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Mezinárodní všestranná zkouška pro jezevčíky (CACIT)
Šternberk 16-18.9.2022
Je jednou z nejnáročnějších a prestižních mezinárodních zkoušek pro jezevčíka. Pro letošní rok se
pořadatelskou zemí stala Česká republika v krásných honitbách města Šternberk pod záštitou KCHJ ČR. 17
vůdců se svými svěřenci, ze sedmi států Evropy (Holandska, Německa, Francie, Itálie, Švýcarska, Maďarska a
samozřejmě České republiky), stálo na startu. Stěžejní a zároveň bodově nejvíce hodnocenou disciplínou, je
barva, více jak 20 hodin stará, bez doprovodu rozhodčích. To znamená, že na barvě je jen vůdce a pes, musí
maximálně spolupracovat, nikdo je neopraví, mají časový limit a musí dojít ke kusu s minimálním počtem
dvou markantů ze čtyřech. Každý markant je za 25 bodů, tudíž plný počet markantů a bezproblémový průběh
všech ostatních disciplín, zajistí dvojici možnost dosáhnout na titul CACIT. A to je sakra těžké! Je to souhra
momentálního štěstí, přípravy a výcviku, psychické odolnosti psíka a hlavně vůdce. 3 dny koncentrace, nervů,
nevyspání, fyzické námahy, nasazení všech svých smyslů a naprostá spolupráce vůdce se psem. Bez toho
všeho do úspěšného cíle, lze jen těžko lze dojít.
Byla zde řeč o barvě, nejtěžší disciplíny. Pokud dvojce neuspěje v časovém limitu 60 min s počtem
markantů min 2 ks nedojde ke kusu, již v soutěži dále nepokračuje. Barvy jsou za více jak 20 hodin
přebuchtované, možná i sežrané divočáky, pochozené od zvěře i houbařů a též smyté deštěm. Jednu
startující dvojici, při vypracování barvy, napadly čivavy neukázněného houbaře, kuriózní, leč, tohle rozhození
pro soustředěného psíka, znamenalo konec. Po této hlavní disciplíně mohlo úspěšně pokračovat už jen 10
psů. 7 tedy vypadlo a řady prořídly. Ještě v týž den bylo nutno dokončit poslušnostní disciplíny a nahánění
zvěře z houštiny. Je to vrcholná soutěž, startují zde zkušení psi i vůdcové – není prostor dělat zbytečné chyby.
Vodění, odložení, chování na stanovišti po výstřelech, zde je třeba plnit na volno, bez uvázání psa. Někdo
tímto dost riskuje, ale zbytečná ztráta bodů, dvojici vzdaluje od vítězství. Jsme zde dobrá parta vůdců a
nadšenců pro mysliveckou kynologii a tak, přát si, aby kolega udělal chybu, není na místě. Těžko mluvit za
všechny, ale vzájemná podpora je zde znát. Zdravá rivalita je, ale na místě, adrenalin v krvi stoupá, srdce bije,
mdloby přicházejí a je potřeba provést vše, tak, jak máte nacvičeno v souladu se zkušebním řádem. Je jasné,
že váš svěřenec z vás nejistotu i nervozitu cítí, a proto je třeba tyto emoce ovládnout. No, není to vůbec
snadné…Nádherně připravený prostor pro výkon disciplín, zajistil šanci pro každého psa zvěř nalézt, předvést
hledání, nahánění i vytrvalost. I tak další 2 jezevčíci v průběhu této disciplíny vypadli. Do dalšího dne nás
zbylo pouze 8 ze 17. Důkaz toho, jak moc je to náročné a že to opravdu není jednoduché.
Je večer, všichni unaveni nejen fyzicky ale psychicky, to je kolikrát mnohem horší. Dali jsme horku sprchu,
uložili psíky a mířili na společenský večer. Spousta dojmů se postarala o téma k večerní konverzaci. Uvolnění,
které přišlo večer, stres, který opadl i smíření vůdců, kteří v soutěži již nepokračují. Nastal čas pro zábavu.
Víno a pivo tekly proudem, scvrklé žaludky po ranním půstu před barvou povolily, jazykové bariéry se tak,
nějak zázračně prolomily. I maďarština, tzv. krční nemoc, se zdála srozumitelnější. Najednou jsme byli všichni
na jedné lodi – vůdcové ze Švýcarska, Francie, Itálie, Maďarska, Holandska, Německa a ČR. Spánku jsme moc
nedali a rána nedospali.
Zítřejšího dne nás čekaly disciplíny na noře – prvně ověření, že pes nebalamutí hlášením v zapachované
noře, bez lišky a následně již s liškou v limitu 5 min musí prokázat vytrvalost, ochotu k práci a hlasitost a jako
poslední disciplíny z vodní práce, ochota a přinášení kachny z hluboké vody. Čekal nás přejezd 35 km daleko
a pak zase zpět k vodní ploše.

Když startujete na této vrcholné soutěži, zřejmě víte, že vám pes aportuje, zde je ale nutné, aby pes
vytáhl kachnu k vůdci na břeh. Přeci jen jezevčík není ohař a aporty pro něj nejsou úplně typickou prací. Je
to krásná disciplína, sledovat, třeba z řad korony, jak jezevčík aportuje. Touto prací jezevčík tupluje svou
všestrannost a nad to nic není!
Tak a nyní se ozvala velká rána, obrovský balvan spadl ze srdce zřejmě většiny vůdců, nyní byla soutěž u
konce. Počasí se trošku kazilo, byla zima, naskáli jsme do aut a zamířili do vesničky Řídeč, zatím co, rozhodčí
počítali výsledky, my se už cpali dobrým jídlem a kdo zrovna neřídil dal si na zdraví a na závěr krásného
víkendu. Chystaly se závěrečné ceremonie, trubači perfektně sehraní, z Doubravy u OMS Olomouc, kteří byli
nepřekonatelní, upozorňovali na blížící se nástup. Předvedli úchvatnou a čistou hru na lesnice a zahájili tak
závěrečné vyhodnocení celého klání.
Musím říct, že celý víkend se nesl ve znamení přátelství, zdravého soutěžení, krásných zážitků ve
společnosti stejně naladěných bláznů lovecké kynologie. Přátelé, užili jsme si to! A díky komu jsme mohli
zažít atmosféru této soutěže, díky klubu chovatelů jezevčíků ČR a díky Ing. Jardovi Metlíkovi ze Šternberka,
který pro nás se svou rodinou zorganizoval a připravil zázemí, stopní dráhy, lokality pro výkon disciplín a
super kuchyni. Kéž by takových ochotníků bylo více. Za všechny vůdce i koronu musím podotknout, bylo nám
ctí, bylo nám zážitkem a těšíme se na další akce a setkání s nadšenci našich čtyřnohých špagetek.

Jezevčíkům zdar
Vendula Šigut Vítková
CHS ze Skleného kopce

A zde pořadí psíků a vůdců, kteří soutěž úspěšně doběhli do konce

1. Lábuse z Hradu Ronova – Jiří Hejtmánek 275b CACIT
2. Best I Ya Roksolana – Philippe Thiaville 271b CACIT
3. Jagervom alten Friedrich FCI – Hans Glavanovitsch 255b
4. Funny Lady delle Rocche di Albaro -Stelio Oligastro 249b
5. Katokozi Saci – Robert Kovács 243b
6. Ines z Pernštejnského podhradí – Miroslav Vítek 241b
7. Elory od Studéneckých rybníků – Dušan Salač 214b
8. Erdészhazi Kicsi – Tibor Gaspár -164b

