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 Soutěž Svatého Huberta, která má velmi dlouhou tradici v zemích, kde je lov 
drobné zvěře stále praktikován individuelně za pomoci loveckého psa, není v naší 
republice téměř známa. Přitom se ovšem každoročně pořádají Mistrovství světa 
v této lovecké kategorii, a pokud se kdy odhodlali naši reprezentanti k účasti, nikdy 
neskončili hluboko v poli poražených! Dokonce se již podařilo získat i medailové 
umístění, a to panu Dr. V. Novotnému, když startoval se svojí fenou výmarského 
ohaře „Pumou z Hajnice“. A protože v tomto roce se bude konat MS Sv. Huberta na 
Slovensku, je předpoklad, že zájem z řad českých myslivců bude větší, než pokud se 
toto koná ve vzdálených zemích s jinými krajinnými biotopy.  
 Soutěž Svatého Huberta se liší od všech nám známých zkoušek loveckých 
psů, neboť to není zkouška výkonu psa, ale zkouška sehranosti lovecké dvojice – 
lovce a jeho psa, při lovu. Hodnotí se nejen vlohy a výcvik psa – u něj je dokonce 
počet bodů, které mohou být do závěrečného výsledku započteny, výrazně nižší, než 
při hodnocení lovce. Ten musí prokázat jistotu a chování při lovecké akci, dodržování 
všech bezpečnostních pravidel při zacházení se zbraní a v neposlední řadě i  
sportovního ducha. 
 A tak, i když se hodnotí i střelba, není počet ulovených kusů vůbec to hlavní, 
proč se soutěží.  
 Protože jsme chtěli našim loveckým kynologům dopřát možnost seznámit se 
s pravidly soutěže, uspořádali jsme takový malý, dá se říci „nultý“ Sv. Hubert, 
v prostorách zámeckého parku na Konopišti a kolem velkých bažantnic Lesního 
závodu Konopiště. Vzhledem k dlouhé lovecké sezóně, která zde probíhá až do 
konce ledna, bylo nutno zvolit termín, který je akceptovatelný i z pohledu LZ. Jako 
nejvhodnější se jevil 30 leden, kdy již jsou revíry k dispozici, ale zvěře je ještě 
relativně dostatek. Ovšem tento termín je riskantní vzhledem k možným problémům 
s počasím. Těm jsme se nevyhnuli, a tak nejen jízda účastníků po českých silnicích 
byla nebezpečná, ale vysoká sněhová pokrývka eliminovala možnost, že zvěř se 
bude v terénu vyskytovat rovnoměrně. Ale ostatně, i o tom je tato soutěž, a tak je jen 
na schopnosti soutěžícího, aby si v přiděleném terénu úkryt zvěře našel. A to se 
v Konopišti všem povedlo. Jinak to bylo se schopností psů vypracovat zvěř tak, aby 
přivedli lovce k ráně podle pravidel (na zvěř, kterou pes předtím nevystavil, se 
nestřílí) a také hledisko bezpečnosti neumožňovalo střelcům vystřelit na každý kus, 
ke kterému je pes dovedl. Proto se nemůžeme divit, že na konci soutěže byly na 
výřadu pouze dva střelené kusy – orebice a bažantí kohout, a navíc jedna psem 
dohledaná bažantí slepice z předchozího honu. Jak konstatoval ředitel soutěže, pan 
Ing. Josef Zubík, kdybychom se měli dnes živit lovem, jako tomu bylo v dobách 
historických, byli bychom asi hodně štíhlí. 
 Přesto, že výřad byl slabý, byly zážitky (a především nabyté zkušenosti) 
z tohoto loveckého dne zajímavé a určitě jsme se všichni pěkně pobavili. 
 Velký dík za perfektní zorganizování celé soutěže patří Ing. Zubíkovi, který se 
postaral o všechno do nejmenších detailů, a tak vše perfektně „klapalo“. Rovněž patří 
náš dík panu Ing. M. Jankovskému, řediteli LZ Konopiště, který nám umožnil 
uspořádat soutěž v této vyhlášené honitbě. 
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1. Dvořák Miloslav 
Targui du Clos des Mélézes (bretaňský ohař) 
 
Přidělený terén dobře prohledán, zvěř evidentně nepřítomna. Přechod do jiného 
terénu, práce psa i lovce svědčí o velké lovecké zkušenosti. Pes vypracoval 
bažantího kohouta, lovec jednou ranou zvěř chybil, netuploval. Pes znovu 
vypracoval zvěř – hejnko orebic – lovec první ranou ulovil orebici, pes ji ve velmi 
obtížném terénu dohledal, přinesl a předal do ruky lovci.  
Použitá zbraň – hamerleska r. 24, střelivo 3,5; Bezpečnost během lovecké akce 
dodržována. 
Hodnocení: lovec 55 b., pes 25 b. celkem 80 b, II. pořadí kategorie MUŽI 

 
2. Hanáček Slavomír 

Frona od Smutné říčky (maďarský ohař drátosrstý) 
 
Při nástupu porušení bezpečnosti zacházení se zbraní – zavřená zbraň. Přidělený 
prostor dobře prohledán, v obtížném terénu pes krátce vystavil, lovec minul 
oběma výstřely. Při lovu zacházení se zbraní korektní, zásady bezpečnosti 
dodrženy. Použitá zbraň: brok kozlice r. 12, střelivo 3.5; 
Hodnocení: lovec 35 b., pes 20 b. celkem 55 b. V. pořadí kategorie MUŽI 
 

3. Dudek Matěj 
Aranka Ladmann (auvergnéský ohař) 
 
Lovec se psem prohledali dobře přidělený terén, práce psa výborná, několik 
vystavení, ale vzhledem k bezpečnosti nemohl lovec střílet. Při dalším vystavení 
psa vyletěl dobře kohout, ale lovec minul. Zásady bezpečnosti dodržovány, 
lovecká akce korektní. 
Použitá zbraň: hamerleska r. 12, střelivo 3.5; 
Hodnocení: lovec 45 b., pes 30 b. celkem 75 b. III. pořadí kategorie MUŽI 

 
4. Straková Eva 

Cheeky z Lodínských luhů (anglický setr) 
 
Pes s velkým nasazením prohledával celý přidělený prostor, vypracoval výborně 
2x zvěř, v prvním případě střelbu znemožnilo dodržení zásad bezpečnosti, 
v druhém případě lovkyně jedním výstřelem minula, netuplovala. Zacházení se 
zbraní a lovecká akce korektní.  
Použitá zbraň: kozlice r. 12, střelivo 3.5; 
Hodnocení: lovkyně 40 b., pes 30 b. celkem 70 b. I. pořadí kategorie ŽENY 

 
 
 
 
 
 



5. Dvořák Milan 
Livia od Benčiča (anglický setr) 
 
Fena s obrovským nasazením, pracuje ve sportovním stylu, vystavení na velkou 
distanc, lovec se nedostal k výstřelu. Zacházení se zbraní a lovecká akce 
korektní. 
Použitá zbraň hamerleska r. 16, střelivo speciál high fasant. 
Hodnocení: pes 25 b., lovec 50 b. celkem 75 b. IV. pořadí kategorie MUŽI 

 
6. Zoubek Petr 

Athena Black Sirius (gordonsetr) 
 
Fena výborně prohledávala přidělený obtížný terén, několikrát vystavila a přivedla 
lovce k ráně, vzhledem k zásadám bezpečnosti vystřelil pouze 1x, ulovil 
bažantího kohouta. I ve velmi obtížném terénu lovec stále dbal bezpečnosti 
v zacházení se zbraní, lovecká akce výborná. V závěru zkušební doby fena 
dohledala a přinesla postřelenou zvěř z předchozího honu. Předávala do ruky 
lovce. 
Použitá zbraň: kozlice r. 12, střelivo 3,5;  
Hodnocení: pes 30 b., lovec 60 b. celkem 90 b. I. pořadí kategorie MUŽI 
        ABSOLUTNÍ VÍTĚZ   


