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Cílem této zkoušky je testování vrozených loveckých vloh mladých psů a ne stupeň výcviku.  

 

Discipliny, jejichž prokázání je nezbytné:  
 

Vrozené vlohy psa budou hodnoceny ve třech kriteriích:  
 

Instinkt pro vyhledání zvěře: rozhodčí hodnotí schopnost a chuť psa najít v terénu zvěř, aniž by kladl přílišný 
důraz na metodičnost hledání.  
Instinkt pro vystavování: je to lokalizace zvěře. I když se připouští mimovolné vyhnání zvěře, jeden kus musí být 
během zkoušky správně vystaven. Výcvikové chyby, ani chybějící klid po vzletu zvěře nemají vliv na celkové 
hodnocení.  
Povaha – vyváženost: rozhodčí musí během celé zkoušky sledovat chování psa. Především se musí ujistit, že 
neprojevuje nejmenší bázlivou reakci na výstřel. Při vzletu zvěře je nezbytné vystřelit nejméně jedenkrát z 
poplašné pistole velké ráže či lovecké pušky. Při této příležitosti se nehodnotí klid po výstřelu, ale reakce psa na 
výstřel. Jakékoli známky bázlivosti jsou diskvalifikují 

 

Jméno psa/feny plemeno      vůdce 
1)  BACK z Rajhradických polí 

     Hodnocení:  nesplnil 

 Pes standardního hledání, občas sleduje terén zrakem. Křepelku     
několikráte přechází, nevystavuje 

       BA/pes JUDr. Rudá Iva 

2)  BRED z Rajhradických polí 

     Hodnocení : nesplnil 

Pes stylového hledání , křepelku přechází a po vzlétnutí  ji nenachází. 
Nevystavuje. 

       BA/pes  Krcánek Jaroslav 

3)  ARCHER z Mackovy Hory 

     Hodnocení: splnil 1. pořadí 

Pes stylového hledání, výborně pracuje nosem. Výborně postupuje a pevně  
vystavuje křepelku.Reakce na výstřel korektní. 

 

      BO/pes Ing.Votava David 

4)   BESY od Hory Blaník 

      Hodnocení: nesplnila 

Fena prohledává určený prostor, několikráte odbíhá , na vůdce 
nereaguje.Pro neposlušnost vůdcem odvolána. 

      BO/fena  Rouš 

5)   Camellia Brilanti Davaroni       AS/fena Skoupá Lucie 



      Hodnocení: nesplnila  

Fena stylového hledání, přechází bažantí slepici, nevystavuje 
6)  

     Hodnocení: nesplnila 

Fena velmi stylového hledání. Značí zvěř, ale nevystavuje.Vůdce fenu  
z místa odvolává  a   přemisťuje se do dalších prostor. Z uvedeného místa 
posléze vylétá bažantí slepice.Chyba vůdce, nenechal dopracovat fenu při 
značení zvěře. 

 

      MOK/fena Chejn 

7) Brina Naszálymenti 

     Hodnocení:  splnil 

      Fena pomalejšího hledání, nutno ji povzbuzovat. Pro nepřítomnost 
zvěře byla  použita křepelka. Tuto nachází a krátce vystavuje. Na výstřel 
korektní. 

     IO/fena Kyša Pavel 

8) Polcevera´s UMBRA 

     Hodnocení: nesplnil 

      Fena  standardního hledání. Přechází dvakrát bažanta. Nevystavuje. 

    IO/fena Horáček Miroslav 

9)  AGNES od Nebeské brány 

      Hodnocení:  splnil 

Fena standardního hledání. Při probíhající srnčí zvěři je ukončeno hledání 
pokynem vůdce a fena je odložena. Od boku vůdce vzlétají bažanti.Na 
pokyn rozhodčího je fena opětovně nasazena a  v keři pámelníku vystavuje 
srnčí zvěř. Na výstřel korektní.  

   IO/fena Kahuda Karel 

10) RENO  Ross Cynopolis 

       Hodnocení: nesplnil 

 Pes standardního hledání, dvakráte přichází na bažanta kterého 
nevystavuje. 

   SPI/pes Zbořil 

 11) RICARDO Ross Cynopolis 

        Hodnocení : nesplnil 

 Pes standardního hledání. Na upozornění vůdce ze strany vedoucího 
skupiny o přítomnosti srnčí zvěře projevuje vůdce zájem psa na zvěř navést 
a prokázat vystavování. Při kontaktu se srnčí zvěří pes nevystavuje a dále 
bylo zjištěno že přešel bažantí slepici , která vedle vůdce vzlétá. 

 SPI/pes  Ulrych Tomáš 

 

Vedoucí T.A.N.: Ing. Zubík Josef                                           Rozhodčí :  Plecháček Jiří  


