INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽ HONIČŮ

Hlavním účelem této soutěže je ověřit a prokázat lovecké vlohy honičů a výběrem dosáhnout jejich
zlepšení. Jejich cílem je i výchova ke klasickým formám lovu.
Soutěž se vypisuje pro jednotlivce, nebo páry. Při práci dvojice je nutno hodnotit kromě loveckých vloh
jednotlivých členů páru i kolektivního ducha, který je považován za základní vlohu.
Ke zkoušce jsou připuštěni psi, kteří dosáhli nejméně 18 měsíců věku. Tohoto věku musí pes dosáhnout
nejméně den před konáním zkoušek.
Na jednu soutěž smí být připuštěno maximálně 6 psů, přičemž pár se počítá za jednotlivce.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni honiči skupiny FCI 6, kteří mají platný průkaz původu. Páry se musí
skládat z honičů stejné rasy.
Pořadatel je povinen zabezpečit dostatečně rozlehlou a zazvěřenou honitbu.
Soutěž se může konat v jakémkoli období roku za podmínek, že terén, celý nebo jeho část, není pokryt
sněhem, vyjma období kladení mláďat, mimo mláďat černé zvěře.

Soutěž se může konat jak ve volném terénu, který je určen k lovu, tak v oborách. V případě
zkoušek v oboře, musí v ní být zastoupeny všechny druhy zvěře, na kterých jsou psi zkoušeni
v podobném poměru, jak je to je volné přírodě. Jsou zakázány zkoušky s divokými zvířaty vypuštěnými
do honitby méně než před měsícem
Pokud nebude v propozicích uvedeno jinak, připouští se spojení dvou majitelů z důvodu vytvoření dvojice
a tato dvojice je vedena dvěma psovody. Jednotlivec musí být veden na soutěži pouze jedním psovodem,
v případě, že dvojice je v majetku jednoho psovoda, smí tuto dvojici vést pouze jeden psovod.
Psi mohou být vedeni jiným psovodem, než je majitel. Tuto skutečnost je nutné oznámit organizátorům
v přihlášce ke zkoušce.
Soutěž posuzují tři rozhodčí, přičemž jeden je vrchní. Dvojice posuzují dva rozhodčí, jednotlivce vždy
jeden, přičemž se rozhodčí pravidelně střídají. Z důvodu usnadnění práce rozhodčího, v případě velmi
homogenních dvojic, musí být jednotlivci, kteří je tvoří, označeni různě barevnými a dobře viditelnými
obojky nebo pásky. Psi musí být zkoušeni rozhodčími, kteří mají aprobaci pro posuzování zkoušek
honičů. Je nezbytné, aby rozhodčí měli lovecký lístek a dostatečnou zkušenost při lovu s honiči.
Ustanovení, která platí pro rozhodčí, (např. zákaz posuzování vlastních psů atd.), platí i pro hodnotitele
ISH
Všichni jednotlivci, kteří se účastní soutěže, musí být tetováni viditelným a nezaměnitelným způsobem
nebo vybaveni mikročipem. Tetovací číslo, nebo číslo mikročipu bude zapsáno v soudcovské tabulce. Je
zakázáno používání donucovacích prostředků, jsou však povoleny lokalizační obojky. Před začátkem
vlastní soutěže a během čekání na svůj běh musí být psi na vodítku a neobtěžovat.
Psi jsou na soutěži hodnoceni v jednotlivých disciplínách známkou 0 - 4, výsledný počet bodů se získá
násobením příslušným koeficientem. Známky musí být rozhodčími přidělovány s ohledem na komplexní
hodnocení psa.
V I. ceně může pes obstát pouze v případě, že prokáže zvláštní nadání a talent, který bude výrazně
vynikat nad průměrem, bude pracovat bez chyb v souladu s pracovním standardem.
Ve II. ceně bude klasifikován pes, který prokázal vrozené vlohy a schopnosti, i když chyboval v práci
z důvodu nevhodného výcviku, či neposlušnosti.
Ve III. ceně může obstát pes, který sice prokázal vrozené vlohy a schopnosti, ale chyboval v důsledku
nezkušenosti.
Rozhodčí musí zapsat do soudcovské tabulky výsledek zkoušky a písemné hodnocení každého psa se
zdůvodněním zařazení do ceny. Co se týče členů dvojic, písemné hodnocení bude individuální,
klasifikace kolektivní.
Diváci nemohou během soutěže vstupovat do prostoru vyhrazenému zkoušce nebo se pohybovat po
cestách a pěšinách, ale musí se chovat tak, aby nerušili a maximálně omezili přesuny a hlasové projevy.
Rozhodčí má právo a povinnost vyžadovat od diváků dodržování výše uvedených pokynů a respektování
prostředí, zvláště zemědělských kultur a to i od soutěžících.

Titul CACIT může být na této soutěži zadán pouze v případě, že bude zkušební řád přeložen do
některého z oficiálních jazyků FCI (francouzština, angličtina, němčina), schválen "Comission des
chiens courants" - Komisí pro honiče skupiny VI FCI, poté Generálním zasedáním FCI a uveřejněn
na oficiálních webových stránkách FCI.

PŘEDMĚTY SOUTĚŽE

1. Hledání
Hledání musí být honičem prováděno s nadšením, s nosem u země, bez bezcílného pobíhání nebo
štěkotu. Terén musí být prohledán detailně, především v těch místech, kde by se mohly vyskytovat stopy
zvěře, nebo zvěř. Z práce psa musí být zřejmé, že má enormní touhu nalézt stopu, nebo zvěř. Pes se
nesmí bezdůvodně vracet na již prozkoumaná místa či k vůdci, hledání musí mít systém, bez ztráty
spojení s vůdcem. Práce členů dvojic musí vykazovat sehranost dvojice, psi musí neustále dodržovat
mezi sebou takovou vzdálenost, aby se mohli okamžitě i na výzvu psovoda, spojit v případě, že jeden
z nich nalezl stopu zvěře, či vyhledal zvěř
Při posuzování discipliny hledání by měl rozhodčí brát v úvahu rychlost a rozsah prohledané plochy.
Potom, co byl pes vypuštěn, by měl se zájmem začít prohledávat jemu vymezenou část honitby. Pokud
nesleduje stopu měl by se v intervalech vracet k vůdci. Hledání musí být dostatečně systematické a
prostorné. Hledání na příliš krátkou vzdálenost, nebo naopak příliš velkou, není žádoucí.
Zkouška trvá 60 minut, pokud však honič vytrvale sleduje stopu nebo zvěř, může psovod po předchozím
souhlasu rozhodčího nechat psy v honitbě uniknout. Rozhodčí se pak přizpůsobí chování psů.
Známkou 4 může být hodnocen pes, který hledá dostatečnou rychlostí ve vzdálenosti 300 - 500 m ve
všech směrech a k vůdci se vrací ne častěji, než za 10 - 20 minut
Známkou 3 může být hodnocen pes, který hledá dostatečnou rychlostí ve vzdálenosti do 300 m ve
všech směrech a k vůdci se vrací ne častěji, než za 10 minut
Známkou 2 je hodnocen pes, který hledá dostatečnou rychlostí ve vzdálenosti do 200 m ve všech
směrech a k vůdci se vrací ne častěji, než za 5 minut
Známkou 1 je hodnocen pes, který hledá dostatečnou rychlostí ve vzdálenosti do 100 m ve všech
směrech a k vůdci se vrací ne častěji, než za 5 minut
Známkou 0 a vyloučením ze zkoušky hodnocen pes, který hledá ve vzdálenosti do 50 m a k vůdci se
vrací za 1- 2 minuty.
Pokud pes do 5 minut od vypuštění najde napoprvé stopu, musí být vypuštěn v jiné části honitby, méně
zazvěřené, aby mohl rozhodčí zhodnotit hledání

2. Sledování stopy
Při nalezení stopy by měl pes vyrazit za zvěří co nejrychleji a hlasitě ji sledovat. Pokud je zkoušena
dvojice, musí psi postupovat jednotně a střídat se ve vedení. Rychlost sledování stopy závisí na tom,
zda pes sleduje teplou, či studenou stopu a na stopě jaké zvěře pracuje.
Sledování stopy musí být jisté, podporované dobrým hlasem, bez vybočení nebo bezdůvodného vracení
se k vůdci. V případě sehraných dvojic mohou chyby způsobit pouze přírodní překážky, v případech
jedince se jedná o chybu psa. Pokud pes ztratí stopu a už se na ní nevrátí, musí být odvolán a připnut na
vodítko. Zda bude pokračovat v práci i po chybě, je na zvážení rozhodčích kteří posoudí všechny

okolnosti které způsobily chybu psa a vymezí čas na opravu chyby, s ohledem k časové náročnosti
zkoušky.
Známku 4 může získat pes který sleduje stopu se zájmem, rychle a vytrvale, bez vybočení ze stopy a
nevrací se bezdůvodně k vůdci.
Známkami 3, 2, a 1 ohodnotí rozhodčí psa podle vlastního uvážení s ohledem na chyby psa, musí však
zohlednit podmínky, za kterých chyby vznikaly.
Chyby při práci na stopě jsou: Pes sleduje stopu pomalu, nepřesně, občas se vrací bezdůvodně k vůdci.
Známku 0 obdrží pes, který pracuje na stopě velmi pomalu, často ze stopy odbočuje a dělá mu problémy
ji znovu najít, ztrácí o stopu zájem a často se vrací k vůdci. Známkou 0 je rovněž ohodnocen pes, který
sejde ze stopy na stopu jiné zvěře a na původně sledovanou stopu se již nevrátí.

3. Vyhledání zvěře
Vyhledání zvěře je disciplína, kterou musí zkoušený pes bezpodmínečně splnit jako podmínku pro
absolvování soutěže a pro udělení titulů CACT a CACIT, jejichž udělení je rovněž podmíněno
absolvováním soutěže v I. ceně. Pokud pes nevyhledá po celou dobu zkoušky zvěř, zapíše se tato
skutečnost do soudcovské tabulky a pes nebude klasifikován. Všichni zkoušení psi, musí podle vlastního
stylu práce, který upřesňuje pracovní standard pro jednotlivá plemena, zřetelně hlasitě ukázat blízkost
zvěře. Při navětření zvěře mají psi jinou barvu hlasu. Zvláště při vyhledání černé a vysoké zvěře jsou
ostražití, přesto musí prokázat, že se této zvěře nebojí a musí ji dokázat vyhnat z houštiny. Zvěř, kterou
pes vyžene z úkrytu i tu zvěř, která před psem ubíhá, musí hlasitě sledovat.
Známku 4 může obdržet pes, který zvěř vyhledal v houštině, nebo v nepřehledném terénu nosem a poté
ji z úkrytu vyhnal. Známku 3 může obdržet pes, který vyhledal již ubíhající zvěř zrakem a poté ji
pronásledoval. Známku 2 a 1 může obdržet pes, který vyhledal ubíhající zvěř zrakem, s jejím
pronásledováním však váhal. Pes, který se zvěře, zvláště černé a vysoké bojí a nesnaží se ji vyhnat
z houštiny, nebo ji dokonce zapírá, obdrží známku 0 a je z dalších zkoušek vyloučen.

4. Hlasité sledování zvěře
Spatří - li zkoušený pes ubíhající zvěř, nebo vyžene - li ji z houštiny, musí ji hlasitě sledovat, snažit se
ji dostihnout, případně zastavit. Pronásledování musí být razantní, úporné a vytrvalé po celou dobu
zkoušky, doprovázené výrazným štěkotem plným odhodlání k běhu. Rozhodčí musí bedlivě posuzovat
hlas, kterým honič přenáší svoje pocity a vyjadřuje a interpretuje svoji práci, aby mohl disciplínu
sledování zvěře objektivně posoudit.
Známku 4 může obdržet pes, který prokáže razantní sledování zvěře, bez známek strachu a s plným
nasazením.
Známkami 3, 2, a 1 ohodnotí rozhodčí psa podle vlastního uvážení s ohledem na chyby psa, musí však
zohlednit podmínky, za kterých chyby vznikaly.
Chyby při sledování zvěře jsou: Nedostatečně razantní a úporné pronásledování zvěře a příliš krátká
vzdálenost, po kterou pes zvěř pronásleduje
Pes, který se černé nebo vysoké zvěře bojí a hlasitě ji nesleduje, obdrží z této disciplíny známku 0 a je
z dalších zkoušek vyloučen.

5. Hlasitost
Rozhodčí je povinen před zkouškou prostudovat, jak zabarvení hlasu, tak tón hlasu popsaném v
pracovních standardech plemen zkoušených psů.
Pro všechna plemena platí vyjadřovací schopnost hlasu, který se vztahuje především k rytmu a který
vypovídá o různých fázích lovu. Štěkot musí být vydáván pouze při práci na stopě při větření a při
sledování zvěře. Nesmí být penalizováni ti psi, kteří ve fázi přiblížení se ke zvěři moc neštěkají, ale ukáží
jistý a rozhodný štěkot při řešení těžkostí.
U těch plemen honičů, která nemají pracovním standardem předepsaný odpovídající hlas, budou
rozhodčí hodnotit hlasitost podle obvyklých zvyklostí.
Známkou 4 může být oceněn pes, jehož hlas plně odpovídá pracovnímu standardu. Citelně musí být
penalizován neodpovídající hlas, tak jako hlas monotónní bez pauz, nevýrazný a nejasný, který nechává
neustále na pochybách o konkrétní činnosti psa. Rovněž musí být citelně penalizováni a hodnoceni až
známkou 0 a vyloučením ze zkoušek psi rytmicky štěkající při sebemenším vzrušení, tak zvaní „psi

uřvaní“. Rovněž musí být hodnoceni známkou 0 musí být vyloučeni ze zkoušky i psi, kteří štěkají
bezdůvodně, (tak zvané „balamucení“), nebo psi, kteří vyštěknou ze strachu před zvěří. Za uvedené
prohřešky musí být penalizováni i psi, jejichž plemeno nemá vypracovaný pracovní standard.
Podle hlasu, berouc v úvahu i trasu zvěře, musí být možné určit, na jakém druhu zvěře pes pracuje a
jaká fáze lovu probíhá..

8. Přivolání vedení a poslušnost
V průběhu celé zkoušky rozhodčí sleduje, jak pes reaguje na povely vůdce, zda je stále pod jeho
vlivem, jak s vůdcem spolupracuje. Přivolání psa nelze hodnotit, pokud sleduje teplou stopu, nebo zvěř.
Pes má na povel přijít ochotně k vůdci a dát se v klidu uvázat na vodící řemen. Přivolávací signál je
možno dát signální trubkou, lesním rohem nebo píšťalkou - způsob přivolání oznámí vůdce rozhodčím
před započetím zkoušky. Pro posouzení této disciplíny jsou směrodatné všechny povely, které pes dostal
od vůdce s přihlédnutím na jejich plnění při celém průběhu zkoušek, především ale schopnost psa
spolupracovat s vůdcem.
Známkou 4 může být ohodnocen pes, který spolupracuje s vůdcem a ochotně reaguje na povely.
Známkami 3, 2, a 1 ohodnotí rozhodčí psa podle vlastního uvážení s ohledem na chyby psa, musí však
brát v úvahu, za jakých podmínek chyby vznikaly.
Známkou 0 musí být ohodnocen pes, který na povely vůdce nereaguje, nechá se přivolat jen pomocí lsti,
například pamlsku a odmítá nechat se přivázat na vodítko.

6. Vytrvalost
V této disciplíně se hodnotí kondice psa a jeho schopnost vytrvale na lovu pracovat. Přitom je nutno
přihlédnout ke konkrétním podmínkám jako je venkovní teplota, členitost terénu v kterém pes pracuje a
v neposlední řadě i k velikosti psa. Pes musí po celou zkoušku pracovat vytrvale a se zájmem, nesmí
s přibývajícím časem zpomalit hledání a zvláště sledování stopy a pronásledování musí být razantní,
úporné a vytrvalé po celou dobu zkoušky.
Známkou 4 může být hodnocen pes, který po celou dobu zkoušky vytrvale pracuje a nesnižuje rychlost
v důsledku únavy.
Známkami 3, 2, a 1 ohodnotí rozhodčí psa podle vlastního uvážení.
Známkou 0 je hodnocen pes, který se v důsledku vyčerpání vrátí k svému vůdci a odmítá pokračovat ve
zkoušce.

7. Orientace
Orientace je velmi důležitou vlastností honiče. Pes se musí i v rozlehlém a těžkém terénu dobře
orientovat a po ukončení svého běhu se má k svému vůdci na přivolání vrátit, aniž by jej musel vůdce
hledat. Pokud pes prokazatelně sledoval stopu nebo zvěř, může se vrátit později, nejpozději však za
jednu hodinu po ukončení svého běhu. Přehnaně opožděný návrat nesmí narušit časový harmonogram
zkoušek. V takovém případě obdrží pes z této disciplíny známku 0 a je ze zkoušek vyloučen.
Známkou 4 je hodnocen pes, který se v terénu dobře orientuje, občas si ověří směr postupu vůdce a po
ukončení sledování stopy, nebo pronásledování zvěře se dokáže vrátit k svému vůdci. Není chybou,
pokud vůdce upozorňuje psa na svoji přítomnost zvukovými signály.

Předmět
1. Hledání

Nejnižší známky pro
cenu
Koeficient
I.
II.
III.

Maximální
počet bodů
celkem

4

3

2

15

60

4
4
4
4
4
4

3
, 3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
3

20
20
15
10
20
20

80
80
60
40
80
80

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

20
20
15
10
20
20

80
80
60
40
80
80

6. Přivolání, vedení a poslušnost

3

2

1

10

40

7. Vytrvalost

3

3

2

15

60

8. Orientace

4

3

2

15

60

Nejnižší počet bodů pro cenu

62

53

38

2. Sledování stopy
a) černá zvěř
b) jelen
c) liška
d) daněk, srnec
e) zajíc
3. Vyhledání zvěře
4. Hlasité sledování zvěře
a) černá zvěř
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