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Speciální barvářská soutěž jezevčíků
Jezevčík a dosledy? Ano, určitě, proč ne – prokázání kvality jezevčíků právě při
dosledech má za úkol Speciální barvářská soutěž, kterou pravidelně organizuje Klub
chovatelů jezevčíků. Letos se tato prestižní soutěž konala o víkendu 14.-15. května v
honitbách VLS ČR, s.p. divize Mimoň-LS Lipník (Mladá), MS Květník Charvátce, MS Mír
Luštěnice, MS Mezilesí Všejany v okrese Mladá Boleslav a MS Podlesí Loučeň v okrese
Nymburk. Slavnostní zahájení soutěže pak proběhlo přímo na nádvoří Zámku Loučeň.
Celkem se letos na startu sešlo 12 jezevčíků, v drtivé většině „drsňáků“, kromě
standardů to byla i jedna trpasličí fena, a pokud jde o jejich vůdce, dva byli soutěžící z
Německa – Julia Szeremeta s JDrS fenkou Oreo Cookie vom Lubowsee a Christian Steller
a jeho JDrS Huxl von der Vosskuhle.
Klíčová disciplína této soutěže je stopa, která je minimálně 18 hodin stará, dlouhá
minimálně 1.500 kroků s 5 změnami směru (do 90 stupňů - bez vratistop). Na stopě hledá
vůdce se psem 5 markantů, z nichž minimálně dva musí vůdce najit, aby tuto disciplínu
úspěšně dokončil. Celou stopu je nutno dokončit v časovém limitu 2 hodin, kdy výsledná
známka se odvíjí od doby potřebné k nalezení dosledovávaného kusu. Nástřel není vůdci
ukázán, ten jej hledá ve vymezeném čtverci 50m x 50m, na což je opět časový limit, v tomto
případě to je maximálně 10 minut. Doba potřebná k nalezení nástřelu se opět stopuje a je
následně je ohodnocena dle potřebného času. Vůdce si může nechat nástřel ukázat, v tom
případě se ale nepřipočítávají body za jeho nalezení. Co je ještě nutné dodat: celá stopa je
bez doprovodu rozhodčích – vůdce se svým čtyřnohým svěřencem pokračují po nalezení
nástřelu zcela sami.

Snahou organizátorů v čele s Dušanem Salačem bylo, aby se stopy co nejvíce
podobaly reálné práci, takže nástřely se hledaly například na čerstvě zasetém poli se
slunečnicí, na louce či ve vysoké stařině. Ani průběh stop nebyl jednoduchý – například já
s mým (A)Brokem Viva Moravia jsme po nalezení nástřelu (právě na vyprahlém poli se
slunečnicí) pokračovali do lesa, kam jsme ale museli prolézt dírou v plotu. Následná stopa
v lese také nebyla jednoduchá – přes dubový les jsme pokračovali přes velkou paseku,
čerstvé kaliště, maliní a ostružiní až do husté mlaziny. Ani počasí nám práci neulehčilo –
po velmi silném větru během patku bylo i v sobotu velké teplo s mírným větrem.
Práci před barvou a práci na barvě nakonec úspěšně došlo 5 psů – opravdu výbornou
práci předvedli oba zahraniční vůdci Julia a Christian (oba nalezli nástřel i všech 5 markantů
a oba měli stopu za 4). Já s (A)Brokem jsme zvládli stopu za 51 minut (takže díky 1 minutě
jsme byli ohodnoceni známkou 3) a nalezli jsme 4 markanty. Posledním úspěšným vůdcem
byl Václav Sluka, který vedl dvě hladkosrsté feny (Kincsem Diva Noire a Káťa ze Zelené
mýtiny) a který se oběma jeho svěřenkyněmi také došel v potřebném limitu. Bohužel
ostatním se úspěšně dojít nepodařilo, a to jak s ohledem na časový limit, tak i na počet
nalezených markantů. Práce před barvou probíhala v celku bez problémů, tedy až na
Christiana, který bohužel obdržel známku 2, což i přes jeho výbornou práci (i v následných
disciplínách) byla opravdu velká škoda, a čímž tímto spadl do 2. ceny.

My zbylí 4 vůdci a 5 psů jsme tedy pokračovali dále – v sobotu během pozdního
odpoledne a v neděli dopoledne nás čekaly disciplíny na prokázání vloh a poslušnosti.
Disciplína tzv. Spurlaut, hlasitosti na stopě, také zamíchala pořadím, kdy po slabším výkonu
jsme s (A)Brokem spadli také do 2. ceny.
V neděli po obědě jsme mohli závěrem vyhodnotit celé uplynulé dva dny – vítězem
soutěže se zaslouženě stal Christian Steller a JDrS Huxl von der Vosskuhle. Na druhém
místě jako klubový vítěz jsem skončil já s mým (A)Brokem Viva Moravia a na třetím místě
Julia Szeremeta s Oreo Cookie vom Lubowsee. Klobouk dolu před Václavem Slukou, který
nakonec dovedl úspěšně obě své feny a obsadil s nimi čtvrté a páté místo.
Morálním vítězem, tedy alespoň za mne, byl ale někdo jiný – byla jím Lenka Malíková
a její trpasličí Artemis od Hradišťského podhradí, která ve věku 9,5 roku došla téměř na
konec stopy – po nalezení všech 5 markantů (!!!) musely holky bohužel svoji práci díky
časovému limitu ukončit, a to necelých 100 m od konce stopy.
Jak vyplývá z mého popisu, akce je opravdu velmi náročná a je skutečnou výzvou pro
všechny vůdce, kteří se na ni hlásí. Organizace letošního ročníku byla na vysoké úrovni, za
což patří velký dík jak Dušanovi Salačovi a jeho organizačnímu týmu, tak i sboru
rozhodčích, kteří nás pod vedením vrchního rozhodčího Jiřího Cikrta přísně, ale spravedlivě
posuzovali.
Jako se tedy opět potvrdilo, jezevčík je sice malý vzrůstem, ale jeho srdíčko je
obrovské!

Aleš Maxa, Nítovice
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