
 
 
 
 Vzhledem ke vstřícnosti majitelů dostihového areálu v Kolesách, kde již po několikáté 
proběhla naše speciální výstava, jsme mohli letošní akci obohatit i o přezkoušení vrozených 
vloh mladých psů, kteří se této speciální výstavy zúčastnili.  
 Dostali jsme k dispozici krásné a přehledné terény, na nichž bylo dostatek úkrytů pro 
zvěř, a tak se vysazená pernatá měla možnost dobře ukrýt. Setrvala na místě, neubíhala a 
mladí psi mohli plně prokázat svoje vrozené schopnosti k vyhledání i vystavení zvěře. 
Zkouška proběhla v odpoledních hodinách po skončení výstavy, počasí nám přálo, a proto 
většina účastníků výstavy zůstala i po dobrém obědě v Kolesách a opravdu se měli na co 
dívat.  
 Testu se zúčastnilo celkem 7 mladých jedinců tří plemen. Prokázali tyto vlastnosti: 
 
1. Butty od Dánských král ů, BO fena: po vypuštění do terénu nejevila snahu vyhledat zvěř, 
běhala bez systému, následně se stáhla k majitelce.  
Odročena; 
 
2. Arna Jar ůměl, BO fena: terén prohledávala s velkou chutí, spolehlivě našla pernatou, 
kterou pevně vystavila. Bez reakce na výstřel. 
Obstála I. po řadí; 
 
3. Brett od Dánských král ů, BO pes: pes začal hledat razantně a s výborným stylem 
plemene. Na viděnou prohnal auto, ale nechal se přivolat. Pernatou našel, pevně vystavil. 
Bez reakce na výstřel. 
Obstál; 
 
4. Laura z Taranky, BO fena: terén prohledávala s horším systémem, ale pernatou bez 
problémů našla a pevně vystavila. Bez reakce na výstřel.  
Obstála; 
 
5. Apollon od Nebeské brány, IO pes: terén prohledával s chutí, zvěř našel a výborně 
vystavil. Bez reakce na výstřel. 
Obstál; 
 
6. Agota od Nebeské brány, IO fena: zvěř našla v termínu, krátce vystavila a ulovila. 
Reakce na výstřel byla patrná, avšak fena pokračovala v hledání. 
Obstála; 
 
7. Rosseta Baron Ross Cynopolis, It. Spinone fena: fena se v terénu vůbec nevzdálila od 
majitelky, neměla snahu hledat. 
Odročena; 
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