ZKUŠEBNÍ ŘÁD SOUTĚŽE - POHÁR ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
PRO JEZEVČÍKY
(PČS KCHJ ČR) CACIT, CACT
POPIS:
Tuto mezinárodní všestrannou soutěž organizuje Klub chovatelů jezevčíků České republiky ve spolupráci s ČMKJ.
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 tuto soutěž "Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů"
platné od 1. 4. 2014.
Titul „Klubový vítěz Poháru českého středohoří 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.
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 zkoušky podzimní nebo lesní zkoušky a
BZ nebo 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.
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Předmět
1. Hlasitost
2. Chování po výstřelu
3. Slídění
4. Přinášení kachny z hluboké vody
5. Vodění psa
6. Práce před barvou
7. Barva
8. Chování u střelené černé zvěře
9. Odložení
10. Chování na stanovišti v lese


Aprobace pro jezevčíky a teriéry,
honiče či ostatní plemena
ZV, PZ, LZ, VZ, HZ
ZV, PZ, LZ, VZ, HZ, ZVVZ
ZV, PZ, LZ, VZ
PZ, VZ, VP
ZV, PZ, LZ, VZ, HZ, BZH, BZ, ZVVZ
BZ, LZ, VZ
BZ, LZ, VZ
BZH, ZH
BZH, ZH
LZ, VZ, ZVVZ

Zahraniční rozhodčí musí mít odpovídající platnou aprobaci v členském státě WUT.

PŘEDMĚTY SOUTĚŽE:
Hlasitost
Časový limit: po celou dobu zkoušek
Je vrozená vlohová disciplína, při které pes hlasitým vydáváním sleduje zvěř popřípadě její čerstvou stopu. Pes
může prokázat hlasitost na čerstvé stopě živé zvěře, nebo pokud v časovém limitu určeném pro disciplínu slídění
nebo vyhánění zvěře z houštin zvěř sám vyrazí, nahání a je s ní v kontaktu. Za hlasitost nelze uznat hlášení u
usmrceného kusu zvěře.
Známkou 4 je hodnocen pes, který čerstvou stopu zvěře okamžitě sleduje, pravidelně hlásí, aniž by zvěř před
sebou sledoval zrakem, nebo pes, který zvěř sám vyrazí, sleduje a hlásí, i když zvěř nevidí na vzdálenost alespoň
150 kroků.
Známkou 3 je hodnocen pes, který pracuje jako při známce 4, hlášení však je přerušované delšími odmlkami.
Známkou 2 je hodnocen pes, který hlásí zvěř jenom tehdy, když ji vidí a ztrácí-li ji z dohledu, s hlášením přestane.
Známkou 1 je hodnocen pes, který hlásí zvěř po jejím spatření jen značně přerušovaně, s přestávkami.
Známkou 0 je hodnocen pes, který při pronásledování unikající zvěř vidí, ale nehlásí ji. Známku 0 také obdrží pes,
který balamutí.
Známkami 4 a 3 je hodnocena hlasitost na stopě, známkami 2 a 1 je hodnocena hlasitost na viděnou.
Neprokáže-li pes na zkouškách hlasitost, známka z hlasitosti na dříve vykonaných zkouškách se nepřepisuje.
Chování po výstřelu
Časový limit: výstřel asi v polovině doby určené ke slídění nebo vyhánění zvěře z houštin Zkouší se při
disciplíně slídění nebo vyhánění zvěře z houštin. Přibližně v polovině časového limitu vůdce na pokyn rozhodčího
jednou vystřelí z brokovnice v okamžiku, kdy se pes zaměstnává prohledáváním krytiny ve vzdálenosti 15 - 20
kroků od vůdce a nedívá se na něho.
Pes, který prokáže svým chováním, že se nebojí výstřelu, hodnotí se známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divoce
pobíhat ve větší vzdálenosti a nereaguje na přivolání nebo se vrátí k vůdci a musí být neustále k dalšímu slídění vyhledávání pobízen, hodnotí se nižší známkou, která je odvislá od intenzity pobízení psa vůdcem a délky časové
prodlevy, než pes začne opět slídit - vyhledávat.
Pes, který má strach z výstřelu, to znamená, že od vůdce bojácně odběhne, nedá se přivolat, ztratí zájem o další
práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě nebo nejde ani po pobízení vůdce od nohy, hodnotí se známkou 0.
Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho povel
nechce zvěř hledat, obdrží známku 0.
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Slídění
Časový limit: 15 minut
Úkolem této discipliny je prověřit schopnosti psa systematicky a efektivně prohledat prostor a najít živou zvěř.
Zkouší se v poli s vyšší krytinou, možné využít i strniště s řadami slámy, popřípadě u vody nebo v lese s
dostatečným podrostem, který znemožňuje psovi hledat zvěř zrakem. Slídění se provádí zásadně proti větru,
maximálně s mírným bočním větrem.
Pes má radostně, energicky a soustavně prohledávat terén v určeném prostoru s evidentní snahou nalézt živou
zvěř nebo její stopu. Má pracovat v přehledném terénu do vzdálenosti účinnosti brokového výstřelu. S
nepřehledností terénu se musí zkracovat i vzdálenost slídění tak, aby byla možnost vyvstalou nebo vypíchnutou zvěř
ulovit. Do nalezení zvěře nebo její stopy musí pes zůstat v kontaktu se svým vůdcem a řídit se jeho pokyny.
Známkou 4 je hodnocen pes, který systematicky prohledává terén v určeném prostoru před pomalu postupujícím
vůdcem. Pracuje samostatně bez častých povelů, s neumdlévající snahou a radostnou chutí najít zvěř.
Známkou 3 je hodnocen pes, který nemá tak dokonalý způsob slídění nebo musí být vícekrát pobízen, anebo
usměrňován.
Známkou 2 je hodnocen pes, který nemá systematické slídění, opakovaně, aniž by sledoval stopu nebo zvěř, zabíhá
za vůdce a k práci musí být často pobízen.
Známkou 1 je hodnocen pes, který chodí jenom krátce před vůdcem za stálého pobízení.
Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdcem nemá snahu hledat zvěř a zdržuje se ve vůdcově
blízkosti.
Přinášení kachny z hluboké vody
Časový limit: 5 minut
Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost
dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený střelec při vhození kachny do
vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovou zbraní, a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov.
Pes musí být před započetím discipliny na volno, bez obojku (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou
kachnu může jít i bez povelu.
Známkou 4 se hodnotí pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu) a řádně ji vůdci
předá. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Rovněž není chybou, položí-li kachnu na zem,
aby ji okamžitě a lépe uchopil a dokončil přinášení. Vůdce setrvá na místě, odkud psa vypustil. Každý
další povel k přinesení, uchopení, odevzdání nebo nesednutí při odevzdání anebo puštění kachny a
vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.
Známkou 1 se hodnotí pes, který po delším povzbuzování a opakovaných povelech k přinášení vynese kachnu z
vody na břeh ve směru k vůdci ještě do stanoveného limitu.
Vodění psa
Rozhodčí vytyčí v prostoru, kde jsou prováděny zkoušky trasu, která vede přes rozličné terénní překážky (padlý
strom, mezi keři, přes příkop atd.). Rozhodčím určená trasa by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná.
Psi musí být zkoušeni jednotlivě.
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.
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy.
Vodění na řemeni:
Pes musí jít klidně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, 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. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře nebo ho správně
nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v
ruce, usměrňovat pohyb psa a dávat mu žádné povely.
Vodění volně:
Pes musí jít klidně těsně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani příliš
zaostávat.
Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře
se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí
omezovat v pohybu.
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Práce před barvou – šoulačka, následování
Před započetím této discipliny musí vůdce rozhodčím nahlásit, zda předvede šoulačku, či jak jej bude pes
následovat. Při zkoušení musí pes prokázat, že rozlišuje šoulačku a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě,
okraji lesa nebo v aleji s dobrým přehledem pro rozhodčí. Vždy stranou od rušivých vlivů, před prací na pobarvené
stopě, ke které je vyzván rozhodčím bezprostředně po ukončení práce před barvou – šoulačky, následování.
Šoulačka
má být dlouhá asi 120 kroků. Vůdce šoulá pomalým krokem a obhlíží revír. Pes ho následuje buď u těsně u levé
nohy, nebo za patami, ne však více jak 1 m. Asi po 30 krocích společného šoulání vůdce psa nenápadně a tiše
odloží. Sám pokračuje v šoulání. Když poodejde přibližně 30 kroků, zastaví se a přivolá nenápadným povelem psa.
Pes nesmí jít k vůdci skokem a spolu pokračují v šoulání dalších 30 kroků. Vůdce psa opět odloží, poodejde 30
kroků, ustoupí do porostu, aby jej pes neviděl, zalící a vystřelí. Potom se vrátí ke psovi a upoutá ho na vodítko.
Pes se musí během šoulačky chovat klidně. Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému
odlovu spárkaté zvěře na šoulačce se psem.
Chyby: předbíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce,
nápadné nebo hlasité povely, následování vůdce po přivolání skokem, neochota psa k odložení, nevyčkání psa na
místě odložení, vůdcovo větší sledování psa než zvěře, za kterou šoulá, nedodržení stanovených vzdáleností. Každá
chyba snižuje známku o jeden stupeň. Přijde-li pes po výstřelu k vůdci a nemá-li žádnou jinou chybu, hodnotí se
známkou 1. Při 3 a více chybách, avšak neodběhne-li pes do leče, obdrží známku 1. Odběhne-li pes do leče během
šoulání nebo po výstřelu, je hodnocen známkou 0.
Následování
provede vůdce následujícím způsobem: Vůdce s nabitou zbraní v ruce postupuje velmi pomalu a obhlíží revír.
Pes jde neupoutaný nebo upoutaný na vodítku těsně za ním nebo těsně vedle jeho levé nohy. Asi po 50 krocích se
vůdce zastaví, vyčká na místě 15 až 30 vteřin, pes musí sedět, ležet nebo stát. Pes musí vůdce sledovat pozorně,
klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým povelem zastavit a stejným způsobem uvést do pohybu. Po uplynutí
stanovené doby se opět rozejdou a asi po 50 krocích se oba zastaví, pes si sedne, lehne nebo zůstane stát a vůdce
vystřelí. Pes musí zůstat naprosto klidný. Po výstřelu vůdce psa, který následoval volně, upoutá na vodítko.
Jakékoliv nápadnější pokyny vůdce, které odporují myslivecké praxi, jsou při následování nepřípustné a snižují
známku z výkonu.
Upoutaný pes je klasifikován podle předvedeného výkonu s příslušným koeficientem.
Použití cizího střelce
Nevlastní-li vůdce psa zbojní průkaz nebo loveckou brokovou zbraň, disciplínu s ním provede střelec. Střelec
postupuje během práce vpravo vedle vůdce shodně s vůdcem s nabitou zbraní v ruce. Zastaví-li se vůdce, rovněž
zůstane stát i střelec, jde-li vůdce na konci šoulačky do krytu, jde se s ním skrýt i střelec, který pak v krytu vystřelí.
Jde-li vůdce po výstřelu přivázat psa, střelec jde vedle něj. Práci lze provést i tak, že se určený střelec jde skrýt před
započetím discipliny do porostu do vzdálenosti, ve které se předpokládá ukončení discipliny a skrytí vůdce. Vůdce
provede disciplinu samostatně, ustoupí do porostu ke střelci, který následně vystřelí a vůdce jde uvázat psa sám. V
případě provádění následování střelec skrytý v porostu vystřelí v okamžiku, kdy se vůdce po ukončení následování
zastaví.
Chyby: předbíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce,
nápadné nebo hlasité povely, vůdcovo větší sledování psa než zvěře nedodržení stanovených vzdáleností. Každá
chyba snižuje známku o jeden stupeň. Při 3 a více chybách, avšak neodběhne-li pes následující volně do leče, obdrží
známku 1. Odběhne-li pes následující volně do leče během následování nebo po výstřelu, je hodnocen známkou 0.
Při následování na řemeni se každé napnutí řemenu (vpřed nebo vzad) považuje za chybu.
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Práce na pobarvené stopě
Časový limit: 45 minut
Stáří stopy dle BZ. („Zakládá se odpoledne předchozího dne, aby byla nejméně 12 hodin stará.“)
Pobarvená stopní dráha má být dlouhá asi 500 až 550 kroků se dvěma změnami směru. Vzdálenost mezi
jednotlivými barvami musí být nejméně 100 kroků v celém průběhu stopní dráhy.
Pobarvená stopa se zakládá tak, že se kape z lahve přes větvičky vsunuté do jejího hrdla nebo z lahve z umělé
hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou. Zakládání pobarvených stop jiným způsobem než uvedeným je
nepřípustné. Pro založení jedné pobarvené stopy se použije maximálně 0,3 – 0,5 l vepřové krve nebo barvy
jakékoliv spárkaté zvěře (dále jen “barva”). Přimísení trávníku není vyloučeno. Použitá barva musí být shodná na
všech stopních drahách.
Pro směr dopředu jsou na stromech připevněny značky, které pomocník před rozhodčím zakládajícím
pobarvenou stopu odstraňuje. Značky pro směr dopředu se ponechají na prvních 20 krocích pro lepší orientaci. Na
odvrácené straně stromů musí být nad zemí zřetelně viditelné značky sloužící ke kontrole vypracovávané pobarvené
stopy.
Nástřel je označen zřetelnými zálomky a větším množstvím nakapané barvy. Pobarvené lože je asi v polovině
stopní dráhy a je označeno položenými zřetelnými zálomky a větším množstvím nakapané barvy. Lože se řádně
označí pro kontrolu rozhodčích. Kapání barvy se ukončí v místě, kam bude nosiči položena zvěř. Pobarvené stopy se
zakládají zásadně od nástřelu po směru vypracování. Na konci mají být stopní dráhy označeny shodným číslem jako
na začátku a vyznačeno místo pro položení zvěře. Toto opatření je zárukou, že bude kus položen přesně tam, kde má
být.
Spárkatá zvěř položená na konci stopní dráhy musí být řádně zašita. Je nepřípustné zkoušet psy na pobarvených
stopách, kde je dráha vyšlapaná a vůdce ji může zrakem rozpoznat. Sejmuté značky nesmí být poházené po zemi.
Pořadatel si musí zajistit potřebnou spárkatou zvěř a barvu. Je odpovědný za naprosto korektní chování
přenašečů zvěře a trubačů čekajících na konci pobarvené stopy, kteří musí být dobře ukryti a chovat se tiše až do
ukončení disciplíny. Teprve k předávání úlomku a troubení vyjdou z úkrytu.
Za založení pobarvených stop zodpovídá pořadatel ve spolupráci se sborem rozhodčích, který akci posuzuje.
Pořadí zkoušených psů na umělé pobarvené stopě se losuje ve skupině na uměle pobarvené stopě, vždy až po
založení pobarvené stopy. Před konkrétní pobarvenou stopou se vylosuje jen pes, který tuto pobarvenou stopu
vypracuje. Je nepřípustné, aby na pobarvené stopy nastupovali psi podle pořadového čísla, které si při počátečním
losování vůdci vylosovali. Losování psa, který vypracuje následující pobarvenou stopu, je provedeno vždy až po té,
co je práce na předcházející pobarvené stopě ukončena. Před vypracováním stopy vždy předvede pes disciplínu
“práce psa před barvou”.
Pro MRK se barva zakládá odpoledne předchozího dne, aby byla nejméně 12 hodin stará.
Pes může barvu vypracovat jako vodič. Chce-li vůdce předvést psa jako hlasiče, oznamovače nebo hlasitého
oznamovače, musí tuto okolnost včetně způsobu vypracování discipliny rozhodčím oznámit bezprostředně po
vylosování pořadí na pobarvené stopě.
a) vodič - (na řemeni nebo volně)
Před započetím práce na barvě připne vůdce psovi barvářský obojek s řemenem minimálně 5 m dlouhým,
nevede-li vůdce psa na barvě volně. Potom může psa odložit a prohlédnout si nástřel i několik kroků barvy. Po
přiložení psa na nástřel má pes ukázat barvu a pokračovat volným tempem po barvě nízkým nosem. V případě
bočního větru se může držet podél barvy pod větrem. Má pracovat na plně rozvinutém barvářském řemeni, který
drží vůdce po celou dobu práce (s výjimkou přehmátnutí v případě překonávání překážky) v ruce alespoň ve
vzdálenosti 5 m od psa, nebo volně před vůdcem v těsném kontaktu. Po celý čas musí být zřejmé, že pes je
v barvářském řemeni zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Dojde-li k loži, má ukázat barvu a ve správném směru
pokračovat. Není chybou, mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití. Rovněž se nepovažuje za chybu, pokud
pes ukáže stopy zvěře, které barvu křižovaly, a sám se opraví, vrátí se na barvu a pokračuje po ní. Sejde-li však z
barvy a vůdce to nezpozoruje, musí alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po asi 30 krocích ho zatroubením
upozorní na nutnou opravu. Potom jsou vůdce a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy a rozhodčím navedeni ve
směru pokračování. Za každou takovou opravu se snižuje známka o jeden stupeň.
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. Příliš překotné, jen těžko zbrzditelné tempo, při kterém pes často
zbíhal ze stopy, je známkou nepříliš dobré spolupráce psa s vůdcem a snižuje známku o jeden stupeň. Je dovoleno
psa odkládat pro uklidnění a soustředění. Rovněž tak se snižuje známka za nedostatečně rozvinutý řemen a malý
zájem o stopu.
Není chybou, táhne-li pes na konci barvy s vysokým nosem ke zvěři. Jestliže pes mine kus položený na konci
pobarvené stopy a vůdce to nezpozoruje, po 30 krocích rozhodčí zatroubením vůdce zastaví a vůdci oznámí, že pes
disciplinu nesplnil a obdrží známku 0.
Za práci volně se připočítává až 5 bodů. K práci volně: Dovede-li pes vůdce ke kusu volně bez ovlivňování
vůdcem, obdrží 5 bodů. Je-li pes během práce vůdcem ovlivňován, body navíc se úměrně sníží.
Chyby: pracuje-li pes nezalehlý v řemeni, je-li na něm veden, bloudí, sleduje-li stopy zdravé zvěře, stále je ho
potřeba pobízet, pracuje-li nervózně a rychle, nezájem o správnou stopu a zvláště její dokončení.
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b/ hlasič
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. Mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití, zastaví
rozhodčí vůdce a vrátí jej k loži. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s
rozhodčími. Pes musí samostatně najít kus a do 10 minut u něho začít hlásit, aby mohl být hodnocen známkou 4.
Hlášení musí trvat až do příchodu vůdce, vůdce na pokyn rozhodčího postupuje ve směru hlášení psa a pouze během
hlášení. Pes se nesmí žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. Není závadou, jsou-li v hlášení krátké
odmlky.
Odejde-li vůdce od lože k hlásícímu psovi a ten pak hlásit přestane nebo nehlásí u zvěře anebo od ní odejde, je
pes hodnocen známkou 0.
Chyby: bloudění, sledování stop zdravé zvěře, nevýrazné hlášení, opožděné hlášení, hlášení s dlouhými
odmlkami, nehlášení, opuštění zvěře, nezájem o práci a zvláště o její dokončení.
c/ oznamovač
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. Mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití, zastaví
rozhodčí vůdce a vrátí jej k loži. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčím,
který oznámí zahájení dosledu (dříve domluveným způsobem) rozhodčímu na konci stopní dráhy (např. troubením,
mobilním telefonem, vysílačkou atd.). Povel signálkou dá rozhodčí tak, aby nerušil výkon psa.
Pes přijde ke kusu, zvěř si ověří a vrátí se pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. Po příchodu k vůdci musí
mu pes naučeným, předem nahlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce volně bez pobízení ke
zvěři dovést. Pes se musí pro vůdce vrátit do 20 minut od vypuštění. Rozhodčí ukrytý na konci pobarvené stopy
sleduje, zda si pes zvěř na konci ověřil, ověření zvěře neoznamuje. Rozhodčí, který zůstal s vůdcem u lože, při
navracení psa k vůdci sleduje, zda pes pracuje předem nahlášeným způsobem, a následně pokračuje za vůdcem ke
kusu.
d/ hlasitý oznamovač
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. Mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití, zastaví
rozhodčí vůdce a vrátí jej k loži. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčím,
který oznámí zahájení dosledu (dříve domluveným způsobem) rozhodčímu na konci stopní dráhy (např. troubením,
mobilním telefonem, vysílačkou atd.) Povel signálkou dá rozhodčí tak, aby nerušil výkon psa.
Pes přijde ke kusu, zvěř si ověří a vrátí se pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. Po příchodu k vůdci musí
mu pes naučeným, předem nahlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce po barvě k ní volně
dovést, na stopní dráze však musí v intervalech hlásit. Povzbuzování při této práci není chybou. Pes se musí pro
vůdce vrátit do 20 minut od vypuštění. Rozhodčí ukrytý na konci pobarvené stopy sleduje, zda si pes zvěř na konci
ověřil, ověření zvěře neoznamuje. Rozhodčí, který zůstal s vůdcem u lože, při navracení psa k vůdci sleduje, zda pes
pracuje předem nahlášeným způsobem a následně pokračuje za vůdcem ke kusu.
Není-li si vůdce jistý podle způsobu oznamování nebo projevu psa, zda pes spárkatou zvěř na konci stopní dráhy
našel, může jej do 10 minut přivolat, přičemž čas se počítá od vypuštění psa od lože. Dále pes pracuje jako vodič s
tím, že se známka sníží o jeden stupeň.
Chyby: Nejisté vedení ke zvěři. Neoznámí-li nalezenou zvěř vůdci způsobem, který vůdce rozhodčím předem
ohlásil, nemůže se práce hodnotit jako práce oznamovače.
Obecně k hodnocení a chybám na pobarvené stopě:
Při hodnocení práce prováděné dle bodu b), c), d) se dvojice rozhodčích rozdělí tak, že jeden rozhodčí postupuje
za vůdcem a druhý je ukryt tak, aby mohl sledovat chování psa u kusu. Na ohodnocení práce se musí rozhodčí
dohodnout.
Jako oznamovač (včetně hlasitého) a hlasič může být pes vypuštěn nejvýše 2x. Čas 10 minut se však počítá od
prvního vypuštění. Známka za druhé vypuštění se nesnižuje.
Selže-li pes jako hlasič, oznamovač nebo hlasitý oznamovač a podaří-li se ho vůdci do 30 minut přivolat, může
dokončit práci jako vodič. Jako vodič je hodnocen a známka za výkon se mu sníží o jeden stupeň s koeficientem 10,
pracoval-li jako vodič bezchybně. Jinak se přihlíží k dříve provedeným chybám. Nepodaří-li se vůdci do 30 minut
psa přivolat, posuzování se ukončí a pes obdrží známku 0.
Nahlásí-li rozhodčí, který je na konci pobarvené stopní dráhy, že pes u kusu nebyl, a přesto vůdce jej jako
oznamovače, nebo hlasitého oznamovače využil a ten jej ke kusu úspěšně dovedl, bude hodnocen snížením známky
o dva stupně.
Pokud pes odnese kus dál jak dvacet kroků, snižuje se známka o jeden stupeň. Pokud pes odnese kus za
poloviční vzdálenost mezi ložem a koncem pobarvené stopy, tam kus odloží a dále by prováděl oznámení, tato práce
se hodnotí nejvýše známkou 2, přičemž se přihlíží k předchozím chybám. Pokud pes přinese kus k vůdci, hodnotí se
jako vodič známkou 3 s přihlédnutím k předchozím chybám.
Rozhodčí by měli postupovat 15 – 20 kroků za vůdcem psa. U dosledovaného kusu rozhodčí posoudí, zda pes
nenačíná. Škubání srsti a cloumání kusem není na závadu. Načne-li pes prokazatelně zvěř, je ze zkoušek vyloučen.
Načínání zvěře uvedou rozhodčí v soudcovské tabulce.
Za úspěšný dosled předají rozhodčí vůdci úlomek. Při tomto aktu je vhodný i trubač.
Práce psa nesmí být rušena koronou ani rozhodčími.
Pokud nedojde pes s vůdcem ke zvěři do celkové doby 45 minut od uvedení na pobarvenou stopu, je hodnocen
známkou 0. Čas se počítá od prvního uvedení na pobarvenou stopu.
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Chování u střelené zvěře
Zkouška se provádí výhradně s černou zvěří, která je řádně zašitá a v době zkoušky není zmražená. 50 kroků
dlouhá stopa je založena šlapáním zadními spárky nebo vlečením černé zvěře a začátek je myslivecky označen. Na
práci při dosledu („Práce na pobarvené stopě“) se nebere zřetel.
Rozhodčí na počátku stopní dráhy („na nástřelu“) dá pokyn k vypuštění psa. 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 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.
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.
Chování na stanovišti v lese
Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se psy jsou rozestavení kolem leče, asi 30 kroků od
sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího
vystřelí vůdci po řadě vždy jednu ránu cca po 2 minutách. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů.
Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je
hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za
zdravou zvěří či do leče je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál.
Tato disciplína se hodnotí za pomoci všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí, kolik
psů se bude zkoušet najednou.
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1. Hlasitost
2. Chování po výstřelu
3. Slídění
4. Přinášení kachny z
hluboké vody
5. Vodění a) na řemeni
b) volně
6. Práce před barvou
a) Šoulačka
b) Následování volně
c) Následování na řemeni
7. Barva a) hlasič, oznamovač
b) vodič
8. Chování u střelené černé zvěře
9. Odložení
a) na řemeni
b) volně
10. Chování na stanovišti v lese
a) na řemeni
b) volně
Nejnižší počet bodů pro cenu
Výsledná kvalifikace

Nejnižší známky pro
cenu

Koef.

Max.
bodů

I.

II.

III.

3
3
3

2
2
2

2
1
1

10
5
10

40
20
40

1

1

1

10

40

3
3

2
2

1
1

3
5

12
20

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

6
4
2
20
10
8
3
5

24
16
8
80
40 + 5
32
12
20

3
3
200

2
2
145

1
1
90

2
4
-

8
16
336

Bodů

Předmět

Znám.

Pohár Českého středohoří pro jezevčíky – KCHJ ČR (PČS)

Pozn.

cena Celkový počet bodů:
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