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„Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset 
projít branou zavržení. Uvaž tedy čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění 
naprav pokáním a smiř se s Bohem!“ 

 
MS Sluka Bystřice a Klub bretaňských ohařů ve spolupráci s OMS Benešov vyzvali lovce 
a lovkyně s ohaři a španěly, aby své znalosti, loveckou vybavenost a spolupracujícího 
psa porovnali s pravidly mistrovství světa pro Soutěž Svatý Hubert v lokalitě s výskytem 
divoké zvěře. Cílem této soutěže je vzestup a zkvalitnění sportovního a etického chování 
lovců a spojuje kynologické a technické aspekty při provozování lovu. Je zaměřena na 
výchovu lovců k respektu k přírodě a ekologii. Pro umístění v soutěži musí předvést 
bezchybný výkon jak vůdce psa - lovec, tak pes.  
 
Neúnavná propagátorka této náročné soutěže, paní Helena Dvořáková, předsedkyně 
KBO, mohla s radostí zkonstatovat že zájem o účast v tomto roce vykazuje vzestupnou 
tendenci. Dvě skupiny mužů a jedna plná skupina žen s ohaři, a účastnice se španělem, 
předstoupili před rozhodčí, kteří sami úspěšně tuto soutěž v minulosti absolvovali a 
mají kvalifikaci pro FT event. v kombinaci s PZ. Je to další z možností, kde pes může 
získat loveckou upotřebitelnost avšak  jeho bodové hodnocení pouze neoddělitelně 
doplňuje posuzování jeho vůdce.   
 
Na úvod, kontrola veškerých dokladů, které jsou k lovu potřeba, prohlídka lovecké 
zbraně a představení psa. A pak vzhůru do terénu, ale pěkně podle pravidel. Je na lovci, 
jak se na přidělený terén postaví, je na lovci, jak samostatně nechá psa pracovat, je na 
lovci jak vyhodnotí střeleckou šanci. Dohledávat přirozeně musí pes. A také přinést. 
Každý, i zdánlivě malicherný prohřešek znamená ztrátu bodů jak na straně lovce, tak na 
straně psa. Důležitější, než body je, co si každý soutěžící  po absolvování vymezeného 
času dokáže vyhodnotit sám pro sebe, porovnat s pravidly a uvědomit si vlastní 
nedostatky. Obtížnost spočívá i v tom, že soutěž Sv. Hubert není diváckou senzací pro 
koronu. Těžko se porovnává něco, co není vidět tak, jako při soutěži pořádané na 
stadionu. Proto je pro každého účastníka sdělená zkušenost nesmírně cenná. V 
jednotlivých skupinách panovala velká solidarita i smysl pro korektnost a o psy bylo 
vzorně pečováno.  
 
Během letošního klání jsme zaznamenali velký posun v jistotě lovců při akci v terénu u 
účastníků, kteří už mají několik startů za sebou, ale také nebývalou trému u některých 
mužů. Způsobil to snad tandem rozhodčích, které přivezly před lety do ČR titul "mistři 
světa ve Sv. Hubertu" jako první, a to jak v individuálním hodnocení paní Straková, tak i 
v tandemu ženy s téměř nedosažitelným výsledkem pouhých tří bodů? Anebo 
nastavenou laťku mezi soutěžícími zvyšovala mistryně světa v individuálním hodnocení, 
Vlaďka Dvořáková, se svou ex-týmovou kolegyní Janou Votrubovou, které přivezly titul 
vicemistři světa - tým ženy?  Abychom pánům nekřivdili, ti kteří mají mistrovské 
úspěchy letos chyběli a ostatní mají své úspěchy v pomyslných zářezech na pažbách. Lov 
byl vždy především záležitostí mužů. Bohyně lovu je však Diana. 
 
pro KZ KBO 
Mgr. Anderlová 11/2018 


