
Výroční zpráva KT ČMMJ za rok 2021 
Rada KT v roce 2021 pracovala ve složení: 

Bc. Petr Votava předseda KT 
Ing. Miroslav Nováček místopředseda KT, osvěta a komunikace, web 
Ing. Hana Sedláčková hospodaření klubu 
Radek Šroler správa členské základny 
Ing. Vladimír Sekera historie klubu, kontrola rozpočtu 
Petr Šeplavý evropské soutěže, mezinárodní spolupráce 
JUDr. Petr Vacek mezinárodní spolupráce 
Mgr. Jaromír Čížek notový archiv a soutěžní skladby 
MgA. Martin Karban vzdělávání, výuka a práce s mládeží 

Stálí spolupracovníci rady Eliška Kühnerová a Radim Janča měli na starost především prezentaci 
KT a propagaci akcí pomocí nových médií. 

Členská základna 

V roce 2021 měl KT 264 členů z toho 233 členů ČMMJ a 31 klubových členů. Průměrný věk člena 
KT je 41 let. 

Porady a schůze v roce 2021 

V první polovině roku se konalo 9 schůzek rady KT ČMMJ formou videokonferencí, na kterých se 
připravovaly společné akce. Členská schůze se konala dne 8. srpna v Žíteči. Zápisy jsou k dispozici 
na klubových stránkách KT ČMMJ. (www.trubaci.cmmj.cz) 

Vzdělávání 

− Zimní kurz trubačů v Opavě 2021 – plánovaný kurz se neuskutečnil z důvodu hygienických
nařízení v souvislosti s Covidem.

− Výuky trubačů na Es rohy se zúčastnilo 21. trubačů. Výuka probíhá pravidelně jedenkrát
měsíčně v budově ČMMJ v Lešanské ulici.

− Mladý trubačský sbor ČMMJ. Soubor vznikl v roce 2021 a jeho cílem je zapojit se do činnosti
ČMMJ, přiblížit mladým adeptům mysliveckého troubení spolkovou činnost a reprezentovat
ČMMJ na významných veřejných akcích. Soubor má v současnosti 30 členů, kteří jsou
pravidelně vzděláváni.

− 3. – 10. 7. 2021 se konal druhý ročník Letního trubačského tábora. Zázemí zajišťuje SLŠ
Šluknov, táboru se zúčastnilo 32 dětí, a 10 pedagogických pracovníků a praktikantů. Zakončen
byl koncertem v kostele.

− Letního kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně se zúčastnilo 77 trubačů a 6 lektorů. Jedná se o
tradiční největší vzdělávací akci KT, pořádanou od roku 2005.

− Celoroční výuka v Trubačských školách při OMS Ostrava, České Budějovice, Hradec
Králové. Výuka probíhá pod vedením jednotlivých místních lektorů, kteří jsou pravidelně
vzděláváni v rámci odborných seminářů pořádaných KT ČMMJ.

− Celoroční výuka v Trubačských školách v rámci projektu Výuka mládeže, který je pořádaný v
různých regionech ČR od roku 2019. Do projektu se zapojilo celkem 36 trubačů ve věku od 10
let. Nejstarším účastníkem byl trubač 61 let, který se účastnil se svou dvanáctiletou vnučkou.

− Celoroční výuka v Trubačských školách v rámci výuky trubačů na Středních lesnických
školách, Výuka probíhá ve spolupráci se SLŠ pod vedením lektorů, kteří jsou pravidelně
vzděláváni v rámci



− odborných seminářů pořádaných KT ČMMJ. Trubači vytváří soubory, které reprezentují 
myslivecké tradice a své mateřské lesnické školy. Celkem se jedná přibližně o 100 trubačů na 
pěti SLŠ. Přesnou evidenci vedou jednotliví lektoři a vedení škol. 

 
Kategorizační zkoušky v roce 2021 

V roce 2021 bylo vydáno 21 osvědčení o úspěšně vykonané kategorizační zkoušce, z toho 12 
prvního stupně a 9 druhého stupně. 

 
Akce podporované nebo pořádané KT roce 2021 

 
Soutěže 

− V Plané nad Lužnicí se 5. června 2022 konala 6. Česko - Slovenská soutěž mysliveckých 
trubačů. Zúčastnilo se 110 trubačů, včetně 2 souborů ze SR. 

− Soutěž Mladý trubač - soutěž se neuskutečnila z důvodu hygienických nařízení v souvislosti 
s Covidem. 

 
Mezinárodní spolupráce 

 
− Mezinárodní seminář Evropská lovecká hudba - kulturní statek spojující myslivost s 

veřejností se konal 11. 9. 2021 na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci mezinárodní výstavy 
myslivosti. Zúčastnili se zástupci trubačů a mysliveckých organizací z PL, SRN, SK, ČR. Z 
jednání byl vydán sborník. 

−  Ve dnech 24. – 26. 9. 2021 se zúčastnilo 16 trubačů KT ČMMJ Světové výstavy myslivosti na 
výstavišti HUNGEXPO v Budapešti. Trubači vystoupili v rámci projektu Evropský soubor 
loveckých rohů, jehož vedením a nácvikem byli pověření Petr Duda a Petr Vacek. Dalšími 
účastníky byli trubači z Francie, Belgie, Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Premiérou 
skladby Együtt (Společně) zahájil mezinárodní soubor 67. valné shromáždění CIC v 
kongresovém centru výstaviště. 

− Mezinárodní trubačský seminář spojený se setkáním ředitelů SLŠ v ČR a SR se konal 22. – 24. října 
2021 na SLŠ ve Šluknově. Zúčastnilo se 49 trubačů – studentů SLŠ Trutnov, Hranice, Liptovský 
Hrádok, Šluknov a Žlutice, výuku zajišťovalo 9 lektorů mysliveckého troubení. 

 
Veřejná vystoupení 

− Soubory trubačů se účastní doprovodného programu na tradiční akci Myslivecké slavnosti na 
Ohradě (konec června) a také na výstavě Natura Viva (říjen 2021). 

− 4. září 2021 se v Arboretu Řícmanice konala oslava 150 let výročí narození prof. A. Dyka a 30 
let od založení KT ČMMJ. Oslav se zúčastnili soubory z celé ČR a místní trubači ŠLP Křtiny. U 
příležitosti oslav byl zveřejněn záměr uspořádat distanční formou Memoriál prof. Antonína 
Dyka, určený všem trubačům a podporující praktickou loveckou hudby. 

− Tradiční koncert České myslivecké vánoce se konal dne 5. prosince 2021. I přes různá 
epidemiologická opatření se nakonec podařilo koncert odehrát před plným sálem pražského 
Rudolfina. Kromě trubačů na Empoře se zde opět představil Soubor mladých trubačů ČMMJ. 

− Další veřejná vystoupení (koncerty lovecké hudby) se konají v rámci výukových seminářů. 
 

Trubačské soubory (stálé i školní) každoročně pořádají stovky veřejných vystoupeních, doprovázejí 
Hubertské mše, zahajují soutěže, schůze, výstavy apod. 

 
Praha 24. června 2022 

 
Zpracovali: Petr Votava, Hana Sedláčková, Petr Duda, Petr Vacek a Petr Šeplavý 



Trubači si připomněli výročí 150 let od narození prof. Antonína Dyka a 30 let od založení KT ČMMJ. 
 
Místo:  Arboretum Řícmanice 
Datum:  4. září 2021 
Počet účastníků:  60 trubačů  
Organizátoři:  Školního lesní podnik Masarykův les Křtiny a KT ČMMJ 
   
 Propojení osobnosti Antonína Dyka a trubačů dalo vzniknout myšlence na uspořádání akce, 
kdy by obě výročí byla uctěna současně. Vzhledem k dlouholetému působení prof. Dyka na brněnské 
Vysoké škole zemědělské (dnes Mendelova univerzita) byl navázán kontakt s představiteli jmenované 
školy a rozběhla se příprava společné slavnosti. 
 Po zvolení termínu zbývalo vybrat vhodné místo a z několika možností nakonec zvítězilo 
Arboretum Řícmanice. Tento překrásný kousek přírody s mnoha vzácnými dřevinami v srdci křtinských 
lesů se pyšní též památníkem ,,Stromy“, jehož přední stranu zdobí partitura stejnojmenné sborové 
Dykovy skladby na text Jaroslava Vrchlického. Na druhé straně pak najdeme citáty o významu stromů 
v 17 světových jazycích. Toto Arboretum se otevírá pro veřejnost pouze jednou ročně. 
 Jednáním a přípravou byl ze strany Klubu trubačů pověřen Vladimír Sekera a jeho partnerkou 
za Mendelovu univerzitu se stala Monika Bejčková ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, 
pod jehož správu Arboretum spadá. 
 Výsledek jejich spolupráce jistě ocenili všichni, kdo v sobotu 4. září na akci přišli. 
Bylo dokonale zajištěno vše od občerstvení, ozvučení, potřebného zázemí až po skvělé slunečné počasí 
– zde ovšem není jisté, který z organizátorů má na tom větší zásluhu. 
Přijeli trubači z Čech i Moravy a také naši milí přátelé ze slovenského Klubu trubačů v čele s jeho 
předsedou Edmundem Hatiarem. 
 Přišla též většina oslovených čestných hostů, zástupci Mendelovy univerzity, ŠLP Křtiny a 
ČMMJ a osobnosti brněnského uměleckého školství. V neposlední řadě nechyběli posluchači z řad 
veřejnosti, ať už svoji účast plánovali, či byli jen náhodnými kolemjdoucími, které přilákaly tóny lesnic. 
 Dopoledne bylo věnováno nácviku na popolední koncert a to pod přísným, leč jako vždy 
skvělým a veskrze lidským vedením Petra Dudy. Po několika společných skladbách pak na koncertě 
vystoupily některé soubory s krátkým vlastním programem. 
 Odpolední vzpomínku na prof. Antonína Dyka před památníkem Stromů zahájil Ing. Jan 
Dvořák, Ph.D., proděkan LDF Mendělejevy univerzity v Brně. Milou vzpomínkou připomněla rodinný 
odkaz pradědečka jeho pravnučka Michaela Dyková, která přinesla první výtisk signálů doplněný 
poznámkami prof. Dyka. Mezi dalšími vystoupil s proslovem Petr Vacek, který připomenul hudební 
odkaz prof. Antonína Dyka a také předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jiří Janota, jehož 
slova o Klubu trubačů, coby výkladní skříni české myslivosti, velmi potěšila všechny přítomné trubače. 
Mezi projevy zaznělo opět několik fanfár, včetně nové skladby ,,K poctě Antonínu Dykovi“, kterou její 
autor Petr Vacek složil přímo pro tuto příležitost a sám dirigoval trubače při jejím provedení. 
 Velký dík patří všem členům Rady Klubu trubačů a dalším, kteří se podíleli na přípravě celé 
akce a samozřejmě také všem organizátorům z řad zaměstnanců Školního lesního podniku Masarykův 
les Křtiny pod vedením ředitele doc. Ing. Tomáše Vršky, Dr. 
 Všichni jistě budeme dlouho vzpomínat na příjemně strávený čas v Arboretu Řícmanice, kdy 
jsme se po dlouhé době mohli setkat s přáteli trubači, připomenout si významná výročí a společně si 
zahrát. Neboť hudba, ať už lovecká či jiná, by měla vždy být nedílnou součástí našich životů, pozitivně 
nás ovlivňovat a přinášet všem lidem radost a povzbuzení a toto poslání naplnil společně prožitý den 
měrou vrchovatou. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



6. ročník Česko – Slovenské národní soutěže mysliveckých trubačů  

 

Místo:    Planá nad Lužnicí 

Datum:   5. června 2021 

Počet účastníků:  110 trubačů 

Porota:   Karel Šimek, Filip Špingl a Jan Karas 

Organizátoři:  předseda KT ČMMJ Petr Votava, starosta města Ing. Jiří Šimánek, 

   za KT ČMMJ Mirek Nováček, Josef Jirsa, Martin Karban a Jaromír Čížek 

   za KT SR Mikuláš Komanický a Jozef Daňko.  

 

Výsledky 6. ČSSMT 

v jednotlivých kategoriích  
 

Soubory in B - ČR 

1 Myslivečtí trubači Tábor 

2 Trubači z Místku 

3 Povltavští trubači 

Soubory in B - SR 

1 Trubači SOLŠ v Prešově 

2 Trubači Šariša OPK Prešov 

Soubory in Es - ČR 

1 Povltavští trubači 

Sólisté in Es 

1 Nováček Miroslav 

2 Valenta Tomáš 

Sólisté lesnice - ČR 

1 Kalenská Barbora 

2 Víchová Klárka 

3 Trnková Šárka 

Sólisté Lesnice - SR 

1 Bučko Adam 

2 Jančík Karol 

3 Višňovská Simona 

Sólisté borlice - ČR 

1 Chromická Petra 

2 Kalenský Jan ml. 

3 Zelenka Lukáš 

Sólisté borlice - SR 

1 Komanický Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Československý seminář trubačů SLŠ  

Místo:  SLŠ Šluknov 
Datum:  22. – 24. 10. 2021 
Účastníci: 49 trubačů SLŠ 
                             a ředitelé nebo zástupci ředitelů SLŠ Šluknov, Hranice na Moravě, Písek, Žlutice, 
   Trutnov a Liptovský Hrádok 
Organizátoři: Mgr. Petr Duda, Petr Šeplavý, Petr Vacek, ředitel Mgr. Rudolf Sochor 
Lektoři:  Matěj Vacek, Martin Karban, Dana Vaicová, Petr Dražil, Jaroslav Rejdák, Leopold 
  Andrejčuk. 
 
 
Tradiční seminář studentů SLŠ spojený se setkáním ředitelů a učitelů na lovecké rohy. Na SLŠ probíhá 

pravidelná výuka trubačů ve spolupráci s KT ČMMJ. Studenti mají možnost na tomto semináři při 

intenzivní výuce zdokonalit svoje schopnosti, naučit se souborové hře a způsobu vystupování a také 

poznat metodiku jiných lektorů. Zároveň seminář slouží k setkání ředitelů a zástupců škol, kde se 

domluví zhodnotí dosavadní spolupráce a její směřování v dalším roce. Kromě výuky byl pro účastníky 

připraven i poznávací program místních památek a na závěr společný koncert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letní trubačský tábor 2021 

 

Místo:   SLŠ Šluknov 
Datum:  3. – 10. 7. 2021 
Účastníci:           32 trubačů KT ČMMJ (děti od 10 do 18 let) 
Organizátoři: Petr Duda, Hana Sedláčková, Ing. Vomáčka, p. Petroušek, Petr Šeplavý 
Lektoři:  Jan Karas, Šmiřák, Martin Karban 
Praktikanti: Kuhnerová, Trojan, Ciprys, Kostlivý  
 
Jedná se akci KT ČMMJ zaměřenou na individuální a souborovou hru na lovecké rohy (lesnice, 

borlice). Pod vedením zkušených lektorů jsou děti vzdělávány v individuálních dovednostech ve hře 

na lovecký nástroj a v rámci skupina pak v souborové hře. Tábor byl zakončen veřejným vystoupením 

účastníků na koncertě v kostele. Volný čas byl věnován informacím z oblasti myslivosti jednak formou 

přednášek, ale především komentovanými vycházkami do honiteb se zkušenými myslivci. Součástí 

pobytu byla také celotáborová soutěž.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vystoupení trubačů KT ČMMJ na světové výstavě Myslivosti a valném shromáždění CIC v Budapešti 
 
 
Místo:   Budapešť 
datum:   24. – 26. 9. 2021 
Účastníci: 16 trubačů KT ČMMJ 
Další účastníci:  Trubači z Francie, Belgie, Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. 
 

             V rámci světové výstavy myslivosti, která byla zahájena v sobotu 25. 9. na výstavišti 
HUNGEXPO v Budapešti, vystoupili trubači v rámci projektu Evropský soubor loveckých rohů. 
Iniciátorem tohoto projektu je Luc Avot, prezident akademie „Trompe et Cors“ a její hudební ředitel 
Denis Raffaelli. Za CIC projekt podpořil Bernardin MALOU, předseda kulturní divize CIC, pod jejíž 
patronací se celá akce pořádala. Iniciátoři si dali za cíl pozvat trubače z různých zemí s loveckými rohy 
v různých laděních, aby pak společně zahráli speciálně složenou skladbu pro tuto příležitost. Tohoto 
úkolu se zhostil francouzský skladatel Hervé Teknia, který zkomponoval skladbu s názvem Együtt, což 
v maďarštině znamená společně. Organizátoři požádali o pomoc s nácvikem skladby a jejím 
provedením Petra Dudu a Petra Vacka z KT ČMMJ, kteří se souborem skladbu nacvičili pro zahájení 67. 
valného shromáždění CIC v kongresovém centru výstaviště. Ukázalo se, že projekt ME trubačů, který 
spojuje evropské trubače již několik let, byl zásadní pro realizaci této akce a tak bylo výhodné využít 
kontaktů a zkušeností kanceláře ME, která sídlí na ČMMJ v Praze. Po celou dobu výstavy hráli Čeští 
trubači na dalších místech v rámci výstaviště i ve městě.  
 
Foto a provedení skladby lze zhládnout na: 
 
https://trubaci.cmmj.cz/evropsti-trubaci-na-konferenci-cic-v-budapesti/ 
https://www.facebook.com/groups/591488231010470/permalink/1903734013119212/ 
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