
      
 

 

pověřený pořadatel 

Město Planá nad Lužnicí 

 

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. června 2021 Planá nad Lužnicí 

 

Soutěž se uskuteční prezenčním, případně distančním způsobem,  

 podle podmínek uvedených v těchto propozicích 



      
 

 

1. Propozice soutěže – prezenční varianta 

 

Místo konání: Zámecký park Strkov – Planá nad Lužnicí 

Adresa a souřadnice GPS: Strkovská ulice 

 Planá nad Lužnicí 

 Česká republika 

 GPS: 49.3454797N, 14.7208139E 

Datum konání: 5. června 2021 (sobota) 

Program: Sobota 5. června 2021 

 08:00 – 14:00 Registrace účastníků (Zámecký park Strkov) 

 08:45 – 09:00 Zahájení soutěže 

 09:00 – 12:00 Soutěž (podle startovní listiny) 

 12:00 – 13:00 Přestávka na oběd 

 13:00 – 16:00 Pokračování soutěže (podle startovní listiny) 

 17:00 – 18:00 Slavnostní vyhlášení s koncertem 

 18:00      Ukončení soutěže 

 

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 

- Volitelná skladba s charakterem lovecké hudby nesmí překročit délku 

3 min 

- Tato soutěž není kvalifikací na ME trubačů 

- Pokud vládní nařízení neumožní konání prezenční varianty 

soutěže, bude dne 15. května 2020 rozhodnuto o pokračování 

soutěže distanční formou (viz tyto propozice str. 6 a 7) 

 

 

 

 

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 a skladby:  

Soutěžní kategorie 1. Soubory ladění B 

Soutěžní skladby - P. Vacek, P. Duda – Švýcarská polka,  
ke stažení na https://trubaci.cmmj.cz/6- cssmt-2021/ 

- Volitelná skladba 
Soutěžní kategorie 2. Sólisté na borlici/lesnicu 

Soutěžní skladby - R.Stief - Gams tot 
ke stažení na https://trubaci.cmmj.cz/6- cssmt-2021/ 

- Volitelná skladba 

Soutěžní kategorie 3. Sólisté na lesnici/poľovnícky roh 

Soutěžní skladby - J. Selement – Daněk, vydáno v titulu „Úlovky“,  
k zakoupení na www.music-online.cz/ulovky-josef-selement/  

- Volitelná skladba 

Soutěžní kategorie 4. Soubory ladění Es 

Soutěžní skladby - M.Olos - Vstup, 
ke stažení na https://trubaci.cmmj.cz/6- cssmt-2021/ 

- Volitelná skladba 
Soutěžní kategorie 5. Sólisté ladění Es 

Soutěžní skladby - J. Levitre – Le Chloser de Dampierre sur Avre, 
ke stažení na https://trubaci.cmmj.cz/6- cssmt-2021/ 

- Volitelná skladba 
 

Pokyny k povinným soutěžním skladbám:  

- Jsou uvedeny v samostatném dokumentu, zveřejněném na 

https://trubaci.cmmj.cz/6- cssmt-2021/ 

- V případě nejasností ohledně notového materiálu, se prosím obraťte na 

Mgr. Jaromíra Čížka, prostřednictvím e-mailu: 
 jaromir-cizek@seznam.cz ,  nebo telefonicky: +420 603 325 302 

Přihláška: 

- Soutěžící se na soutěž přihlásí prostřednictvím elektronického 

formuláře, který bude zveřejněn na webu KT ČMMJ. 

- Součástí přihlášky jsou i partitury/party volitelných skladeb, které 

soutěžící zašlou na adresu trubaci@post.cz ve formátu PDF nebo JPG 

do 30. dubna 2021. Do předmětu uveďte 6. ČSSMT 

Startovní listina:  

- Bude zveřejněna na Klub trubačů ČMMJ minimálně 14 dní před soutěží 

a v den soutěže vyvěšena na soutěžním místě 

- Při stanovení pořadí startujících bude zohledněna dojezdová vzdálenost 

účastníků  

 

 

https://trubaci.cmmj.cz/6-%20cssmt-2021/
https://trubaci.cmmj.cz/6-%20cssmt-2021/
http://www.music-online.cz/ulovky-josef-selement/
https://trubaci.cmmj.cz/6-%20cssmt-2021/
https://trubaci.cmmj.cz/6-%20cssmt-2021/
https://trubaci.cmmj.cz/6-%20cssmt-2021/
mailto:jaromir-cizek@seznam.cz
https://trubaci.cmmj.cz/6-cssmt-2021/
mailto:trubaci@post.czv


      
 

 

 

Covid-19:  

- Hygienická opatření budou upřesněna do 22. května 2021 

- Jejich dodržování je podmínkou účasti v soutěži 

Vyhodnocení soutěže:  

- 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 

- Nejlepší 3 účastníci v každé kategorii získají ceny a diplom za každý 

stát samostatně. Vítězové s nejvyšším získaným počtem bodů 

v jednotlivých kategoriích 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 se nahlíží jako na členy KT 

- Členství v KT bude kontrolováno. Slevy budou poskytnuty pouze 

platným členům s uhrazeným členským (klubovým) příspěvkem. 

- Poplatky jsou splatné do 30. dubna 2021 

- Soutěžící z ČR zašlou platbu na účet ČMMJ: 6630011/0100, variabilní 

symbol 103, specifický symbol: telefonní číslo vedoucího souboru 

nebo sólisty 

- 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: 

- Aktuální nabídka ubytování je uvedena v samostatném dokumentu, 

zveřejněném na https://trubaci.cmmj.cz/6- cssmt-2021/ 

 

Stravování:  

- Pro účastníky soutěže bude připraven oběd (výběr ze dvou jídel, z toho 

jedno bez masa – uvedeno v přihlášce), který bude vydáván v rámci 

polední přestávky u soutěžního místa č. 1.   

- Oběd bude nutné objednat dopředu v přihlášce, cena za oběd je 85,- Kč 

- Při registraci v den soutěže účastníci oběd uhradí a obdrží stravenky 

- Společenský večer a raut se neuskuteční  

https://trubaci.cmmj.cz/6-%20cssmt-2021/


      
 

 

 

Doprava: 

- Dopravu si zabezpečují soutěžící samostatně. Do Plané nad Lužnicí je 

výborné vlakové (rychlíky Praha – České Budějovice) a autobusové 

spojení 

- V blízkosti soutěžního místa budou k dispozici vyhrazená parkovací 

místa pro trubače 

 

Prostředí soutěže: 

- 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 a 

ochrání je před případnou nepřízní počasí. Myslíme tím různé 

celty, deky a třeba i skládací židle a stolky, které umožní správné 

„zakempování“ a pohodlné sledování vystoupení na soutěžních 

místech 

Mapa: 

- Odkaz na on-line mapu soutěžních míst, parkingu a registrace 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.7176698&y=49.3467163&z=16&base=ophoto&dim=6051008e7738cfdca234de89


      
 

 

 

2. Propozice soutěže – distanční varianta 

 

Podmínky soutěže:  

- Distanční forma soutěže se uskuteční pouze v případě, že nebude moci 

z důvodu vládních nařízení proběhnout prezenční varianta soutěže 

- Platí podmínky prezenční soutěže (viz. str. 2) 

- Na distanční variantu se v případě rozhodnutí o jejím uskutečnění 

mohou dodatečně přihlásit i soubory a jednotlivci, kteří nebyli 

přihlášeni k prezenční variantě soutěže 

  

Soutěžní kategorie a skladby:  

- Stejné jako u prezenční soutěže  

Pokyny k povinným soutěžním skladbám: 

- Stejné jako u prezenční soutěže 

Dodatečná přihláška:  

- Soutěžící, kteří byli přihlášení na prezenční variantu soutěže znovu 

přihlášku nepodávají, jsou přihlášeni automaticky 

- Soutěžící, kteří nebyli přihlášeni na prezenční variantu soutěže, se na 

soutěž přihlásí prostřednictvím elektronického formuláře, který bude 

zveřejněn na webu KT ČMMJ 

- Součástí přihlášky jsou i partitury/party volitelných skladeb, které 

soutěžící, kteří nebyli přihlášeni na prezenční variantu, zašlou na 

adresu trubaci@post.cz ve formátu PDF nebo JPG do 31. května 2021. 

Do předmětu uveďte 6. ČSSMT 

Soutěžní videa:  

- Soutěžící zašlou do soutěže dvě soutěžní videa ve dvou samostatných 

souborech, jedno s povinnou a jedno s volitelnou skladbou. Názvy 

souborů budou obsahovat jméno soutěžícího (název souboru), kategorii 

a informaci o skladbě (volitelná, nebo povinná) 

- Kvalita videa nahraná na (chytrý) mobilní telefon je pro účely soutěže 

dostatečná 

- Není dovoleno poslat jediné video, které bude obsahovat obě soutěžní 

skladby 
- Videa všech soutěžících musí být natočena mimo uzavřené prostory 

budov (nádvoří, zahrada, louka, les…) 

- Obě videa musí obsahovat obraz i zvuk. Není dovoleno zaslat pouze 

zvukový záznam 

- V záznamu soutěžních skladeb se nesmí upravovat střihem obraz ani 

zvuk   

- Není dovoleno do videa vkládat jiné záběry, než pohled na soutěžící 

https://trubaci.cmmj.cz/6-cssmt-2021/
mailto:trubaci@post.cz


      
 

 

(např. umělecké záběry okolí). V rámci pohledu na soutěžící je 

povoleno s kamerou pohybovat do stran (větší soubor trubačů), 

případně oddalovat a přibližovat obraz (detail, celek) 

- Videa, která budou nepovoleně upravována, nebudou zařazena do 

vyhodnocení soutěže a budou vrácena k přepracování 

- Video musí soutěžící zaslat do 6. června 2021 na emailovou adresu: 

trubaci@post.cz buď jako přílohu e-mailu, nebo pomocí služby 

úschovna 
Vyhodnocení soutěže: 

- Stejné jako u prezenční soutěže s odlišností v hodnocení: porotci 

nebude posuzována dynamika 

- Vyhlášení výsledků po zpracování odbornou porotou – živě na 

YouTube nejpozději do 15. července 2021, konkrétní termín bude 

stanoven v okamžiku rozhodnutí o konání distanční varianty soutěže  

Soutěžní poplatky: 

- Stejné jako u prezenční soutěže 

- Soutěžící, kteří se přihlásili na prezenční variantu soutěže, mají 

soutěžní poplatek již uhrazen 

- Soutěžící, kteří se přihlásili až na distanční variantu soutěže, uhradí 

soutěžní poplatek na výše uvedené účty do 31. května 2021 

- Soutěžícím, kteří byli přihlášeni již na prezenční variantu a nebudou se 

chtít zúčastnit možné následné varianty distanční, se uhrazený soutěžní 

poplatek nevrací. Důvodem je pokrytí fixních nákladů obou variant 

soutěže 

 

 

mailto:trubaci@post.cz
http://www.uschovna.cz/

