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 Akce proběhla v honitbě LČR, Lesního závodu Konopiště, v terénech, příslušejících 
k bažantnici. Proto je s podivem, že zájem ze strany lovců byl tak minimální, vždyť komu se 
poštěstí lovit se psem v tak krásných a výtečně zazvěřených revírech. Žádnému ze 
soutěžících se nepřihodilo, že by na pernatou (bažantí) zvěř nenarazil. Naopak většinou měli 
zvěře tolik, že se s tou situací psi špatně vyrovnávali. Někteří totiž měli na parkuru i několik 
desítek bažantů, a to pak je problém udržet méně zkušeného psa v klidu. I když bylo tolik 
zvěře, výsledkem celodenního lovu byli dva ulovení bažanti. Jak konstatoval již při loňském 
ročníku hlavní pořadatel, pan Ing. Zubík, takto bychom se asi neuživili!  
 On totiž lov při tomto typu soutěže je nesmírně náročný – od lovce a jeho psa se 
vyžaduje naprostá sehranost, protože jen ta umožní dobrý výsledek. Lovec musí naprosto 
důvěřovat svému psovi, pes musí lovit pro svého pána (a ne pro sebe, jak se často děje). 
Sportovní pojetí lovu nedovolí, aby lovec střílel na zvěř, kterou mu pes nevystavil. Opatrnost 
při zacházení se zbraní neumožní výstřel ve směru, kde by mohl být někdo ohrožen. Hodnotí 
se i ohleduplnost, s jakou lovec jedná se svým loveckým kamarádem.  
 Nečetná korona, která se na soutěžící přišla podívat, byla překvapena tím, jak pěkné 
zážitky může poskytnout individuální lov pernaté zvěře s dobrým stavěčem. Je škoda, že 
naše myslivost nepočítá s takovým způsobem lovu, při kterém je rozvíjen nejen sportovní 
duch lovce, ale především je při něm nezbytné mít kvalitního a dobře vycvičeného ohaře. 
Žádné jiné plemeno nemůže totiž při tomto sportovním lovu ohaře (stavěče) nahradit, žádný 
jiný pes nedokáže při práci na pernaté tolik potěšit oko a duši lovce. 
 Předvedené výkony lze hodnotit ve třech rovinách. Naprosto ojedinělý a zcela 
bezkonkurenční byl výkon lovce pana Kalíka se psem německým krátkosrstým ohařem 
Norem z Kvítele . Jistě že se jednalo o pár zkušený, který nás letos reprezentoval na 
Mistrovství světa v soutěži Sv. Huberta. A jak všichni mohli vidět, byl to opravdu dobře 
vybraný reprezentant. Bohužel v Itálii nebylo dopřáno některým soutěžícím vůbec se setkat 
se zvěří, a tak nebyly výsledky adekvátní kvalitě přihlášených soutěžích. V Konopišti to bylo 
jinak.Kvalitní zvěře bylo dost, terén byl náročný, a tak kvalita mohla vyniknout. Nor předvedl 
kvalitní lovecké hledání s výborným systémem, v hustém listnatém podrostu vypracoval 
perfektně kohouta, kterého p. Kalík na mysliveckou vzdálenost jedním výstřelem ulovil. Pes 
na povel zvěř dohledal a podle pravidel předal. Proto byl tento pár hodnocen nesrovnatelně 
vyšším počtem bodů (90 ze 1000 možných), než všichni konkurenti. 
 Soutěžící na II., III. a IV. pořadí předvedli práci s určitými chybami, jak ve výkonu psů, 
tak lovců, což bylo adekvátně hodnoceno. Žádný z nich zvěř neulovil, ani se k ráně nedostal. 
 Soutěžící na V. místě byl penalizován za slabý výkon psa, který nepředvedl 
odpovídající hledání, avšak vystavil pernatou, kterou lovec výborně ulovil. Bohužel pes zvěř 
nedohledal, i když mu byl dán dostatečný čas. 
 I soutěžící na VI. místě doplatil na velmi slabý výkon psa.  
 Pokud budeme mít možnost v příští sezóně opět uspořádat soutěž v těchto lokalitách, 
věříme, že zájem ze strany kynologů-lovců bude větší a uvidíme více výkonů, srovnatelných 
s výkonem vítězné dvojice letošního ročníku. 
 
 
 



výsledky:  
 
  
      jméno lovce      pes/plemeno/ č.zápisu              ocen ění 
Kalík Miroslav Nor z Kvítele 

/NKO/Člp/KO/74039 
l. po řadí, 90 bod ů 
Vítěz  

Zoubek Petr    Athena Black Sírius 
/GS/Člp/GS/5296 

II. pořadí, 45 bod ů 

Holík Ji ří Beny z Kn ěžíku /POI/ 
Člp/POI/9505/04 

III.pořadí, 32 bod ů 

Zoubek Petr Zola z Tismenic / MOK/ 
Člp/MOK/1829 

IV. pořadí, 31 bod ů 

Studýnka Ji ří Brita od Cihelny /AS/ 
Člp/AS/5018 

V.pořadí, 30 bod ů 

Mašek Libor Catrin z Drnovských rovin 
/NKO/Člp/KO/75378 

VI. pořadí, 21 bod ů 

 


