným loveckým pomocníkem, a jako bonbónek za 
svoji práci se svým vůdcem obsazuje na soutěži klubu barvářů 
v Krušných Horách 2. místo, aby se pak spolu ještě jednou 

vrátili zpět na Bobóty na MFK pro  
3. místo. Po BB Citovi přichází, jak říká 
„náš strejda“ Zdenda, asi jeho životní 
pes HB Aram Strelitz Alt, na kterého 
máme zde v Chřibech všichni hod-
ně dobrých vzpomínek. Myslíme si,  
že tento pes vykonal mnoho dobré-
ho v propagaci práce barvářů a ob-
čas zahlédneme, že když se někdy při 
vínečku stočí řeč k tomuto hanno-
verákovi, zaleskne sa někomu v oku  
slzička. Dnes vůdcuje Zdenda s Petrou  
Unesku a my kolem nich jsme přesvěd-
čení, že je více než dobrou Aramovou  
nástupkyní. 

Strýcu Zdendo, jak rád častuješ své 
kamarády, šohaju dnes Stupavský,  
i když víme, že sa u nás v kroji, tak 
jak v Tvých rodných Mařaticách  
do vinohrada a sklepa nechodí, přesto 
Ti Tvým oblíbeným rýňáčkem, pozd-
ním sběrem, připíjíme na ještě mno-
ga léta s námi všemi a Tvými barváři. 
Ostávej zde strejdo ještě dĺho a blaze  

s dobrými myslivci, horami, lesy, Tvými jeleny tepanými příběhy  
a Vašimi pozdravy Horrido a Barvářům Zdar!

To vše, pevné zdraví, hodně štěstí, životního a organizační-
ho elánu ti z celého srdca přejú Tví zelení kamarádi z Chřibů 
a okolí…
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vzpoMínKa na bedřiCHa dörnera

Po krátké nemoci opustil řady barvářníků lesák a myslivec  
pan Bedřich dörner.

Po absolvování lesnické školy ve Šluknově nastoupil v  Jizerských  
horách, ale po krátké době se vrátil do svého rodiště v  Orlických horách.  
Na Šerlišské hájovně v Deštném v Orlických horách působil dlouhá léta, kde ho  
doprovázel bavorský barvář BRIT ze ZÁHOR. Celý svůj život zasvětil lesařině  
a to převážně v Orlických horách v Deštném. V devadesátých letech, kdy část 
lesů převzala hraběnka Colloredo-Mansfeld  z Opočna spravoval úsek v Deštné  
v Orlických horách a to až do odchodu do důchodu. Ale i v důchodu zůstal  
věrný svému letitému povolání  a dále sloužil a spravoval lesy hraběnky v Orlických 
horách. Dlouhá léta také byl vedoucím  Horské služby Orlických hor. Narodil se  
v Sedloňově  a po lesnické škole se vrátil do Orlických hor a věnoval jim celý 
svůj plný život. Zemřel 7. ledna 2021 ve věku 82 let.

Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku. V  našich myslích navždy  
zůstane jako člověk, který spojil svůj život s lesem , myslivostí a barváři.
 Čest jeho památce.

vzpoMínKa na pavla bílKa

Pavel Bílek člen ČMKCHB z oblasti č. 4 Náchod-Rychnov nad Kněžnou ze-
mřel náhle ve věku 71 let  7. listopadu 2019. Celý život pracoval jako lesník.  
V poslední době před odchodem do důchodu pracoval na polesí Zaječiny  
u Správy Parishových lesů. V poslední době v důchodu zastával funkci mysli-
veckého hospodáře v honitbě Honebního společenstva Bartošovice v Orlických 
horách.  Při této příležitosti se také stal členem ČMKCHB, koupil štěně BB URA  
LOVSKA, s kterou 7. 10. 2017 složil Pb. v I. ceně. Pavel byl přínosem pro naší 
oblast  a jeho obětavost  a stálý úsměv na tváři byl vzorem, škoda jen že nás 
opustil v plné síle a bez rozloučení. 

Nechť mu lesy, kterým zasvětil celý život  šumí věčnou píseň o všem  
a o věcech, které měl rád. Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme.

vzpoMínKa na váClava MiHulKu

30. června 2020 nás zastihla smutná zpráva o úmrtí našeho dlouholetého  
člena  ČMKCHB naší oblasti č. 4 Náchod – Rychnov nad Kněžnou. Zemřel ve 
věku 67 let po dlouhé těžké nemoci. Byl členem MS Liberk-Hláska, kde dlouhá 
léta zastával funkci mysliveckého hospodáře a členem komise pro hodnoce-
ní trofejí při  každoročních přehlídkách. Od počátku své myslivecké činnos-
ti se věnoval bavorským barvářům. Již v osmdesátých letech  měl každoročně 
mnoho úspěšných dosledů  s bavorským barvářem  Lexem od Ledného poto-
ka. V poslední době  přes své zdravotní problémy složil 7. 10. 2017 s bavor-
ským barvářem  Artem ze Zahořánek úspěšně  Pb. Nejen na schůzovou činnost  
členové naší oblasti  ve většině  případech konání schůzí  využívali chaty  
MS Liberk- Hláska s tím, že  Václav vždy zajistil vzornou obsluhu včetně grilo-
vaných kuřátek. Při každé akci konané na Rychnovsku  byl připraven pomoci 
při nácvicích, šlapání a značení stop, při veškeré práci a žádná činnost s barváři 
se neobešla bez jeho přítomnosti.

V našich myslích navždy zůstane jako pracovitý člověk, který spojil svůj život 
se zemědělstvím, lesem, myslivostí a barváři. Čest jeho památce.
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vzpoMínKa na JaroMíra ptáčKa

Do Orlických hor nastoupil po absolvování odborné lesnícké školy v  Písku 
v roce 1944 jako lesník. Později působil jako vedoucí polesí v Deštném v Orlických  
horách. V roce 1955 se stává členem výboru neoficiálně ustanoveného klubu cho-
vatelů barvářů. V roce 1958 se na ustavující schůzi klubu stává poradcem chovu, 
později vykonává různé funkce v klubu, naposledy funkci místopředsedy KCHF 
a poradce chovu pro ČSR. V  rámci rychnovského okresu získával další členy  
příznivce barvářů a to hlavně z  řad lesníků. Dle svých znalostí doporučoval zá-
jemcům nákup štěňat a poradil i s výcvikem.  Koncem roku 1977 byli v Orlických  
horách evidováni tito členové KCHF: Dörner Bedřich, Ptáček Jaromír, Navrátil Jiří, 
Biedermann Josef, Broženský Václav, Flek Antonín, Izák Josef, Nezmeškal Miro-
slav, Líbal Josef, Fišera Jiří, Uhlíř Jaroslav a Valeš Miloslav. Dbal o rozšíření členské  
základny, ale hlavně tam, kde byly předpoklady pro pracovní využití barvářů. Jaro-
mír Ptáček byl majitelem chovatelské stanice z Luisina údolí. Také v osmdesátých 
letech byl majitelem BB Nero von Heufustal, se kterým se stal vítězem celostát-
ní soutěže barvářů  IV. ročníku  v roce 1982 v Kubově Huti. Podílel se na rozvoji  
barvářů nejen v naší republice. Bohužel zemřel ve věku 66 let při návratu ze světové 
výstavy psů, která se konala v Brně 6. 7. 1990.

Kdo jste ho znali, věnujte alespoň tichou vzpomínku k  30. výročí jeho úmrtí.  
 Čest jeho památce.

Přistání na Bílém Potoku
Celý tento příběh pro mě začal na Bílém Potoku v Jesení-

kách, kam jsem po ukončení studia v Brně nastoupil jako haj-
ný. Byl to kulturní i společenský šok. Jako studentský floutek 
jsem užíval nočního života velkoměsta, no a naráz jsem se 
ocitl v místech, která jsou na mapách vybarvená čistou zele-
ní a kde den začínal ve čtyři ráno a ke vší smůle hned prací. 
Nějak jsem se musel protloukat, a tak jsem řešil věci, které si 
nezasluhovaly mou pozornost, a naopak někdy neřešil to, co 
jsem měl. Tím vším se nadmíru dobře bavil místní revírník, 
Petr Polách, který mě nazýval „polistopadovým jelimanem“, 
jako všechny ty, kteří nezažili provoz ve státních lesích před 
reorganizací v roce 1992. Na druhou stranu nade mnou v ti-

chosti držel ochranou ruku a nikdy mě nenechal spadnout do 
nějakého většího průšvihu.

První šlapaná stopa 
Jednoho dne jsem přišel k Petrovi do kanceláře. Na stole 

ležely jakési odrbané kusy dřeva a na nich rezavými hře-
bíky přitlučené torza starých bot. „Našlapeš mně stopu“. 
Řekl Petr. Já na to: „Cože mám dělat???“ „Šlapat stopu  
ty p**o.“ Nevěděl jsem, která bije, a tak jsem si musel ne-
chat vysvětlit úplně všechno včetně toho, jak si nepolámat 
nohy. Už jsem nad osadou Bílý Potok s dřeváky na nohou  
šlapal do svahu, když jsem došel pod takovou malou skalku. 
Rozkaz zněl jasně. 200 kroků nahoru, vlevo bok, 100 kroků 
po vrstevnici, opět vlevo bok a 200 kroků dolů. O žádném  
obcházení čehokoliv nebyla řeč. Napsal jsem tedy křídou 
na skalku krátký vzkaz „hop nahoru“, a protože skalka ne-
byla až tak vysoká, tak jsem se na ni nějak vyškrábal a po-
kračoval dál.

Druhý den mě Petr přivítal vysmátým obličejem a jeho tra-
dičními slovy: „Ty jsi taková p**a“. Pak mně začal líčit, jak šel 
odpoledne na stoupu s Gerdou Odkaz Diany, roční fenou BB 
a jak ta pod skalkou chvíli očuchávala u její paty a pak najed-
nou hop a byla nahoře. On že nechápal, co se děje a pak uviděl 
ten vzkaz a že si nemyslel, že můžu být až takový jeliman, že si 
neumím obejít skalku. I když to nikdy neřekl na plná ústa, tak 
o této stopě rád vyprávěl hlavně proto, že byl patřičně pyšný 
na Gerdu, která neobvyklou situaci bravurně rozklíčovala a 
stopu vypracovala.

vzpoMínKa na petra poláCHa
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První dosled
Uběhlo pár let, já už nedělal hajného na Bílém Potoku, 

nicméně Petra i má oblíbená místa v jeho revíru jsem dál na-
vštěvoval. Vzhledem k připravovaným církevním restitucím 
nebyla honitba Bílý Potok po ukončení platnosti nájemní 
smlouvy dále pronajímána a stala se honitbou režijní. O po-
volenku na holou zvěř a první věkovou třídu mohli zažádat 
všichni zaměstnanci LČR, tedy včetně mě, i když jsem sloužil 
na sousední lesní správě. Této příležitosti jsem s radostí vyu-
žil a začal jezdit na Bílý Potok o to častěji. S sebou jsem bral  
i Ikara, mého foxteriéra. Společně s Petrem a pár dalšími ko-
legy jsme někdy v rámci lovů přebývali na chatě Hubertka.

Jednoho večera jsme se po čekané slezli na chatě a jeden 
kolega hlásil, že střílel po vidlákovi, barvu našel, a protože 
se začalo šeřit, tak dál po stopě nepokračoval. Jediný pes na 
chatě byl můj foxteriér Ikar, a tak jsem od Petra dostal po-
věření, že se máme jít na stopu podívat. Pokyny byly jasné. 
Pouze jedno nasazení na řemenu, vypracovat max. 200 metrů 
a pokud jelena nenajdeme, tak ráno zajedeme pro Gerdu. Na 
důvěru vloženou ve mně a Ikara jsem byl náležitě pyšný. Na 
nic jsme nečekali a za svitu čelovek jsme se střelcem upalovali 
na nástřel. Po ujití asi 197, možná 198 metrů ze dvouset nám 
přidělených jsme došli k solitérnímu smrku s větvemi rostlý-
mi až na zem. Ikar zaplul pod jeho haluze a zůstal tam. Když 
jsem smrk obešel a odhrnul spodní větve, našel jsem jelena  
a do něj zakousnutého Ikara. No sláva to byla veliká a já po-
prvé v životě zažil ten jedinečný pocit u dosledovaného kusu.

O Ikara jsem bohužel brzy tragicky přišel a já to těžce nesl. 
Slova útěchy nebyla nic platná, ztráta byla bolestná. Od Petra 
jsem opravdu neočekával, že by mně nějak mohl podpořit, 
přesto jsem mu tu zprávu zavolal. Tehdy poprvé jsem zjistil, 
jak empatický uměl Petr být a jeho slova mi pomohla se se 
smutnou skutečností vyrovnat.

Jak jsem k barváři přišel
Uběhlo půl roku od odchodu Ikara a já jsem věděl, že bez 

psa to hold nepůjde. Přes dlouhý myšlenkový vývoj jsem 
dospěl k tomu, že si pořídím pejska Hanoverského barváře. 

Dokonce se mi přes kamaráda z Čech podařilo zarezervovat 
jedno čerstvě narozené štěně. Kontaktoval jsem chovatele a 
domluvil se, že mi dá tři dny na definitivní rozhodnutí. Hned 
na to jsem sedl do auta a jel se poradit s člověkem pro mě 
nejpovolanějším. Za Petrem Poláchem.

Když jsem dorazil k  němu do kanceláře, chvíli nechá-
pavě koukal, kde jsem se tam znenadání objevil. Na nic 
jsem nečekal a rovnou na něj vybalil, že si chci pořídit bar-
váře. Vyskočil ze židle, oči se mu radostí rozzářily a téměř  
vykřikl, že věděl že s tím jednou za ním přijdu. Následoval téměř 
nekonečný monolog, u kterého nespočetněkrát radostí oběhl 
kancelář, vyběhl před dům, aby si na prvním schodku zapálil 
cigaretu, a ještě si mezitím odběhl zatelefonovat do kuchyně 
k oknu, protože to bylo jediné místo se signálem. Od Petra jsem 
odjížděl až pozdě odpoledne s tím výsledkem, že místo pejska 
hanoverského barváře jsem měl domluvenou fenku bavorské-
ho barváře. Nutno říct, že jsem k této změně nepřistoupil na 
základě Petrova „lobbingu“, svou roli při rozhodnutí sehrála 
čistá logika. Jsem v honitbě s převahou černé zvěře a pravdě-
podobnost zranění u fen bavorského barváře je prostě nižší než 
u psů hanoverských barvářů. Přesto to všechno Petře. Já toho  
uslintaného hanoveráka stejně jednou mít budu! :-)

IHB
S fenkou Atinou jsme absolvovali předběžné zkoušky barvá-

řů, výstavu i rentgen DKK, zbývaly už jen IHB. Jednou večer 
volá Petr. „Mám postřel. Chceš ráno zkusit IHB?“ Samozřejmě 
jsem souhlasil. V 7 ráno se hlásím v kanceláři na Bílém Poto-
ku. Dozvídám se, že večer byla postřelena laň, asi na 80 metrů 
předpokládaný zásah asi někde na měkko, víc nic. Vyjeli jsme 
kamsi nad Jelení chatu. Bylo sychravo, mlha a fučelo. Došli 
jsme na průsek, odkud se střílelo. Lovec zůstal na místě a uka-
zoval směr, kam jít. Ušel jsem asi 80 metrů a volám, jestli je to 
tady. „Nééé. Musíš dál!“ Po 150 metrech se zastavuji a opakuji 
otázku. „Nééé, ještě dál!“ Asi po 200 metrech Atina dala nos 
k zemi a začala se o něco zajímat. Ohlížím se za sebe a v mlze  
vidím, že lovec mává rukama a asi i něco huláká, přes vichr 
jsem ale nic neslyšel. Čekám až všichni dojdou a nechávám 
Atinu pracovat. Celkem v poklidu jdeme více méně po vrs-
tevnici za Atinou. Nějaká kapka barvy se čas od času najde, 
nicméně díky mlze jsou kapičky rozředěné vodou a my tak 
nejsme schopni říct, kam je kus pravděpodobně postřelen.

Z poklidu nás vytrhne až kus vysoké, který se zvedne z ma-
lého smrkového kotlíku, který je před námi. Vidím, jak přeska-
kuje cestu a mizí někde v prudkém svahu pod námi. Petr ještě 
stihne propagačně vystřelit a trefuje kmen smrku vzdálený asi 
50 metrů od nás. Když po chvilce uklidním Atinu, rozhodu-
jeme se co dál. Vzhledem k tomu, že smrkový kotlík má asi 5 
metrů v průměru, tak nám nečiní žádný problém najít záleh. Je 
v něm barva, víme tedy, že se jedná o „náš kus“. Petr ještě pro-
hodí, že to není laň ale špičák. Já mu říkám, že jsem žádné pa-
rohy neviděl. Lovec mlčí. Je něco před desátou hodinou a Petr 
shrne naši situaci: „Došly nám cigára, je mně zima a mám chuť 
na kafe. Jdeme pro auto a pak na benzinku.“ Chvíli na to dodal: 
„Stejně tomu kusu musíme dát chvíli čas, ať ho nenaháníme po 
celých Jeseníkách.“ A jak řekl, tak se i stalo.

Kolem dvanácté už jsme zase na místě u smrkového 
kotlíku. Po pár desítkách, možná po stovce metrů nám  
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pomohla štěstěna, z druhé strany smůla pro náš kus vysoké. 
Podle všeho dost špatně uklouzl na jednom z balvanů, kte-
ré ve svahu byly. Od tohoto místa začalo být barvy stéle více, 
dokonce nacházíme i kousek kosti. Pokračujeme dál ve stopě 
a už slyším v mlazině před námi lomoz. Na nic nečekám a 
pouštím Atinu. Hlášení se vzdaluje a vzdaluje až nakonec přes 
vichr nic neslyšíme. Co teď. Vysoká fuč, fena fuč… …“Zapá-
líme si a uvidíme“ řekl Petr. Když myslí, tak teda jo. Najednou 
poryv větru na vteřinku ustál a my v dáli uslyšíme Atinu. Pa-
ráda, aspoň máme směr.

Dál už vše pokračuje standardně. Po sluchu najdeme Atinu, 
která staví kus vysoké a opravdu je to jelínek – krátký špičák. 
Následuje dostřelná rána a pak radost, gratulace na všechny 
strany. Lovec má ve tváři výraz lehkého studu, nicméně pro-
měnu laně ve špičáka nikdo neřeší. Průběrný odlov to je, IHB 
se povedly, tak co. Kdo neloví, nechybuje.

Přebytečná energie a euforie po lovu z nás vyprchala, než 
jsem jelínka dostali z prudkého svahu dolů k odvozní cestě. U 
auta jsem zjistil, že nemám klíče. Musel jsem je nejspíš ztratit 
při vyvrhování. Nezbývá než se vydrápat zpátky do kopce a 
doufat, že tam někde klíče najdu. Nenašel. Když jsme došel 
zpátky na cestu, Petr už se na mě zdálky zubil s klíčky v ruce a 
volal: „Já jsem úplně zapomněl, že jsi mi je dal do kapsy. Prej 
abys je neztratil.“ V tu chvíli jsem si tu situaci vybavil a ná-
sledně nechápavě kroutil hlavou, kterak nám lovecká horečka 
vymazala z paměti takhle zásadní věc. 

Závěrem
Vzpomínek na Petra Polácha mám opravdu mnoho, 

mohl bych o nich napsat třeba celou knihu. Je to i díky 
tomu, že to byl neobyčejný člověk a velmi svérázný člověk 

z  jesenických hor, z osady Bílý Potok. Na první dojem si  
o jeho bodré mluvě a věčném laškování mohl leckdo my-
slet ledasco. Ti, co ho však poznali blíž, dobře vědí, že pod 
drsnou skořápkou bylo zlaté srdce. To bohužel dotlouk-
lo náhle a bez varování v noci na 26. srpna 2020. A jak jsi  
Petře řekl o mém Ikarovi: „Už je někde, kde je mu líp než na 
tomto světě.“ Jsem si jist, že tomu tak je i u Tebe!  
 Horridó. Za oblast číslo 6, Ing. Lukáš Můčka

V červnu zasáhla naší oblast číslo 7 
smutná zpráva, kdy nás navždy opustil 
pan Jiří Tůma, kamarád, dlouholetý člen 
ČMKCHB, chovatel hannoverských barvá-
řů a majitel chovatelské stanice „od Žeber-
ka“. Působil i v klubu brakýřů, kde zastával 
funkci poradce chovu. Jirka byl jedním  
z mála členů, kteří se o dění v klubu ak-
tivně zajímal. Jeho vášeň pro hannoverské  
barváře neznala hranic. 

Každého, kdo jste Jirku znali, prosím  
věnujte mu tichou vzpomínku.

 Horidoo 
 Marek Kraus

vzpoMínKa na JiříHo tŮMu

Těsně před předáním zpravodaje do tisku dorazily bohužel dvě smutné zprávy
Ve věku nedožitých 86 let zemřel 18. března 2021 dlouholetý člen klubu, vůdce pan HuBeRt tOMášeK z Mokré 

u Brna, chovatel hannoverských barvářů, CHS „z Jezbiny“
Ve věku 87 let zemřel 20. března 2021 dlouholetý člen klubu ZDeNěK BLažeK z Jablonce, vůdce BB, který se 

zasloužil o výrobu odznaků „Stopa a Barvář“ pro náš klub. Čest jejich památce!
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5. speCiální výstava barvářŮ láznĚ leopoldov

5. září 2020, oblast č. 6

Vzhledem k tomu, že 14. klubová výstava barvářů, která 
se měla konat 16. května 2020 v Kolesách byla z důvodu 
vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR v rámic epide-
mických opatření zrušena. Speciální výstava ve Smraďav-
ce byla tak jedinou, která se v roce 2020 uskutečnila. 

5. Speciální výstava barvářů proběhla 5. září 2020 
v krásném areálu Lázně Leopoldov. Při této speciálce  
samozřejmě proběhla i Bonitace barvářů.

V první řadě musím pochválit pořadatelé za perfektně 
připravený areál do nejmenšího detailu, od občerstvení 
až po vodu pro barváře. A krásné počasí pouze podtrhlo 
tento krásný areál. 

Rozhodčí byli uvážliví a spravedliví a proto si myslím,  
že i vystavovatelé a náštěvníci museli být spokojení. Samo-
zřejmě někdo více, někdo méně dle umístění svého svěřence.

Ale to tak bývá a vyhrát může jen jeden :-). Kdo přijel 
už večer 4. září a zúčastnil se schůzky aktivistů a členů 
ČMKCHB určitě zaregistroval „první“ ukázku našeho 
programu ČMKCHB. Kterou provedl pan Josef Němec.

Závěrem, doufám, že se sem do areálu Lázně Leopol-
dov někdy opět vrátíme s nějakou „Speciálkou nebo 
Klubovkou“
 Barvářům zdar
 Jaroslav Nerad

rozhodčí: Lenka Frnčová – BB, Milan Pavlík – HB + bonitaci barvářů s poradci chovu 
Ladislavem Varvařovským a Lubošem Vodolanem

Dne 5. 9. 2020 se kona-
la v Lázních Buchlovice 
Leopoldov již 5. Speci-
ální výstava bavorských  
a hannoverských barvářů, 
kterou posuzovali hlavní 
rozhodčí pan Milan Pav-
lík (Hannoverský barvář 
– 8) a paní Lenka Frnčová  
(Bavorský barvář – 29).

Ředitelem výstavy byl 
pan Ing. Jaroslav Nerad 
a výstavu zajišťoval pan  

Ing. Zdeněk Havlíček. Organizace byla perfektní, velmi pro-
storné travnaté kruhy se stanem u každého výstavního kruhu, 
včetně množství laviček a židlí umožňovalo divákům příjem-
né pohodlí. Nedaleká restaurace zajišťovala skvělé občerstve-
ní. Celou přátelskou atmosféru dokreslilo nádherné počasí, 
prostředí a skvělá, početná divácká korona.

Po posuzování probíhala klubová bonitace pod vede-
ním pana Milana Pavlíka, pana Ladislava Varvařovského,  
hlavního poradce chovu a pana Ing. Luboše Vodolana,  
poradce chovu pro BB.

Bavorských barvářů nastoupilo 29. Nejlepším jedincem vý-
stavy se stala a známku výborná 1 a tituly CAJC, BOJ a BOB 
získala fena z třídy mladých Axa z obory pod Strýcem cho-
vatele pana Martina Cardy a majitele pana Martina Štefana. 
Tato fena vynikala nade všechny skvělou tělesnou stavbou, 
s ušlechtilou hlavou a typickým výrazem s tmavým okem, 
správně zaúhlená a s vynikajícím pohybem. Celý dojem  
dokreslovala výborná kvalita srsti a vyrovnaná povaha. Mohu 
majiteli jen závidět tak krásnou bavorskou barvářku! 

Nejlepším jedincem opačného pohlaví se stal mladý dobře 
stavěný pes Simba z Mědníku chovatele pana Josefa Šafaříka  
a majitele pana Ivana Součka. Výborně prezentovaný pes 
ve vývinu je slibným jedincem s pěknou hlavou a samčím  
výrazem. Výborná anatomie a vydatný pohyb mu zajistil hod-
nocení výborný 1, CAJC a BOS. Tedy těmi nelepšími se stali 
jedinci z tříd mladých, což je dobrá zpráva pro chovatele a po-
radce chovu, že chov BB jde správným směrem. 

Nejlepší dospělý pes byl Ax z Keltského oppida chovate-
le pana Pavla Machka a majitele pana Ing. J. Alexy. Tento 
pes má harmonickou tělesnou stavbu, krásnou samčí hlavu  
a správný výraz. Má výborné tělesné proporce, vyvážený pohyb  
a velmi sebevědomou povahu. Majitel jej skvěle předvedl  
a získal tak svému svěřenci ocenění výborný 1, CAC a titul  
Vítěz Speciální výstavy. Nejlepší dospělou fenou byla hodnocena  
Exa Mútňanská dolina chovatele pana Mgr. Jána Maruščáka  
a majitele a vůdce pana Josefa Kouby. Elegantní fenka s pěknou 
samičí hlavou, výbornými liniemi a energickým pohybem si za-
jistila hodnocení výborná 1, CAC a titul Vítězka speciální výstavy.

Co dodat závěrem ke zde vystavovaným bavorským bar-
vářům? Vesměs velmi vyrovnaní jedinci, avšak u několika 
jedinců bylo stále ještě vidět sbíhavější hrudní končetiny  
a volnější lokty. Také se objevily zdvojené zuby a zálomek na 
prutu, světlé oko a nedůvěřivá povaha. To je už ale podnět 
pro poradce chovu a výzva v jejich další chovatelské práci. 
Celkově hodnotím kvalit bavorských barvářů velmi vyrov-
nanou, správných tělesných rámců a s dobrou mechanikou 
pohybu, na výborné úrovni. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým pomocníkům 
v kruhu, organizátorům a popřát klubu co nejvíce takových 
akcí a také úspěchy v dalším chovu.
 Lenka Frnčová, rozhodčí BB

speCiální výstava barvářŮ z poHledu rozHodčí 
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Výška Ocenění

1. Adar z Kamenické cihelny HB-7009 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 cm 80b/V

2. Adolf Skalky Štítary BB-7024 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 cm 76b/V

3. Akim z Pytliackej doliny BB SPKP 12701 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 cm 77b/V

4. Aron z Kamenické cihelny HB-7010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 53 cm 78b/V

5. Argo z Obory pod Strýcem BB-7060 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 48 cm 76b/V

6. Aron z Obory pod Strýcem BB-7061 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 50 cm 78b/V

7. Atos Brodky BB-7075 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 2 5 50 cm 69b/ VD

8. Atos Karpatský poklad HB SPKP 1191 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 55 cm 68b/VD

9. Ax z Keltského oppida BB-6989 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 cm 80b/V

10. Axa z Obory pod Strýcem BB-7063 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 cm 80b/V

11. Birka od Hulického jezera BB-6969 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 cm 80b/V

12. Brok od Hulického jezera BB-6967 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 cm 74b/V

13. Broszka z KRAINY PRZODKOW BB PKR VI-21225 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 cm 80b/V

14. César z Kameňácké myslivny BB-6870 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 cm 76b/V

15. Chán Devana HB-6987 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 55 cm 72b/V

16. Chiara Devana HB SPKP 1342 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 cm 78b/V

17. Inga Čierny vrch BB-7167 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 cm 80b/V

18.  Ira Čierny vrch BB-7188 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 cm Vyloučen

19. Oda Stanišovská dolina BB-6961 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 46 cm 69b/ VD

20. Polly Krigov BB-7166 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 47 cm 78b/V

21. Simba z Mědníku BB-7016 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 cm 80b/V
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výsledKy 5. speCiální výstavy, láznĚ leopoldov 5. září 2020

BB Jméno psa/feny třída umístění majitel
1 Simba z Mědníku pes mladých V1 CAJC BOS Souček Ivan

2 Aron z Obory pod Strýcem pes mladých VD3 Hoffmann václav

3 Argo z Obory pod Strýcem pes mladých VD2 Čech Jan

4 Luxus z Púčikovho dvora pes mladých D Kalafut Jan

5 Adolf Skalky Štítary pes mezitřída V1 CAC Venus Josef Ing.

6 Brok od Hulického jezera pes otevřená V3 Němec Josef

7 Cody spod Vápenných bokov pes otevřená V4 Hudec Zdeněk

8 César z Kameňácké Myslivny pes otevřená VD Mašek Přemysl

9 Ax z Keltského oppida pes otevřená V1 CAC VSV Alexa Julius Ing.

10 Atos brodky pes otevřená VD Nekl Marek

11 Arny z Jedové pes otevřená V2 RES CAC Lizna Tomáš Ing.

12 Car z Kameňácké myslivny pes otevřená VD Vlha Radim

13 Akim Pytliackej doliny pes otevřená V Slovák Daniel

14 Aron Velická dolina pes pracovní V2 RES CAC Pavlicová Petra

15 Cezar Polčin dvor pes pracovní V1 CAC Hlaváček Ladislav

16 Jambi z Liptovských Revúc pes vítězů V1 CAC Buriánek Petr

17 Alma z Obory pod Strýcem fena mladých VD Kvapil Roman

18 Axa z Obory pod Strýcem fena mladých V1 CAJC BOS BOB Štefan Martin

19 Ira Čeirny vrch fena mladých VD Polášek Zdeněk

20 Inga Čeirny vrch fena mladých V2 Buriának Petr

21 Frida Kamenný vrch fena mladých V3 Koňařík Martin Ing.

22 Arza ze Lhotické chaloupky fena mladých D Kadeřábková Anna

23 Taffi ze Zwierzynieckiej Ostoi fena mezitřída V1 CAC Surman  Václav

24 Polly Krigov fena otevřená V2 RES CAC Valenta Ladislav

25 Exa Mútňanská dolina fena otevřená V1 CAC VSV Kouba Josef

26 Birka od Hulického jezera fena otevřená V3 Samek Jiří

27 Cira z Hornických skal fena otevřená V4 Paul Josef

28 Oda Stanišovská dolina fena pracovní VD Němejc Pavel

29 Broszka z Krainy Przodków fena vítězů V1 CAC Szpila Katarzyna
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zpráva o Hospodaření a zpráva poKladníKa

čMKCHb, z.s. za roK 2020

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2020 
 864 279,87 Kč
z toho: 
na běžném účtu 850 180,87 Kč
v hotovosti 14 099,00 Kč 
Příjmy roku 2020 391 143,74 Kč
z toho: 
příjmy v hotovosti 19 840,00 Kč
příjmy na běžném účtu 371 303,74 Kč 

Výdaje roku 2020 194 120,21 Kč
z toho: 
Výdaje v hotovosti 23 940,00 Kč
Výdaje z běžných účtů 170 180,21 Kč 
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2020 
 1 061 303,40 Kč
z toho: 
na běžném účtu 1 051 304,40 Kč
v hotovosti 9 999,00 Kč 
Výsledek hospodaření za rok 2020 197 023,53 Kč

Rozbor příjmové a výdajové stránky za rok 2019
Název položky Příjmy Výdaje Rozdíl

Členské poplatky, poplatky organizacím 222 715,00 Kč 19 013,19 Kč 203 701,81 Kč

Zpravodaj + web 90 000,00 Kč 88 749,10 Kč 1 250,90 Kč

Ostatní soutěže 3 000,00 Kč 30 968,34 Kč 27 968,34 Kč

Chovatelské poplatky, podpora krytí 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč

Výstava 38 200,00 Kč 25 426,00 Kč 12 774,00 Kč

Klubový materiál 9 620,00 Kč 9 620,00 Kč

Poplatky za vedení účtu a úroky 8,74 Kč 1 919,58 Kč 1 910,84 Kč

Kurz „Jelenář vůdce barváře“ 9 006,00 Kč 9 006,00 Kč

Cestovné + poštovné 3 577,00 Kč 3 577,00 Kč

Administrativa 15 461,00 Kč 15 461,00 Kč

CELKEM 391 143,74 Kč 194 120,21 Kč 197 023,53 Kč

Vážení členové klubu,
V polovině roku došlo ke zrušení starého účtu  
u České spořitelny. Veškeré platby provádějte na účet,  
který je uveden níže.

Číslo účtu je: 2001702708/2010 
IBaN: CZ1920100000002001702708 
BIC: FIOBCZPPXXX

Díky sponzorským darům, které se povedlo předsedovi 
klubu dojednat, byly plně pokryty náklady na výrobu, tisk 
a distribuci Zpravodaje. Dále za finančního přispění dvou 
našich členů byl upraven Moravský pohár. Výstava, která 
se konala v lázních Leopoldov, skončila kladným výsled-
kem 12 774 Kč. V letošním roce měl klub i náklady na ne-
uskutečněnou soutěž „Moravský pohár“. Tyto náklady jsou 
naštěstí v rovině nákupu materiálu a cen, takže nepřijdou 
vniveč, ale budou využity při novém termínu pořádání této 
tradiční soutěže.

Náš klub v roce 2020 hospodařil s kladným výsledkem 
197 023,53 Kč. Pozitivní zprávou je, že se klubu podařilo 
získat 93 000 Kč na darech a jeden člen uhradil zálohu na 
úpravu putovní ceny Moravský pohár. Negativem je, že pro 
nemožnost se setkávat, byla činnost klubu značně ome-
zena, a tak nedošlo k realizaci některých naplánovaných 
klubových akcí. Podrobnější přehled o hospodaření klubu 
naleznete ve zprávě o hospodaření.

Co se týče klubového materiálu. Skoro všechen klubo-
vý materiál byl vyprodán. Mám jen knihy a DVD Barváři. 
Bohužel se mi nepodařilo sladit nákup a úpravu nového 
materiálu. Firmy to nejsou ochotné garantovat. Jakmile to 
bude možné a budu mít jistotu, že vše za rozumný peníz 
pořídím, tak to s předchozím souhlasem výboru nakou-
pím. Byla zadána výroba nových odznaků. Již jsou vyro-
beny. Jak je obdržím, tak u nich stanovíme cenu a dáme je 
do prodeje.   

Chtěl bych být optimistou a přeji si, aby se situace vráti-
la brzy do normálu a klub zas mohl pořádat naplánované 
akce v roce 2021. 
 Horrido a Barvářům zdar!
 Ota Buršík
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zpráva o Kontrole Hospodaření česKoMoravsKÉHo

Klubu CHovatelŮ barvářŮ, z.s. za roK 2020

Kontrola Hospodaření byla provedena Kontrolní komisí 
dne 26. ledna 2020 v Jetřichovicích. 

Ke kontrole byly předloženy následující doklady: Výpisy 
z běžného účtu vedeného u České spořitelny a Fio banky 
za rok 2020. Výdajové a Příjmové doklady a Peněžní deník. 

Byly překontrolovány jednotlivé účetní doklady,  
celkové výdaje a příjmy v hotovosti i na běžném účtu. 
Jednotlivé účetní doklady jsou chronologicky řaze-
ny a zaúčtovány. Účetnictví (daňová evidence) je ve-
deno přehledně a je zpracováváno v programu Excel.  
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. účtuje  
v souladu se zákonem o účetnictví. 

Počáteční stav finančních prostředků (1. 1.2020), a to 
jak na pokladně, tak i na účtu činil 864.279,87 Kč. Z toho 
na pokladně bylo 14.099,00 Kč a na bankovním účtu 
bylo 850.180,87 Kč. 

Konečný stav (31.12.2020) finančních prostředků,  
a to jak na pokladně, tak i na účtu činil 1 061.303,40 Kč. 
Z toho na pokladně bylo 9.999 Kč a na bankovním účtu 
bylo 1 051.304,40 Kč.

Z přehledu celkového počátečního a konečného stavu 
finančních prostředků vyplývá, že ČMKCHB, z.s. hospo-
dařil s kladným výsledkem 197.023,53 Kč.

Veškeré účetní doklady jsou vedeny průběžně a přehled-
ně a jsou chronologicky zakládány. Peněžní deník je veden  
v elektronické podobě a plně koresponduje s prvotními účet-
ními doklady. Uzavřené smlouvy na sponzorské dary jsou 
evidovány, založeny v účetní evidenci a jsou řádně pode-
psány smluvními stranami, finanční částky potom souhlasí  
s účetní evidencí. Kontrolní komise ČMKCHB, z.s. nezjisti-
la při své kontrole žádná pochybení ani nedostatky v účetní 
evidenci klubu. 

Kontrolní komise doporučuje vytvořit interní pokyn před-
sedy ČMKCHB k  vzájemnému koordinovanému postupu 
členů výboru (poradci chovů a matrikář, pokladník) ve 
vazbě na úhrady poplatků, dále navrhuje v souladu s přísluš-
nými zákony provádět průběžně skartování účetních dokla-
dů a v termínu a věcně správně odevzdat Daňové přiznání.
 Předseda Kontrolní komise ČMKCHB, z.s.,
 Ing. Martin Novotný

Kontrolní komise ČMKCHB v roce 2020 provedla kon-
trolu hospodaření ČMKCHB a řešila několik podnětů 
týkajících se porušení ustanovení Stanov ČMKCHB. 

Kontrolní komise řešila opakovaně porušení stanov 
v oblasti zveřejňování zápisů z proběhlé schůze do 30 dnů 
od konání této schůze. Po projednání nedostatků předse-
da klubu přijal potřebná organizační a technická opatření 
k jejich odstranění.

Dalším podnětem bylo udílení čestného členství. Zde 
je problematika poněkud složitější. Ve Stanovách klubu je 
jasně uvedeno, že čestné členství klubu uděluje konferen-
ce, nebo členská schůze, na návrh výboru, nebo oblasti 
klubu…. .

Dále je ve Stanovách ČMKCHB uvedeno, že konferen-
ce je schopna usnášet se za účasti většiny delegátů kon-
ference. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných 
v době usnášení. 

Dále je uvedeno, že pro jednání členské schůze se po-
užijí ustanovení o jednání konference. Zde již není tak 
jednoznačné, zda postačuje nadpoloviční většina hlasů pří-
tomných, anebo nadpoloviční většina všech členů klubu.

Z výše uvedených důvodů bylo navrhnuto pozastavit další 
rozhodnutí v udílení čestného členství do právního ujasnění 
těchto ustanovení stanov. Na základě odborného stanoviska 
budou s předsedou klubu přijata v této oblasti další opatření. 

Jednání výboru ČMKCHB se vždy účastní zástupce 
Kontrolní komise.

Děkujeme za důvěru a spolupráci v této nelehké době a 
přejeme mnoho úspěchů v dalším roce.
 Předseda Kontrolní komise ČMKCHB, z.s., 
 Ing. Martin Novotný

 
zpráva o činnosti Kontrolní KoMise čMKCHb, z.s.  
za roK 2020



    pozvánKa 
  na 24. ročníK Celostátní soutĚŽe barvářŮ  
 „o putovní Cenu čMKCHb“, 29. aŽ 31. řiJna 

Vážení členové klubu chovatelů barvářů,
je mi velkou ctí, že v  letošním roce se 

uskuteční 24. ročník Celostátní soutě-
že barvářů o putovní cenu na LZ Kladská,  

a proto mi dovolte, abych Vám v krátkosti před-
stavil režijní honitbu Lesů České republiky, s.p., 

LZ Kladská, kde se bude celostátní soutěž konat.
Přírodní podmínky a chov zvěře

Honitba Kladská je svojí výměrou 18 282 ha největší volnou 
režijní honitbou Lesů České republiky, s.p. Slavkovský les, na 
jehož území se honitba Kladská nachází, je nevysoké pohoří 
spadající do Karlovarské vrchoviny a tvořící její západní část 
o rozloze 640 km2. Jde o klimaticky chladnou oblast s roz-
mezím nadmořských výšek 440 – 983 m. Lesnatost území je 
63%, přičemž v dřevinné skladbě převládají jehličnaté dřevi-
ny. Reliéf terénu oblasti je převážně plochý s mírně zvlněnou 
náhorní plošinou s  nevýraznými hřbety a vrcholy. Prudké 
svahy jsou pouze na jihu a západě. Území je protkáno četnými 
drobnými a krátkými vodotečemi převážně velkého spádu. 
Honitba celou svou výměrou je součástí Chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les.

Chov je zaměřen na zvěř jelena evropského. Dalšími druhy 
zvěře, které se zde vyskytují a loví, jsou jelen sika, srnec obec-
ný, daněk evropský, muflon a prase divoké. V roce 2010 jsme 
změnili přístup k hospodaření s jelení zvěří. Bylo třeba upravit 
poměr pohlaví a zvýšit podíl jelenů druhé a především třetí 
věkové třídy. Plány lovu jsme nastavili tak, aby se lovila hlavně 

zvěř holá, jeleny jsme chtěli alespoň pár let šetřit. Přestali jsme 
lovit špičáky, omezili lov jelenů první věkové třídy a snaži-
li jsme se dát mladým jelenům šanci, aby ukázali, co v nich 
je. Chovatelské zásahy jsme začali provádět hlavně u jelenů  
ve věku čtyři až pět let, a to podle velmi přísných kritérií. 
Cílem bylo probrat jeleny na rozhraní první a druhé věkové 
třídy, a dál pustit pokud možno ty nejnadějnější. Kritéria od-
střelu jsme v průběhu let podle potřeby měnili, abychom rea-
govali na aktuální situaci. Po zavedení nových pravidel přešlo 
během krátké doby z první do druhé věkové třídy naráz velké 
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množství jelenů a následně se zvýšil i počet jelenů třetí věkové 
třídy. Podařilo se tedy to, co jsme chtěli: upravit poměr věko-
vých tříd. Poslední roky lovíme prostřednictvím našich hostů 
mnohem více průběrných jelenů ve druhé věkové třídě než 
dříve. Jsou to jeleni žádaní, protože trofeje jsou pro lovce atrak-
tivní. Cílem našeho chovu je dostatečné zastoupení jelenů tře-
tí věkové třídy a tím možnost každoročně lovit jeleny od věku  
12 let. Je také potřeba říci, že s tím, jak se zvýšil podíl starších 
jelenů, začalo se objevovat více medailových trofejí. Zatímco 
kolem roku 2010 jsme ročně lovili jednoho nebo dva medai-
lové jeleny, v posledních letech jich máme každý rok čtyři, pět  
i více. A víme o dalších, kteří ty ulovené v příští sezoně nahra-
dí. To všechno je pro nás důkazem, že jdeme správnou cestou, 
i když část nadějných jelenů zmizí v některých sousedních ho-
nitbách, jejichž uživatelé nemají absolutní povědomí o chovu 
jelení zvěře a to i přes naší osvětu. 
Myslivecké tradice na Kladské

Srdcem a centrem veškerého mysliveckého dění je u nás lo-
vecký zámeček na Kladské, kde se konají tyto myslivecké  
a společenské akce:
l Slavnostní troubení zvěři a úspěšnému lovci, případně 

pasování a to po každém úspěšném lovu.
l Svatováclavské troubení – V době vrcholící jelení říje 

jsou prezentovány úlovky jelenů loveckých hostů. Jedná se  
i o společenskou akci, kde vystupuje několik trubačských sou-
borů a prezentují se zde myslivecké tradice.
l Výstava trofejí a shozů – Ukázka chovatelských úspěchů, 

prezentace mysliveckých tradic, a to i laické veřejnosti.
Dosledy na Kladské

Vzhledem ke skutečnosti, že na Kladské ročně uloví-
me celkem 1 500 kusů spárkaté zvěře a navštíví nás kolem  

250 loveckých hostů, se bez našich čtyřnohých kamarádů ne-
obejdeme. Dosledům na Kladské se věnuji já a moji kolegové  
Pavel Schubert a David Váchal. Všichni jsme vůdci bavor-
ských barvářů. Během lovecké sezóny provedeme desítky  
a desítky dosledů, kde prioritou je ukončení trápení postře-
lené zvěře. Za sebe mohu říci, že mě tato činnost naplňuje 
mnohem více, než když sám ulovím kus spárkaté zvěře a jsem 
přesvědčen, že moji kolegové to mají stejně.

Každý dosled je svým způsobem těžký a určitě jiný, ale 
troufnu si říci, že Kladská je v tomto ohledu tak trochu extrém 
a to z několika důvodů:
l Velká koncentrace zvěře – velké množství stop
l Výskyt všech druhů spárkaté zvěře – různé druhy stop
l Podrostní způsob hospodaření – velké plochy s přiroze-

ným zmlazením smrku, které jsou téměř neprostupné
l Velké plochy rezervací a rašelinišť, které jsou velmi  

obtížně přístupné.
Toto je několik vnějších faktorů, které ovlivňují zásadně 

dosledy na Kladské a vůdce psa s tím musí počítat. Musí být 
odhodlaný a vytrvalý toto vše překonat, aby postřelený kus 
dohledal a ukončil jeho trápení, což je posláním všech vůdců 
psů, nejenom barvářů.

Vážení členové klubu chovatelů barvář,  věřte, že Lesy  
České republiky, s.p., LZ Kladská připraví 24. ročník Celostátní  
soutěže barvářů o putovní cenu na špičkové úrovni. Tímto Vás 
všechny na tuto akci srdečně zvu a těším se s Vámi na setkání.

 Barvářům zdar!
 Ing. Jan Němický, ředitel LZ Kladská
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Dne 30. 8. 2020 jsme se zůčastnili s BB Athosem Brod-
ky memoriálu Branislava Porubčanského. Akce se  
konala v nádherné přírodě Vrátne doliny. Memoriál je 
pořádán jako vzpomínka a úcta k člověku, který zasvě-
til celý život lovecké kynologii a hlavně barvářům. Ani 
tady to nebylo jinak. Nicméně na memoriál se přijelo po-
dívat a zavzpomínat stovky lidí z různých zemí, co ve světě  

barvářů něco dokázali. Součástí memoriálu bylo uspořádáno 
klání mezi vůdci barvářů. Celá soutěž se nesla v přátelském  
duchu a nakonec jsme se umístili na celkovém druhém místě. 

Velké poděkování patří pořadatelům této akce. Do  
budoucna o tomto memoriálu ještě jistě uslyšíme a bude se 
těšit velké pozornosti. Barvářům zdar!  
 Marek Nekl

 
MeMoriál branislava porubčansKÉHo

Malá fatra - vrátna dolina

30. srpna 2020
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červenoHorsKÉ sedlo, JeseníKy, 20. aŽ 22. srpna 2020

Stejně jako v loňském roce se konal Jelenář v krásném pro-
středí Jeseníků na Červenohorském Sedle.

Kurzu se účastnilo 32 frekventantů, mezi nimi se nacházeli, 
jak úplní začátečníci, tak i pokročilí vůdci, doprovázeni svými 
psími svěřenci.

Vedením kurzu pověřeni -J. Skácil, M. Strakoš, N. Pelc, O. 
Buršík. K výcviku a k praktickým ukázkám byl opět využitý 
lesnický úsek Velký Klín -1178 m. n. m.

S ohledem na omezené časové možnosti kurzu, byl oproti 
loňskému roku Jelenář ochuzen o kapitolu, která se věnovala 
chovu a také veterinární přednášce. O to víc jsme se snažili 
věnovat tématům, jenž byla zaměřena na uvedení barváře do 
lovecké praxe. 

Začátek kurzu se týkal klasického úvodu o plemeni bar-
vář a jeho výcviku -N. Pelc, O. Buršík. Dále to byla před-
náška na téma vybavení vůdce i psa a gps navigace v podá-
ní J. Skácila. Poslední přednáškou na téma poranění zvěře, 
značení po ráně a chování vůdce zakončil M. Strakoš teo-
retickou část kurzu.

V  terénu měli frekventanti možnost vidět simulovaný  
dosled spárkaté zvěře a krok po kroku ho rozebrat se všemi 
lektory. Také byla možnost shlédnout rozdílnost prací klid-
ného hanoverského barváře versus energického bavorského 
barváře.

Po návratu na hotel Č. Sedlo, kde bylo zajištěno ubytování, 
proběhla ještě zajímavá přednáška manželů Pecháčkových na 
téma kamzíci v Jeseníkách.

Druhý den, byl ukončen výcvikovým den, kde v praxi moh-
li frekventanti vyzkoušet své malé ,,jelenáře,, na umělé nepo-
barvené stopě jelení zvěře s kusem na jejím konci.

V odpoledních hodinách byl kurz ukončen, kdy při ofi-
ciálním vyřazení obdrželi všichni absolventi diplom. Pevně 
doufám, že všem zúčastněným tento kurz něco přinesl a že 
budou dál pokračovat v rozvíjení svých znalostí a doved-
ností vedení barváře.

Dlužno také poděkovat lektorům, kolegům a hlavně Ar-
cibiskupským lesům, které poskytly veškeré zázemí, včetně 
kusů zvěře, jako koncovku na stopách.

Závěrem, musím a také rád konstatuji, že stejně tak jako 
loni se sešla dobrá parta lidí se zájmem o plemeno barvář. 
Proto věřím, že mnoho z nich se vydá správnou, i když neleh-
kou cestou, kdy se svým psím společníkem budou ukracovati 
utrpení poraněné zvěře!
 „Barvařům zdar“
 Michal Strakoš

POZVáNKa
Spádová oblast číslo 7, Krušné hory západ, Vás srdečně 

zve na Kurz Jelenář - vůdce barváře, spojený s výcvikovým 
dnem a předběžnými zkouškami barvářů.

Místo konání lovecká chata Bukovina 50.2175492N, 
13.2192161E, 19. až 22. srpna 2021, program:

19. 8. ubytování účastníků, volná zábava
20. 8. Kurz Jelenář - vůdce barváře 
 (chov, výcvik, výstavnictví, praxe)
21. 8.  výcvikový den (ukázky vedení psa na Pb)
22. 8.  předběžné zkoušky barvářů 
 (místo konání Dolní Lomnice)
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 1 za roK 2020

oHlÉdnutí za pĚti ročníKy doubiCKÉ stopy,  
přátelsKÉHo setKání vŮdCŮ barvářŮ

Rok 2020 v naší oblasti začal schůzí, účast byla hojná 
stejně jako v  minulých letech. Na schůzi se představili 
noví žadatelé o členství v klubu. Probrali jsme uplynulý 
rok a naplánovali akce, které nás čekají.

Pracovní část roku jsme začali Doubickou stopou. 
I přes covidovou situaci, se akci povedlo uspořádat. 
Všichni účastnící byli spokojení, že mohli strávit krásný 
víkend v národním parku, obklopeni barváři.

Druhou naší společnou akcí byl výcvikový den na 
Adolfově. Byly připraveny stopy s  parametry pro PzB 
a soutěže. Výcvikového dne se účastnila i čtyři štěňata, 
pro které byly připraveny krátké stopy.

Další výcvikový den v naší oblasti se konal, jako každý 
rok na Mikulově v Krušných horách v dějišti zářijových 
PzB. První sobota v září patřila zkouškám na Mikulově. 
Zkoušky byly velmi dobře připraveny. Mezi účastníky 
byli také dva členové naší oblasti, kteří se svými svěřenci 
zkoušky úspěšně složili.

Díky Covidu byl tento rok složitý, mnoho soutě-
ží a zkoušek bylo zrušeno, ale i tak se nám povedlo 
dost úspěšné práce. Dva členové naší oblasti předvedli 
svoje barváře na páté Speciální výstavě s výborným 
ohodnocením a jeden náš člen úspěšně složil v první 
ceně individuální hlavní zkoušku.

V  oblasti máme šest nových uchazečů o členství  
v klubu. Tito uchazeči se s velkým zájmem podílejí 
na přípravě našich akcí. Dva členové oblasti si pořídi-
li štěně bavorského a hanoverského barváře. Tento rok 
máme před sebou mnoho práce. Našich sedm členů, má 
zájem se svými svěřenci složit IHB. Máme v plánu jako 
každý rok uspořádat několik výcvikových dnů a před-
běžných zkoušek.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě klubo-
vých akcí a těm, kdo bez ohledu na čas a peníze jezdí  
po dosledech.

Všem přeji hodně zdraví a úspěchů se svými barváři.
 
 Václav Rajniš a členové – aktivista, oblast č.1

Je to již pět let, co se v hlavách několika aktivních 
členů Krušnohorské oblasti č. 1 zrodila myšlenka zor-
ganizovat pravidelné setkávání vůdců obou plemen 
barvářů. V květnu 2016 se na rozhraní Lužických hor a 
Národního parku České Švýcarsko uskutečnil první roč-
ník Doubické stopy. Pro její konání byl vybrán náročný  

terén ve velmi dobře zazvěřeném revíru kolem malebné 
obce Doubice ve Šluknovském výběžku. Všechny práce 
probíhají v blízkém okolí lesní lovecké chaty Berwinkel, 
na uměle šlapaných stopách jelení a černé zvěře, podle 
mírně upraveného zkušebního a soutěžního řádu.  

Doubická stopa je od začátku koncipována tak,  



že nejde o oficiální soutěž, která by se zapisovala do prů-
kazu původu psa, nýbrž o skutečně přátelské setkává-
ní vůdců barvářů, při němž si mohou vyzkoušet něco 
nového, a tím rozvíjet schopnosti svých svěřenců. To je 
ostatně také důvod, proč je celá akce organizována pou-
ze pro omezené množství pozvaných účastníků, kterým 
jde především o pracovní výkony svých psů. Smyslem 
akce je hlavně výměna praktických zkušeností. Hlavní-
mi organizátory byli Miroslav Prchlík, otec a syn Jemel-
kové, Josef Jeřábek a Ota Buršík, kteří hned na začátku 
oslovili zkušené vůdce barvářů z celé republiky.

Na první ročník dorazili podle Břetislava Jemelky  
například Michal Strakoš a Jura Skácil z Moravy, Ladislav 
Varvařovský z Brd, Dan Drobný z Krkonoš, Dan Dvořák 
z Třeboně, Pavel Novotný z Jizerských hor, Norbert Pelc 
ze Zlína a domácí Václav Rajniš. V dalších letech k nim 
přibyli ještě třeba Zdeněk Havlíček i jediná žena mezi 
účastníky Petra Blechová ze Slovácka, Luboš Vodolán  
z Ralska nebo Zdeněk Trojan, Igor Šrůtka, Ondřej Antl, 
Hubert Hubík st. a Jiří Jangot z Moravy. 

Jednou z  disciplín prvního ročníku byla  obůrka, 
tedy zkouška ostrosti a ochoty pracovat na černé zvěři. 
Hodnocena byla pouze „prokázal“, „neprokázal“ nebo 
„prokázal s výhradou“. Průběh zkoušky byl natáčen na 
kameru a výkony pak hodnotili všichni účastníci při ve-
černí diskusi na lovecké chatě Vápenka. Z debaty vyply-
nul jednoznačný závěr, že obůrka má svou vypovídací 
hodnotu, ale chovnými jedinci by se měli stát pouze psi,  
kteří tuto vlastnost prokáží přímo v praxi.

Účastníci měli také možnost poprvé si vyzkoušet   
Konrádovskou soutěžní stopu, kdy musí pes se svým vůd-

cem nejprve v časovém limitu vyhledat ve vyznačeném 
čtverci nástřel a pak pokračovat sám po stopě. V součas-
nosti je tato soutěžní stopa již zařazena v soutěžním řádu  
oficiálních soutěží.

V  dalších ročnících byla hojně využívána i  lanov-
ka, která imituje pohyb postřeleného kusu černé zvěře  
a která velmi dobře ukáže, do jaké míry bude pes scho-
pen štvát a stavět zvěř v reálné praxi. I tato zkouška je 
určitě jedním z možných nástrojů pro prověření schop-
ností barvářů. 

Každý z pěti ročníků měl své vítěze. Nejlépe uspěli 
vůdci Miroslav Prchlík s Arem ze Lniště, Zdeněk Trojan 
s Jenou z Vrátné Doliny, Josef Šafařík s fenou Almou von 
Lissnitz Berg, Vladimír Solar s  Izabelou Bílý den a Jiří 
Šíma s Bartem ze Skalného.

Součástí setkání jsou pravidelně i zajímavé přednášky 
připravené zaměstnanci NP České Švýcarsko, například 
o telemetrii jelení zvěře a využití loveckých psů při práci 
v národním parku. 

„Za to, že se můžeme každoročně v Doubici setkávat, 
vděčíme i sponzorské podpoře Národního parku České 
Švýcarsko a Ing. Antonína Izáka,“ říká Ota Buršík. 

Podle Břetislava Jemelky mají účastnici zájem se  
i nadále setkávat v Doubici v přátelské atmosféře s cílem 
neustále zlepšovat pracovní stránku barvářů. Výzvou 
pro další ročníky je možnost seznámit se s metodami 
výcviku a hodnocení kolegů z členských států ISHV, 
konkrétně z německých klubů Hirschmann a KGBS. 
  
 Michal Růžička – člen, oblast č.1
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 2 za roK 2020

Vážení příznivci barvářů,
dovolte abych vás seznámil s  činností členů oblasti  
č. 2 v uplynulém roce. Jak je všem notoricky známo, téměř 
celý rok 2020 ovlivnilo dění spojené s  koronavirem. Ani 
v naší oblasti to nebylo jiné. Přesto se díky nadšení a maxi-
mální snaze kolegy Václava Langra a jeho spolupracovníků 
z OMS Jablonec nad Nisou podařilo po několika změnách 
termínu uspořádat 5. 12. 2020 předběžné zkoušky barvá-
řů ve Zlaté Olešnici. Toto místo bylo vybráno jako náhra-
da za tradiční honitbu Černá Nisa v blízkosti Bedřichova 
v Jizerských horách, neboť zde již ležela sněhová pokrývka  
a ta by regulérnost zkoušek narušila. Zkoušek se zúčastnili 
dva bavorští barváři, jeden hanoverský a jeden jezevčík. Ví-
tězem se stala fenka bavorského barváře Alma ze Smrčníku 
vedená panem Radimem Seifertem a to v II. ceně. V obdo-
bí, kdy byla omezení pohybu a setkávání na minimu, pro-
běhl i výcvikový den, jehož se zúčastnilo 12 psů převážně 
držených nečleny našeho klubu. Všem pořádajícím patří 
poděkování za jejich nasazení.  

Několik členů naší oblasti se intenzivně věnovalo dosle-
dům poraněné spárkaté zvěře a někteří o tom jsou ochot-
ni sdílet i podrobnou evidenci. Mé velké poděkování pat-
ří i jim. Často mám dojem, že dosled postřelené zvěře už 
není to, co od barváře očekáváme, hlavní náplní je často 
pouze reprezentace majitele jako pravodatného myslivce 
a jelenáře. Často se mi vybavuje heslo,“myslivec bez psa 
je jen polovičním myslivcem“ a vzápětí mě napadá nové  

„Myslivec bez terénního auta není vůbec myslivcem“. Do-
sled jako povinnost vnímá už jen málo lidí! Možná i proto 
nejsou naši barváři vytíženi tak jak bychom si přáli. Velmi  
pozitivně vnímám snahu kolegy Josefa Němce a jeho nad-
šení pro provoz stránek ČMKCHB a jejich propojení s apli-
kací dosled s barvářem. Velice mu za jeho snahu děkuji.

V  nadcházející sezóně věřím, že nebudeme tolik ome-
zováni v setkávání, pořádání předběžných zkoušek, výcvi-
kových dnů, a hlavně pořádání celostátních akcí, na které  
se věřím všichni těšíme. 
 Barvářům zdar!
 Vít Beránek – aktivista, oblast č.2
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 4 za roK 2020

Rok 2020 byl  zvláštní  až výjimečný  a to z důvodů za-
sažení celé republiky koronavirem. Termíny schůzí byly 
měněny a posouvány, aby jsme vyhověli stanoveným 
opatřením. První schůze se konala 29. 5. 2020 v Panské 
Habrové na chatě MS Včelné pod patronací našeho člena 
pana Ficence. Tuto schůzi navštívil předseda ČMKCHB 
Ing.Jaroslav Nerad a poradce chovu BB Ing. Luboš Vodo-
lán. Při této příležitosti  Ing. Jaroslav Nerad

předal „ Odznaky za zásluhy“ našim dlouholetým a ak-
tivním členům panu  Josefu Líbalovi a Jaroslavu Petrovi. 
Toto ocenění mělo být původně předáno na Klubové vý-
stavě barvářů 16. 5. 2020 v Kolesách, která byla v rámci 
pandemie zrušena. Na této schůzi bylo využito přítom-
nosti těchto představitelů ČMKCHB k zodpovědění dota-
zů na činnost klubu a dosavadní výsledky v chovu barvá-
řů a možnosti dovozů štěňat ze zahraničí. Tato návštěva 

inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 3 za roK 2020

Naše oblast č.3 – Krkonoše není velká. S dvojkou sou-
sedíme v západní části Krkonoš, na severu hraničíme  
s Polskem a ve východní části u Adršpachu s kolegy ze čtyř-
ky. Působíme v okrese Trutnov, Jičín v části okresu Semi-
ly. Členská základna oblasti se v posledních letech zlehka 
navyšuje, už je nás přes 30 členů, a máme další uchazeče  
o členství, které máme projednávat.   A když říkám, že 
máme projednávat tak proto, že v roce 2020 jsme se moc 
nesešli. Než jsme zvolili termín tradiční jarní schůzky  
v bažantnici Bříšťany už nám to překazila vyhlášená opat-
ření proti šíření nákazy. Setkání (a to jsme ještě nevěděli, 
že bude jediné v tomto roce) se povedlo naplánovat až na 
začátek srpna. Termín ne zcela ideální, protože část člen-
ské základny tráví s rodinami dovolenou, ale aspoň nějaký.  
A když se krkonošským klukům povedlo v tomto prázdnino-
vém termínu zabukovat chalupu v hřebenové části Krkonoš 
už nic nebránilo tomu abychom se 7. a 8. srpna na Pomez-
ních boudách sešli. Hurá. A že tamní hvozdy s borůvkami až 
po pupek budou pro naše pejsky dobrou prověrkou.

  Sjíždíme se na místo srazu pozvolna ale vytrvale, a tak 
velká účast mnoha členů dává tušit, že nás čeká dlouhé 
schůzování. Vždyť taky ne, dlouho jsme se neviděli a ho-
nosné občerstvení našich „sedmdesátníků“ dnes již čest-
ných členů klubu, nás nenechá odejít od plných stolů. A tak 
tradičně někteří, ti nejzkušenější,  to na kutě ani nestihnou.

  Ráno nás u stolu Milan vítá dalšími a dalšími povíd-
kami. Ale musíme do lesa. Včera lesníci našlapali stopy  
a mladí barváři a hlavně jejich mladší či starší vůdci už 
se nemůžou dočkat. Dle očekávání je na mladých psech  
vidět nezkušenost a nedocvičenost, ale ani ti starší nejdou 
bezchybně. Takže klasický výcvikový den tak jak má být, 
kdy starší předávají zkušenosti mladším a všichni zjištují, 

že stále je co vylepšovat. Velký dík patří Jirkovi Turečko-
vi a správě Krkonošského národního parku za ubytování 
a možnost uspořádat v této krásné lokalitě výcvikový den.

  Předběžné zkoušky barvářů plánované okresním  
mysliveckým spolkem Jičín v klasickém termínu poslední-
ho říjnového víkendu se neuskutečnily z důvodu pandemie. 
Věřím, že vůdci svoje barváře dál na zkoušky připravují in-
dividuálně aby jim na zkouškách dělali jenom radost.

   Také pevně věřím, že nás čeká lepší rok. Lepší rok pro 
nás i pro naše barváře, protože v jejich krátkém životě je 
rok velká životní etapa. Barvář nezná pandemii a tak mu  
v této nelehké době nedejte najevo, že něco je jinak. Věnuj-
te mu čas, dejte mu práci pro kterou se narodil. Váš věrný 
barvář vám to bohatě vrátí.
 Barvářům zdar
 Daniel Drobný – aktivista, oblast č. 3
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byla kladně hodnocena všemi přítomnými. Dále byl pro-
jednán plán výcvikových dnů a 

zabezpečení Pb v  termínu 17. 10. 2020. Rovněž bylo 
provedeno upřesnění adres a spojení na všechny naše 
členy oblasti č.4 a to z důvodů, že se v minulosti stáva-
lo, že někteří členové klubu nebyli na schůze zvaní. Také 
byla provedena změna aktivisty klubu naší oblasti. No-
vým aktivistou se stal pan Josef Carda. Druhá schůze  
se konala 2. 10. 2020 na chatě MS Orlické hory se síd-
lem v Rokytnici v O. h. Kladem schůze bylo představení  

nových mladších zájemců o členství v klubu barvářů, byli 
to tito pánové: Samek Jiří, Dvořák Martin  a Bíško Milo-
slav. Jmenovaným bylo doporučeno zapojení do činnosti 
v naší oblasti a doporučení bude vydáno v roce 2021. Na 
této schůzi bylo provedeno zhodnocení výcvikových dnů, 
které byly plně obsazeny. Při prvním výcvikovém dnu 
se projevila  nezkušenost mladých psů u zvěře. Při dru-
hém výcvikovém dnu byly znát pokroky ve výcviku, ale 
situace v pandemii nám nedovolila Pb uskutečnit. Dou-

fejme, že termín stanovený na 17. 4. 2021 bude platný  
a Pb se zdaří. Výcvikové dny přispěly k přípravě barvářů, ale  
i jejich vůdců. Radou a pomocí zabezpečili rozhodčí pan 
Macek Jan, Švanda Pavel a Rozinek Zdeněk. Celkové za-
bezpečení včetně občerstvení zabezpečil pan Josef Carda. 
Jmenovaným patří velké poděkování a doufejme že rok 
2021 bude příznivější. Rok 2020 byl ochuzen v naší ob-
lasti o další upotřebitelné barváře právě neuskutečněním  
Pb zkoušek. V naší oblasti  máme v současné době tři ma-
jitelé chovných fen BB a tak máme zato, že dojde k omla-
zení současných stavů barvářů u našich členů.

Závěrem je nutné poděkovat všem aktivním členům 
naší oblasti, kteří se podíleli na činnosti v  roce 2020  
a to včetně zapůjčení  honiteb na výcvikové dny, na schů-
zovou činnost, za přípravu občerstvení a celkové zabez-
pečení naší činnosti. Věřím, že příští rok bude úspěšnější  

a přeji  všem členům ČMKCHB hodně úspěchů se svými 
barváři a hlavně pevné zdraví.

Velké poděkování patří Jaroslavu Petrovi za vedení  
kroniky, fotodokumentaci a psaní nádherných článků.
 Barvářům zdar! 
 Petr Jaroslav – člen, oblast č. 4



inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 5 za roK 2020

První schůzka členů spádové oblasti č. 5 se konala  
4. 7. 2020 v  Rapotíně (RK Losinka), které se zúčastnilo  
25 členů a 12 hostů. Aktivista naší oblasti Rudolf Vrba zde 
zhodnotil akce naší spádové oblasti za r. 2019, informoval o 
činnosti výboru ČMKCHB a seznámil přítomné s plánem 
akcí ČMKCHB a naší spádové oblasti č. 5 na rok 2020. 

V roce 2020 se uskutečnily opět dva výcvikové dny spádo-
vé oblasti č. 5 ve Vernířovicích v honitbě Obora Lesů České 
republiky, s. p.  – LS Loučná nad Desnou, které zde pravidel-
ně organizuje oborník Ondřej Plášek.  Prvního výcvikového 
dne 23. 8. 2020 se zúčastnilo 10  barvářů,  kteří si především 
vyzkoušeli práci na umělé stopě zvěře jelení, chování u kusu, 
oznamování a další disciplíny pro PzB dle platného zkušeb-
ního řádu.  Přítomní rozhodčí Rudolf Vrba a Hubert Hubík 
st. posuzovali výkony jednotlivých psů i vůdců při práci na 
stopě a chování u kusu jelení zvěře a udělovali rady pro další 
výcvik. Druhého výcvikového dne 27. 9. 2020 se zúčastnilo 
14 barvářů, na umělých stopách jelení zvěře posuzovali prá-
ci psů i vůdců rozhodčí Rudolf Vrba a Hubert Hubík.  Oba 
výcvikové dny se konaly za příznivého počasí, bylo zajištěno 
drobné občerstvení. Tímto děkujeme všem členům a příz-
nivcům barvářů, kteří se podíleli na přípravě a zejména šla-
pání stop na těchto výcvikových dnech.

Předběžné zkoušky barvářů se uskutečnily v sobotu 10. 10. 
2020 v Loučné nad Desnou. Pořadatelem zkoušek byla ČMMJ 
- OMS Šumperk ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. LS 
Loučná nad Desnou. Z důvodu vládních opatření proti šíření 
viru Covid-19 bylo nutno přizpůsobit organizaci zkoušek tak, 
že se účastnili pouze vůdci se psem bez dalšího doprovodu a 
celý průběh zkoušek se uskutečnil venku. V pátek odpoledne 
proběhla porada rozhodčích a příprava stop, které byly na-
šlapány spárky zvěře jelení.  Zahájení a ukončení zkoušek se 

uskutečnilo u přístřešku LČR, s. p. v Aníně (Kouty nad Des-
nou), vlastní disciplíny zkoušek proběhly v přilehlé honitbě 
Vozka Lesů České republiky, s. p.  Ředitelem zkoušek byl 
lesní správce LS Loučná nad Desnou  Ing. Ján Dvořák , 
vrchním rozhodčím byl Hubert Hubík. Zkoušek se zúčast-
nilo 12 psů, z toho 3 Hannoverští barváři (1pes, 2 feny), 9 
Bavorských barvářů (6 psů, 3 feny). Byly vytvořeny 2 skupi-
ny po 6ti psech ve kterých posuzovali rozhodčí Rudolf Vrba, 
Lubomír Odstrčil, František Koláček a Jaroslav Adam. Zkouš-
ky probíhaly za příjemného podzimního počasí, pršet naštěstí 
začalo hned po vyhlášení výsledků zkoušek.  Výsledky zkoušek 
- 7 psů bylo hodnoceno v I. ceně, 3 psi ve II. ceně a 2 psi ve  
III. ceně. Vítězem zkoušek se stal pes Cody Spod Vápen-
ných bokov (BB) s vůdcem Zdeňkem Hudcem (252 b,  
I. cena), na 2. místě se umístil pes Bivoj von Alpen Z údolí 
Bystřických žárů (HB) s vůdcem Františkem Vepřkem 
(248b, I. cena), na 3. místě se umístila fena Aša Z Mládkova 
dvora (BB) s  vůdcem Davidem Vymětalíkem (244b,  
I. cena). 
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 6 za roK 2020

Na počátku roku 2020 byly v  naší spádové oblasti 
úspěšně složeny 3 individuální zkoušky barvářů, které 
posuzovali rozhodčí R. Vrba a H. Hubík. Dne 20. 1. 2021 
vykonal IHB pes HB Car z  Borečského lesa s vůdcem 
Tomášem Vrbicou - 248b. - I. cena, dne 30. 1. 2020 vyko-
nala IHB fena BB Afra z Mintuchovho dvora s vůdcem 
Ing. Jiřím Nechutou - 228b. - II. cena , dne 1. 3. 2020 vy-
konal IHB pes BB Aron z Jedové s vůdcem Ing. Karlem 
Svobodou - 264b. - I. cena.

V  roce 2021 připravujeme opět organizaci dvou výcvi-
kových dnů v dostatečném předstihu před PzB, které se 
dle  plánu kynologických akcí OMS Šumperk uskuteční 
dne 9. 10. 2021. Místo uskutečnění výcvikových dnů i PzB 
bude upřesněno a včas oznámeno na www.barvar.eu. IHB 

se budou konat dle jednotlivých přihlášek na OMS Šum-
perk. Z  důvodu dlouhodobých opatření proti šíření viru 
Covid-19 a nouzového stavu v ČR nelze plánovat přesnější 
termín schůzky členů spádové oblasti č. 5 v roce 2021, ter-
mín bude včas předem oznámen na webových stránkách 
ČMKCHB.  
 Ing. Hana Báčová – členka, oblast č. 5

Dne 2. 2. 2020 proběhla schůze oblasti č. 6. Oproti před-
chozím setkáním jsme „vyzkoušeli“ nové místo setkání, kdy 
tradiční Bělecký Mlýn u obce Zdětín na Prostějovsku jsme 
vyměnili za restauraci Myslivna ve Velkém Újezdu. Touto 
změnou jsme sledovali optimalizaci dopravní vzdálenosti 
našich členů na místo schůze. Změna se myslím povedla  
a restaurace Myslivna poskytla našemu setkání komfortní 
zázemí. Na schůzi zazněly zprávy o činnostech klubu a byl 
projednán plán akcí na rok 2020. V té době jsme ještě netu-
šili, že rok 2020 bude jiný než ostatní…

Přes všechny nové a nečekané okolnosti při pořádání 
všech společenských akcí, těch kynologických nevyjímaje, 
se podařilo členům oblasti připravit několik výcvikových 
dnů pro mladé barváře a jejich vůdce. První výcvikový den 
proběhl v  sobotu dne 13. června 2020 na Rusavě. Původ-



ně plánovaný termín 21. března musel být zrušen, přesto  
pořadatelé Norbert Pelc a Radek Škarpich našli nový termín 
určený pro mladé barváře v přípravě na Pb.

Nástup proběhl na lovecké chatě na Rusavě a stopy byly 
připraveny v honitbách Rusava a Lukov. Výcvikového dne se 
zúčastnilo 10 vůdců se svými psy, z toho 5 barvářů hanno-
verských a 5 barvářů bavorských. Stopy byly založeny spár-
ky z daňčího kusu, na kterém bylo odzkoušeno i vyhledání 
kusu a chování u kusu. Výkonnost psů byla velmi proměn-
livá od úplných začátečníků až po dobře zapracované psy. 
Výcvikový den se konal díky obětavosti Radka Škarpicha, 
za což mu patří velký dík. Vzhledem k pozitivním ohlasům 
plánují v roce 2021 kolegové Norbert Pelc a Radek Škarpich 
ve stejné lokalitě uspořádat jeden výcvikový den a na pod-
zim rovněž Předběžné zkoušky barvářů.

Další výcvikový den proběhl po přeložení z dubna z důvo-
du coronavirové epidemie, dne 6. 8. 2020 na chatě Geržlovka 
ve Stupavě, kam vyrazilo získat nové zkušenosti 12 barvářů 
společně se svými vůdci a již tradičně početnou koronou. 
Díky zkušenému týmu pořadatelů proběhla celá akce jako 
na drátkách a nezbývá než doufat, že se i v roce 2021 podaří 
tuto akci zopakovat.

Do třetice se výcvikový den uskutečnil v Bystřici pod Hos-
týnem. Pod organizační taktovkou Jaroslava Panáka absol-
vovalo tuto přípravu, nejen na předběžné zkoušky barvářů, 
celkem 9 psů.

Kurz Jelenář, vůdce barváře se opět uskutečnil na Červeno-
horském sedle ve dnech 20. až 22. srpna. Hlavním pořadate-
lem byl Michal Strakoš. V tomto roce byl zájem o kurz Jele-
náře opravdu velký, zúčastnilo se jej přibližně 30 začínajících 
vůdců barvářů. Lektoři nepodcenili přípravu a nabídli účast-
níkům maximum možných informací k tématům, která před-
nášeli. Nechyběly praktické ukázky přímo v terénu. Kurz byl 
zakončen výcvikovým dnem, kdy si zájemci mohli vyzkoušet 
nově nabyté informace při práci na uměle založené stopě.

Předběžné zkoušky barvářů bývají organizovány přede-
vším v podzimních měsících. Rok 2020 s sebou přinesl do-
posud historicky nepoznané a nebývalé omezení z důvodů 
pandemické situace, která zapříčinila přesunutí zkoušek  

a soutěží na neurčito, případně byly tyto úplně zruše-
ny. Vzhledem ke skutečnosti, že byly významně omezeny  
i zkoušky IHB, musíme doufat, že epidemiologická situace 
se brzy zlepší a to nejen kvůli získávání lovecké upotřebitel-
nosti, ale i kvůli dalšímu uchovnění mladých barvářů, kde 
výpadek letošního roku bude jednoznačně chybět.

Závěrem bych si dovolil připomenout, že nás v  noci na 
26. srpna navždy opustil jedinečný člověk, lesník, vůdce  
a chovatel bavorských barvářů a dlouholetý aktivista naší 
oblasti Petr Polách. Kdo ho měl možnost poznat tak ví, o jak 
svérázného a osobitého jesenického horala šlo. Jeho srdce, 
které jej bohužel té noci zklamalo, měl vždy na správném 
místě a mnoho vůdců a chovatelů barvářů mu vděčí za jeho 
svébytnou, ale vždy ochotně podanou radu a pomoc, na  
kterou Petře nikdy nezapomeneme… Horridoo!

 Ing. Můčka Lukáš – aktivista, oblast č. 6
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 9 za roK 2020

V  „turbulentním“ roce 2020, kdy včera nebylo zcela jas-
né, co se stane dnes, natož zítra, se spádové oblasti 9 přesto 
podařilo zrealizovat pro tento rok hlavní naplánované akce,  
tj. dva výcvikové dny, jedny předběžné zkoušky barvářů  
a dvě členské schůze. 

Částečné uvolnění protiepidemických opatření nám umož-
nilo zařídit květnový výcvikový den v  honitbě Manětín  
dokonce v původně plánovaném termínu. S jeho organizací se 
oblast vypořádala zdárně, jen se cvičilo v komornějším duchu 
než obvykle, při zachování nezbytných hygienických opatření 
a bez přítomnosti tradiční korony. Byli jsme rádi, že i za ztí-
žených podmínek jsme si na výcvikový den troufli, neboť nás  

Vážení členové ČMKCHB,
jako každou jinou oblast v ČR i tu naší výrazně ovlivnilo  
v tomto roce šíření nákazy COVID-19 a s tím spojené vlád-
ní restrikce. Bohužel desátý ročník Krušnohorského derby 
byl po dohodě s  uživatelem honitby a Českomoravskou 
kynologickou jednotou nejprve přeložen na podzimní 
měsíce, ale následně byl po dohodě s Krajskou veterinární 
správou zrušen. V letošním roce nebudeme akci pořádat, 
a to z toho důvodu že se chceme zapojit do organizace naší 

Celostátní soutěže, která se bude konat u LČR LZ Kladská. 
Jelikož má Krušnohorské derby mezi barvářníky výborné 
jméno budeme se ucházet o pořádání v roce 2022. V době, 
kdy to bylo umožněno, uspořádal Radek Hasenhöhrl se 
svými pomocníky tradiční Výcvikový den na Bukovině.  
Akce má každoročně obrovský úspěch a mně nezbývá nic 
jiného než Radkovi opět poděkovat za organizaci akce, 
která je naučná pro mladé barváře a jejich vůdce. V roce 
2021 bude Výcvikový den spojen s kurzem Jelenář vůdce 
barváře a předběžnými zkouškami. Více informací o akci 
se dozvíte na dalších stránkách tohoto zpravodaje. U OMS 
Chomutov byly zkoušky zrušeny pro malý zájem psů. OMS 
Karlovy Vary zrušil pořádání zkoušek, z důvodu vládních 
opatření. Jelikož se tato opatření dotkla většiny pořada-
telů a dle ohlasů vůdců chtějí absolvovat Pb co nejrych-
leji, dohodli jsme se společně s OMS Chomutov a OMS  
Karlovy Vary o pořádání vícero Pb v roce 2021. První  
termíny zkoušek mohou proběhnout podle situace a počasí 
na přelomu února a března, kdy jsou podmínky podobné jako  
v zimních měsících. Vše bude záležet na případném  
rozvolnění vládních opatření. 
 Horidoo
 Marek Kraus – aktivista, oblast č. 7

Není nutné zmiňovat, že loňský rok 2020 byl velmi ovliv-
něn koronavirem a ten se dotkl jak našich soukromých ži-
votů, tak bohužel i velmi negativně působil na naše klubové 
akce v oblasti číslo 8. Výcvikový den i předběžné zkoušky 
jsme byli nuceni zrušit a pevně věříme, že tyto akce výcvi-
kový den i zkoušky budeme moci letos v brzké době uspo-

řádat, neboť máme mladé nadějné pejsky, kteří čekají na 
loveckou upotřebitelnost. 

Proto celá spádová oblast přeje všem vůdcům našich 
čtyřnohých kamarádů mnoho úspěšných dosledů a pevné 
zdraví v této nelehké době.
 Karel Plaňanský – aktivista, oblast č. 8

inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 7 za roK 2020

inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 8 za roK 2020
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i přítomné rozhodčí velmi potěšily nad očekávání jisté výkony 
při práci na stopách, předvedené 6ti ještě poměrně mladými  
a temperamentními psy. 

V rámci vrcholícího nácviku na blížící se předběžné zkouš-
ky barvářů připravila oblast v srpnu přednostně pro 6 přihlá-
šených barvářů druhý výcvikový den. Ačkoliv právě panovalo 
extrémně horké počasí, pro 5 barvářnických dvojic v přípravě 
na Pb to nepředstavovalo žádnou zásadní překážku a všech-
ny předvedly velmi solidní práci. Na samotné stopě se nejví-
ce dařilo BB Carovi od Milonského potoka s vůdcem Mila-
nem Pulchartem a v celkovém součtu nejlépe obstáli BB Ciro  
z Nového Fojtova s vůdcem Stanislavem Povou a BB Casey 
z Nového Fojtova s vůdcem Ivo Paulusem.

V sobotu 5. září se však šlo již naostro, to když se pod zášti-
tou Oblastního mysliveckého spolku Plzeň  uskutečnily v ho-
nitbě Manětín avizované Pb naší oblasti. I přes karanténní 
opatření zavedená v té době na Plzeňsku byla většina členů 
schopna se do příprav zapojit buď osobně, nebo významnou 
měrou pomoci na dálku. A tak vše potřebné bylo s předstihem 
zajištěno a nachystáno včetně umělých stop, připravených 
v docházkové vzdálenosti od tentokrát čistě „lesní“ základny. 
Toho intenzivně využívala mimořádně početná korona, vždyť 

jen samotných adeptů myslivosti se zde sešlo 16… k  nim 
pak nutno připočítat zástupce OMS, místního mysliveckého  
sdružení i další pozvané hosty a přátele barvářů. 

Z přihlášených 6 psů a 2 náhradníků se z důvodu nemo-
ci vůdce resp. hárání dvou fen na nástup nakonec dostavilo  
5 bavorských barvářů převážně buď z našich lokálních odcho-
vů, nebo v držení členů naší oblasti. Stopu č. 1 si vylosoval 
vůdce Václav Herzán s tříletou fenou Bára z Nového Fojtova. 
Zkušená fena vypracovala stopu zalehlá v řemeni soustředěně 
a bez jediného zaváhání. Po vypuštění dokončila v minimál-
ním čase zbývající stopní dráhu a po ověření kusu ho bez oklik 
nahlášeným způsobem vůdci vzorně oznámila. Jako jediná 
zvládla všechny předepsané disciplíny bez ztráty bodu a stala 
se zaslouženou vítězkou předběžných zkoušek v I. ceně s po-
čtem bodů 248. Nicméně i ostatní barváři nás všechny - vrch-
ního rozhodčího p. Mojmíra Kabáta nevyjímaje - přesvědčili 
o tom, že se na zkoušky se svými vůdci svědomitě připravo-
vali, neboť všem se podařilo je dokončit resp. uspět v ceně. 
„V závěsu“ za sestrou skončil Brix z Nového Fojtova s vůdcem 
Jiřím Šeflem a na dalších příčkách se seřadili psi, kteří se dob-
ře prezentovali již při výše zmíněném výcvikovém dni. I když 
na stopách se hojně pohybovala srnčí zvěř, předvedené práce 
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 10 za roK 2020

Vážení přátelé, v  tomto roce jsme si dali za cíl tři úkoly. 
Rozšířit naší členskou základnu v  oblasti. Uspořádat dva  
výcvikové dny o Pb v Tachově (12. 9. 2020). Připravit a zajistit 
Předběžné zkoušky barvářů v roce 2020. Co se týká rozšíře-
ní naší členské základny tak byli přijati dva mladí vůdci, kte-
ří vlastní BB a připravovali je na zkoušky u nás v oblasti. Oba 
také zkoušky úspěšně absolovovali. Blood z Mlžných pustin,  
I. cena, vůdce Dominik Zavadský a Simba z Měďníku, II. cena, 
Ivan Souček. Oba vůdci si podali přihlášku do ČMKCHB, 
kterou jsme v oblasti doporučili. Oba výcvikové dny (27. 7.  
a 15. 8.) se nám i přes nelehkou situaci v naší republice poda-
řilo uskutečnit. Na zkoušky se přihlásilo šest vůdců ( 3x BB a 
3x HB ). Na obou výcvikových dnech byla účast 83%. Jeden 
vůdce z Havlíčkova Brodu se omluvil. Vůdci využili těchto 
dnů jako generálku před Pb a byla možnost něco doladit a 
poradit se o některých problémech s výcvikem. Vše proběhlo 
v přátelské atmosféře a myslím, že to prospělo jak vůdcům, tak  
i jejich čtyřnohým kamarádům. Předběžné zkoušky pořáda-
né OMS Tachov ve spolupráci s Mysliveckým spolkem „ Velké 
Dvorce“ se konaly 12. 9. 2020. Myslivecký spolek zapůjčil část 
honitby  (lokalita Černý les) a tam probíhaly všechny disciplí-
ny. Bylo možné dát si i nějaké občerstvení, které bylo zdarma  
(nealko nápoje, špekáčky, koláče, dorty, buchty). Předsedou 
MS Velké dvorce je pan Jan Zatloukal st., který je také majite-
lem zemědělské farmy na které nám umožnil využít veškeré 

byly hodnoceny nejhůře známkou 3 a všichni psi vyhledali 
kus v časovém limitu. Těšíme se na jejich brzké zapojení do 
praxe a do budoucna přejeme hodně úspěšných dosledů!

Co se týče IHb, máme radost z  našich odchovů, z  nichž 
několika jedincům se v  minulém roce povedlo tuto zálud-
nou zkoušku úspěšně vykonat. Tímto mají splněny všechny 
podmínky pro uchovnění, k čemuž nezbývá než poblahopřát! 
Z  členů oblasti se to týká jmenovitě Radima Krause, jehož 
fena BB Bea z Nového Fojtova absolvovala IHb s náročným 
průběhem se skvělým výsledkem v I. ceně. Pevně věříme, že 
v příštím roce ho budou následovat i další vůdci z našich řad. 

Spádová oblast 9 se v uplynulém roce rozrostla o 3 členy, 
přičemž 4 další zájemci mají podané přihlášky k projednání 

ve výboru a jeden kolega z jiné oblasti požádal s ohledem na 
své působiště o administrativní přeřazení k nám. Je však třeba 
dodat, že vítané přírůstky očekáváme v dohledné době nejen 
na poli „členském“, ale rovněž u jedné z našich chovných fen...

Závěrem patří mé uznání a poděkování těm, kteří se aktivně 
podíleli na plynulém chodu oblasti i přesto, že jsme se nemoh-
li na akcích pro barváře a barvářníky setkávat tak často, jak 
bychom si byli přáli. Naštěstí epidemie koronaviru nijak pod-
statně neomezila naše nepostradatelné čtyřnohé pomocníky 
v jejich práci, a tak se naši členové mohou i za uplynulý rok 
pochlubit celou řadou úspěšných dosledů. 
 Horidooo!
 Ing. Hana špringlová – aktivistka, oblast 9
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zařízení během zkoušek ( parkoviště, společenská místnost, 
kuchyně atd. ). Bylo příjemné před vyhlášením výsledků zkou-
šek, posedět ve společenské místnosti, dát si něco podle chuti  
a prohlédnout si zajímavé trofeje vysoké zvěře. Delegova-
ní na Pb byli rozhodčí Vladimír Solar, Hasennöhrl Radek  
(Komár), Mgr. Vladimír Kumpa (omluven). Na Pb nastoupilo 
šest vůdců a všichni uspěli, 1x I. cena, 3x II. cena, 2x III. cena.  
Vítězem zkoušek se stal pes BB Blood z Mlžných pustin, vůdce 
Dominik Zavadský, Kolowratovy lesy Diana. Po celou dobu 

zkoušek nebyly vzneseny žádné připomínky na rozhodčí ani 
na organizaci zkoušek. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zkouškách. Zejména 
panu Zatloukalovi za zázemí na jeho farmě. Paní Šperkové, 
starostce města Přimdy za účast a věnování pozorností pro 
vůdce a výboru ČMKCHB za hlavní cenu pro vítěze. I v tomto 
roce se podařilo odchovat v naší oblasti v chovatelské stanici 
„Z Měďníku“ vrh HB.
 Barvářům zdar!
 Josef šafařík - aktivista, oblast č.10 

inf. o činnosti spád. obl. č. 11 ŠuMava - západ za roK 2020

Rok 2020 jsme zahájili, jako již tradičně, schůzí spádové 
oblasti, spojenou s návštěvou přezimovací obůrky Beranky 
Správy NP Šumava, ÚP Srní. Schůze spádové oblasti pro-
běhla v pátek 21. 2. 2020  v chatě Povydří za účasti 25 členů 
oblasti a jejich rodinných příslušníků. Za vedení aktivisty 
oblasti, pana Mojmíra Kabáta, jsme probrali činnost v ob-
lasti za uplynulý rok a zhruba domluvili výcvik a společná 
setkání na rok 2020.

Po uplynutí jarních karanténních opatření proběhla 
19. 6. 2020 v Hotelu Vintíř v Hartmanicích druhá schůze 
spádové oblasti. Této spádovky se účastnilo 20 členů ob-
lasti a hlavním programem bylo předjednání výcvikových 
dnů na rok 2020.

V  naší oblasti proběhly v  roce 2020 tři výcvikové dny. 
První proběhl 25. 7. u kolegy Ládi Mollera v honitbě LČR 
Jezvinec, LS Klatovy, druhý 29. 8. v  honitbě MS Strážov 
u kolegy Aleše Potužáka, třetí 19. 9. opět v honitbě LČR 
Jezvinec, LS Klatovy u kolegy Ládi Mollera. Těchto výcvi-
kových dnů se účastnilo 6 až 10 vůdců s barváři, kteří měli 
možnost, za metodického vedení aktivisty oblasti pana 
Mojmíra Kabáta, procvičit jednotlivé disciplíny a připravit 
své psy na předběžné zkoušky. Tímto bych chtěl poděkovat 
uživatelům honiteb a výše zmíněným kolegům a jejich ka-
marádům za umožnění přípravy mladých psů na Pb.

V  sobotu 5. 9. se trojice rozhodčích z  oblasti, pánové 
Mojmír Kabát, Jiří Strnad a David Bauch, účastnila Pb po-
řádaných OMS Plzeň v Manětíně, které proběhly v patro-
naci oblasti č. 9.

Vyvrcholením činnosti v oblasti byly předběžné zkoušky,  
letos pořádané OMS Domažlice v  sobotu 3. 10. v ho-
nitbě LČR Jezvinec LS Klatovy. Zkoušek se zúčastnilo  

6 vůdců se svými psy, hodnoceni byli 2 v  druhé ceně,  
2 ve třetí ceně, 2 z  různých důvodů neobstáli. Nejlé-
pe hodnocen byl pes BB Argo z  Lhotické chaloupky 
s vůdcem Zdenkem Krulcem, který získal II. cenu se zis-
kem 214 bodů. Práce posuzovali rozhodčí z oblasti, vrch-
ní pan Václav Procházka, rozhodčí pan Mojmír Kabát  
a David Bauch. Zde bych chtěl poděkovat vedoucímu  
LS Klatovy, Ing. Liboru Hanzlíkovi, za možnost konání zkou-
šek v honitbě, jednateli OMS Domažlice, p. Petru Kopfovi, za  
organizační zajištění a v neposlední řadě kolegovi Láďovi  
Mollerovi a jeho spolupracovníkům z  lesní správy za 
perfektní přípravu a zázemí v místě konání.

Na závěr lze říci, že poměrně vysoká účast vůdců s vel-
mi mladými psy a štěňaty na společných akcích a hlavně 
výcvikových dnech, je předpokladem, že i rok 2021 bude 
v oblasti  č. 11 poměrně pestrý a bohatý a sejdeme se, snad, 
v lepších časech.
 David Bauch – člen, oblast č. 11
 a Mojmír Kabát – aktivista, oblast č. 11
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inforMaCe o činnosti spádovÉ oblasti č. 13 za roK 2020

V roce 2020 jsme se sešli na schůzi naší spádové oblasti v 
neděli 31. května v restauraci Na Pražci v Blansku. Schůze se 
zúčastnilo 42 členů, což byla největší účast za posledních ně-
kolik let. Svědčí to o vzrůstajícím zájmu o dění v klubu. Na 
jednání byl pozván předseda ČMKCHB Ing. Jaroslav Nerad, 
který odpovídal na dotazy a připomínky, např. na nedostatky 
klubových stránek. Byla nám podána informace, že na vylep-
šení se pracuje a od 1. 1. 2021 budou nové stránky fungovat. 
Bohužel je konec ledna a nic se nezměnilo. 

Hlavním bodem jednání schůze bylo zajištění soutěže  
o Moravský pohár, který se měl konat v termínu od  
23. do 25. října 2020 v naší oblasti. Jsem velice rád, že byl vy-
tvořen kolektiv nadšenců, kteří se během celého roku maxi-
málně věnovali přípravám soutěže ve snaze zajistit její zdárný 
průběh. Když už bylo vše zajištěno, začala platit přísnější opat-
ření způsobená rozšířením COVID-19 a soutěž musela být 
necelé dva týdny před konáním zrušena. Jak hodnotné ceny 
(broušené poháry a označení vůdců, rozhodčích a pořadatelů 
pamětními odznaky), které byly uhrazeny z prostředků klubu, 
tak prostředky od sponzorů budou použity při konání soutěže  
v náhradním termínu. Přednostně budou k účasti také  

osloveni vůdci, kteří byli přijati k původní soutěži. Následně 
bude možné doplnit dalšími zájemci. Obdobným způsobem 
bude provedena delegace rozhodčích.

V roce 2020 jsme uspořádali dva výcvikové dny v honitbě 
Újezd u Černé Hory, první 12. a druhý 26. srpna. Obou se  
zúčastnil náš nový člen, pan Zdeněk Hudec, se svým bavorským 
barvářem Codym spod Vápenných bokov. Tato dvojice zvítě-
zila na předběžných zkouškách pořádaných OMS Šumperk  
s počtem 252 bodů.

IHB se podařilo absolvovat Ing. Janu Lujcovi se svojí fenkou 
bavorského barváře Brennou z Nového Fojtova a to v I. ceně 
s počtem 324 bodů. Byly splněny všechny podmínky a je za-
řazena do chovu.

Potěšil nás i úspěch Ing. Tomáše Lizny na 5. speciální výsta-
vě barvářů v Lázních Leopoldov, kde se svým bavorským bar-
vářem Arnym z Jedové získal titul rCAC v otevřené kategorii. 
Všem vůdcům děkuji za vzornou reprezentaci naší oblasti.

Na rok 2021 máme naplánovány dva výcvikové dny  
15. a 22. srpna 2021. Místo srazu a čas bude včas oznámen. 
Předběžné zkoušky barvářů se budou konat pod záštitou 
OMS Blansko dne 23. 10. 2021.

Velice se těšíme až skončí omezení v důsledku šíření  
COVID-19 a budeme se moci zase setkávat při výcvikových 
dnech, zkouškách, výstavách a všech ostatních kynologických 
akcích. To je přání jistě nás všech.
 František Koláček a kolektiv – aktivista, oblast č. 13
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Říká se, že myslivec bez psa je poloviční myslivec. Do 
doby než jsem si pořídil svoji BB Almu jsem na toto tvrzení 
moc nedal. Dnes již mohu potvrdit, že toto tvrzení stopro-
centně platí. Během dlouhých třinácti let služby mě Alma 
obohatila o spoustu nevšedních mysliveckých zážitků, 
které kdo nemá barváře, nezažije. Byly naplněné radostí, 
vzrušením, ale i obavami. Každý dosled měl své neopako-
vatelné kouzlo. Vždy se mi vyplatilo dodržet radu zkuše-
ných vůdců: „Věř svému psovi“. Ten pocit, kdy Vám barvář 
zalehne do řemene a dovede vás ke zhaslému či zalehlému 
kusu je nepopsatelný a nenahraditelný. Vždy, po každém 
vypuštění barváře z  řemene na štvaní postřeleného kusu 
mně ovládlo napětí z toho, co bude následovat. Zda se mi 
fenka vrátí, nebo budu slyšet její hluboký hlas u stavěné-
ho kusu. Obdivoval jsem její vytrvalost a precizní práci na 
stopě, a to i ve věku, kdy bych to nečekal. Žila svým poslá-
ním do poslední chvíle. Když mi v říjnu po 13 letech ode-
šla na svůj poslední „nebeský dosled“ obrečel jsem to. Ale 
život jde dál. Vzpomínky zůstávají a pocit, že jsem vycho-
val dobrého barváře, mě naplňuje a motivuje k další práci 
s barvářem. Ivo Vymětal

Co Mi dala alMa

Richard KNOLL: Nevím, zda moje sdělení bude mít něja-
kou cenu pro historii a kroniku klubu barvářů, ale snažil jsem 
se napsat alespoň to, jak to bylo s barváři po první světové 
válce na jižní Moravě. V Brně 12. dubna 1964.

Za první republiky zůčastňoval jsem se se svými ohaři též 
zkoušek, které pořádal na jižní Moravě německý spolek Deu-
tsche Mährischen Jagd und Hundezucht – Verein in Brün. Na 
těchto zkouškách jsem byl vždy velkým konkurentem. Velmi 
často posuzoval tyto zkoušky známý rakouský kynolog He-
gendorf, hrabě Wurmbrand, rakouský odborník na jelení zvěř 
a nikdy nescházel ředitel Glatz z lesního ředitelství knížete Li-
chtensteina z Břeclavi, který se mně zamlouval svojí objektiv-
ností. Ředitel Glatz byl též velkým příznivcem barvářů a tak 
se v Břeclavi pořádali téměř každého roku zkoušky barvářů, 
mimo kurzů pro barváře, vedoucí barvářů. Na tyto barvářské 
podniky byl jsem vždy zván a také jsem se jich zúčastňoval, 

neboť práce barvářů se mně zamlouvala. Sám jsem měl bavor-
ského barváře, bohužel v druhém roce mi uhynul na psinku.

Kurzy pro výcvik barváře mne více zajímaly jak zkoušky 
barvářů. Na těchto přednášel nadlesní Schwetz, velký to od-
borník, který se velmi pěkně poslouchal. Práci barváře před-
vedl nám s hannoverským barvářem, kteří byli tehdy nejvíce 
rozšířeni, pro lužní rovinaté honitby jistě psi odpovídající. 
Oproti bavorským barvářům byli to psi kliďasi. Zmínil se vždy 
o nutnosti držení barvářů v honitbách, kde se nachází vysoká 
a černá zvěř. Hovořil o chovu barvářů, byl přítelem hannove-
ráků, ale neopoměl též říci, že kde je třeba, aby byla postřelná 
zvěř štvaná, že dává přednost bavoráku, bavorskému barváři. 
Pak přešel k výchově barvářů a na konec přišel výcvik barváře. 
Předvedl nám práci barváře na chladné zdravé stopě a ukázal 
nám jakou výhodu skýtá pes na chladné stopě zdravé zvěře 
zapracovaný. Pak teprve přišla ukázka práce barváře na po-

z Historie barvářŮ - oblast JiŽní Morava
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barvené stopě. Předvedl nám prakticky jak se zjišťuje se psem 
nástřel poraněné zvěře a pak přišlo k sledování této postřelené 
zvěře. Bylo požitkem vidět s jakým klidem pracoval pes i ve-
doucí  při vypracovávání stopy postřelené zvěře. Též předve-
dl nám barváře jako hlasiče zhaslé zvěře. Byl jsem několikrát 
přítomen jak barvář postřelenou zvěř náruživě hlasitě štval, 
tuto zastavil, stavěl a na místě hlubokým hlasem hlásil. Jsou to 
krásné vzpomínky na tyto doby.

Práce s dobře vedeným barvářem patří k nejkrásnějším 
požitkům mysliveckým, nehledě ani k tomu, že jest to práce 
pro myslivce a vůdce barváře důstojná a záslužná.Je větším zá-
žitkem nežli samotné hladké složení jelena.Barvářem sledo-
vati postřeleného jelena, štváti, raněného stavěti a tuto práci 
ukončiti dostřelnou ranou a dohledaný kus dodat na výřad, 
patří jistě k nekrásnějším mysliveckým zážitkům.

Tehdejší ústřední kynologický referent ČSMJ pan důchod-
ní Karel Podhajský projevil přání asi v roce 1925 nebo 1926, 
že by se rád  zkoušek  barvářů zůčastnil. Tehdy  na zkouš-
kách bylo předvedeno 6 barvářů - 2 bavorští a 4 hannoverští. 
Zkoušky trvaly dva dny. Dvě laně byly tak po střelené, že dva 
hannoverští barváři měli možnost vysokou  hlasitě štvát, do-
nutit k zastavení a na místě hlásit, tím umožnit vůdci dostřel-
nou ránu.Jedna laň byla střelena na měkko a druhá měla vy-
soko přestřelený přední běh, který u lokte visel na kůži.Tyto 
práce byly panem Podhajským velice kladně hodnoceny a byl 
výkonem obou barvářů velice nadšen.

V roce asi 1928 byl to sám Podhajský, který mne navrhl za 
soudce pro zkoušky a exterier barvářů. Byl jsem tak prvním 
jmenovaným soudcem v ČSR pro výkon barvářů.

Do té doby na výstavách  posuzovali barváře  pan lesní rada 
Karel Adler a centrální  ředitel František Suchý. S německými 
mysliveckými spolky jsme  spolupracovali až do roku 1938. V 
roce 1939 přišel Hitler, byla druhá světová válka. V roce 1945 

odešli z ČSR Němci a tím byla veškerá spolupráce s německý-
mi spolky znemožněna.

Kurzy pro výcvik barvářů  se konaly většinou v revíru Lány, 
tedy v soutoku řeky Moravy a Dyje. Jinak co se týká zkoušek  
bývaly též ve jmenovaném revíru  a v revíru Poštorná, Tvrdo-
nice a i v přilehlých revírech, kde byla vysoká zvěř. V Břeclavi 
bylo tehdy ředitelství lesů a statků  knížete Lichtensteina. Do 
místa, kde se konal cvičitelský kurz  nebo zkoušky barvářů, 
jsme se dostali vždy z Břeclavi  loveckými bryčkami, kočáry 
a auty. Na tuto vyjížďku kočárovými koňmi jsem se vždy tě-
šil. Jezdíval jsem na kurzy a zkoušky po založení ČSMJ, také 
důchodní Podhajský se tam dostal, když již  existovala ČSMJ, 
tedy po roce 1923.

 Mojmír Kabát

Barváři jsou jednou ze skupin loveckých psů, kteří předsta-
vují vysoce specializované plemeno určené hlavně na dosled  
poraněné spárkaté zvěře. Tato vysoká specializace je snad  v 
přímé souvislosti se skutečností, že ve skupině barvářů se 
setkáváme s nápadně  nízkým počtem plemen na rozdíl od 
ostatních skupin loveckých psů, vyznačujících se naopak da-
leko vyšší početnosti plemen. Představitelé jsou hannoverský 
barvář a bavorský horský barvář. Je pochopitelné a logické, že 
u loveckých, služebních a ostatních podobně pracovně vyu-
žívaných plemen psů je v popředí zájnu vždy spíše pracovní, 
než exterierová stránka  na rozdíl od plemen vyloženě spole-
čenských. Ani barváři nejsou v tomto směru výjimkou. Přes-
to však nelze zcela přehlížet, že i exterier je nedílnou součástí 
standardu a tím tedy i jakousi určitou vizitkou úrovně pleme-
ne a v některých případech i jedním z rozhodujících činitelů 
ovlivňujících přímo pracovní uplatnění psa.

 Mojmír Kabát

50. výročí novÉ Historie zaŠlýCH JiŽ časŮ

Od roku 1965, kdy klub chovatelů barvářů konal vrcholný 
kynologický podnik a to mezinárodní soutěž barvářů v Lu-
bochni, nastala dlouhá přestávka a těžko říci, jaké okolnos-
ti tuto situaci vyvolaly. Je sice pravda, že klub pořádal velké 
množství předběžných a hlavních zkoušek v rámci naší re-
publiky, ale skutečností zůstává, že klubem nebyla organizo-
vaná další vrcholná soutěž celostátního charakteru, která by 
byla nejen dobrou propagací barváře samotného, ale na které 
bychom dali příležitost  k soutěžení našich špičkových barvá-
řů a dále pak  příležitost vůdcům, kteří by měli prostor ukázat 
a předvést  se s dobrou  prací  svého psa  barváře. Tímto téma-
tem se zabýval předseda klubu Ing. B. Baka se členy výboru 
na jednání v roce 1971 a bylo definitivně  rozhodnuto  v tom-
to roce uspořádat  celostátní zkoušky barvářů s mezinárodní 
účastí. Uspořádáním a organizačním zajištěním  celostátní 
soutěže  pověřil výbor klubu p. Jaromíra Ptáčka.

Nebylo mnoho času  a jako první úkol  bylo nutné vyhledat 
vhodné prostředí  pro uspořádání této vrcholné soutěže. Bylo 

osloveno několik vhodných  lesních závodů, ale v rámci po-
měrně velké redukce  zvěře nemůže  závod  s jistotou  zaručit  
dostatečné množství  vhodné zvěře pro celou soutěž. Dochází 
však příznivá zpráva  od kanceláře prezidenta republiky a od 
ředitele Lesní správy Lány  Ing. M. Görnera, že je možné  po-
žadovanou  akci v této oblasti uspořádat a jsou  ochotni ihned 
jednat o organizaci a celkové přípravě  plánované celostátní 
soutěže. Blíží se měsíc říjen, přípravy vrcholí, ale přichází ne-
radostná zpráva, že zahraniční účastníci nemohou  svoji účast 
potvrdit (zranění psa, nemoc). Nezbývá však nic jiného než 
operativně řešit vzniklou situaci a narychlo oslovit a povolat  
naše vůdce s jejich barváři a tím doplnit  na soutěž stanovený 
počet šesti barvářů.Jejich majitelé s ochotou  potvrzují  svoji 
účast.

Nastal 4. listopad, den na který je určen příjezd vůdců, sbo-
ru rozhodčích, členů výboru klubu, který bude mít současně i 
jednání a zájemců  o tuto soutěž. Organizační vedoucí p. Ptá-
ček ještě projíždí jednotlivé trasy  určené lesní správou  pro 
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soutěž  a shledává vše v naprostém pořádku a vše do detailu 
připraveno. Místo pro zahájení  a ukončení soutěže je určeno 
na prostoru  před budovou lesní  správy Lány.

K slavnostnímu zahájení celostátní soutěže  na vyzdobeném 
prostoru pod státními vlajkami přichází v podobě šesti tru-
bačů - zaměstnanců lesní správy. Po slavnostní fanfáře ředitel 
soutěže prohlašuje, že soutěž je připravena  k slavnostnímu  
otevření. Předseda klubu chovatelů  barvářů Ing. B. Baka 
přednesl krátký projev a předal další řízení vrchnímu rozhod-
čímu.
Vrchní rozhodčí: F. KONRÁD. Rozhodčí: Š. Ružbacký, M. 
Macoun., Ing. B. Baka., L. Varvařovský, st. a I. Makara.
Organizační vedoucí: J. Ptáček
Vedoucí se svými barváři:
ČErMáK Vojtěch - BaLdO von Malerteich HB - P
ŽídEK  Petr - BENITa od Šumného potoka HB - F
MUrČEK  rudolf - HaGO Fatra BB - P
PaVLíK  Milan - arGO ze Špindlu BB - P
PETrOVSKÝ  Bruno -aJaX ze Strážné stezky BB - P

Vrchní rozhodčí seznamuje nastoupené vůdce s postupem 
losování  k čemuž jsou k dispozici vkusně  z paroží vyřezávaná 
čísla a současně postřelové listy jednotlivých prací v zalepené 
obálce. Jsme vskutku  velmi zvědaví, jak  přihlášení  vůdci se  
svými barváři  obstojí na jednotlivých  pracích v tak zazvěře-
né  honitbě, kde se může říci, že každý metr půdy je křižován  
množstvím  stop živé zdravé zvěře.

První den soutěže byly uskutečněny  tři práce, stopy byly 
od 4 hodin stáří až po 14 hodin v délce od 600 metrů  po ce-
lodenní dohledávku, kdy  postřelený jelen šesterák odchází 
s celým růdlem a po celou  noc nezalehl, byl stále v pohybu 
a na stopě bylo  místy  jen nepatrné  množství barvy, byl to 
skutečně velký výkon  barváře a jeho psovoda, včetně práce 
kontrolního psa. Téměř ztracená dohledávka, velké množ-
ství předsledů , nalezeno opět několik kapek barvy a tak byl 
po téměř celodenní práci tento jelen dohledán, štván a sta-
věn, dostřelen a dodán na  výřad. Druhý den byly připrave-
ny další dva kusy,což dává záruku odzkoušet zbývající dva 
barváře. Jedna práce byla úspěšná, druhá neskončila dohle-
dáním postřeleného kusu, protože zranění bylo určeno jako 
povrchní, hladké škrábnutí. Tím skončil druhý den soutěže 
a tak i celá soutěž.

Všichni barváři jsou řádně odzkoušeni. Sboru rozhodčích 
nastává provést správné vyplnění soudcovkých tabulek  s bo-
dovým ohodnocením a určením pořadí výsledků. Vrchní roz-
hodčí F. Konrád vyhlašuje výsledky celostátní soutěže:

1. PaVLíK  Milan - arGO ze Špindlu
BB - P- II. cena, 198 bodů
2. MUrČEK rudolf - HaGO Fatra
BB - P - II. cena, 198 bodů
3. ŽídEK  Petr - BENITa od Šumného potoka
HB - F - III. cena, 184 bodů
4. ČErMáK Vojtěch - BaLdO von Malerteich
HB - P - III. cena, 108 bodů
5. PETrOVSKÝ  Bruno - aJaX od Strážné stezky
BB - P - III. cena, 98 bodů.

A co říci na závěr. Možno to shrnout do těchto bodů,které 
jsou totožné jak se slovy záverečných projevů,tak i se správou 
vrchního rozhodčího.

1. Hodnocení soutěže:
Soutěž byla vzorně připravena. Každý přihlášený vůdce měl 
pro svého barváře samostatnou práci. Byla dána možnost i 
na doplňkové práce. Lesní správa Lány má vysoké pochopení 
pro organizaci soutěže.

2. Úroveň barvářů:
Lze konstatovat, že pracují s jistotou, což nasvědčuje tomu, 
že mají řadu úspěšných  dohledávek za sebou. Tato okolnost  
svědčí o tom, že všechny dohledávky byly úspěšné. Sledované 
stopy byly stále křižované stopami zdravé zvěře, což velmi ztí-
žilo práci barvářů.

3. Úroveň psovodů:
Jedná se o zkušené psovody - jelenáře. Při práci postupovali 
disciplinovaně, rozvážně, bylo vidět, že jsou zkušenými znalci 
jelení zvěře.

4. Zhodnocení sboru rozhodčích:
Jsou to zkušení jelenáři, po dobu soutěže hodnotili přísně a 
svědomitě. Každý barvář byl  správně ohodnocen dle zku-
šebního řádu. Čekatelé měli možnost osvojit si vědomosti od 
zkušených rozhodčích.

5. Protestů nebylo podaných
Závěrečnou fanfárou nastoupených trubačů se loučí učastní-
ci této celostátní soutěže v Lánech. V současné době je to již  
padesátiletá  novodobá  historie  klubu  chovatelů  barvářů. Je 
dobré připomenout poctivou práci a výkony jak psovodů, tak 
i jejich barvářů. V neposlední řadě projevit úctu a vzpomínku 
na naše členy, kteří zde soutěžili, nebo posuzovali jako roz-
hodčí a nejsou již mezi námi. Čest jejich památce.
 Horrido!
 Mojmír Kabát
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Je jedno, jak dobré zděděné charakterové vlastnosti barváře 
by mohly být, nikdy nebude tak dobrým, jak by mohl být, jest-
liže jeho vlohy nebudou důsledně vedeným výcvikem podpo-
rovány a upevňovány od jeho nejútlejšího mládí. U dobrého 
cvičitele barváře se předpokládá nejen vysoká odborná zna-
lost jakožto vůdce loveckého psa, ale i lovecké vědomosti, kte-
ré jej od ostatních lovců odlišují. Nemá být pouhým vůdcem 
svého barváře při dosledech, ale jako nikdo jiný k tomu po-
volanější, kdožby pěstoval staré myslivecké tradici a udržoval 
lovecké obyčeje.

Úspěšné vedení specializovaného barváře vyžaduje od jeho 
vůdce mimořádné znalosti a vlastnosti, ale i na jeho barváře 
jsou kladeny neobyčejně vysoké požadavky, jak na jeho vlohy, 
povahu a fyzické schopnosti tak, aby na stopě sledované po-
raněné zvěře, pobarvené, ale mnohdy i bez barvy, při dosledu 
mohl zvládnout všechny vyskytnuvši se obtíže a problémy.

Vůdce barváře si musí být vědom, že při většině dosledů 
bude jemu nastávající práce znesnadněna následkem neod-
borného chování a jednání střelce. Dosled však považuje za 
svoji povinnost a v kontaktu s ostatními myslivci, lovci, kteří 
potřebují podporu a pomoc, musí mít jemný postřeh a často 

velmi mnoho sebeovládání a taktu. Bývá zpravidla poslední 
nadějí nešťastného střelce k úspěšnému dosledu poraněné 
zvěře a získání vytoužené trofeje. 

Toto je v krátkosti moje vyjádření k využití barváře v mysli-
vecké praxi. Mnohdy tyto práce vůdce s barvářem s výborný-
mi výsledky jsou známy jen ve velmi úzkém okruhu zúčast-
něných myslivců.

K tomu, aby se barvář prezentoval na veřejnosti a vůdce 
předvedl kvality svého svěřence slouží právě celostátní sou-
těž ČMKCHB, která byla v roce 2019 organizována v honitbě 
VLS ČR Karlovy Vary při praktickém lovu zvěře, kdy ne vždy 
je lov zakončen úspěšným výstřelem a zvěř po ráně zhasne 
v blízkosti místa jejího postřelení. 

Pokud mohu hodnotit z pozice účastníka i jako rozhodčího 
na této soutěži celkový výsledek a dosažené hodnocení i se 
zpětným pohledem na již dříve proběhlé soutěže klubu, ještě 
nikdy nebylo dosaženo takového výsledku, aby byly zadány 
čtyři první ceny z celkového počtu deseti zúčastněných sou-
těžních dvojic. Předvedené práce plně reprezentovaly kvality 
výcviku barvářů a jejich schopnosti při dosledu poraněné 
zvěře, včetně jejich vůdců, čímž vytvořili dokonalou souhru k 

23. ročníK Celostátní soutĚŽe barvářŮ  
„o putovní Cenu čMKCHb“ z poHledu rozHodčíHo

Tento článek došel minulý rok od jeho autora bohužel již po uzavření a odeslání zpravodaje 2020 do tisku. Slíbili jsme 
tehdy kolegovi M. Kabátovi, že jeho práce rozhodně nedojde nazmar. Článek byl následně zveřejněný na webových stránkách 
klubu a vkládáme jej pro úplnost i do obsahu letošního zpravodaje…
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úspěšnému dosledu a zvládnutí ostatních určených disciplín 
dle soutěžního řádu. V hlavní disciplíně pro práci a poslání 
barváře v lovecké praxi, dosled poraněné zvěře, bylo z deseti 
psů devět úspěšných, jeden práci na stopě ve stáří nad 12 hod 
nevypracoval – hodnocen známkou 0.

Čtyři barváři, i když uspěli v práci na stopě a zhaslou zvěř 
dosledovali, nemohli být hodnoceni dle soutěžního řádu pro 
krátkou vzdálenost vypracované stopy od nástřelu ke zhaslé-
mu kusu zvěře. Při tomto způsobu soutěže nelze vždy zajistit 
stejné podmínky pro všechny zúčastněné barváře a vůdce, 
takže se může stát, že jsou výsledky, které zcela neodpovídající 
kvalitě a schopnosti barváře, nemá-li jeho vůdce štěstí na lo-
sem přidělenou práci. 

Vzhledem k tomu, že jsem byl ve dvojici rozhodčích s kole-
gou B. Jemelkou st. určen k posouzení přiděleného dosledu, 
který si vylosoval vůdce Jiří Skácil ml. se svým šesti letým ba-
vorským barvářem CÉZAR z Babinej hory a tato práce určitě 
stojí za informaci a zveřejnění v plném rozsahu. Jednalo se o 
postřel divočáka ve skupině několika dalších kusů černé zvěře. 
Na místě nástřelu byl vůdce barváře seznámen se situací, kdy 
a jakou ráží bylo stříleno a jaké znaky poranění byly zjištěny 
střelcem. Vůdce odložil barváře, který v naprostém klidu sle-
doval jeho činnost. Ohledání nástřelu vůdcem bylo velmi po-
drobně, důkladně provedeno a vyhodnoceno, nalezené znaky 
ověřeny a vůdcem byla vyslovena pravděpodobnost místa 
poranění, což se shodovalo s postřelovým listem. Stáří stopy 
necelých 12 hod. Rozhodčími byl vydán pokyn ke sledová-
ní a vypracování dosledu. Příprava barváře, jeho ustrojení, 
rozvinutí řemene a navedení na nástřel bylo jako učebnicový 
příklad. Barvář velice intenzivně a se zájmem začal sledovat 
únikovou stopu zvěře a ve směsi jiných pachů ukázal barvu, 
kostní tříšť a pak zalehnutý do plně rozvinutého řemene s 
nízkým nosem, bez jakéhokoliv zaváhání, pracoval ve sviž-
ném tempu. V průběhu celé asi 2 km dráhy několikrát ukázal 
barvu, což vůdce ihned ověřil a označil papírovou značkou, 

pro případ nejistoty v dalším sledování. Stopa vedla jak po 
vrstevnici, tak poté do prudkého svahu, což ve mně vzbudilo 
dojem, že jdeme špatně, ovšem nálezem pár kapek barvy mně 
vůdce upozornil, že jeho postup po stopě je jistý a správný. Při 
dalším sledování stopy barvář náhle odbočil do pravého úhlu 
z vrstevnice dolů po svahu do velké zarostlé paseky s nepře-
hlednými houštinami, kde pes zahlásil pohyb zvěře a po rych-
lém ověření a zjištění barvy byl vypuštěn ke štvaní. Barvář s 
hlasitým vydáváním sledoval únik zvěře, aby vzápětí svým 
hlubokým hlasem oznamoval stavění poraněného kusu, které 
bylo ukončeno dostřelením dosledovaného kusu černé zvěře. 
Tato práce byla vyhodnocena dle veškerých mysliveckých a 
barvářských zásad a tradic s vysoce kladným hodnocením a 
hlasitým oceněním všech přítomných jako vynikající práce 
barváře a vzorné vedení vůdcem, v této době ještě bez vědomí 
toho, že toto bude vítězný dosled celé soutěže.

Pro celkovou informaci, v ostatních disciplínách soutěžního 
řádu předvedla tato dvojice výkony na hodnocení známkami 
4 a tyto tak zvané „cirkusácké cviky“, které barvář pracující 
v tvrdé myslivecké praxi, což je i tento případ, není schopen 
předvést, jak tvrdí mnozí „zkušení vůdci“, byly BB Cézarem 
zvládnuty naprosto bez problému, asi to chce vždy jen dů-
slednost a cviky s barvářem zopakovat před soutěží. Získáním 
I. ceny, 460 bodů, titulu CACT, Vítěz ČR byla tato dvojice v 
závěru ohodnocena a tímto předvedeným výkonem veli-
ce přesvědčivě reprezentuje plemeno barváře v  myslivecké 
praxi. Vůdce převzal za tento vynikající výkon od vrchního 
rozhodčího „Putovní cenu“, která mu jistě bude připomínat 
po dva roky tento zasloužený úspěch na Celostátní soutěži 
ČMKCHB. Bývalo tradičním zvykem, že tuto cenu předával 
předcházející vítěz CS. Zůstává pro mne otázkou, proč se tak 
neděje i v současnosti? Dále se mně osobně nelíbí označová-
ní této ceny hanlivým názvem „kopyto“. Nejsme na koňských 
akcích. Pokud jsem já byl držitelem této ceny reprezentoval 
jsem barváře s touto cenou na okresních akcích, při celookres-



ní výstavě trofejí a vždy byla velmi důstojnou trofejí, vrcholem 
ocenění práce barváře.

Další velmi pěknou práci v I. ceně předvedl pan Wojciech 
Dulsku, vůdce psa BB, AKIM Bialy trop, stáří 4 roky, repre-
zentant Polska, který byl nasazen jako kontrolní pes na vy-
pracování stopy na divočákovi starší nad 12 hod, víc jak 2 km 
délky s  hodnocením známkou 4. Ostatní disciplíny soutěž-
ního řádu byly taktéž výborně hodnoceny, kromě disciplíny 
oznamování, kde získal známku 2. Svým výkonem získal dru-
hé místo v celkovém pořadí na naší celostátní soutěži.

 Na třetím místě v I. ceně se umístil vůdce Ondřej Antl se 
svým 4letým BB HARRY z Púčikovho dvora. Bezchybně vy-
pracovaná stopa postřeleného divočáka na natláčce v Bed-
lině měla stáří do 12 hod, délka dosledu přes 1000 metrů, s 
ohodnocením známkou 4. Zvěř již byla zhaslá, takže bohužel 
bez možnosti štvaní a stavění zvěře. Ostatní disciplíny byly 
zvládnuty výborně. U této soutěžní dvojice je nutné zdůraz-
nit, že barvář v disciplíně oznamování byl vůdcem rozhod-
čímu nahlášen jako hlásič a tento svůj výkon předvedl velice 
spolehlivě s hodnocením známkou 3, což obnáší 10 minut 
nepřerušovaného vytrvalého hlášení. Vůdce po uplynutí 10 
minut požádal rozhodčího o ukončení výkonu, protože pes 
z důvodu stupňující se lovecké náruživosti by mohl poškodit 
kus položené zvěře a tím si snížit hodnocení. Toto byla vý-
borná ukázka práce hlásiče, velmi aktivní, radostný, uvolně-
ný hlasový projev tohoto barváře. Z hlediska dlouhé historie 
celostátních soutěží je to třetí barvář s touto kvalifikací, která 
by měla vždy ctít barváře, v roce 1998 HB ATOS Poustevecká 
dolina, v roce 2006 BB CIT Morské oko a v roce 2019 právě 
BB HARRY z Púčikovho dvora.

Na čtvrtém místě v celkovém pořadí z udělených I. cen na 
soutěži se umístil vůdce Zdeněk Havlíček se 4letou fenou HB 
UNESKA Osterwald. Zde je nutno zvýraznit vynikající práci 
feny na velmi těžké stopě, staří do 12 hod, více jak 1000m dél-
ky s ohodnocením známkou 4. V této stopní dráze byla barva 
a vývrhy z více ulovených kusů zvěře pohybující se v unikající 
tlupě, včetně pachu lovců, kteří ulovenou zvěř ve stopní drá-
ze ošetřovali, odnášeli na auta a odváželi na výřad. V těchto 
těžkých podmínkách, které si nedovedl představit ani vůdce, 
fena pracovala od počátečního navedení na stopu s jistotou a 
obzvlášť u nalezených vývrhů tato místa přešla s kruhovým 

ověřením a neomylně třikrát za sebou sledovala původní in-
dividuální pach od nástřelu na konec stopy s nalezením již 
zhaslého kusu sičí zvěře. Značně vyčerpávající a důsledná 
práce od barváře, dokonalá rozlišovací schopnost čichové pa-
měti, znervózněný vůdce, kterému na klidu nepřidalo naleze-
ní vývrhů, přesto nechal fenu pracovat a dobrým kontaktem 
podpořil nevšední výkon této hannoverské barvářky.

Nyní přejdu na hodnocení ostatních disciplín, Vzhledem k 
tomu, že se zajímám o celkovou úroveň a výkony soutěžících 
na celostátních soutěžích, zúčastnil jsem se v rámci možnosti 
4. oddílu Soutěžního řádu způsob oznamování, kde 9 barvářů 
bylo nahlášeno jako oznamovač, hodnocení známkou 4 byli 
pouze 3 barváři. Jako hlásič předvedl tuto disciplínu velice 
přesvědčivě jeden již zmiňovaný barvář. Nedostatky s nulo-
vým hodnocením byly při disciplíně odložení ve dvou přípa-
dech, chování u položeného kusu zvěře ve třech případech. 
Převládá tak velmi dobré až výborné hodnocení celkové vý-
konnosti předvedených barvářů.

Tato Celostátní soutěž, jako nejvyšší akce pro barváře, re-
prezentovala vrchol pracovní výkonnosti ve všech disciplí-
nách Soutěžního řádu a je jen na vůdcích, jak zodpovědně a 
důsledně připravovali své barváře po jednotlivých oblastech 
tohoto řádu.

Jsem plně přesvědčen, že tento ročník celostátní soutěže 
splnil své poslání a byl více než dobrou reprezentací lovecké-
ho psa BARVÁŘ.
 Mojmír Kabát, Prášily 2020

Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů 75



Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů76

vzpoMínKa na 36. suCHe isHv braniborsKo,  
záMeK reiCHenow, dne 6. - 10. listopadu 2019

Vzhledem k  tomu, že jsem byl požádán předsedou 
ČMKCHB o krátké zhodnocení Mezinárodních do-
hledávek, které proběhly ve dnech 6. – 10. listopadu 
2019 a na které jsem byl naším klubem delegován jako 
rozhodčí ještě s kolegy Ing. Zd. Havlíčkem a Bř. Jemel-
kou ml. pokusím se pár slovy přiblížit členům klubu 
tuto akci, přestože je od jejího pořádání už dost velký  
časový odstup. Členy výpravy, krom už uvedených  

rozhodčích byli vůdce Radek Hasenohrl s  fenou BB  
Dolly z Ivetkinho dvora, Jiří Skácil ml. jako tlumočník 
a zástupce poradce chovu, dále pak MVDr. G. Šarlinová,  
P. Blechová jako korona a M. Růžička coby fotograf. 
Zde považuji za nutné zdůraznit, že obě dámy se akce 
zúčastnily na své náklady. Po vícehodinové cestě jsme 
se všichni sešli v podvečerních hodinách na zámku Re-
ichennow, kde byl štáb celé akce a kde jsme se hned 
zúčastnili porady rozhodčích. Zde byla mimo jiné zdů-
razněna nutnost reflexního oblečení a dále pak spolu-
práce vůdce s  rozhodčími. To znamenalo hlavně hlá-
sit rozhodčím nalezené znaky na stopě a úkony mohl 
provádět až  se souhlasem rozhodčího. Pokud se však 
vůdce setkal s  postřelenou zvěří, bylo prioritou zvěř 
neprodleně dostřelit. Bylo připomenuto, že se nejed-
ná o soutěž, ale o porovnání výkonů psů z jednotlivých 
států a za nejdůležitější je považováno co nejrychleji 
dodat zvěř na výřad. Také zde proběhlo rozdělení roz-
hodčích do skupin. Vedoucím naší skupiny byl Frank 
Dahlem z  německého VH, dále pak Christophe Mi-
ssland z  francouzského CFCRHB a moje maličkost za 
ČMKCHB. Franka v  sobotu zastoupil Torsten Bieler 
z  německého KGBS. Po poradě proběhlo slavnostní  
zahájení akce, představení psů a vůdců a losování prací 

Ještě pár řádků k 36. Dohledávkám ISHV v Braniborsku 2019
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na čtvrtek. Poté jsme se odjeli ubytovat do asi deset 
kilometrů vzdáleného penzionu. Jak už to na podob-
ných akcích bývá, někteří už v  předvečer ví, že ráno 
pojedou na práci, jiní pak čekají v  průběhu dne, zda 
se i na ně dostane nějaký dosled. Zde je potřeba při-
pomenout, že se téměř výlučně jedná o práce, které 
naběhnou při společných lovech. To byl i náš případ, 
kdy jsme byli voláni provést dosled laně na kterou se 
střílelo kolem 10:15, tuto práci si vylosoval italský vůd-
ce s  HB. Ve 12:45 začínáme a ve 13 hodin po 600 m  
docházíme k vývrhu. Laň dostřelil jiný lovec, tak jak je na  
podobných akcích poměrně časté. Následuje další prá-
ce. Tentokrát jde o postřel daňčete v 11 hodin. Začíná-
me ve 13:40 hod a po ujití 800 m v  14:15 přicházíme 
opět k  vývrhu. Pro ten den máme hotovo. V  pátek je 

naší skupině přidělen mladý belgický vůdce s  pětile-
tým BB, který si vylosoval postřelené sele na přední běh 
z předešlého dne a opět z naháňky. Sele bylo postřeleno  
v 11 hodin a my nasazujeme psa v 9:30 následujícího 
dne. Po velmi svižné, ale bezchybné práci v 10:10 zved-
neme zvěř a pes je vypuštěn na štvaní. V 10:44 je sele 
dostřeleno. Celkově 2  500 m řemenová práce a 4  500 
m štvaní, celkem tedy 7 km a touto prací si Hanz za-
jistil vítězství. Tentýž den ještě s Hanzem nastupujeme 
na páteční postřel laně  ve 12 hod a psa nasazujeme 
v 14:40 hod. po ujití 5000 m v 16 hodin práci ukonču-
jeme bez úspěchu. Sobota je ve znamení změny a mís-
to Franka Dahlema nastupuje Torsten Bieler. Budeme 
posuzovat práci našeho zástupce Radka Hasenohrla 
s jeho BB Dolly z Ivetkinho dvora. Sele bylo postřeleno 
v pátek kolem 11. hodiny, fenu nasazujeme v 9:55, tedy 
po asi 23 hodinách. Opět postřel z naháňky. Bohužel, 
nedaří se a práci v 10:45 ukončujeme. Nastupuje kon-
trolní BB, jehož vůdkyní je mladá, ale velmi zkušená 
vůdkyně Anna Ullman, která práci úspěšně zakončí. 
Jsou zde sice určité pochybnosti, jestli se jedná skuteč-
ně o sele, které jsme původně hledali, ale při množství 
zvěře, které se pohybuje v  lečích a na které se střílí je 

někdy velmi obtížné zjistit pravdu. V 12:25 nasazujeme 
Dolly na další postřel černé, starý asi 25 hodin. Ve 13 
hodin práci ukončujeme a je nasazen kontrolní Cezar 
z Babinej hory, kterého vede Jiří Skácil ml. pes pracu-
je dobře, ale kolem 15. hodiny  začíná mít se stopou  
problémy. Musíme však stejně práci ukončit, abychom 
dodrželi časový harmonogram a byli včas  na zámku. 
Dostali jsme ještě informaci, že údajně námi hledané 
sele štval křepelák a viděli ho až  daleko v další honitbě.  
Po příjezdu na štáb, tak jako předchozí dny předáme 
informace vrchnímu rozhodčímu a pak už jen čeká-
me na vyhlášení výsledků. To proběhlo poněkud méně 
slavnostně, než jak jsme zvyklí u nás a i v  přeplněné 
hale to asi ani jinak nebylo možné. Následuje společen-
ský večer a protože nás čeká druhý den poměrně dlou-
há cesta domů, brzy odjíždíme do místa ubytování.  
K závěrečnému hodnocení podotknu, že kladem těchto 
akcí je dostatečné množství prací pro všechny zúčast-
něné. Záporem je, že téměř vždy jde o společné lovy, 
kde se pohybuje velké množství jak zvěře, tak i psů  
a často se stane, že hledaná zvěř je nedaleko od nástřelu 
ulovena dalším lovcem. Na těchto ISHV dohledávkách 
se nám příliš nedařilo na rozdíl od slovenské výpra-
vy. Je však nutno si uvědomit, že na takové akci hlav-
ně záleží na štěstí. A úplně na závěr považuji za nutné  
poděkovat Jiřímu Skácilovi, který bez nároku na úhra-
du najezdil cca 1 500 km v souvislosti s touto akcí.  
 Josef Kouba
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V ČMKCHB se již v minulosti zrodila myšlenka, na-
bídnout služby našich barvářů a jejich vůdců široké my-
slivecké veřejnosti.

Na základě této myšlenky vznikla v loňském roce 
webová stránka www.dosledbarvarem.cz.

Na této stránce je možné, kromě kontaktů na nejbližší-
ho vůdce barváře, najít spoustu zajímavých informací a 
rad, které mají za úkol připomenout velké části mysliv-
ců, že DOSLED JE POVINNOST!!

Významnou měrou se na tvorbě textů těchto stránek 
podíleli: Mgr. Josef drmota - autor mnohých článků 
o myslivosti, Ing. Zdeněk Havlíček a Miroslav Gora 
– použity texty z knížky Půlstoletí s barváři a Michal 
Strakoš - jako zkušený vůdce barváře popsal postřelové 
znaky a značení zvěře po výstřelu.

Prezentace této stránky začala teprve v listopadu 2020. 
Proto je ještě brzy na hodnocení jejího přínosu.

Zatím nevíme, kolik kontaktů jsme získali díky této 
aktivitě a kolik dosledů bylo provedeno. To ukáže čas.

Pokud se někde o této nabídce a webové stránce zmí-
ním, bývají reakce pozitivní, ale často zároveň i skep-
tické.

Tyto názory pramení nejspíš z osobních negativních 
zkušeností mnoha lidí.

Realita je bohužel taková, že velká část myslivců se o 
dosled často ani nepokusí.

Důvodů, proč myslivci vůdce barváře málokdy zavolají, 
je mnoho:
– část myslivců nepostřehne značení zvěře po zásahu a 
domnívají se, že minuli
– ne vždy se provede důkladné ohledání nástřelu
– pokud se najde jen minimum barvy, říkají si, že je to 
jen škrábnuté
– mohou mít strach si pozvat kohokoliv jiného na do-
sled, protože si nejsou jisti správností odstřelu trofejové 
zvěře
– nechtějí za práci barváře platit
– nemají čas, nebo se nechtějí dosledu druhý den věno-
vat
– neznají plemeno barvář a nebo ani netuší, co vycviče-
ný barvář dokáže
– mají negativní zkušenost  s barvářem, respektive s 
vůdcem barváře, atd.

Částečné řešení by bylo, kdyby se téma postřelů a 
dosledů probíralo v rámci výuky myslivecké etiky již 
na kurzech o první lovecký lístek, při hospodářských 
zkouškách a i v předmětu myslivost na lesnických ško-
lách. Každý myslivec by měl vědět, co může svým vý-
střelem způsobit. Dokud sám nevidí trápící se zvěř třeba 
s přestřeleným během, nebo ustřelenou čelistí, tak si to 
často ani nepřipouští. Možná by se přístup alespoň části 

myslivců k dosledům změnil. Ověření nástřelu by mělo 
být běžnou součástí lovu.

Nikdo nemůže čekat, že jenom díky této webové strán-
ce nám začne volat spousta myslivců kvůli dosledu. Je to 
pouze prezentace klubu barvářů, pomocí které se snaží-
me oslovit mysliveckou veřejnost a poskytnout kontakty 
na nejbližšího vůdce barváře. Ukazujeme, že to jde dělat 

i jinak. Hlavní díl práce je ale na nás samotných.
Velká část myslivců, dokonce i vůdců jiných plemen 

loveckých psů ani neví, že existuje plemeno bavorský 
nebo hannoverský barvář.

Pod pojmem barvář, si často představují psa s barvář-
skými zkouškami – tedy jakékoliv lovecké plemeno.

Po úvodní prezentaci webu v časopisech Myslivost a 
Svět myslivosti, se mi ozvalo několik majitelů loveckých 
psů s tím, ža mají doma barváře a že by se rádi podíleli 
na této aktivitě. Mnohým z nich jsem poté musel vy-
světlovat, že barvář je samostatné plemeno a že jejich, 
například jagdteriér, i když má barvářské zkoušky, není 

aKtuální inforMaCe z dĚní v Klubu čMKCHb
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barvář. Udivilo mě množství takových lidí.
Každé plemeno má své místo v honitbě, ale barvář je 

zkrátka specialista.
Mnoho myslivců, když slyší vyprávět zážitky z do-

sledů, které jsou několik kilometrů dlouhé, zakončené 
štvaním a stavěním, nevěří a myslí si své. Když pak při-
dáte, že stopa byla víc než 24 hodin stará a barva téměř 

žádná, tak už je to na ně moc. A někteří majitelé psů s 
barvářskými zkouškami to berou spíš jako chlubení. Ně-
kdy je lepší mlčet. Nejlepší reklama je „ukázaná platí“.
Naháňky

Na každé naháňce by měl být k dispozici barvář. Ide-
ální stav by byl, kdyby byl automaticky na větší naháň-
ky zván barvář, který by byl připraven případný dosled 
provézt.
Osobní zážitek z jedné lovecké akce:

V prosinci loňského roku mi zavolal můj kamarád Mi-
chal Strakoš s tím, že se bohužel nemůže z pracovních 

důvodů zůčastnit jedné větší lovecké akce, kam měl jet 
se svým barvářem. Nabídl mi, jestli tam nechci jet místo 
něj já se svým pejskem. Byl jsem naprosto nadšený touto 
nabídkou, ale zároveň jsem byl i nervózní. Nechtěl jsem 
tam udělat  ostudu.

Jednalo se o třídenní loveckou akci, kde bylo přibližně 
30 poplatkových lovců. Původně jsem měl jen čekat, až  

se nahlásí nějaký postřel. Protože bylo málo střelců, šel 
jsem si v první leči stoupnout na štont. Po ukončení leče, 
jsem cestou zpátky náhodou našel pobarvenou stopu a 
kousek kosti ze zadního běhu. Po dohodě s vedoucím 
honu jsem na ní nasadil psa. Asi po 500 metrech jsem 
vypustil psa na štvaní a po dalších 700 metrech štvaní 
a stavění, jsem prase dostřelil. Byla to sice jednoduchá 
práce, ale udělala na všechny dojem. Jiný postřel ten den 
nikdo nenahlásil.

Na konci dne jsem si promluvil s vedoucím honu. Řekl 
jsem mu, že se mi moc nezdá, že při více než devadesáti 
ranách by byl jen jeden postřel. Požádal jsem ho, aby 

novÉ webovÉ stránKy: www.dosledbarvarem.cz
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všechny znovu upozornil na nutnost ověření všech ná-
střelů.

Druhý den ráno zdůraznil všem střelcům nutnost, 
po ukončení leče, prověřit každý výstřel, každý postřel 
označit alespoň papírovým kapesníkem a hned nahlá-
sit. V dnešní době je jednoduché označit místo na mapě 
„špendlíkem“ a polohu odeslat mobilním telefonem. 
Vše se tím maximálně urychlí.

Hned po ukončení první leče byly nahlášeny tři po-
střely a v druhé leči dalších pět.

Celkem se ten den dohledaly čtyři kusy, jednou to bylo 
pouze ověření nástřelu a tři kusy byly nakonec dostřele-
ny v jiné části leče a mezitím odvezeny.

Byla to krásná spolupráce s vedoucím honu, kdy jsem 
do telefonu dostával pozice nástřelů a zpátky jsem zase 
posílal pozice nalezených kusů. Stopy byly dlouhé od 
100 m až po 1 km, takže se toho dalo zvládnout hodně.

Na poslední označený nástřel jsem přišel už s baterkou 
v ruce. Mělo se jednat o sele, které po ráně sice upadlo, 
ale poté běželo s celým rudlem dál. Barva na nástřelu 
nebyla žádná, nebo jsem ji jen nenašel. Nakonec jsem 
tedy psa vypustil na samostatnou práci. Po pár minu-
tách začal hlásit zhruba 250 m ode mne. Našel zhaslé 
sele střelené na měkko. Byl jsem hodně unavený, ale 
maximálně spokojený. Přál bych každému vůdci barváře 
zažít takový den.

Nejen, že se dohledala poraněná zvěř, ale byla to pro 
mladého psa obrovská zkušenost.

Po takové práci si už každý účastník tohoto společ-
ného lovu vzpomene, že by bylo dobré mít na naháňce 
připraveného barváře.

Takový průběh společného lovu je ale bohužel výjim-
kou. Kdyby to takto probíhalo všude, tak bychom to ani 
nestíhali.

Myslivecký hospodář je podle zákona povinnen, maxi-
málně druhý den po společném lovu, zajistit dosled po-
střelené zvěře. Kolik takových hospodářů to ale opravdu 
dělá? V lepším případě se na stopu hned vypustí nějaký 
pes, který celý den běhal v leči. Co ale takto unavený pes 
– honič, může najít?

Ono by stačilo, když už tam barvář přímo nebude, 
kdyby se opravdu svědomitě prohlížel každý nástřel a 
následně se s vůdcem barváře vedoucí honu spojil. Ten 
pak provede dosled hned druhý den ráno.

Základem je ale osvěta před každou naháňkou. Je nut-
né, aby se vždy důrazně upozornilo na nutnost ověření 
každého výstřelu. Z vlastní zkušenosti vím, že to zdaleka 
vždy není pravidlem.
Barvář je málokdy jako první nasazený pes:

Často se stává, že dřív, než myslivci zavolají vůdce 
barváře, zkouší postřelený kus dohledat se svým psem. 
Chtít, aby vždy zavolali rovnou barváře, není reálné. 
Vždyť si to zkusme představit. Doma mají svého jezevčí-
ka, který jim už našel pár kusů poblíž nástřelu, tak proč 
by ho nezkusili i nyní? Toto jim nemůžeme zazlívat.

Dobře vycvičený barvář a zkušený vůdce barváře, si 
musí umět poradit i s takto pošlapanou stopou.
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Už jsem slyšel od některých vůdců barvářů, že jako 
druhý pes by na stopu nikdy nešli. Nejspíš svému psovi 
moc nevěří. Možná by tam nešli, ani kdyby se na nástře-
lu pohybovalo víc kusů zvěře. Přitom dobře vycvičený 
barvář je na takovéto situace ten pravý.
Pravidlo kontrolního psa.

Především u mladých psů je vhodné mít v záloze kon-
trolního, zkušenějšího psa.

Každý pes si prošel obdobím, kdy ho zajímaly i jiné, 
čerstvé stopy. Jen praxí a zkušenostmi se stane z mladé-
ho nezkušeného psa kvalitní barvář.

Musíme si to ale umět přiznat a být připraveni, v pří-
padě potřeby, zavolat kamarádovi o pomoc.

To se týká i zkušenějších psů. Každý pes může mít svůj 
špatný den. Vím, že taková spolupráce mezi vůdci bar-
vářů probíhá velmi často.
Jak si zajistit práci pro svého psa?

V klubu máme několik barvářských „ikon“. Nikdo z 
nich to ale neměl z počátku jednoduché. To, že tito bar-
vářníci mají dnes spoustu prací, je dáno jen a jen tvr-
dou prací, jejich obětavostí a nadšením pro barvařinu. 
Barvařina je jejich životní styl. Mnoho z nich nemá ani 
normální život, protože barvařině obětovali vše. Já je za 
to obdivuji a svým způsobem jim i závidím, ale takhle 
bych chtěl žít až ve svém druhém životě.

Někde jsem s nadsázkou slyšel: „Spokojená rodina, 
znamená špatný vůdce barváře“. To asi vystihuje vše.
Jak tedy získávat nové a nové dosledy?

Je to hodně o osobních kontaktech, které se získávají 
spoustu let. Základem je slušné chování ke střelci, obě-
tavost a pochopitelně kvalitní práce psa. Když k tomu 
přidáme i trochu štěstí, tak se o tom začne v širším okolí 
mluvit a pak už to jede téměř samo.

Pokud někomu do telefonu ale vynadáme, protože to 
nejdřív zkusil dohledat s jiným psem, nebo ho začneme 
poučovat, tak takový člověk se už určitě neozve.

Stačí se vcítit do pozice střelce, který zavolá úplně cízí-
mu člověku, aby mu pomohl najít postřelený kus.

Pokud ale střelci po úspěšném dosledu předáme úlo-
mek, popřejeme mu upřímně lovu zdar a poděkujeme 
za příležitost pro našeho psa, tak máme velkou šanci, že 
nám opět zavolá. Nehledě na to, že se sám zmíní i dalším 
jeho kamarádům.

Často vzniká při těchto příležitostech i nové kamarád-
ství, pozvání na naháňky atd.

Jakákoliv mediální reklama a články v časopisech, nám 
nezajistí práci pro psa víc, než kvalitně provedená práce 
psa a slušné chování vůdce barváře.

Může nám ale získat pár nových kontaktů, které lze 
maximálně využít.
 Přeji všem barvářům zdar
 Horidoooo
 Josef Němec
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dĚKuJeMe vŠeM, Kteří přispĚli na novou podobu 
putovníHo MoravsKÉHo poHáru.

BB FREYA Klobušice
vůdce Roman Trojka

Původní podoba poháru.
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dĚKuJeMe vŠeM sponzorŮM a podporovatelŮM

činnosti Klubu čMKCHb

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili na přípravě letošního jubilejního čísla zpravodaje ČMKCHB. -zh-
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Dlouho do noci naslouchám jelení lásce...

Za jasu měsíce kaštany nad loukami se sklání,
praskot paroží v jelením klání
zní dutou ozvěnou.

Stříbrnou rosou sleduji dráhy laní
jak putují v milostném volání.

Snad zítra vyjde ten, jemuž je dáno naplnit 
tiché snění
pohodou jíž rovno není...

Zarostlou stezkou šoulám za hlasem jelenů...
(Z. Kunert, úryvek z básní)


