
Kategorizační zkoušky trubačů KT ČMMJ 
 
 

I.  
Organizace zkoušek 

 
Kategorizační zkoušky trubačů organizuje KT ČMMJ, který také určuje podmínky a požadavky 
jednotlivých stupňů kategorizačních zkoušek. Rada KT ČMMJ může pověřit provedením zkoušek jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Osvědčení o absolvování příslušné zkoušky vydává KT ČMMJ na 
evidovaném tiskopisu s podpisem předsedy KT ČMMJ. KT ČMM vede evidenci vydaných osvědčení, 
evidenci pověřených lektorů a zkušebních komisařů, kteří jsou oprávnění trubače přezkoušet. Za 
provedení zkoušky náleží členům zkušební komise odměna a úhrada cestovních nákladů. Zkouška pro 
jednotlivé kategorie je zpoplatněna. Poplatek je určen na úhradu odměny lektorům, administrativní 
náležitosti a případné náklady s pronájmem zkušební místnosti. Při zkoušce jsou přítomni zkoušející a 
pověřený člen KT ČMMJ, který dbá na důstojnou, spravedlivou a slavnostní organizaci zkoušek v duchu 
mysliveckých tradic. 
 

II.  
Kategorie a průběh zkoušky 

 
Trubač podle svých schopností absolvuje kategorizační zkoušku v následujících čtyřech kategorizačních 
stupních:  
1 stupeň  – praktický trubač 
2. stupeň – mírně pokročilý trubač 
3. stupeň – pokročilý trubač 
4. stupeň – hornmistr 
 
 
Ke zkoušce bude připuštěn trubač, který se včas a řádně zaregistruje, vylosuje zkušební skladby a bude 
vhodně myslivecky oblečen. Zvládnutí požadavků se zjišťuje při veřejné přehrávce, hodnocení provádí 
tříčlenná odborná zkušební komise. Každý zkoušející posuzuje trubače samostatně hodnocením „splnil“ 
nebo „nesplnil“. Ke splnění požadavku je zapotřebí získat hodnocení „splnil“ minimálně od dvou 
zkoušejících. Zkouška je organizována zpravidla dvakrát ročně. Úspěšní absolventi zkoušky se zveřejňují 
neprodleně po skončení přehrávky, dále jsou zveřejněny v databázi trubačů na internetových stránkách KT 
ČMMJ.  Trubači, kteří u zkoušky neuspěli, mohou provést opravnou zkoušku z těch požadavků, které 
nesplnili při dalším vypsaném termínu zkoušek. Zkouška začínající praktický trubač platí 5 let, ostatní 
zkoušky platí bez časového omezení. Trubač, který prokáže zvládnutí požadavků uvedených níže, obdrží 
osvědčení o získání příslušného kategorizačního stupně. 
 

III.  
Požadavky pro absolvování jednotlivých kategorií  

 
1 stupeň  – začínající praktický trubač 
a) zahraje zpaměti tři vylosované skladby melodicky a rytmicky správně z Dykova Trubačského desatera 
b) v pohovoru prokáže znalosti při které příležitosti se jednotlivé skladby Trubačského desatera používají  
 
2. stupeň – praktický trubač 
a) zahraje zpaměti a správně 3 vylosované skladby z následujícího seznamu skladeb. 
Znělka Klubu trubačů - Selement, Konopišťské halali - Selement , Chlumecká fanfára – Duda, Drobná - 
Selement, Srnec – Selement, Černá - Selement , Jelen – Selement, Loučení – Dyk. 



b) zazpívá zpaměti vybrané části Dykova Desatera (i v jiné tónině) a části Kyrie a Agnus z Hubertské mše 
B dur (zkouší se dle požadavku předsedy komise),  
c) V pohovoru prokáže, že ovládá základy hudební teorie v rozsahu dle vydané příručky.  
d) zvládá hru v souboru trubačů z předložené partitury (zkouší se dle požadavku předsedy komise).  
 
3. stupeň – pokročilý trubač – dělit lesnice/borlice 
Trubač zvládá nástroj v plném tónovém i dynamickém rozsahu, čistě intonuje, disponuje přiměřenou 
nátiskovou výdrží.  Hraje výborně rytmicky. 
a) Lesnice - zahraje zpaměti a správně 3 vylosované skladby z následujícího seznamu skladeb. 
české skladby: Pochod kánon –Vacek, Namlouvání – Vacek, Krásky (celé, včetně středu) – Vacek, Arie 
Bon Repos - Anonymus (lesnice), Pochod při odchodu panstva - Anton (lesnice)  
zahraniční skladby: Gloria – Jandrasits (1 + 2 lesnice), Auf Wiedersehen, Begrüssung, dvě skladby ze 
Slovenského Desatera – Slávnostné lesnice, Uvítanie 
 Borlice – skladby budou stanoveny později 
b) Zazpívá zpaměti všechny části Hubertské mše B dur (Vacek, Selement), (předseda poroty určí 2 části). 
c) Zazpívá a zahraje zpaměti některý ze tří hlasů písní/koled z následujícího seznamu. (předseda poroty  
určí 1 píseň a 1 koledu).Vy zelení hájové, Já jsem malý mysliveček, Nesem Vám noviny, Dej Bůh  
štěstí.  
d) Zúčastnil se mezinárodní soutěže trubačů v zahraničí. 
e) Před komisí vytvoří tříhlasou partituru pro soubor trubačů.  
 
4. stupeň – hornmistr 
a) Zahraje všechny části a všechny hlasy Hubertské mše B dur (Vacek/Selement) - hráč na borlici hraje 3. 
hlas (losem se vyberou 3 části).  
b) Zahraje a zpívá kterýkoliv hlas z Mysliveckého pasování - Vacek/Šeplavý.  Trubač na borlici hraje  
upravené hlasy bez krytí (zkoušející vybere 2 části).  
c) Prokáže, že je schopen vyučovat trubače (zkouší se pohovorem a praktickou ukázkou).  
d) Prokáže, že je schopen řídit soubor (zkoušet, dirigovat, upravovat skladby). 
d) Prokáže, že umí sestavit program koncertu lovecké hudby a  provést koncert průvodním slovem. Zkouší 
se praktickým provedením koncertu. Komise zadá  a zajistí místo, čas a stanoví délku koncertu, adept 
zajistí účinkující soubor, sestaví a provede program.  
e) Prokáže, že ovládá základní myslivecké ceremoniály dle vydané příručky (zkouší se praktickým 
předvedením 1 ceremoniálu dle výběru předsedy poroty).  
 
 
Tento materiál byl projednán radou KT dne 28. 9. 2013. 
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