
Memoriál prof. Antonína Dyka 
 

V roce výročí 150 let od narození Antonína Dyka (5. března 

1871 v myslivně Harabaska v Kbelanech u Stříbra) vyhlašuje 

Klub trubačů ČMMJ memoriál nesoucí jméno velkého 

propagátora a milovníka praktické lovecké hudby, která byla 

nedílnou součástí jeho plodného života na poli lesnictví             

a myslivosti. Antonínu Dykovi se v mládí dostalo hudebního 

vzdělání za studií v Praze, kde pilně cvičil hru na housle            

a dosáhl znamenité zručnosti. Později při pobytu na 

křivoklátském panství hrál 1. housle v orchestru. Byl 

samoukem ve hře na klavír, na který přehrával svoje melodie. 

Hudbě se celoživotně věnoval pro svou radost a potěšení. 

V jeho skladbách se promítala láska k přírodě, myslivosti a cit 

pro vystižení nálady. Do života myslivců a jednotné 

myslivecké organizace, kterou spoluzakládal, se nesmazatelně 

zapsal zkomponováním loveckých signálů pro praktické 

použití. Poprvé vyšly v roce 1936, později se staly oficiálními 

signály ČMMJ a dodnes se používají v myslivecké praxi. 

Prof. Antonín Dyk byl mezi myslivci, lesníky a akademiky 

váženou osobou pro své etické pojetí myslivosti, které bylo 

založeno nejen na vědeckém bádání, ale hlavně na vřelé lásce 

k přírodě a veškerému tvorstvu a také na vrozené osobní 

dobrotě spojené  často s velkým nadhledem, smyslem pro 

humor a pochopením druhých. 

 
Propozice soutěže 

 

1) Memoriál je určen pro trubače hrající skladby v jednohlasé nebo ve vícehlasé verzi, kteří splní podmínky 

memoriálu vypsané pořadatelem. 

 Jednohlasá kategorie - může hrát jeden nebo více trubačů, ale pouze jako jednohlasou skladbu. 

 Vícehlasá kategorie - mohou hrát dva a více trubačů jako vícehlasou skladbu. 

 

2) Memoriál je organizován pouze distanční formou včetně vyhlášení výsledků a bude se konat jednou za dva roky. 

Soutěž se vyhlašuje k 28. září, na sv. Václava k času vrcholící jelení říje a nahrávky účastníci zašlou do 31. 

prosince na e-mail memorialdyka@cmmj.cz. Prezentace soutěže a vyhlášení výsledků proběhne na internetu dne 

5. března dalšího roku po vyhlášení soutěže, k datu narození prof. Antonína Dyka. Prvním ročníkem zahájení 

soutěže je rok 2021. 

 

3) Účastník memoriálu zahraje dvě soutěžní skladby. Jednu povinnou a jednu volitelnou.  

 Jako povinnou skladbu si vybere ze seznamu skladeb prof. Antonína Dyka, jejichž notový zápis tvoří přílohu 

propozic. Autorské svolení platné pouze pro Memoriál hradí pořadatel soutěže. 

 Seznam povinných skladeb: Slavnostní fanfára, Vítání, Začátek honu, Konec honu, Halali, Jelen, Srnec, Černá, 

Liška, Loučení. 1. hlas musí vždy zaznít dle notového zápisu v lehčí nebo těžší variantě. Vícehlasá úprava je 

doporučená a její případné úpravy, kromě prvního hlasu jsou možné. 

 Volitelnou skladbu si soutěžící vybere bez omezení. Lovecký charakter skladby je vítán. 

 

4) Soutěžní vystoupení bude hodnotit tříčlenná porota, kde budou hudební část hodnotit dva porotci s hudebním 

vzděláním a celkový myslivecký dojem zkušený myslivec. Vítězem se stane trubač, který nejlépe zvládne hudební 

část vystoupení v duchu mysliveckých tradic odkazujících k vysoce etickému přístupu prof. Antonína Dyka 

k přírodě a myslivosti. 

 

5) Videonahrávku doporučujeme realizovat v přírodě, ideálně při reálné lovecké akcí. Po celou dobu nahrávky 

doporučujeme záběr na trubače. U početného souboru lze využít švenkování. 

 

6) Vítězové obou kategorií obdrží diplom a pohár, trubači na druhém a třetím místě obdrží diplom a věcnou cenu se 

vztahem ke kultuře. (obraz, grafika, kniha, vstupenka na mysliveckou výstavu nebo koncert). Všichni účastníci 

obdrží pamětní kožený přívěsek a výsledkovou listinu s pořadím. 

 

 

 

 

 

dne 27. 9. 2021                                                                                                                        Bc. Petr Votava 

                                                                                                                                              předseda KT ČMMJ 


