
ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO - SPECIÁLNÍ BARVÁŘSKOU SOUTĚŽ KCHJ ČR 

(SBS KCHJ ČR)  

CACIT, CACT 

 

POPIS: 

Tuto mezinárodní barvářskou soutěž organizuje Klub chovatelů jezevčíků České republiky ve spolupráci s ČMKJ.  

Provedení soutěže podle tohoto zkušebního řádu se co nejvíce blíží podmínkám myslivecké praxe.  

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 speciální barvářské soutěže 20xx“ může být přiznán psovi či feně, jehož vlastník je členem 

klubu, úspěšně dokončil soutěž a umístil se nejvýše v pořadí ze všech psů členů klubu. 

Na této soutěži musí startovat nejméně 6 psů a nejvíce 12 psů. Maximální počet psů po dohodě určuje pořadatel. 

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 složili barvářské zkoušky a zkoušku s hlasitostí na stopě živé 

zvěře s minimální známkou 3. 

 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.  

 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. 



 

 

Předmět 

Aprobace pro jezevčíky a teriéry,  

honiče nebo ostatní plemena 

1. Nos ZV, PZ, LZ, VZ, HZ 

2. Hlasitost  ZV, PZ, LZ, VZ, HZ 

3. Chuť ke sledování stopy ZV, PZ, LZ, VZ, HZ 

4. Jistota na stopě ZV, PZ, LZ, VZ, HZ 

5. Chování po výstřelu ZV, PZ, LZ, VZ 

6. Vodění psa ZV, PZ, LZ, VZ, BZ 

7. Odložení  BZ, LZ, VZ 

8. Vyhánění zvěře z houštin  LZ, VZ, ZVVZ 

9. Práce před barvou  BZ, LZ, VZ 

10. Nalezení nástřelu BZ, LZ, VZ 

11. Práce na pobarvené stopě BZ, LZ, VZ 

 

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

 

 

 
PŘEDMĚTY SOUTĚŽE: 

 
1, Nos 

Posuzuje se dle ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKU HLASITOSTI NA STOPĚ KCHJ ČR (Sp KCHJ ČR). 

 

2, Hlasitost 

Posuzuje se dle ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKU HLASITOSTI NA STOPĚ KCHJ ČR (Sp KCHJ ČR). 

 

3, Chuť ke sledování stopy 

Posuzuje se dle ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKU HLASITOSTI NA STOPĚ KCHJ ČR (Sp KCHJ ČR). 

 

4, Jistota na stopě 

Posuzuje se dle ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO ZKOUŠKU HLASITOSTI NA STOPĚ KCHJ ČR (Sp KCHJ ČR). 

 



5, 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. 

 

6, 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. 

 

7, Odložení 

Časový limit 5 minut 
Odložení se provádí s uvázáním na zcela rozvinutém barvářském řemeni, jehož konec je uvázán v místě odložení 

psa, nebo volně, bez psu známého předmětu. Rozhodčí určí místo k odložení psa. Jeden z rozhodčích se ukryje v 

dobrém větru tak, aby mohl odloženého psa sledovat. Druhý rozhodčí přivede vůdce a psa na místo určené k 

odložení. Místo k odložení psa si musí vůdce řádně prohlédnout, aby jej neodložil k vosímu hnízdu, mraveništi 
apod. Potom odejdou tak daleko, aby je pes nemohl navětřit a vidět. Pes se může během odložení posadit nebo 

postavit, ale nesmí poodejít. Po 5 minutách se vůdce pro psa vrátí a odvede ho. 

Rozhodčí se spolu dohodnou na známce a vyhlásí ji. Takto se vyzkouší všichni psi. 

Korona nesmí rušit práci psa, musí být skryta ve vzdálenosti nejméně 100 kroků. 

 

Hodnocení na řemeni: 

Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5 minut klidný. 

Známku 3 dostane pes, který opustí místo k odložení do 3 kroků. 

Známku 2 dostane pes, natáhne-li celý řemen (5m) a je klidný. 

Známku 1 dostane pes, který natáhne celý řemen a občas s ním smýká bez hlasitých 

projevů nebo ojediněle zakňučí. 

Známku 0 obdrží pes, který se na řemeni trvale smýká nebo štěká či opakovaně kňučí. 
 

Hodnocení volně: 

Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5ti minut klidný. 

Známku 3 dostane pes, který opustí místo odložení do 3 kroků. 

Známku 2 dostane pes, který opustí místo odložení do 6 kroků. 

Známku 1 dostane pes, který opustí místo odložení do 10 kroků nebo ojediněle zakňučí. 

Známku 0 dostane pes, který opustí místo odložení o více než 10 kroků nebo štěká či 

opakovaně kňučí. 



8, Vyhánění zvěře z houštin 

Časový limit: do 10ti minut 

Ke zkoušce je požadován dostatečně velký a hustý porost, pokud možno dobře zazvěřený. Úkolem této 

discipliny je prověření schopnosti psa vyhledávat živou srstnatou zvěř v lesních podmínkách. K vyzkoušení této 

discipliny jsou vhodné houštiny a mladší lesní kultury, a to i s podrostem. Vyhánění zvěře z houštin je možné 

provádět z odložení nebo přímo od nohy.  

Před započetím disciplíny rozhodčí zaujmou vhodné stanoviště, aby mohli sledovat práci psa v leči i počínání 

vůdce. 

 
Vyhánění z odložení: 

Vůdce si odloží psa před lečí na vhodném místě (proti ústí ochozu, pěšiny nebo jiného vhodného vstupu do leče) 

a poodejde asi 50 kroků na libovolnou stranu podle leče. Dá povel, po němž musí pes jít přímo do leče. Je chybou, 

přiběhne-li pes napřed k vůdci a teprve následně jde do leče. 

 

Vyhánění přímo od nohy: 

Vůdce si vybere u leče vhodné místo a na jeho povel musí pes jít přímo do leče.  

 

Pes má v obou případech prohledávat určenou leč s chutí. Bude-li v leči zvěř, musí nalezenou zvěř hlasitě nebo 

němě vytlačit z leče. Hodnotí se způsob systematické práce psa. Během vyhánění může pes vybíhat z leče, ale musí 

se do ní bez pobízení (bez hlasitého povelu) zase sám vracet. Pokud vůdce naznačuje psovi, že vyhánění pokračuje, 

nelze to slučovat s pobízením psa do leče a snižovat za to výslednou známku. Vůdce může zůstat stát po celou dobu 
provádění discipliny na stanovišti nebo pomalu postupovat podle leče a řídit se pokyny rozhodčích. Disciplina se 

ukončí ve chvíli, kdy pes systematicky prohledal celou leč.  

Prokáže-li pes během plnění této discipliny hlasitost, je rozhodčími hodnocena. Je-li však již v průběhu zkoušek 

z hlasitosti ohodnocen, nesmí se tato známka snížit.  

Vyhánění z odložení je zvýhodněno koeficientem 9. Přijde-li pes při vyhánění z odložení napřed k vůdci nebo do 

menší vzdálenosti než je polovina původní vzdálenosti vůdce od odloženého psa, hodnotí se jako od nohy – 

koeficient 7.  

Známkou 4 je hodnocen pes, který pracoval podle uvedeného popisu. Prostorově prohledal leč, udržoval si kontakt 

s vůdcem a nemusel být více než 2x pobízen do leče. 

Známkou 3 je hodnocen pes, který nemusel být více než 4x pobízen k práci v leči, leč však systematicky prostorově 

prohledal. 
Známkou 2 je hodnocen pes, který leč sice prostorově prohledal, byl však často pobízen do leče. 

Známkou 1 je hodnocen pes, který byl často pobízen do leče a leč prohledává nesystematicky a pouze při okraji 

před vůdcem. 

Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdce neprokázal ochotu leč prohledat. 

 

Chyby: časté opuštění leče, málo prostorové hledání, časté pobízení a hlasité povely, atd. 



9, 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. 



10, Nalezení nástřelu 

Časový limit: 10 minut 

Nástřel se nachází na počátku stopní dráhy ve vyznačeném a pořadovým číslem označeném prostoru (asi 50 x 50 

metrů). Rohy prostoru jsou označeny písmeny A, B, C, D. 

Na nástřelu je větší množství barvy a jeden úlomek kosti z běhu spárkaté zvěře, označený jako nástřelový. Na 

nástřelu musí být po dobu 5 minut položeny spárky spárkaté zvěře, kterými se značí stopní dráha. Ten, kdo zakládá 

stopní dráhu, vyznačí na záznamový list místo nástřelu v rámci čtverce a číslo stopy. Tento list vloží do obálky, 

kterou zalepí, označí číslem stopy a časem jejího založení.  

Vrchní rozhodčí nechá před každou stopou losovat vůdce psa, který na tuto stopu nastoupí. Losování provádí 
vždy vůdce s nejnižším startovním číslem, jehož pes na stopě nebyl zkoušen. Během zkoušení není nikomu 

dovoleno se vzdalovat od korony směrem k dalším stopním drahám. 

Vylosovaný vůdce se psem na pokyn rozhodčího hledá ve vyznačeném prostoru nástřel. V případě že do 10 

minut neoznámí rozhodčímu nalezení nástřelu, otevře vrchní rozhodčí obálku a podle nákresu ukáže vůdci nástřel.  

Nalezení nástřelu neovlivňuje zařazení psa do ceny, ale získává pomocné body.  

 

Známku 4 dostane pes za nalezení nástřelu do 5 minut. 

Známku 3 dostane pes za nalezení nástřelu do 7 minut. 

Známku 2 dostane pes za nalezení nástřelu do 8 minut. 

Známku 1 dostane pes za nalezení nástřelu do 10 minut. 

 

Čas nalezení nástřelu se měří stopkami. V momentě nasazení psa na nástřel se začíná měřit čas na vypracování 
stopní dráhy a nalezení spárkaté zvěře na jejím konci. Čas začátku práce se zapíše na záznamní list a oznámí se též 

vůdci. 

 

11, Práce na pobarvené a současně šlapané umělé stopě spárkaté zvěře 

Časový limit: 120 minut 

Časový limit na vypracování stopy je 120 minut. Zkouší se na uměle založené pobarvené 1500 kroků dlouhé 

stopě s minimálně 5 změnami přímého směru, s maximálně 90 stupňovým úhlem bez vratistopy. 

Stopa se zakládá spárky ze zadních běhů spárkaté zvěře připevněných k holi, kterou tiskneme k zemi po cca 1 

metru a současně se stopou se kape barva ze spárkaté zvěře při každém 3. kroku. Na každou stopu se použije 1/2 

litru barvy. 

V prvních 2/3 stopní dráhy se položí postupně úlomky kostí ze spárkaté zvěře (celkem 5), které jsou označené 
markanty, aby nemohlo dojít k záměně. Velikost úlomků je cca 10cm.  

Umělá stopa musí být minimálně 18 hodin stará. Na konci každé stopy musí ležet kus spárkaté zvěře, dobře 

zašitý. Konec každé stopy musí být označen číslem stopy.  

Stopy musí být od sebe vzdáleny minimálně 400 metrů. Doporučuje se, aby vůdci byli vybaveni vysílačkami. 

Totéž platí pro rozhodčí na začátku a na konci stopy.  

Vůdce vede psa na řemeni, pracuje samostatně bez doprovodu rozhodčích. Porušení tohoto pravidla, případně 

pomoc vůdci kýmkoliv a jakýmkoliv způsobem (vysílačka, telefon, GPS, ponechání orientačních značek druhou 

osobou) má za následek diskvalifikaci psa. 

Vůdce může vést psa pouze jako vodiče. Pes dovede svého vůdce na barvářském řemeni až na konec stopy, kde 

leží zvěř. 

Chování psa při zastřelené zvěři se nehodnotí jako samostatná disciplína. Načínání zvěře vylučuje psa ze 
soutěže.  

Práce končí dojitím vůdce se psem ke kusu. Vracení se po stopě zpět k označeným bodům již není dovoleno, i 

kdyby to čas práce umožňoval. 

 

Známkou 4 se hodnotí pes při vypracování stopy do 50 minut. 

Známkou 3 se hodnotí pes při vypracování stopy do 60 minut 

Známkou 2 se hodnotí pes při vypracování stopy do 85 minut 

Známkou 1 se hodnotí pes při vypracování stopy do 120 minut 

 

12, Počet nalezených úlomků 

Za každý nalezený markant se započítává 20 bodů. Aby pes v soutěži obstál, musí vůdce odevzdat rozhodčím 

alespoň 2 markanty. 



SPECIÁLNÍ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY KCHJ ČR (SBZ) 

 
 

Předmět 

Nejnižší známky pro 

cenu Koef. 
Max. 

bodů 

Z
n

á
m

. 

B
o

d
ů

 

Pozn. 
I. II. III. 

1. Nos 3 2 1 10 40    

2. Hlasitost  3 2 1 9 36    

3. Chuť ke sledování stopy  3 2 2 3 12    

4. Jistota na stopě 3 2 1 3 12    

5. Chování po výstřelu 4 3 1 3 12  -  

6. Vodění psa 
a) na řemeni  

b) volně 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

4 

12 
   

7. Odložení 
a) na řemeni  

b) volně 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

6 

12 

24 
   

8. Vyhánění zvěře z houštin 

a) z odložení 

b) od nohy 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

9 

7 

 

36 

28 

   

9. Práce před barvou 

a) Šoulačka  

b) Následování volně 

c) Následování na řemeni 

 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

6 

4 

2 

 

24 

16 

8 

   

10. Nalezení nástřelu - - - 5 20    

11. Práce na pobarvené stopě  3 2 1 15 60    

12. Počet nalezených úlomků 2 2 2 20 100    

Nejnižší počet bodů pro cenu 245 180 155 - 388  

Výsledná kvalifikace  cena Celkový počet bodů: 

    

Doba nalezení nástřelu: Čas nasazení psa na stopu: 

Čas dosledování zvěře: Doba práce na stopě: 

 


