ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO - KLUBOVOU HONIČSKOU SOUTĚŽ
KCHJ ČR
(KHS KCHJ ČR)
CACIT, CACT
POPIS:
Tuto mezinárodní honičskou soutěž organizuje Klub chovatelů jezevčíků České republiky ve spolupráci s ČMKJ.
Provedení soutěže podle tohoto zkušebního řádu se co nejvíce blíží podmínkám praktického lovu černé zvěře.
Tato soutěž není zkouškou lovecké upotřebitelnosti.
Soutěž je vypsána pro všechna plemena jezevčíků (IV. Skupina FCI) se zadáváním čekatelství šampionátu
práce CACT a v případě souhlasu FCI s navrhováním čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT.
OBECNÁ USTANOVENÍ:
Pokud není uvedeno jinak, platí pro tento memoriál "Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů" platné od
1. 4. 2014.
Titul „Klubový vítěz v práci na černou zvěř 20xx“ může být přiznán psovi či feně, jehož vlastník je členem klubu,
dokončil soutěž v I. ceně a umístil se nejvýše v pořadí ze všech psů členů klubu.
Na této soutěži musí startovat nejméně 6 psů.
Udělení titulu "CACIT"
"CACIT" a "res. CACIT "jsou čekatelství na FCI titul "CIT" pro psy, kteří bez chyb úspěšně dokončili soutěž v I.
ceně. Během celé soutěže mohou být tituly "CACIT" a "res. CACIT " uděleny vždy jen jednomu psu, bez ohledu na
to, kolik psů skončilo v první ceně. Pokud soutěž skončí v první ceně několik psů, může být titul "CACIT" udělen
psovi s největším počtem získaných bodů. Pes s druhým nejvyšším počtem bodů může obdržet titul "res. CACIT ".
V případě rovnosti bohů má přednost chovný jedinec před nechovným a mladší před starším. V případě stejného
stáří psů rozhodne abecední pořadí jména psa. Titul "CACIT" a "res. CACIT "může být přiznán pouze na soutěži,
kde nastoupilo alespoň 6 psů, kteří jsou uvedeni v katalogu.
ZADÁVÁNÍ TITULU „DIVIAČIAR“
Titul “Diviačiar” je možné zadat psovi, který se na zkouškách zaměřených na černou zvěř umístil alespoň ve II.
ceně, dostal z hledání, z ochoty k práci na černou zvěř a z nahánění známku 4. Kromě toho z jeho chováni má být
zřejmé, že se při hledání hlavně zaměřoval na černou zvěř, dával ji přednost před jinou zvěři a prokázal při doléhaní
na divočáka spojeném s jeho zaštěkáváním náležitou výdrž. Důležitá je cílevědomost při vyhledávaní černé zvěře a
vydrž při hlasitém doléhaní na ni. Zadávaní titulu “Diviačiar” přichází do úvahy jen na zkouškách konaných v revíru
s černou zvěři - v žádném případě v obůrkách. Zadaní titulu musí rozhodčí uvést v soudcovské tabulce a v průkazu
původu v rubrice “Poznámka”. Na žádost vůdce psa zapíše ČMKJ získaní titulu do záhlaví průkazu původu a
potvrdí tento záznam razítkem.
Titul “Diviačiar” se píše před jménem psa a není nárokový.
Podmínky účasti:
 K soutěži se připouštějí jezevčíci, kteří jsou zapsáni v plemenné knize členského státu FCI, nebo kteří jsou
zapsáni v plemenné knize států, které mají s FCI dohodu o spolupráci.
 Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny po dovršení 15 měsíců věku.
 Zúčastnit se mohou pouze psi a feny, kteří před tím úspěšně složili HZ. Pro trpasličí a králičí rázy je
postačující úspěšné absolvování BZH.
 Musí mít minimální hodnocení „velmi dobrý“ na národní či klubové CAC nebo mezinárodní CACIB
výstavě pod záštitou FCI v mezitřídě, otevřené, pracovní nebo ve třídě šampiónů.
 Ke zkouškám nejsou připuštěni jako vůdci nebo majitelé psů osoby, které FCI, ČMKU, ČMKJ nebo ČMMJ
vyloučily z účasti na kynologických akcích.
 Minimálně dvě místa jsou rezervována pro zahraniční účastníky.
 Výběr psů provede výbor klubu dle interních předpisů KCHJ ČR.

Rozhodčí:
 Na soutěž jsou delegováni nejméně čtyři rozhodčí a jeden vrchní rozhodčí.
 Ve skupině maximálně šesti psů musí posuzovat minimálně dva rozhodčí.
 Rozhodčí navrhuje k delegaci výbor KCHJ ČR na podnět výcvikové rady. Rozhodčí deleguje ČMKJ.
 Zahraniční jezevčíci rozhodčí mohou být přizváni na TKV a používají po schválení svého vrcholného
orgánu.
 Na soutěž musí být pozván pro každou skupinu psů jeden zahraniční rozhodčí z výkonu pro ostatní
plemena.
 V každé skupině rozhodčích může být jeden zahraniční rozhodčí nebo rozhodčí „hostující“, tj. nečlen
KCHJ ČR.
 Všichni ostatní rozhodčí musí být členy Klubu chovatelů jezevčíků ČR.
 Požadované platné aprobace dle „Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů
ČMMJ“. Vždy musí platit alespoň jedna z daných aprobací s výjimkou VR, který musí splňovat aprobace
dle zkoušených disciplín.
 Pro rozhodčí na soutěžích se zadáváním CACIT je závazné následující: Skupinu posuzují vždy 3 rozhodčí,
z nichž jeden musí být zahraniční rozhodčí pro jezevčíky.
PŘEDMĚTY SOUTĚŽE:
Nos
Kvalitu nosu posuzují rozhodčí v průběhu celých zkoušek. Tuto možnost mají rozhodčí zejména, když hodnotí
psa při hlasitém sledování stopy zvěře, podle toho jestli stopu častěji ztrácí, podle odmlk při hlášení, nebo také podle
rychlosti, s jakou pes dovede sledovat stopu zvěře. Při slabším nosu je obvyklé, že i déle hledá svého vůdce.
Rozhodčí musí přihlédnout k okolnostem, které mohou práci psa ovlivnit (silné mrazy, mimořádné sucho,
chemické postřiky a nátěry, pokrývky zmrzlého sněhu apod.).
Hledání
Zkouška se provádí na společném lovu. Do leče se může vypustit najednou zpravidla 6 psů. O počtu psů
rozhodne vrchní rozhodčí. Vůdce při zahájení leče vypustí psa a případně pozvolna prochází lečí. Pes se má po
vypuštění z řemene na příkaz k hledání snažit co nejrychleji najít zvěř. Přitom pes musí vnikat do houštin a zvěř
vyhledávat v prostoru leče. Přítomnost vůdce si pes může ověřit během leče, pokud nehoní zvěř, a dále se řídit
směrem honěné leče. V případě, že se vyskytnou překážky, hlavně při nedostatku zvěře, rozhodčí jsou oprávněni
přidělit psům náhradní práci, tzn., nechají psy hledat v jiném, vhodnějším prostoru.
Hlavní chybou je, když se pes zdržuje jen v blízkosti vůdce, vyhýbá se houštinám a krytinám, neorientuje se
podle vůdce a neprojevuje dostatečný zájem o stopy. Pes, který se od vůdce nevzdaluje více než 100 m, aby hledal
ve větším prostoru, může být hodnocen nejvýše známkou 1. Pes musí upřednostnit práci na černou, případně jinou
zvěř, ale musí omezit zájem o srnčí zvěř.
Pes, který evidentně zvěř nehledá, ale pouze pobíhá kolem svého vůdce, obdrží známku 0 a je z dalších zkoušek
vyloučen. Známku 0 obdrží též ten zkoušený pes, který zvěř nehledá, ale pobíhá s jiným psem, či mu dokonce
ztěžuje práci.
Nahánění
Naháněním se rozumí hlasité sledování zvěře, případně hlasité sledování teplé stopy zvěře honičem. Práci psa na
teplé stopě posoudí rozhodčí podle hlášení psa. Podle délky odmlky může rozhodčí posoudit kvalitu nosu a také
zkušenost, s jakou pes dovedl svých nosových vlastností využít. Krátké odmlky se nepočítají. Pes má při nahánění
upřednostňovat tu zvěř, která je při naháňkách se psem lovena. Je to hlavně zvěř černá, případně jelení, liška, zajíc
apod. Srnčí zvěř pes nahánět nemá. Krátké pohonění srnčí zvěře do 10 minut nemá na snížení známky vliv. Pokud
však pes upřednostňuje srnčí zvěř a honí ji déle jak 10 minut, je hodnocen z nahánění nejvýše známkou 2. Pokud pes
honí tuto zvěř déle jak 30 minut a neuposlechl přivolávací signál, obdrží známku 0 z poslušnosti a je vyloučen ze
zkoušek. Při kontaktu s divočáky nestačí krátké hlášení a vracení se, pes má při černé zvěři setrvat a vytrvale hlásit není žádoucí bezhlavé útočení.
Není chybou, když zkoušení psi sledují zvěř nebo stopu společně nebo společně doléhají na černou zvěř.
Celkově se žádá rychlé hledání a pomalejší vytrvalé nahánění. Chybou je, když pes nejde za zvěří důsledně.
Nejlépe hodnoceni jsou psi, kteří zvěř nahání hlasitě z leče ven.
Hlasitost
Posuzuje se vrozená vlastnost psa hlásit pronásledovanou zvěř na čerstvé stopě. Tato disciplína se hodnotí
společně s disciplínou nahánění. Čerstvou stopu zvěře má pes sledovat a soustavně hlásit. K odmlce dojde, když pes
stopu ztratí a když ji znovu najde, hlasitě ji sleduje dále.
Známku 4 nebo 3 - obdrží pes podle soustavnosti hlášení.
Známku 2 - obdrží pes, který při sledování teplé stopy hlásí jen nepravidelně, zpravidla když se ke sledované
zvěři právě blíží.
Známku 1 - obdrží pes, který zahlásí jen krátce, když zvěř vyrazí.

Známku 0 - obdrží pes, který na teplé stopě nehlásí, nebo hlásí jen zvěř, kterou má v dohledu, nebo zvěř která
se psovi staví.
Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u V. skupiny FCI.
Ze zkoušek se vylučují psi, kteří hlásí při nejmenším vzrušení naplano - tzv. balamucení.
Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě
Časový limit: 45 minut
Disciplína „Dosled černé zvěře“se hodnotí pouze na uměle založené stopě.
Na Klubové honičské soutěži KCHJ ČR se pes zkouší na uměle založené šlapané nepobarvené a alespoň 3
hodiny staré stopě černé zvěře. Stopní dráha je 500 až 550 kroků dlouhá se dvěmi změnami směru s úhlem menším
než 90 stupňů. Stopa černé zvěře se zhotoví čerstvými spárky ze zadních běhů střelené zvěře živé váhy nejméně 50
kg. Vzdálenost jednotlivých stopních drah musí být nejméně 100 kroků od sebe. Místo počátku stopní dráhy se
označí číslem na stromě, nástřel pak zálomkem. Směr stopní dráhy prvních asi 30 kroků se vyznačí na stromech
zepředu, dále jsou stromy na stopní dráze vyznačeny z opačné strany pro kontrolu rozhodčích, aby je vůdce neviděl.
Na konci stopní dráhy musí být položena vyvrhnutá a zašitá černá zvěř. Asi v polovině stopní dráhy se zálomkem
označí lože, odkud se pes vypouští při dosledu jako “hlasič” nebo “oznamovač”. Asi 50 kroků před koncem stopní
dráhy je vyznačeno místo, odkud se vypouští pes pracující jako “vodič” na disciplínu “Chování u střelené zvěře”.
Na toto místo je rozhodčí povinen vůdce upozornit a zde ukončit hodnocení dosledu. Dále se hodnotí disciplína
“Chování u střelené zvěře”. K práci volně: Dovede-li pes vůdce ke kusu volně, obdrží až 5 bodů. Je-li pes během
práce vůdcem ovlivňován nebo nepracuje v těsném kontaktu, body navíc se mu úměrně sníží. Před nasazením psa na
práci na nepobarvené stopě musí předem vůdce oznámit rozhodčímu způsob práce psa (vodič, oznamovač, hlasič).
Číslo losu z losování při zahájení zkoušek neplatí pro stopní dráhy. Pořadí zkoušených psů na nepobarvené stopě se
losuje ve skupině vždy až po založení nepobarvené stopy. Před konkrétní nepobarvenou stopou se vysoluje jen pes,
který tuto nepobarvenou stopu vypracuje. Losování psa, který vypracuje následující nepobarvenou stopu je
provedeno vždy až po té, co předchozí pes práci na předcházející stopě ukončí. Pořadatel je odpovědný za naprosto
korektní chování přenašečů zvěře a trubačů.
Za založení stopních drah zodpovídá sbor rozhodčích, kteří akci posuzují ve spolupráci s pořadatelem.
a) vodič (dosled na řemeni nebo volně)
Pes je nasazen na označený nástřel, naveden na směr stopní dráhy a pak pracuje na plně rozvinutém, nejméně 5
m dlouhém barvářském řemeni nebo volně v těsném kontaktu s vůdcem. V ideálním případě by měl být pes po celou
dobu práce na stopě zalehlý v barvářském řemeni a s jistotou sledovat stopu až na konec dráhy, kde leží zhaslá zvěř.
Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil správný směr stopy podle značek, musí jej rozhodčí napomenout a za každé
napomenutí se snižuje známka o jeden stupeň. Pes pracuje buď přímo na stopě nebo může jít pod větrem i několik
metrů, ale od stopní dráhy se nesmí vzdálit více než 30 kroků. Větší vzdálenost se posuzuje jako sejití ze stopy.
Každé sejití ze stopy je povinen rozhodčí oznámit vůdci či případné koroně např. zatroubením na signální trubku.
Pokud pes sejde ze stopy, rozhodčí nechá psa opravit a znovu nasadit na stopu. Každá oprava má za následek
snížení známky o jeden stupeň. Pes nemá jít příliš rychle, aby mu vůdce stačil normálním krokem. Na stopu se může
pes nasadit znovu nejvýše třikrát. Za dosled volně může být psovi připočteno až 5 bodů.
b) hlasič
Pes pracuje k loži stejně jako vodič a na pokyn rozhodčího je na označeném místě vypuštěn z řemene s
pokynem, aby zvěř našel a hlásil. Za spolehlivého hlasiče je možno považovat jen takového psa, který volně
nalezenou zvěř na místě vytrvale hlásí až do příchodu vůdce. Pes musí do 10 minut po vypuštění začít hlásit zvěř.
Musí se rozpoznat skutečné hlášení od občasného zaštěkání psa při zvěři z rozčílení, vzrušení nebo strachu. Vůdce
společně s rozhodčím postupují k psovi jen, když hlásí. Přestane-li pes hlásit, zůstane vůdce i s rozhodčím stát. K
psovi postupují opět, až když pes začne znovu hlásit. Pes se nesmí k hlášení žádným způsobem povzbuzovat. Zde je
rovněž možno odzkoušet chování psa u střelené zvěře. Pokud pes neobstojí jako hlasič, anebo ke zvěři nedojde,
může zbytek stopní dráhy vypracovat na řemeni a celá práce se hodnotí jako dosled vodiče na řemeni se snížením
známky o jeden stupeň.
c) oznamovač
Před nástupem musí vůdce oznámit rozhodčím, jakým způsobem pes oznámí nalezení zvěře nebo jak ho k ní
přivede. Pes pracuje k loži stejně jako vodič a na pokyn rozhodčích je na označeném místě vypuštěn z řemene s
pokynem, aby zvěř našel a oznámil. Rozhodčí hodnotí práci psa na řemeni (na volno) a potom potřebný čas na volný
dosled. Pes musí oznámit nalezení zvěře vůdci do 15ti minut od vypuštění a následně musí dovést vůdce ke
střelenému kusu zvěře. Toto musí být provedeno volně. Zde je rovněž možno odzkoušet chování psa u střelené
zvěře. Neoznámí-li nalezenou zvěř vůdci způsobem, který vůdce rozhodčím předem ohlásil, nemůže se práce
hodnotit jako práce oznamovače. Pokud pes na posledním úseku neobstál jako oznamovač nebo ke zvěři nedojde
vůbec, může zbytek dráhy vypracovat jako vodič na řemeni a bude takto ohodnocen se snížením známky o jeden
stupeň. Úspěšný dosled jako “hlasič” nebo “oznamovač” se zapíše do průkazu původu v rubrice “Poznámka” při
konečném vyhodnocení zkoušek.

Ochota k práci na černou zvěř
Časový limit: 5 minut
Disciplína „Ochota k práci na černou zvěř“ se hodnotí pouze u obůrky.
Pes prokazuje ochotu k práci na černou zvěř u zkušební obůrky z důvodu dodržení stejných podmínek pro
všechny soutěžící.
Zkušební obůrka je umístěna mimo oblast obory, ve které je černá zvěř trvale držena. Zkušební obůrka je
dvouplášťová, vnitřní část má rozměry asi 3 x 3 m, vnější oplocení je vzdáleno od vnitřního 15 – 30 cm, aby byla
zaručena práce bez kontaktu. Oba pláště zhotovené z přírodního materiálu (dřevěné oplocenky) budou opatřeny
řádně uzavíratelnými dvířky. Při dostatečně silných kůlech lze pláště (oplocení) opatřit pouze na tuto jednu řadu
kůlů. Výška vnějšího pláště je asi 2 m.
Pes je vypuštěn na pokyn rozhodčího asi 30 kroků pod větrem směrem k obůrce s jedním povelem “hledej”. Pes
by měl černou zvěř navětřit a do 2 minut zvěř nalézt a být v kontaktu s ní. Délka zkoušky u vlastní obůrky je 5
minut. Vůdce setrvává po celou dobu na místě vypuštění psa. Pes má projevit ochotu k práci s projevy tvrdého
doléhání a soustavného hlášení. V případě tvrdého doléhání, kde hrozí poranění psa, může rozhodčí zkoušku ukončit
před časovým limitem.
Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který nepřetržitě po dobu 5 min. divočáka hlásí, s hlasitými projevy útočí na
oplocení se snahou bezprostředního kontaktu.
Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který bez hlasitých projevů tvrdě útočí na oplocení a hrozí jeho zranění nebo
se projevuje krátkými hlasitými projevy s náznaky útoku na divočáka.
Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který divočáka hlásí dobu kratší než 5 min., od oplocení se vzdálí, aby
zpravidla vyhledal vůdce, a po povzbuzení se k obůrce vrátí.
Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který sice divočáka v oplocení krátce hlásí, ale opětovně se vrací k vůdci a je
ho nutné vícekrát povzbuzovat, aby se k divočáku vracel.
Známkou 0 se hodnotí pes, který se divočáka bojí, nehlásí ho, samostatně se neodváží do blízkosti obůrky a
celkově nemá o práci zájem.
Poslušnost
Rozhodčí sledují v průběhu zkoušky, jak pes reaguje na povely vůdce. S ohledem na temperament honiče nelze
hodnotit přivolání psa, pokud sleduje teplé stopy zvěře. Pes má přijít ochotně k vůdci a dát se v klidu uvázat na
vodící řemen. Přivolávací signál je možno dát signální trubkou, lesním rohem nebo píšťalkou - s tím musí být
rozhodčí seznámen. Jinak pro posouzení jsou směrodatné všechny povely, které pes dostal od vůdce s přihlédnutím
na jejich plnění při celém průběhu zkoušek.
Chování po výstřelu
Hodnotí se v lečích, při chování na stanovišti apod. Pes, který se výstřelu bojí, ztratí zájem o hledání, nedá se ze
strachu přivolat, je hodnocen z chování po výstřelu známkou 0.
Chování u střelené zvěře
Zkouška se provádí výhradně s černou zvěří, která je řádně zašitá a v době zkoušky není zmražená. Rozhodčí na
stopní dráze dá pokyn na vypuštění psa asi 50 kroků před místem, kde leží zašitý divočák. Od místa vypuštění
pokračuje stopní dráha založená stejně jako na dosled. Tato stopní dráha je zepředu viditelně označena až ke kusu.
Limit na nalezení kusu je 5 minut. Vůdce zůstává stát na místě vypuštění. Dále postupuje výhradně na pokyn
rozhodčího.
Známkou 4 se hodnotí chování psa ve dvou případech:
1) Pokud provedl úspěšný dosled jako “hlasič” nebo “oznamovač”. Bez 5ti bodů za hlášení či oznámení. Při
hodnocení se nebere zřetel na časový limit nalezení kusu a maximální dobu zkoušky.
2) Pokud provedl úspěšný dosled jako vodič, projeví nebojácnost a vzrušení a zájem o ulovenou zvěř tím, že ji
zaštěkává, kouše - ale nenačíná, škube apod. Pes má zůstat u zastřelené zvěře a vyčkávat příchodu vůdce,
případně zvěř hlásit či oznámit. Oznamování zvěře: – po ověření kusu se pes musí přímočaře vrátit k vůdci a z
jeho chování musí být zřejmé, že se snaží vůdce ke kusu dovést, rozhodčí si toto může ověřit tím, že vůdce
několikrát zastaví a pes musí tzv. “pumpovat” a snažit se ho ke kusu dovést. Toto je možné provést pouze
volně. Pokud pes u zvěře hlásí nebo jí oznamuje, může získat až 5 bodů.
Známkou 3 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, ale nejeví o zvěř trvalý zájem, pouze zvěř očichává,
nemá snahu přivést vůdce ke zvěři, ale vyčká jeho příchodu.
Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který projeví malý zájem o zvěř, po ověření kusu odejde k vůdci nebo jde hledat
a po pokynu se vrátí k vůdci nebo kusu.
Známkou 1 se hodnotí chování psa, který o ulovenou zvěř projeví minimální zájem, ale zvěře se nebojí.
Známkou 0 se hodnotí pes, který se bojí ke zvěři přiblížit, zvěř zapře nebo jí načíná, pes se vzdálí z vlivu vůdce
nebo nenajde zvěř v limitu.
Maximální doba zkoušky u kusu je 3 minuty, při projevech nebojácnosti může rozhodčí limit zkrátit.
Chování na stanovišti
Časový limit: 10 minut

Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se rozestaví čelem k leči lesního porostu asi 50 kroků od
sebe. Honci procházejí lečí a imitují hon včetně asi 2 – 3 výstřelů do vzduchu. Pes je odložen u levé nohy vůdce, je
připoután na vodícím řemeni, který má vůdce přes rameno a nesmí ho držet rukou, nebo je odložen volně u levé
nohy vůdce. Pes, který projeví neklid pohybem, hlasem nebo potahováním řemenem, má za každou chybu sníženou
známku. Pes, který je volně u nohy neuvázaný, je zvýhodněn vyšším koeficientem.
Vytrvalost
Disciplína hodnotí kondici a výkon psa. Přitom je nutno přihlédnout k určitým podmínkám, jako je výška
sněhové pokrývky, svažitost terénu, venkovní teplota apod. Pes musí celou zkoušku pracovat se zájmem, nechodit
po pěšinách, neztrácet na intenzitě. Nejlépe je možno porovnávat v daných podmínkách výkony psů navzájem.
Orientace
Orientace je velmi důležitou vlastností, kterou od honičů požadujeme při práci v rozsáhlém a neznámém
prostoru. Pes se musí po ukončení leče vrátit ke svému vůdci nejpozději do půl hodiny. Pokud pes prokazatelně šel
za černou nebo jinou postřelenou zvěří, může se vrátit později. Opožděný návrat však nesmí znemožnit přezkoušení
psa z jiných disciplín v určeném čase zkoušek - pak je ze zkoušky vyloučen.
Známkou 4 se hodnotí pes, který po ukončení leče přijde k vůdci. Nižšími známkami se hodnotí pes, který k
vůdci nepřišel, vrátil se např. na místo vypuštění, k autu apod.
Vodění
Rozhodčí určený pro posuzování této disciplíny vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být
pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa je kruhového tvaru a vede přes rozličné terénní překážky (padlý
strom, mezi keři, přes příkop atd.).
Vůdce vede psa upoutaného na loveckém vodítku neseném přes rameno nebo na přes rameno zavěšeném
svinutém barvářském řemeni anebo volně.
Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce a
usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se
nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů
těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění na řemeni.
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy.
Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou
chybu o jeden stupeň sníženou známku.
Odložení
Časový limit: 5+5 minut
Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného nebo volně. Pes má být odložen na příhodném,
klidném místě v lesním porostu apod. Vůdce přiváže psa na rozbalený barvářský řemen na místě, které mu rozhodčí
určí, případně psa odloží volně. Společně pak s rozhodčím skrytě sleduje chování psa. Po 5 min. pak vůdce vystřelí
a vyčká dalších 5 min., kdy mu rozhodčí dá povel, aby si došel pro psa. Pokud je pes odložen volně, může mít na
sobě obojek a volně položený barvářský řemen nebo odložený batoh, kabát apod.
Známkou 4 se hodnotí pes, který je při odložení klidný a nepohne se z místa. Nižšími známkami se hodnotí
různé projevy neklidu, štěkání, kňučení, trhání se na řemeni, snahu odejít z místa. Není chybou, když se pes po
výstřelu posadí nebo postaví, ale jinak zůstane na místě.
Pokud pes opustí místo odložení a odejde k vůdci, hodnotí se známkou 0, rovněž tak při trhání se na barvářském
řemeni a stálém štěkání nebo hlasitém kňučení.
Volné odložení je zvýhodněno vyšším koeficientem pro výpočet bodů. Je možno provádět společné odložení
více psů. V tomto případě musí být mezi psy dodržena minimálně vzdálenost 80 m. Pokud o to vůdce požádá,
rozhodčí mu musí umožnit odkládat psa samostatně.

1. Nos
2. Hledání
3. Nahánění
a) zajíc, liška, ostatní spárkatá
mimo zvěře srnčí
b) divočák
4. Hlasitost
5. Dosled černé zvěře na uměle založené
šlapané, nepobarvené stopě
a) na řemeni nebo volně
b) hlasič, oznamovač
6. Ochota k práci na černou zvěř
7. Poslušnost
8. Chování po výstřelu
9. Chování u střelené zvěře
10. Chování na stanovišti
a) na řemeni
b) volně
11. Vytrvalost
12. Orientace
13. Vodění
a) na řemeni
b) volně
14. Odložení
a) na řemeni
b) volně
Nejnižší počet bodů pro cenu

Nejnižší známky
pro cenu

Koef.

Max.
bodů

I.

II.

III.

3
3

2
2

2
1

4
4

16
16

3

2

1

3

12

3
3

2
2

1
1

5
4

20
16

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
15
5
2
2
3

20+5
60+5
20
8
8
12+5

3
3
3
3
3
3
3
3
175

2
2
2
2
2
2
2
2
125

1
1
1
1
1
1
1
1
80

2
4
3
4
1
3
2
4
-

8
16
12
16
4
12
8
16
253

Výsledná kvalifikace
cena Celkový počet bodů:
Za dosled volně může být psovi připočteno až 5 bodů.

Bodů

Předmět

Znám.

Klubová honičská soutěž KCHJ ČR (KHS KCHJ ČR)
Pozn.

