VŠESTRANNÁ SOUTĚŽE HONIČŮ
ÚVOD
Všestranná soutěž honičů (VSH) kvalifikuje psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zaměřením na
náročný lov a dosled černé a vysoké zvěře. Na této soutěži je nutné pro získání lovecké upotřebitelnosti
uspět alespoň v III. ceně. Těchto zkoušek se smí zúčastnit všechna plemena skupiny 6 FCI - honiči.
Agresivní psi, kteří napadají ostatní psy, jsou ze zkoušek vyloučeni.
Všestranná soutěž honičů je pořádána jako dvoudenní. První den zkoušek se bude konat výhradně při
společném lovu na černou zvěř v dobře zazvěřené honitbě po dohodě s nájemcem, eventuálně s
vlastníkem honitby.
Na VSH smí být připuštěno nanejvýš 6 psů, aby bylo zabezpečeno, že každý pes přijde do kontaktu
s černou, nebo vysokou zvěří. Psi musí být na společném lovu označeni různobarevnými obojky, aby se
usnadnila jejich identifikace. Je zakázáno používání donucovacích prostředků, jsou však povoleny
lokalizační obojky.
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 LSH. Organizace zkoušek
probíhá tak, že disciplíny hledání, vytrvalost, orientace, vyhledání zvěře, hlasité sledování zvěře, hlasité
sledování stopy, hlasité stavění zvěře a hlasitost zkouší čtyři rozhodčí první den zkoušek. Druhý den
zkoušek se dvojice rozhodčích střídá při zkoušení disciplín odložení, vodění na řemeni, a dosled
spárkaté zvěře. Disciplíny přivolání, vedení a poslušnost a klid po výstřelu posoudí rozhodčí společně
po ukončení soutěže.
Pokud první den zkoušek zkoušený pes prokazatelně dosleduje postřelený kus černé či vysoké zvěře na
vzdálenost minimálně 300 kroků, bude mu tento dosled uznán jako dosled spárkaté zvěře na uměle
založené pobarvené stopě, staré nejméně 4 hodiny a nemusí tuto disciplínu již absolvovat. Na základě
výkonu psa jej rozhodčí oznámkují příslušnou známkou včetně koeficientu, podle způsobu dosledu. Pokud by
byl vůdce psa přesvědčený, že si může hodnocení vylepšit, má právo požádat rozhodčí o anulování známek
a nastoupí druhý den k disciplíně dosled spárkaté zvěře na uměle založené pobarvené stopě, staré nejméně
4 hodiny. I kdyby byl výkon jeho psa oceněn horšími známkami než při praktickém dosledu předchozí den,
započítají se zkoušenému psu známky z dosledu na na uměle založené pobarvené stopě.
Psi musí na soutěži prokázat, že se černé a vysoké zvěře nebojí a mají přiměřenou ostrost. Vůdce psa
může být po dohodě s vedoucím lovu vyzbrojen zbraní, která je podle legislativy určena k lovu černé a
vysoké zvěře na společných lovech. Pokud loveckou zbraň nemá, musí mít pistoli na slepé náboje ráže
9 mm kterou použije při disciplíně odložení. Po skončení každé leče přivolají vůdci své psy způsobem,
který před započetím lovu oznámí rozhodčím. Při udělování známek může rozhodčí zohlednit informace
od lovců a honců, kteří se lovu zúčastnili.
Je zakázáno používání donucovacích prostředků, jsou však povoleny lokalizační obojky.
Na VSH je možné zadat titul „DIVIAČIAR“. Tento titul není nárokový a může jej získat pes, který se
umístil v I. ceně. V průběhu soutěže se musí prokazatelně zaměřovat na lov černé zvěře a z disciplín
vyhledání zvěře, hlasité sledování zvěře a hlasité stavění zvěře (vše na zvěři černé) získat známky 4.
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
Zkouška se provádí při společném lovu na černou zvěř, jedná se o skutečnou naháňku. Zkouší se v
dobře zazvěřené honitbě v lokalitě, která je typická pro práci honiče, tedy v náročném a nepřehledném
terénu. Při soutěži jsou psi rozděleni mezi honce podle pokynů vedoucího lovu, který se o tom poradí
s rozhodčími s ohledem na vylosovaná čísla. Na pokyn vedoucího lovu jsou všichni psi vypuštěni do leče,
vůdci psů postupují společně s honci. Psi mají po vypuštění prohledávat terén se zaujetím, nejméně ve
vzdálenosti 100 metrů od vůdce a z jejich činnosti musí být zřejmé, že se snaží nízkým nosem nalézt
zvěř. Je nežádoucí, aby pes bez cíle a zaujetí pobíhal v leči a hlásil, aniž by prokazatelně sledoval stopu
zvěře. Pes který nehledá ve vzdálenosti 100 metrů a větší a neprohledává dostatečně velký prostor,
může být z této disciplíny hodnocen nejvýše známkou 1. Nejvýše známkou 1 je rovněž hodnocen pes,
který se opakovaně příliš často vrací k svému vůdci (asi po 5 minutách) a déle se zdržuje v těsném okolí
svého vůdce. Při hodnocení hledání by měl rozhodčí zohlednit rychlost hledání a jeho rozsah (velikost

prostoru, který pes prohledává).
Není chybou, když soutěžící psi utvoří dvojice či skupinky a při hledání spolupracují a vzájemně se
doplňují. Nesmí se však obtěžovat a znemožňovat si práci. Pes, který evidentně zvěř nehledá, ale pouze
pobíhá kolem svého vůdce, obdrží známku 0 a je z dalších soutěže vyloučen. Známku 0 obdrží rovněž
ten zkoušený pes, který zvěř nehledá, ale pobíhá s jiným psem, či mu dokonce ztěžuje práci. V delších
časových intervalech (asi 30 minut) by si měl každý zkoušený pes ověřit přítomnost svého vůdce a pak
pokračovat v hledání.

2. Vytrvalost
V této disciplíně se hodnotí kondice psa a jeho schopnost vytrvale na lovu pracovat. Přitom je nutno
přihlédnout ke konkrétním podmínkám jako je výška sněhové pokrývky, venkovní teplota, členitost
terénu v kterém pes pracuje a v neposlední řadě i k velikosti a tělesné stavbě psa. Pes musí po celou
soutěže 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.

3. Orientace
Orientace je velmi důležitou vlastností honiče. Pes se musí i v rozlehlém a těžkém terénu dobře
orientovat a po ukončení leče se má k svému vůdci vrátit přibližně do 30 minut. Pokud pes prokazatelně
šel za černou nebo jinou srstnatou zvěří, může se vrátit později. Přehnaně opožděný návrat však nesmí
narušit časový průběh lovu. Pokud v důsledku ztráty psa nemůže vůdce pokračovat v lovu, 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.

4. Vyhledání zvěře
Vyhledání zvěře je disciplína, kterou musí zkoušený pes bezpodmínečně splnit jako podmínku pro
udělení titulů CACT a CACIT, jejichž udělení je rovněž podmíněno absolvováním soutěže v I. ceně.
Pokud pes nevyhledá po celou dobu zkoušky zvěř a nepřijde s ní do kontaktu, zapíše se tato
skutečnost do soudcovské tabulky, pes obdrží z této disciplíny známku 0 a bude klasifikován ve III.
ceně. Všichni zkoušení psi, musí zřetelně hlasitě ukázat blízkost zvěře. 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.
V případě, že zkoušený pes narazí na zalehlou černou zvěř v houštině, musí na ni vytrvale hlasitě
doléhat, dokud ji z houštiny nevyžene. Jestli pes černou zvěř kterou prokazatelně navětřil zapírá, nebo
po jejím navětření ze strachu odběhne od houštiny, je hodnocen známkou 0 a je z dalších zkoušek
vyloučen.
Není nutné, aby pes vběhl do houštiny a šel se zvěří do kontaktu. Není chybou, když se zkoušení psi
sdruží a hlasitě na černou zvěř doléhají společně. V tom případě musí rozhodčí posoudit, který pes je
v takto vytvořené skupině dominantní a který se jen „veze“ a musí toto ohodnotit přiměřenými
známkami.
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.

5. Hlasité sledování stopy
Při nalezení stopy by měl pes vyrazit za zvěří co nejrychleji a hlasitě ji sledovat Rychlost sledování
stopy závisí na tom, zda pes sleduje teplou, či studenou stopu a na stopě jaké zvěře pracuje. Sledování
stopy musí být jisté, hlasité, bez vybočení nebo bezdůvodného vracení se k vůdci. Pokud pes ztratí
stopu a už se na ní nevrátí, musí být odvolán a připnut na vodítko. Jak bude hodnocen v práci i po
chybě, je na zvážení rozhodčího který posoudí všechny okolnosti které způsobily chybu psa.
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.
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.
Pes který nemá o stopu zájem, nehlásí na ní ani ji nesleduje, případně jen běží s ostatními psy, obdrží
známku 0 a je z dalších zkoušek vyloučen.

6. Hlasité sledování zvěře
Spatří - li zkoušený pes ubíhající zvěř, nebo vyžene - li ji z houštiny, musí ji hlasitě sledovat, snažit se
ji dostihnout, černou a vysokou zvěř zastavit. Pronásledování musí být razantní, úporné a vytrvalé po
celou dobu zkoušky, doprovázené výrazným štěkotem, bez známek strachu a s plným nasazením. Pes
musí sledovat zvěř alespoň na vzdálenost 500 m.
Ani při této disciplíně není chybou, sdruží - li se zkoušení psi do skupiny a sledují zvěř společně. I
v tomto případě musí rozhodčí posoudit, který pes je při sledování iniciativní a který jen běží s jinými
psy. Pes který se černé nebo vysoké zvěře bojí a hlasitě ji nesleduje, obdrží z této disciplíny 0 a je

z další soutěže vyloučen. 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.

7. Hlasité stavění zvěře
Podaří - li se psům sledovanou zvěř, především černou dostihnout, musí ji hlasitě stavět. Při stavění musí
zkoušený pes na zvěř vytrvale hlasitě doléhat. Z činnosti zkoušeného psa musí být zřejmé, že má snahu
udržet zvěř na místě, aby mohla být ulovena. Pes nesmí od stavěné zvěře odbíhat tak, aby jí umožnil útěk. I
při stavění zvěře mohou psi utvořit skupinu a stavět zvěř společně. Stavění musí být důrazné, zkoušení psi
se nesmí zvěře bát. Není žádoucí bezhlavé útočení na zvěř, které by mohlo způsobit poranění psa. Pokud se
podaří stavěné zvěři psům uniknout, musí ji znova hlasitě sledovat a opět se ji pokusit zastavit. Stavěná zvěř
by měla být ulovena. Psi, kteří zvěř hlasitě nestaví a zvěře se bojí, obdrží známku 0 a jsou z dalších zkoušek
vyloučeni. Psi, kteří při stavění zvěře místo napadání stavěného kusu napadají ostatní psy, musí být ze
zkoušek vyloučeni.

8. Hlasitost
Hlasitost je vrozenou vlastností honiče. 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 štěkotu, který
vypovídá o různých fázích lovu. Štěkot musí být vydáván pouze při práci na stopě při navětření zvěře v
houštině, kterou pes nevidí, při sledování a stavění zvěře. Na zalehlou černou zvěř v houštině musí
zkoušený pes vytrvale hlasitě doléhat. Při sledování zvěře musí být štěkot výrazný, vyjadřující touhu
zvěř dostihnout.
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 jednotlivým fázím lovu. 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.

9. Odložení (Časový limit: 10 min).
Pokud to průběh zkoušek umožní, zkouší se disciplína ODLOŽENÍ před započetím zkoušky na
pobarvené stopě. Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného nebo volně. Pes má být
odložen na příhodném, klidném místě v lesním porostu apod. Vůdce přiváže psa na místě, které mu
rozhodčí určí, případně psa odloží volně. Pokud je pes odložen volně, může mít na sobě obojek a volně
položený barvářský řemen, případně může být u psa položen batoh, kabát apod. Společně pak s
rozhodčím skrytě sleduje chování psa. Asi v polovině zkušební doby vůdce psa na pokyn rozhodčího
vystřelí. Po výstřelu se pes musí chovat klidně, nesmí štěkat, či projevovat strach z výstřelu. Po 10
minutách dá rozhodčí povel, aby si došel pro psa. Každý pes se zkouší individuálně.
Známkou 4 se hodnotí pes, který je odložen klidně a nepohne se z místa. Nižšími známkami se hodnotí
různé projevy neklidu, štěkání, kňučení, trhání se na řemeni, snahu odejít z místa. Není chybou, když se

pes posadí nebo postaví, ale jinak zůstane na místě. Pokud pes opustí místo odložení a odejde k vůdci,
hodnotí se známkou 0 a je z dalších zkoušek vyloučen. Rovněž tak při trhání se na vodítku a
opakovaném štěkání nebo hlasitém kňučení.
Pokud není vůdce vyzbrojen loveckou zbraní, může použít pistoli na slepé náboje ráže 9mm. Vůdci psa,
který nemá loveckou zbraň ani pistoli, přidělí střelce pořadatel.

10. Vodění na řemeni
Vůdce nahlásí před zkouškou rozhodčímu, jestli předvede psa připoutaného, nebo volně. Rozhodčí,
určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být
pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa je kruhového tvaru a vede přes rozličné terénní
překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).
Rozhodčí sleduje ze středu kruhu vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím
vodítku nebo svinutém barvářském řemeni, nebo volně. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko
v ruce a usměrňovat pohyb psa.
Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, 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 na řemeni. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li se za stromy
nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.
Tato disciplína se rovněž zkouší během celých zkoušek, ve chvílích, je-li pes veden na volně visícím
řemeni, a to i tehdy, když vůdce neví, že ho rozhodčí pozorují.

11. 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.

12. Chování po výstřelu
Chování po výstřelu se zkouší v průběhu disciplíny hledání. Rozhodčí si všímají, jak psi reagují na
výstřely lovců. Pes, který se výstřelu bojí, nedá se ze strachu přivolat, nebo naopak přiběhne k svému
vůdci a odmítá pokračovat v hledání, je hodnocen známkou 0 a je ze soutěže vyloučen. Chování po
výstřelu posuzují rozhodčí rovněž při disciplíně odložení. Vůdci psa, který nemá loveckou zbraň ani
pistoli, přidělí střelce pořadatel.

13. Dosled spárkaté zvěře na uměle založené pobarvené stopě, staré
nejméně 4 hodiny. (Časový limit 60 minut)
Stopní dráha musí být dlouhá nejméně 600 kroků se dvěma změnami směru, s úhlem menším než
90 stupňů. V případě, že je terén, na kterém se zakládají stopní dráhy pokryt souvislou vrstvou sněhu,
musí být z chování vůdce zřejmé, že neusměrňuje psa a ponechává mu volnost při dosledu. Na založení

stopy může být použito maximálně 0,5 l barvy (zpravidla vepřové krve). Pobarvené lože je asi v polovině
stopní dráhy a je označeno položenými větvičkami a větším množstvím nakapané krve. Od něj se volně
vypustí pes, který je rozhodčím předem nahlášen jako hlasič nebo oznamovač, aby zbývající část barvy
vypracoval samostatně. Lože musí být pro orientaci rozhodčího označeno tak, aby jej vůdce z dálky
neviděl. Nejlépe na odvrácené straně stromu. Je zakázáno zakládat pobarvené stopy proti sobě, nebo
do písmene U. K zakládání stopní dráhy se použije spárek ze zvěře, která je položena na konci stopní
dráhy. Je možno použít jakoukoliv spárkatou zvěř. Nejprve se spárek položí na nástřel a odtud se nese k
loži, které se založí jak je uvedeno výše, spárek se na něj položí a donese na konec dráhy. Láhev se
zbytkem barvy a pomocné předměty se uschovají na konci dráhy přímo u položeného kusu spárkaté
zvěře. Zvěř položená na konci stopní dráhy musí být řádně zašita v místě vývrhu. Vstřel a výstřel se
ponechají nezašité. Je nepřípustné zkoušet psy na barvách, kde je dráha vyšlapaná a vůdce ji může
zrakem rozpoznat. Sejmuté značky nesmí být poházené po zemi. Kapání barvy se ukončí v místě, kam
bude nosiči položena zvěř. Na konci mají být barvy označeny shodným číslem jako na začátku a
vyznačeno místo pro položení zvěře. Toto opatření je zárukou, že bude kus položen přesně tam, kde má
být. Je vhodné mít vyznačenou spojovací stezku pro přenašeče zvěře. Vzdálenost jednotlivých stopních
drah musí být nejméně 150 kroků od sebe. Místo počátku stopní dráhy se označí číslem na stromě,
místo nástřelu pak zálomkem. Směr stopní dráhy prvních asi 15 kroků se vyznačí na stromech zepředu,
dále jsou stromy na stopní dráze vyznačeny z opačné strany pro kontrolu rozhodčími, aby je vůdce
neviděl. Hodina založení stopní dráhy je vyznačena na lístku na stromě u čísla stopní dráhy Číslo losu
z losování při zahájení zkoušek je shodné s číslem pobarvené stopní dráhy. Pořadatel je odpovědný za
naprosto korektní chování přenašečů zvěře a trubačů, čekajících na konci barvy. Musí být dobře ukryti a
chovat se tiše až do ukončení disciplíny. Teprve k předávání úlomku a troubení vyjdou z úkrytu.Před
nasazením psa na práci na barvě musí předem vůdce oznámit rozhodčímu způsob práce psa (vodič,
oznamovač, hlasič). Časový limit pro vypracování barvy je 60 minut.

a) vodič (dosled na řemeni)
Pes je nasazen na označený nástřel, naveden na směr stopní dráhy a pak pracuje na plně
rozvinutém, nejméně 5 m dlouhém barvářském řemeni. Rozhodčí by měli postupovat nejméně 20 kroků
za vůdcem psa, aby jej při práci nerušili. Rovněž korona nesmí psa při práci rušit.Vůdce drží řemen na
jeho konci a může jej pustit nebo zkrátit jen při překonávání překážky, v hustém porostu apod. V
ideálním případě by měl být pes po celou dobu práce na stopě zalehlý v barvářském řemeni a s jistotou
sledovat stopu až na konec stopní dráhy, kde leží zhaslá zvěř. Nalezené lože oznámí vůdce rozhodčímu
dohodnutým způsobem (např. zvednutím paže, nebo slovně apod.). V případě, že pes lože mine,
pokračuje v práci dále až k položenému kusu zvěře, výsledná známka se v tomto případě sníží o jeden
stupeň. Výkon psa lze hodnotit známkou 4, může-li jej vůdce sledovat volným krokem. Po celý čas musí
být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Pes by se neměl od
stopní dráhy vzdálit více jak 20 kroků. Větší vzdálenost se posuzuje jako sejití ze stopy, rozhodčí nechá
psa znovu nasadit na stopu. Každá oprava má za následek snížení známky o jeden stupeň. Na stopu se
může pes nasadit znovu nejvýše třikrát. Vypracování celé stopy až po třetím zbloudění a vrácení se na
stopu se hodnotí známkou 1. Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil správný směr stopy podle značek, musí jej
rozhodčí napomenout a za každé napomenutí se snižuje známka o jeden stupeň. Pracuje-li pes
přehnaně rychle a vůdce ho nestačí krokem sledovat, hodnotí se nejvýše známkou 2.Pes musí dojít až
ke zhaslému kusu zvěře a rozhodčí tiše sledují chování psa. Škubání srsti a cloumání kusem není na
závadu.
Chyby: Pracuje-li pes nezalehlý v řemeni, bloudí, sleduje-li stopy zdravé zvěře, stále je ho potřeba
pobízet, pracuje-li nervózně a rychle, nemá zájem o správnou stopu a zvláště její dokončení.

b) hlasič (dosled volně)Pes po přiložení na nástřel pracuje k loži na řemeni jako vodič. U lože vůdce
psa vypustí a ten pracuje dále jako hlasič, tzn, že zbytek pobarvené dráhy musí vypracovat samostatně.

Rozhodčí a vůdce zůstanou na místě. Do 10 minut po vypuštění musí pes začít hlásit nalezenou
spárkatou zvěř a v hlášení pokračovat až do doby, kdy k němu vůdce i rozhodčí přijdou. Psa nelze
žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. Nepovažuje se za chybu, jsou-li v hlášení krátké
pomlky. Selže-li pes jako hlasič, musí se nechat přivolat do 15 min od doby vypuštění a dosled od lože
provede znovu, ale jako vodič. Známka z výkonu vodiče se sníží o jeden stupeň.
Pes musí hlásit po celou dobu, kdy k němu vůdce a rozhodčí jdou. Přestane - li pes hlásit nebo
nehlásí - li u zvěře, či od ní dokonce odejde, nebo nedá-li se přivolat do 15 minut v případě že nezačal
hlásit, je hodnocen známkou 0 a je z dalších zkoušek vyloučen. Pes obdrží z disciplíny dosled známku
0 a je z dalších zkoušek vyloučen stejně jako v případě, že zvěř prokazatelně načne. Načínání zvěře
uvedou rozhodčí v soudcovské tabulce.
Chyby: Bloudění, sledování stop zdravé zvěře, nevýrazné hlášení, opožděné hlášení, hlášení s dlouhými
odmlkami, nehlášení, opuštění zvěře, nezájem o práci a zvláště o její dokončení.
c) oznamovač - včetně hlasitého (dosled volně)
Stopní dráhu vypracuje pes na barvářském řemeni po první lože jako vodič a na příkaz rozhodčího je
vypuštěn, aby zbytek dráhy vypracoval ke kusu spárkaté zvěře sám. Druhý rozhodčí, který je dobře
ukrytý nedaleko zhaslého kusu sleduje, jestli pes ke zvěři došel a ověřil si ji. Když pes od kusu odejde,
oznámí to signálem, případně mobilním telefonem rozhodčímu, který i s vůdcem čeká u prvního lože.
Pes se má do 15 min. vrátit k vůdci a naučeným způsobem oznámit, že kus našel a pak nejkratší cestou
ke kusu přivést vůdce. Naučený způsob, kterým pes oznamuje, že zvěř našel, oznámí vůdce předem
rozhodčímu. Neoznámí-li nalezenou zvěř vůdci způsobem, který vůdce rozhodčím předem ohlásil,
nemůže se práce hodnotit jako práce oznamovače. Pokud pes ke zvěři nepřišel a do 15 minut se nevrátil
k vůdci, musí se nechat přivolat nejpozději do 20 minut od vypuštění od lože a dosled od lože provede
znovu, ale jako vodič. Známka z výkonu se sníží o jeden stupeň. Pokud se pes nedá přivolat do 20 minut
od vypuštění od lože, je hodnocen známkou 0 a je z dalších zkoušek vyloučen. Pes obdrží z disciplíny
dosled známku 0 a je z dalších zkoušek vyloučen i v případě, že zvěř prokazatelně načne. Načínání
zvěře uvedou rozhodčí v soudcovské tabulce.
Chyby: Nepřijde-li pes po vypuštění ke zvěři, aby si ji ověřil a vrátí se k vůdci, nevýrazné oznamování,
nejisté vedení ke zvěři

Předmět

Nejnižší známky pro
cenu
I.
II.
III.

Koeficient

Maximální
počet bodů
celkem

1. Hledání

4

3

2

6

24

2. Vytrvalost

3

3

2

6

24

3. Orientace

4

3

2

8

32

4. Vyhledání zvěře

4

3

0

10

40

5. Hlasité sledování stopy

4

3

2

10

40

6. Hlasité sledování zvěře

4

3

2

10

40

7. Hlasité stavění zvěře

3

3

2

12

48

8. Hlasitost

4

4

3

12

48

9. Odložení
a) na řemeni
b) volně

3
3

2
2

1
1

4
6

16
24

11. Přivolání vedení a poslušnost

3
3
3

3
3
3

2
2
2

4
6
8

16
24
32

12. Chování po výstřelu

3

3

2

8

32

3
3
3
57

3
2
2
48

2
1
1
29

10
12
12

40
48
48
576

10. Vodění na řemeni

a) na řemeni
b) volně

13. Dosled černé a jelení zvěře na
uměle založené pobarvené
stopě, staré nejméně 4 hodiny
a) vodič
b) hlasič
c) oznamovač

Nejnižší počet bodů pro cenu

