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 Již po několik let pořádá náš klub soutěž o Pohár Sv.Huberta v honitbě Lesního 
závodu Konopište Lesů České republiky. Po zkušenostech s různými termíny se ustálilo 
pořádání PSH v období před započetím lovecké sezóny v bažantnici Konopiště, tedy v době, 
kdy jsou terény plné zvěře. Díky velkému nasazení Ing. Josefa Zubíka z LZ je akce vždy 
perfektně připravená, zajištěné jsou jak terény, tak přeprava rozhodčích a tech.delegátů 
během klání a přirozeně se vždy všichni lovci i jejich psi dostanou do kontaktu se zvěří.  

 Považuji za potřebné zde znovu vysvětlit, co je soutěž Sv. Huberta. To je prosím lov! 
To není opatrné vedení psa, aby neudělal chybu, to je ten nejskutečnější lov s ohaři, jaký si 
lze představit, individuální lov pernaté zvěře. To ale pohříchu naši soutěžící nechápu, a tak 
se stále a stále setkáváme se stejnou chybou – přichází do terénu a chovají se jako 
„psovodi“, ne jako lovci! Pak je smutným výsledkem takového klání, že je uloven jediný kus 
zvěře, ač v terénu operovalo 6 lovců a zazvěření bylo značně husté.  

 Je nezbytné, aby pes lovenou zvěř vystavil – to se v Konopišti opakovaně povedlo 
jedinému psu, fence BO Fela, která má dlouhou zkušenost v individuálním lovu pernaté, a 
následně pak lovec bezpečně a dobře střílel. Pan Manganello to zvládl, a tak zcela 
bezkonkurenčně tuto soutěž vyhrál. Ani jednomu z dalších soutěžních párů se to již 
nepovedlo. Doufejme, že i v příštím roce budeme mít možnost uspořádat Sv.Huberta 
v Konopišti a že výkony, které tam budou předvedeny, budou lepší, než tomu bylo v letošním 
roce. 

JMÉNO A 

PŘÍJMENÍ LOVCE 

JMÉNO PSA CHOV. 

STANICE 

PLEMENO BODY - 

lovec 

/zvěř 

BODY - 

pes 

BODY - 

CELKEM 

POŘADÍ 

Manganello 

Gimmi /It 

Fela BO 38/2 26 66 I. 

Miroslav Horáček 

/CZ 

Polcevera´s Umbra IO 30 20 50 II. 

Pavel 

Sedlmajer/CZ 

Hera z Dolnic  POI 20 18 38 III. – IV. 

 Pavel Hradil /CZ Clif ze Spáčilky MOK 20 18 38 III. - IV. 

Jaroslav Krcánek 

/CZ 

Brett 

z Rajhradických polí 

Auv.O. 10 10 20 V. 

Zdeněk Balák /CZ Elan z Taranky BO 10 -- 10 VI. 

 


