
                                           

 

Pořadatel: 

Město Planá nad Lužnicí 
 

 
 

Pod záštitou 
 

Senátora PČR Mgr. Jaroslava Větrovského 
 

Ve spolupráci s 

Klub trubačů ČMMJ 
Klub trubačov Slovenskej republiky 
Českomoravská myslivecká jednota 

 
 

S mediální podporou 

Časopis Myslivost 
 

vás srdečně zvou na 
 

6. ročník Česko – Slovenské 

soutěže mysliveckých trubačů 
 

která je zároveň 

 

40. ročníkem Národní soutěže mysliveckých trubačů 
 

43. ročníkem Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh 
 

5. 6. 2021 Planá nad Lužnicí 

 
Soutěž se uskuteční podle podmínek uvedených v propozicích 

 
 
 
 
 



                                           

 
 

Propozice soutěže 

  

Místo konání Zámecký park Strkov – Planá nad Lužnicí 

Adresa a GPS 
souřadnice: 

Strkovská ulice 
Planá nad Lužnicí 
Česká republika 
GPS: 49.3454797N, 14.7208139E 

Datum konání 5. 6. 2021 (sobota) 

Program Pátek 4. 6. 2021 
17:00 – 17:30 Koncert před domem s pečovatelskou službou 
18:00 – 19:00 Svatohubertská mše 
19:30 – 21:00 setkání poroty a pořadatelů (MěÚ) 

 

Sobota 5.6.2021 
07:00 – 08:00 Registrace účastníků (Zámecký park Strkov – stan) 
08:30 – 08:45 Slavnostní zahájení soutěže (Zámecký park Strkov) 
09:00 – 13:00 Soutěž (podle startovní listiny) 
13:00 – 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 – 16:00 Pokračování soutěže (podle startovní listiny) 
16:30 – 17:30 Finálová kola soutěže 
18:00 – 19:00 Slavnostní vyhlášení s koncertem 
19:30 –  ?       Společenský večer (Sokolovna Planá nad Lužnicí) 

Podmínky 
soutěže 

• Soutěž je určena mysliveckým trubačům z České republiky a Slovenska 

• Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky soutěže stanovené 

soutěžním řádem a těmito propozicemi. 
• Jeden soutěžící může vystupovat maximálně ve dvou souborech 

• Souborům se doporučuje vyslat minimálně jednoho hráče do kategorie 

sólistů. 

• Finálové kolo se uskuteční v případě, že se do příslušné soutěžní 

kategorie přihlásí minimálně 10 účastníků. Do finále postupuje 5 

nejlepších účastníků. Ve finále hrají účastníci v pořadí od nejnižšího počtu 

bodů získaných v 1. kole. 

• Volitelná skladba s charakterem lovecké hudby nesmí překročit délku 3 

min. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://trubaci.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-2019.pdf


                                           
 

 

Soutěžní 
kategorie 

1. Soubory ladění B 

Soutěžní skladby • P. Vacek, P. Duda – Švýcarská polka ke stažení na Klub trubačů ČMMJ 

• M. Olos - Srnec (Vydáno v titulu „Úlovky“, k zakoupení na: 

http://www.music-online.cz/ulovky--slovenske/ nebo na: 

http://www.trubaci.sk/notovy-material) 

• Volitelná skladba 

Finálové kolo • R. Idzikowski, J. Czerniak -   Marsz myśliwski (ke stažení na: Klub 

trubačů ČMMJ) 

Soutěžní 
kategorie 

2. Sólisté na borlici/lesnicu 

Soutěžní skladby • R. Stief – Gams tot (ke stažení na: www.trubaci.cz) 

• B. Smutný – Muflón (Vydáno v titulu „Úlovky“, k zakoupení na: 

http://www.music-online.cz/ulovky--slovenske/ nebo na: 

http://www.trubaci.sk/notovy-material) 

• Volitelná skladba  

Finálové kolo • S. Štúr – Znelka II. (ke stažení na Klub trubačů ČMMJ) 

Soutěžní 
kategorie 

3. Sólisté na lesnici/poľovnícky roh 

Soutěžní skladby • J. Badrna – Pochod k odchodu lovca (Vydáno v titulu „Pol'ovnícke 
pasovanie“, k zakoupení na: http://www.music-online.cz/polovnicke-
pasovanie/ nebo na: http://www.trubaci.sk/notovy-material) 

• M. Olos – Diviak (Vydáno v titulu „Úlovky“, k zakoupení na: 

http://www.music-online.cz/ulovky--slovenske/ nebo na: 

http://www.trubaci.sk/notovy-material) 

• Volitelná skladba  

Finálové kolo • T. Kirschner – Neděle (Vydáno v titulu „Týden“, k zakoupení na: 

http://www.music-online.cz/tyden-tomas-kirschner/) 

Soutěžní 
kategorie 

4. Soubory ladění Es 

Soutěžní skladby • M. Olos – Vstup (ke stažení na Klub trubačů ČMMJ) 

• K. Kroskowski - Leśna Fantazja – Andante (ke stažení na Klub trubačů 

ČMMJ) 

• Volitelná skladba 
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Soutěžní 
kategorie 

5. Sólisté ladění Es 

Soutěžní skladby • H. Obry – La Tivoli (ke stažení na: Klub trubačů ČMMJ) 

• J. Levitre – Le Chloser de Dampierre sur Avre (ke stažení na: Klub 

trubačů ČMMJ) 

• Volitelná skladba 

Pokyny 
k povinným 
soutěžním 
skladbám 

• Jsou uvedeny v samostatném dokumentu, zveřejněném na Klub trubačů 

ČMMJ V případě nejasností ohledně notového materiálu, se prosím obraťte 

na MgA. Roberta Tauera, prostřednictvím e-mailu: rob.tauer@email.cz, 

nebo telefonicky: +420 604 774 502. 

Přihláška 
• Soutěžící se na soutěž přihlásí prostřednictvím elektronického formuláře, 

který bude zveřejněn na Klub trubačů ČMMJ. 

Součástí přihlášky jsou i partitury/party volitelných skladeb, které soutěžící 
zašlou na adresu josef.jirsa@seznam.cz ve formátu PDF nebo JPG do 
30.4. 2021. Do předmětu uveďte 6. ČSSMT. 
Pokud nebude notový materiál volitelných skladeb pro soubory napsaný v 
čitelné partituře a pro sólisty v jednohlasém partu, budou při hodnocení 
automaticky strženy 2 body v hodnocení předsedy poroty v části celkový 
dojem. 

Startovní listina 
• Bude zveřejněna na Klub trubačů ČMMJ minimálně 14 dní před soutěží a 

v den soutěže vyvěšena na soutěžním místě. 

 

Covid-19 
• Hygienická a protiepidemická opatření v souvislostí s nemocí Covid – 19 

budou průběžně aktualizována dle vládních nařízení. Budou zveřejňována 
na Klub trubačů ČMMJ a všichni účastníci budou pravidelně informováni e-
maily. Samozřejmě zde existuje možnost, že soutěž tak, jak je 
naplánována, bude muset být upravena například jen na jednodenní 
variantu v extravilánu, případně úplně zrušena, pokud nebude v souladu 
s aktuálními protiepidemickými nařízeními. Až teprve poté by byla spuštěna 
náhradní (distanční) varianta. O situaci Vás budeme samozřejmě 
pravidelně informovat. 

Hodnocení Výkony účastníků hodnotí 3. členná odborná porota podle kritérií 
uvedených v soutěžním řádu. 
Výsledky soutěže budou uvedené ve výsledkových listinách podle 
jednotlivých států. Zároveň bude vypracovaná celková výsledková listina 
všech účastníků, bez ohledu na státní příslušnost. 
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Ceny Nejlepší 3 účastníci v každé kategorii získají ceny a diplom za každý stát 
samostatně. Vítězové finále získají i diplom s titulem Mistr Česko Slovenské 
soutěže. 
Všichni účastníci získají odznak a účastnický list. 

Soutěžní 
poplatky 

Za účast na soutěži se vybírá poplatek ve výši: 

350 Kč/14 € za účastníka, který je členem KT ČMMJ nebo KT SR 

500 Kč/20 € za ostatní účastníky. Na soutěžící mladší než 15 let, kteří 
nemohou být zatím členy klubů trubačů, se nahlíží jako na členy KT. 
Členství v KT bude kontrolované. Slevy budou poskytnuté jenom platným 
členům s uhrazeným členským (klubovým) příspěvkem. 

Termín platby Do 30. 4. 2021 

 

 

 

Čeští trubači Soutěžící z ČR zašlou platbu na účet ČMMJ: 6630011/0100, variabilní 
symbol 103, specifický symbol: telefonní číslo vedoucího souboru nebo 
sólisty. 

Slovenští trubači Soutěžící ze SR zašlou platbu na účet SPZ, KT SR: IBAN: SK24 5600 0000 
0016 5602 1001  
variabilní symbol 103, specifický symbol: telefonní číslo vedoucího souboru 
nebo sólisty 

Ubytování Ubytování si soutěžící zajišťují a hradí sami. Kontaktujte prosím ubytovatele. 

Možnosti ubytování • Internát COP v Sezimově Ústí - cena: 230,- Kč/noc 

   E-mail: cop.ubytovani@centrum.cz 
   ubytovatelé: Jaroslav Tupý mob.722577882 
                        Renata Tupá mob.723336187 

• Dětský tábor Palcát Planá nad Lužnicí - chatky - cena: 160,-Kč/noc 

   E-mail: trubaci.chatky@seznam.cz 
   ubytovatelé: MVDr. Marie Vranková mob. 724680175 
                        Věra Burianová mob. 724851676 
   V obou případech možno objednat snídani. 
   Platba za ubytování a snídani proběhne hotově do rukou ubytovatelů. 

Stravování Pro účastníky soutěže bude připraven oběd (výběr ze dvou jídel – 
podrobnosti v přihlášce), který bude vydáván v rámci polední přestávky přímo 
u soutěžního místa č. 1. 
Oběd bude nutné objednat dopředu, společně s přihláškou na soutěž a 
uhradit společně se startovným, cena za oběd bude Kč 85,-/3,40 €. 
Zároveň je třeba v přihlášce objednat i účast na společenském večeru, kde 

mailto:cop.ubytovani@centrum.cz
mailto:trubaci.chatky@seznam.cz


                                           
bude k dispozici raut. Soutěžící mají účast na společenském večeru zdarma, 
ostatní účastníci hradí částku Kč 100,-/4 €. 
Společenský večer a raut se uskuteční v sobotu večer v Sokolovně v Plané 
nad Lužnicí.  
Na základě objednávky obdrží účastník při registraci v den soutěže stravenku 
na oběd a nepřenosnou vstupenku na společenský večer.  

Doprava                    Dopravu si zabezpečují soutěžící samostatně. Do Plané nad Lužnicí je 
výborné vlakové (rychlíky Praha – České Budějovice) a autobusové spojení. 
Mezi ubytovacím zařízením v Sezimově Ústí, soutěžními místy a Sokolovnou 
bude pořadatelem zajištěna autobusová doprava (v sobotu ráno z internátu 
COP na soutěžní místo, po ukončení soutěže zpět na internát COP a 
následně z internátu do sokolovny na společenských večer. V závěru 
společenského večera pojede autobus jednou na internát COP). Dále je 
možné mezi Sezimovým Ústím (internát COP) a Planou nad Lužnicí použít 
městskou hromadnou dopravu. 

  

„Trubačský 
Happening“ a 
soutěž o nejlepší 
stojan na lovecké 
nástroje 

 

 

 

 

 

 

Celá soutěž proběhne v krásném prostředí zámeckého parku, a to zcela 
mimo prostory zděných budov, pod širým nebem, pod korunami mohutných 
stromů. Před případnou nepřízní počasí, se budeme moci ukrýt pod velkými 
stany, kde budou připraveny stoly s lavicemi. Rádi bychom, aby se soutěžící 
cítili uvolněně, pohodlně a zároveň měli možnost z blízka poslouchat soutěžní 
vystoupení. 

Všem soutěžícím, ale i případným divákům, doporučujeme, aby si sebou 
přivezli vybavení, které jim zpříjemní pobyt na místě. Myslíme tím různé celty, 
deky a třeba i skládací židle a stolky, které umožní správné „zakempování“ a 
pohodlné sledování vystoupení na soutěžních místech. 

Nechali jsme se inspirovat soutěží u našich německých sousedů, kde si 
jednotlivé soubory vezli svá vybavení na „souborových vozících“ a na místě 
jejich „kempů“ si umístili své hudební nástroje na nejrůznější věšáky, 
nejčastěji ve formě trojnožky z dřevěných tyčí, vyzdobených dle vkusu 
majitelů. Tyto stojany na nástroje mají kromě estetického významu 
samozřejmě i praktický účel – zabraňují nechtěnému poškození nástrojů 
„pošlapáním a poválením“. 

Vyhlašujeme proto „Soutěž o nejlepší stojan na lovecké nástroje“. Soutěže se 
mohou zúčastnit soubory i jednotlivci a během společenského večera bude 
vyhlášen a oceněn vítěz. 

Inspirace pro souborové vozíky: 

Vozík 1.    Vozík 2. HD    Vozíky z dovozu 

https://www.lidl-shop.cz/Pinolino-Skladaci-vozik/p100220752
https://www.goleto.cz/prepravni-voziky-a-rudly/zahradni-vozik-s-vyklopnymi-boky-550-kg-typ-xl?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZrT1UDPb-OCajaNKHlsEPJDtk-Xj_rMl1VDV-rXchMXn4iMzX5ptMEaAi2eEALw_wcB
https://www.amazon.de/Pinolino-238001-Klappbollerwagen-Paxi-Bremse/dp/B01K3I1QBK/ref=mp_s_a_1_2?hvadid=269909618377&hvdev=m&hvnetw=g&hvpos=1o1&hvqmt=b&hvrand=16672379018328203142&hvtargid=kwd-295543830182&keywords=Pinolino&qid=1561438306&s=gateway&sr=8-2


                                           
 

  

Mapa Mapa 6. ČSSMT Planá n. L. 2021 

Obrázek je ilustrační, klikněte prosím na odkaz Mapa, kde je mapa aktuální.
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