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Ze zkoušek hlasitosti na stopě. 
 

Po dvouleté odmlce, způsobené covidem 19, byl opět na Výrovce slyšet štěkot 
jezevčíků. Ty na hněvotínskou Výrovku 23.dubna přivezli členové Klubu chovatelů jezevčíků, 
ke své první letošní zkoušce. Zkouškou hlasitosti na stopě v honitbě Mysliveckého spolku 
Blata-Hněvotín, členové KCHJ ČR každoročně zahajují svou výcvikovou a zkušební sezonu. 
Tato byla v pořadí již čtvrtá v této honitbě. Stojí za tím nejen kamarádství a pohostinost 
hanáků, ale hlavně hojně zazvěřená honitba.  

Účast byla tentokrát více jak hojná. Po troubení, nastoupilo k slavnostnímu nástupu 
celkem 24 vůdců, včetně 9 vůdkyň. Dva přihlášení náhradníci tak již nebyli přijati. Po 
slavnostním nástupu, přivítání vůdců, členů korony, seznámení s průběhem zkoušek a 
představení rozhodčích, kterých bylo deset,jmenovitě: vrchní rozhodčí MVDr Jan Kučera, 
rozhodčí Monika Hnátek Illová, Stanislav Hnátek, Jan Kesner, Jaroslav Hýsek, Václav Kučera, 
Miroslav Vítek, Zdeněk Gauder, Radomír Svoboda a Jaroslav Horský, proběhlo rozlosování 
vůdců. Ti byli rozděleni do tří skupin po osmi. Vedoucím a průvodcem honitbou první skupiny 
byl člen MS Václav Labounek, druhé skupiny Bc. Libor Orava a třetí skupiny Pavel Pospíšil. 
Každou skupinu tvořili ještě tři rozhodčí a členové korony. Ke zkouškám byly vybrány tři 
lokality. Zahájilo se zkouškou chování psa po výstřelu, která proběhla nedaleko Výrovky. V ní 
všech 24 psů obstálo. Po jejím absolvování se všichni přesunuli na Výrovku, kde vůně 
kabanosu právě vytahovaného z udírny zase slušně polechtala chuťové buňky vůdců a ti 
neodolali. Roli uzenáře již tradičně zastal Stanislav Ošťádal se synem. Po občerstvení a 
malém uklidnění se rozjelo do tří vybraných  lokalit.  

Do té nejvzdálenější třetí, kterou vedl místopředseda MS Pavel Pospíšil jsem se jako 
člen korony rozjel také já. No musím se přiznat, nebyl to zrovna nejšťastnější výběr. Lokalitu 
tvořilo řepkové pole po nočním dešti dosti mokré. Po rozestoupení a vytvoření rojnice jsme 
vyrazili vstříc zajícům. Zajíci drželi a v mokré řepce se jim nechtělo moc běhat. Nedivím se, 
neb i mé nohy pod tíhou bláta poněkud ztěžkli. Po několikahodinovém trápení se nám povedlo 
zvednout dva zajíce. Jelikož na první lokalitě jak jsme byli telefonicky informováni, sláva 
mobilům, již bylo odzkoušeno všech osm pejsků, bylo rozhodnuto třetí lokalitu opustit a 
přesunout se na lokalitu číslo jedna. Zablácení a zpoceni jsme s úsměvem nastoupili do aut a 
přesunuli se na lokalitu číslo jedna. Zde již vše šlo jak má být. Mezi tím kuchyňská směna 
tvořená předsedou MS MUDr Pavlem Andršem, Aloisem Hrubým, Luďou Nezhybou a 
Vladimírem Lukášem dosmažila řízky. A tak nakonec příchod znavené třetí skupiny byl oceněn 
právě připraveným obědem. Řízek s bramborem a zeleninovou oblohou jim dozajista zlepšil 
náladu. I skupině rozhodčích, která právě zasedala k provedení závěrečného vyhodnocení 
zkoušek se lépe hodnotilo po dobrém obědě a kávičce. Krásné odpolední počasí lákalo do 
přírody také místní občany, tak nebylo výjimkou, když se sem tam nějaký objevil, občerstvil se 
a pokračoval ve své vycházce. Také účastníci zkoušek si užívali krásného počasí k slunění a 
odpočinku i k navazování nových přátelství. Konečně zazněl povel k nástupu.  

Slavnostní vyhodnocení zahájil trubač a předseda MS v jedné osobě MUDr Pavel Andrš 
a po posledních tónech jeho borlice se ujal slova vrchní rozhodčí MVDr Jan Kučera. „Vážení 
přátelé, jak jsme ráno začali v počasí nejistém, tak teď končíme v nádherném čase 
slunečném. Dovolte mi, abych provedl dnešní vyhodnocení zkoušek hlasitosti na stopě. Z 
ranního nastoupeného počtu 24 psů zkoušky úspěšně splnilo 20 psů. Z toho 9 pejsků s 



dosažením plného počtu 100 bodů. Jedenáct pejsků skončilo v první ceně, sedm v druhé ceně 
a dva ve třetí ceně.“ Všem vůdcům osobně popřáli všichni rozhodčí. Na prvním místě se 
umístil pes JDrS Xaver ze Skleného kopce vůdce Vendula Šigut Vítková. Druhá se umístila 
fena JDIS Beatrix Hugillatos a vůdce MVDr. Jiří Sládek. Třetí se umístila fena JDrS Tessi ze 
Skleného kopce vůdce Ing. Pavla Sládka.  

Provoláním myslivecké kynologii a jezevčíkům zdar byly dnešní  zkoušky v Hněvotíně 
ukončeny. 

Toliko můj postřeh ze zkoušek. Rudolf Krč 
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1.Ranní nástup. 

 

2.Druhá část ranního nástupu. 

 
 

 



 
3.Trubač a deset rozhodčích. 

 

4.Členové MS vedoucí skupin. 

 

5.Zkouška chování po výstřelu,střílí BC Libor Orava. 

 
 
 



6.Obsluha udírny v akci. 

 

7.Loupání brambor,zleva MUDr Pavel Andrš,Alois Hrubý,dozor MVDr Jan Kučera. 

 

8.Rojnice v mokré řepce. 

 

 



9.Ceny pro účastníky zkoušek. 

 

10.Vrchní rozhodčí MVDr Jan Kučera blahopřeje vítězce Vendule Šigut Vítkové. 

 

11.Vrchní rozhodčí MVDr Jan Kučera blahopřeje třetímu Ing. Pavlu Sládkovi. 

 

 



12.Zleva vítězka Vendula Šígit Vítková a třetí Ing. Pavel Sládek. 

 


