
 

Zpráva o činnosti Klubu trubačů při ČMMJ 
za rok 2011 



 
MOTTO: 
         „v každém sdružení alespoň jeden trubač“.  
 
 
Organizace KT 
V rámci Národní soutěže trubačů v Náměšti proběhla členská schůze s volbou rady KT. Na 
příští volební období byla zvolena Rada KT v tomto složení. Petr Šeplavý – předseda, Marie 
Elbogenová – ekonom a kontrola, Mgr. Petr Duda – vzdělávání, Pavel Pacovský – 
kategorizační zkoušky, JUDr. Petr Vacek – mezinárodní spolupráce, Ing. Vladimír Sekera – 
místopředseda a správa www stránek, Radek Šroler – evidence členů a koordinace akcí, Petr 
Votava – soutěže a archiv. 
 
V současné době má KT kolem 500 členů z nichž většina jsou zároveň členy ČMMJ. 
 
 
Spolupráce KT 
KT spolupracuje především s ČMMJ na různých úrovních. Dále se středními i vysokými 
lesnickými školami, časopisem Myslivost, všeobecnou pojišťovnou Halali, Vojenskými lesy  
a statky, s.p.,  Řádem sv. Huberta, , vybranými lidovými školami umění, a dalšími 
organizacemi, které požádají KT o spolupráci. Např. vystoupení trubačů v Národním 
zemědělském muzeu v Praze nebo rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s ND. Velmi 
často se členové KT podílejí na hudebním doprovodu svatohubertských mší. Pro zajištění 
činnosti KT je také důležitá spolupráce s vydavatelstvím Thomas music publishing Mgr. 
Tomáše Kirschnera, který pro trubače zajišťuje nástroje, notový materiál, nátrubky, stojánky, 
metronomy, atd. Podpory se KT dostává také od zastupitelů na různé úrovni samospráv. Ať se 
již jedná o letní kurz trubačů v Chlumu podpořený starostou města Chlum i starostou města 
Třeboň nebo o záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje pana ing. Jaroslava Palase nad 
zimním kurzem trubačů v Opavě. Pochopitelně si vážíme podpory jednotlivých členů MR, 
kteří nezřídka akce KT navštěvují. 
 
 
Mezinárodní spolupráce 
V současné době je za oblast mezinárodní spolupráce odpovědný JUDr. Petr Vacek. Nejbližší 
partner KT je Klub trubačů na Slovensku, jehož předsedou je Edmund Hatiar. Slovenský KT 
velmi úzce spolupracuje s našimi trubači v oblasti vzdělávání. Trubači SLŠ v Liptovském 
Hrádku se účastní seminářů a kurzů pořádaných v ČR a naši trubači se účastní seminářů na 
Slovensku. Velmi úzká spolupráce existuje i mezi rakouskými trubačskými spolky (především 
Horního a Dolního Rakouska) a polskými trubači. V rámci letošního Letního kurzu trubačů 
v Chlumu u Třeboně proběhlo setkání zástupců výše uvedených trubačských spolků, z něhož 
vyplynul záměr připravit pravidla a organizační struktury pro Mistrovství Evropy 
mysliveckých trubačů. Bylo konstatováno, že doposud probíhaly národní soutěže 
s mezinárodní účastí. Tento projekt by měl více zohlednit různorodost mysliveckých trubačů 
jednotlivých států a najít průsečík mezi jednotlivými odlišnostmi národních soutěží. Na 
podzim roku 2012 je do Rakouska svolána porada k tomuto tématu. Zhotovením podkladů pro 
toto jednání byl pověřen pan JUDr. Petr Vacek. Mimo oficiální zahraniční styky existuje 
zvláště v příhraničních oblastech velmi čilá výměna a spolupráce mezi jednotlivými soubory. 
 
 
Vzdělávání 
K naplnění tohoto cíle využívá KT systému vzdělávání trubačů. Jako nejschůdnější se ukázala 
orientace na střední lesnické školy, vysoké školy s lesnickými fakultami a další mladé trubače 
především v Praze, na jihu a severu Čech a dalších místech podchycené v trubačské škole 
Josefa Selementa. Na Moravě počala svou činnost trubačská škola A. Dyka. Za oblast 



vzdělávání v radě je odpovědný Mgr. Petr Duda. Bylo zavedeno pravidelné systematické 
vzdělávání trubačů na seminářích SLŠ. Byly zorganizovány 4 semináře. Každého 
jednotlivého semináře se zúčastnilo  kolem 50-ti trubačů. Semináře se konají na jednotlivých 
SLŠ a kromě výuky mají trubači v místě konání vždy veřejný koncert. Další příležitostí pro 
zvyšování kvalifikace mysliveckých trubačů byly letní a zimní kurz. Letní kurz  v Chlumu u 
Třeboně absolvovalo 120 trubačů a Zimní kurz trubačů v Opavě 45 trubačů. I na těchto 
kurzech jsou trubači vedeni k veřejnému vystupování. V Bechyni se pod vedením Šárky 
Kvičínské uskutečnil 2. ročník trubačského mládí s 50 mladými trubači. O výuku se stará tým 
cca 20-ti vysoce kvalifikovaných lektorů lovecké hudby. Byla ustavena odborná komise k 
posuzování speciálních odborných otázek. Cílem vzdělávání je získání takových dovedností 
každého jednotlivého trubače, aby mohl složit kategorizační zkoušku. Kategorizační zkoušky 
mají čtyři úrovně obtížnosti od praktického trubače přes mírně pokročilého, pokročilého 
trubače až po hornmistra. Administrátorem kategorizačních zkoušek je Pavel Pacovský. 
V současné době jsou absolventi prvních dvou úrovní kategorizačních zkoušek. Úrovně 
praktického trubače dosáhlo 96 trubačů a z toho již 18  trubačů složilo zkoušky mírně 
pokročilého trubače. 
 
 
Akce KT  
Za pořádání akci KT byl odpovědný Ing. Ota Švec, v současné době je to Radek Šroler. 
Dohledem nad přípravou a organizací soutěží byl pověřen Petr Votava. Hlavní akcí mimo 
oblast vzdělávání je uspořádání Národní soutěže trubačů, kterého se v Náměšti na Hané 
zúčastnilo letos rekordních 300 účastníků. Dále KT spolupracoval s ČZU na Národní 
studentské (Akademické) soutěži v Kostelci nad Černými lesy, kde soutěžilo v jednotlivých 
kategoriích na 120 mladých trubačů. Pro rok 2012 je Akademická soutěž plánována na 24. – 
25. února při příležitosti výstavy FOR HUNTING v PVA Letňany. Národní soutěž trubačů se 
bude konat od 8. – 10. 6. 2012 ve spolupráci s VLS Horní Planá v rekreačním zařízení Olšina 
na Šumavě. Při příležitosti semináře trubačů se v Písku 8. ledna 2011 uskutečnil první 
Trubačský ples. V roce 2012 proběhne 2. Trubačský ples v rámci semináře ve dnech 17. – 19. 
února opět v Písku. Další akcí, kdy se vytváří nová tradice, je Křtinské vytrubování. Druhého 
ročníku ve dnech 27. – 29. května 2011se zúčastnil soubor ze Slovenska a pro třetí ročník 
připravujeme účast souborů z Rakouska. Rádi bychom tuto akci spojili do budoucna se 
seminářem o mysliveckých tradicích a lovecké hudbě. KT zajistil vystoupení trubačů na 
myslivecké výstavě v únoru v Bratislavě. Vrcholem prezentace lovecké hudby byl koncert 
České myslivecké vánoce ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, který se konal 5. prosince 
2010 a pro letošní rok se uskuteční 11. prosince opět v Rudolfinu. Koncert, kterého se aktivně 
zúčastnilo přes 80 trubačů, byl nejen připomenutím 30-ti let činnosti souboru Lovecké trio 
Praha, ale i poděkováním všem myslivcům za jejich obětavou práci. Vedle výše uvedených 
akcí se konalo bezpočet dalších veřejných vystoupení, trubači jsou již dnes u velké většiny 
mysliveckých, ale i ostatních akcí na úrovni měst a obcí. Právě proto se RKT začala zabývat 
metodikou zařazování klubových akcí, aby byla schopna podchytit iniciativu co nejširšího 
spektra trubačů po celém území ČR. 
 
 
Prezentace KT 
Na výstavě v Lysé nad Labem provozuje KT vlastní stánek, kde mají návštěvníci možnost 
seznámit se s činností KT. V rámci programu výstavy vystoupilo více než 10 různých 
souborů. V časopise Myslivost vychází každý měsíc minimálně dvoustrana materiálů, každý 
rok jiné pravidelné rubriky, letos např. představení zajímavých skladeb, problematika 
hubertských mší, poradna pro trubače a oznámení trubačských akcí. Spolupráce s časopisem 
Myslivost má pro KT zásadní význam. Další informace jsou pro členy KT k dispozici na 
internetových stránkách klubu.  

 



 Kontakty na členy rady Klubu trubačů při ČMMJ 

 
 Petr Šeplavý  

předseda Klubu trubačů ČMMJ 
Všenorská 265, 252 29, 
Dobřichovice 
tel: +420 257 712 287 
e-mail: diana@myslivci.cz

 

 

   

 
Marie Elbogenová  
ekonom, kontrola 
U lesa 81, 252 04, Čisovice 
mobil: 602 160 569 
e-mail: j.bond.007@seznam.cz

 

   

  
 

 
Mgr. Petr Duda  
vzdělávání 
Jahodová 2888/40, 106 00, Praha 10 
tel: +420 777 846 757 
e-mail: petrduda@volny.cz

  

  

   

 
Pavel Pacovský  
kategorizační zkoušky, evidence  
Kostelní Střímelice 
tel: +420 732 784 006 
e-mail: pavel.pacovsky@seznam.cz 

 

JUDr. Petr Vacek  
mezinárodní spolupráce 
Pod Rovinou 15, 140 00, Praha 4 
tel: +420 777 057 529 
e-mail: vacek.petr@centrum.cz 

 
Ing. Vladimír Sekera  
Místopředseda, správa www stránek   
Trávník6, 750 02 Přerov 
tel: +420 603 573 590 
e-mail: vladimir.sekera@pspeng.cz 

 

Radek Šroler  
evidence členů, koordinátor akcí 
Třída gen. Janouška 27, 750 00, 
Přerov 
tel: +420 602 621 004 
e-mail: r.sroler@medialine.cz 

 

Petr Votava  
soutěže, notový archiv  
Podlesí 26, 257 86 Neustupov 
tel: +420 603 492 598 
e-mail: petr.votava@email.cz 
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