
VÝŇATEK ZKUŠEBNÍ ŘÁD platný od 1.4.2014

VŠEOBECNÁ část…

barvářské zkoušky honičů (BZH ) - kvalifikuji psa k dosledu sparkate zvěře se
zvlaštnim zaměřenim na naročny lov a dosled zvěře černe a vysoke. BZH se konaji
1 den a zkoušek se mohou učastnit všechna lovecka plemena mimo plemen ohařů.
Na BZH se zkouši na předem usmrcene zvěři (černa zvěř);

 Povel – jakykoliv ustni povel vůdce psa, pisknuti, syknuti, zakašlani nebo různe
ukroky nebo pohyby, kterymi na sebe vůdce psa upozorni;

 Soudcovská tabulka – dokument sloužici jako doklad o zkoušce, vyhotoveny podle
vzoru ČMMJ, do ktereho se zapisuji psem dosažene znamky z jednotlivych disciplin
a ktery podepisuje vrchni rozhodči a všichni rozhodči, kteři psa při zkoušce 
posuzovali;
naležitosti a způsob vyplňovani je uveden v ZŘ;

 Protest - Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen tehdy, nebyl-li
při zkouškách dodržen zkušební řád. Protest musí podat ihned písemně po 
oznámení
výsledků ocenění z jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned seznámit
a následně předat protest vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním protest 
vyřešit.
Vůdce musí před projednáním protestu složit jistinu ve výši 500 Kč, na VZ a 
vrcholových či klubových akcích 1 000 Kč. Jistinu vybírá zástupce pořadatelského 
zajištění a to vždy proti potvrzení, ve kterém musí být poučení, že v případě 
neoprávněného protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele.
Zprávu o vyřešení protestu zaznamená vrchní rozhodčí do přehledu výsledků.
Vzor tiskopisu “Protest” je přílohou zkušebního řádu a jeho zajištění je věcí 
pořadatele.

 Stížnost – pisemne oznameni jakehokoliv učastnika zkoušek z vykonu loveckych
psů (vůdce, svědek atd.) na porušeni zkušebniho řadu, ktere se podava k pořadateli
zkoušek loveckych psů z vykonu. Stižnost musi obsahovat popis toho, v čem byl 
porušen zkušebni řad. Neni připustne pouze konstatovani, že byl pes špatně 
posouzen.
Pořizeny video zaznam je považovan za důkazni material. Nepodal-li vůdce protest,
ač jej podat mohl, nebudou dodatečne stižnosti, namitky ani později podana pisemna
oznameni ze strany vůdce brana v uvahu.

 8. Zahájení zkoušek
Před zahajenim zkoušek nebo soutěže nastoupi všichni přihlašeni psi před sbor
rozhodčich a na veterinarni kontrolu (je-li pes zdrav, či nehara-li fena). Při zahajeni
zkoušek a veterinarni kontrole musi vůdce psa předložit průkaz původu 
předvaděneho
psa a platny doklad o provaděne vakcinaci (např. pas pro mala zviřata, mezinarodni
veterinarni průkaz, očkovaci průkaz atd.). V připadě, že pes je opatřen čipem, je 
pořadatel povinen zajistit čtečku čipů.



Po zahajeni zkoušek a veterinarni kontrole projedna vrchni rozhodči s pověřenou
osobou stav kontroly a na jejim zakladě vylouči ze zkoušek:
a) psy, jejichž původ a totožnost neni možne dokazat průkazem původu,
b) psy nemocne, poraněne, slepe nebo hluche, podvyživene a zeslable,
c) feny březi vice než 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu,
d) harave feny, ktere nemohou byt zasadně připuštěny na zkoušky ani ve zvlaštni 
skupině,ani zkoušeny jako posledni,
d) psy s kupirovanyma ušima za učelem změny vzhledu nebo
e) psy agresivni. 

9. Pořadí zkoušených psů
Vrchni rozhodči rozděli rozhodči a čekatele do jednotlivych skupin nebo podle 
zkoušenych
disciplin před losovanim pořadi psů. Rozděleni veřejně vyhlasi.
Pořadi, podle ktereho budou psi zkoušeni, se urči veřejnym losovanim. Rozděleni
psů do skupin podle zkušebniho řadu určuje vylosovane pořadove čislo. Jeden 
vůdce
může vest na zkouškach maximalně dva psy, při stejnem plemeni a barvě srsti je
vůdce povinen rozlišit psy (např. barevnym obojkem), to neplati v připadě Memorialu
Richarda Knolla a Memorialu Karla Podhajskeho, kde může vest jeden vůdce pouze
jednoho psa.
Vůdci, kteři vedou dva psy, si vylosuji jako prvni jedno pořadove čislo, vrchni 
rozhodči
jejich dalšiho psa zařadi do teže skupiny a přiděli mu podle vlastni uvahy přislušne
pořadove čislo. Vrchni rozhodči nebo rozhodči ma pravo kdykoliv v průběhu zkoušky
z vykonu loveckych psů nebo soutěži provest kontrolu tetovaciho čisla nebo čipu.
Ve skupině se psi zkouši zpravidla podle vylosovaneho čisla od nejnižšiho k 
nejvyššimu,rozhodči ve skupině je však opravněn podle nastale situace pořadi mění
Pořadi zkoušenych psů ve skupině na uměle pobarvene stopě nebo na uměle 
nepobarvene stopě se vždy losuje a to po založeni uměle založene pobarvene stopy 
(dále jen “pobarvene stopy”), tak že se vylosuje přimo před konkretni barvou pes a 
vůdce,ktery tuto pobarvenou stopu vypracuje. Je nepřipustne, aby na pobarvene 
stopy
nastupovali podle pořadoveho čisla, ktere si při počatečnim losovani vylosovali, aniž
by znovu losovali pořadi před vypracovanim stopy. Toto ustanoveni o losovani pořadi
neplati, stanovi-li zvlaštni zkušebni řad jinak

10. Vůdce psa
Všichni vůdci jsou povinni chovat se ukazněně, dodržovat zkušebni řady a dbat
pokynů rozhodčich a pořadatelskeho zajištěni.
Vůdce psa musi byt myslivecky sportovně ustrojen, musi mit s sebou lovecky listek,
zbrojni průkaz a zbraň včetně průkazu zbraně a dostatečneho počtu nabojů (pokud
lovecky listek a zbrojni průkaz vlastni), člensky průkaz ČMMJ nebo doklad o 
pojištěni,
průkaz původu psa, doklad o provedene vakcinaci psa, voditko, pišťalku na psa a 
dalši
potřebne pomůcky podle druhu zkoušek z vykonu loveckych psů (barvařsky řemen 
při
BZ nebo BHZ atd.)..



 Vůdce vede při zkouškach psa na hladkem pracovnim obojku. Jsou zakazane 
stahovaci
obojky, ktere nemaji zaražku proti uplnemu staženi smyčky, bez rozdilu, zda se
jedna o obojky kožene, latkove, plastove nebo kovove. Ostnaty nebo elektricky 
obojek
(včetně jejich atrap nebo nahrad) je zakazan a jeho použivani je důvodem k 
vyloučeni
vůdce psa ze zkoušek z vykonu loveckych psů.

 Pes během zkoušeni nesmi byt trestan a nesmi byt trestan ani v čase, kdy neni
předvaděn. Zachazi-li vůdce se psem během zkoušeni hrubě nebo jej tresta, může
rozhodči vůdce ze zkoušek vyloučit. Pořadatel je povinen oznamit porušeni 
podminek
ochrany zviřat učastnikem veřejneho vystoupeni krajske veterinarni spravě. Psi, kteři
nejsou pravě zkoušeni, nesmi volně pobihat ani jinak rušit průběh zkoušek.
Vůdce psa, ktery se dopusti hrubeho porušeni zkušebniho řadu nebo se snaži 
různym
způsobem znevažit nebo pozměnit vysledek zkoušek, anebo v připadě porušeni
bezpečnosti při zachazeni se zbrani, ma rozhodči pravo ze zkoušek vyloučit

 Během zkoušek nesmi byt vůdce psa pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych
latek. Při porušeni tohoto zakazu ma rozhodči pravo vůdce ze zkoušek vyloučit 

Rozhodči jsou při vykonu sve funkce pod ochranou ČMMJ. Za ohodnoceni vykonu
psa zodpovida vyhradně rozhodči.
V připadě, že rozhodči nebo čekatel poruši ustanoveni zkušebniho řadu, bude
postupovano podle řadu upravujicim jmenovani a odvolavani rozhodčich1).
Každa neopodstatněna kritika rozhodčiho a hrube chovani ze strany vůdce nebo
divaků, ktere by mohlo snižit autoritu rozhodčiho nebo vyznam zkoušek a lovecke
kynologie, musi byt vrchnim rozhodčim hlašena pořadateli. Pisemne oznameni 
spolupodepiši i rozhodči, kteři byli svědkem udalosti, připadně dalši svědci, je 
neprodleně předano pořadateli a uvedeno v přehledu vysledků. 

Rozhodčí je při posuzování výkonu loveckých psů povinen:
d) vyloučit z posuzovani neovladatelneho nebo agresivniho jedince,
e) chovat se korektně jak při posuzovani, tak mimo něj, musi jednat vždy zdvořile,
19
f) předvaděne psy posuzovat přisně a nestranně; posuzovat pouze a vyhradně podle
platneho zkušebniho řadu,
g) vyplnit, ověřit razitkem a podpisem soudcovske tabulky a přihlašky

13. Vrchní rozhodčí
Vrchni rozhodči zastupuje ČMMJ, ktere zodpovida za řadny průběh zkoušek, řeši
všechny protesty vůdců a spory mezi rozhodčimi. Jeho rozhodnuti je konečne. Vrchni
rozhodči nemůže opravit vyrok rozhodčich z vlastni vůle, ale pouze na základě 
podaného protestu

 14. Způsob posuzování, známkování a výsledná klasifikace



Psy zařazené do jednotlivých skupin posuzuje vždy určená skupina nejméně dvou
rozhodčích. Ve zkušebních řádech pro jednotlivé, zejména praktické zkoušky, může 
být
stanoveno, že postačuje jeden rozhodčí.
Hlavní zásadou při posuzování je správný výklad zkušebního řádu se zřetelem na
použití psa v myslivecké praxi. Po skončení každé disciplíny se musí rozhodčí 
v neveřejné rozpravě rozhodnout o výsledku a veřejně zhodnotit průběh a provedení 
disciplíny a oznámit vůdci výsledek posuzování (kromě disciplín, které se zkouší 
během celých zkoušek, tyto vyhlásí hromadně při závěru zkoušek). Rozhodčí se 
proto před vyhlášením výsledků musí ujednotit. Nemohou-li se dohodnout a vznikne-
li mezi rozhodčími spor, rozhodne o ocenění s konečnou platností vrchní rozhodčí. 
Rozhodčí jsou povinni jeho rozhodnutí respektovat.
Takto vyhlášený výsledek se už nesmí měnit, jen když vůdce podá protest, který
byl přijat. Vrchní rozhodčí svoje rozhodnutí musí řádně zdůvodnit, vyhlásit a zapsat 
do soudcovské tabulky. Všichni rozhodčí se musí v každém případě chovat taktně a 
rozvážně.Rozhodčí musí sledovat výkony psů z přiměřené vzdálenosti a nesmí 
připustit žadne rušive vlivy blizko pohybujici se korony apod. Nastane – li situace, 
kterou neřeši zkušebni řad, rozhodne rozhodči po dohodě s vrchnim rozhodčim ve 
prospěch psa. Takove rozhodnuti vrchni rozhodči zaznamena do přehledu vysledků 
v zapise o zkoušce.
Neni-li pes v určenem čase z některe discipliny vyzkoušen, je rozhodči povinen
veřejně to oznamit a před ukončenim zkoušek umožnit tomuto psovi dokončeni teto
discipliny a znamky veřejně vyhlasit. Před odchodem z honitby musi byt všechny 
discipliny absolvovany a psi z nich musi byt ohodnoceni. Vůdce může během 
zkoušek z vykonu loveckych psů z važnych důvodů odstoupit

Známky za výkon z jednotlivých předmětů jsou:
4 – výborně, - je hodnocen pes, ktery splni disciplinu bezchybně přesně podle 
přislušneho
ZŘ a v časovem limitu určenem pro splněni teto discipliny,
3 – velmi dobře, - je hodnocen pes, ktery splni disciplinu podle přislušneho ZŘ, avšak
s drobnymi chybami popsanymi v ZŘ, nebo bezchybně, ale v časovem limitu 
určenem
pro splněni teto discipliny na znamku velmi dobře,
2 – dobře, - je hodnocen pes, ktery splni disciplinu podle přislušneho ZŘ, avšak s 
chybami
popsanymi v ZŘ, nebo bezchybně, ale v časovem limitu určenem pro splněni
teto discipliny na znamku dobře,
1 – dostatečně, - je hodnocen pes, ktery v časovem limitu splni disciplinu podle 
přislušneho
ZŘ, avšak s chybami popsanymi v ZŘ,
0 – nedostatečně, - je hodnocen pes, ktery nesplni disciplinu podle přislušneho ZŘ
nebo ji nesplni v časovem limitu určenem pro splněni teto discipliny

Důležitost a obtižnost každe discipliny je vyjadřena koeficientem, kterym se udělena
znamka nasobi. Vysledne čislo je počet bodů, ktery pes ziskal z dane discipliny.
Sečtenim bodů ze všech disciplin dostaneme celkovy počet bodů. V tabulkach pro 
jednotlive



druhy zkoušek z vykonu loveckych psů je uveden nejnižši počet bodů, ktereho
je třeba k dosaženi I., II. nebo III. ceny.

 Při stejnem počtu bodů u vice jedinců ma přednost nejprve chovny jedinec před
nechovnym, mladši před staršim, a při stejnem věku ten, jehož vlastni jmeno začina
dřivějšim pismenem v abecedě.
Navrženi čekatelstvi CACIT se řidi pokyny FCI. Navrženi čekatelstvi CACT a res. 
CACT
musi byt v souladu se směrnici ČMKJ a s přislušnymi směrnicemi Českomoravske 
kynologicke unie. Veškere navrhy čekatelstvi nejsou narokove a přinaleži psům 
za.mimořádný vykon a je na sboru rozhodčich, zda toto oceněni zada či nikoliv..

 16. Vyhodnocení zkoušek
Vrchni rozhodči na zavěr zkoušky kratce zhodnoti, veřejně oznami vysledek zkoušky
a vyhodnoti, kolik psů při zkouškach uspělo, kolik bylo odvolano a kolik neuspělo.
Může zhodnotit i uroveň vycviku, předvedeni a podobně.

Dokladem o učasti na zkoušce se stava soudcovska tabulka, zaznam v průkazu
původu psa o uspěšně vykonane zkoušce a u zkoušky lovecke upotřebitelnosti tež
potvrzeni o zkoušce, kterym je prokazovano ziskani lovecke  utřebitelnosti.

 Vrchní rozhodčí při ukončení zkoušek:
1) vyhodnoti a vyhlasi vysledky zkoušek
2) odevzdá vůdcům jako doklad vykonane zkoušky a ziskaneho oceněni pro vůdce 
psa:
a) diplom podepsany vrchnim rozhodčim a ředitelem zkoušek,
b) 1x soudcovskou tabulku,
c) potvrzeni o zkoušce,
d) průkaz původu psa se zapsanym vysledkem zkoušek



ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY HONIČŮ (HZ, BZH a IHZ-SK)

a) barvářské zkoušky honičů (BZH ) - kvalifikuji psa k dosledu sparkate zvěře se 
zvlaštnim zaměřenim na naročny lov a dosled zvěře černe a vysoke. BZH se konaji 1
den a zkoušek se mohou učastnit všechna lovecka plemena mimo plemen ohařů.
Na BZH se zkouši na předem usmrcene zvěři (černa zvěř);

Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě
Časovy limit: 45 minut

Na barvařskych zkouškach honičů (BZH) se pes prvořadě přezkouši na uměle
založene šlapane nepobarvene a alespoň 3 hodiny stare stopě černe zvěře. Stopni
draha je 500 až 550 kroků dlouha se dvěmi změnami směru s uhlem menšim než 90
stupňů. Stopa černe zvěře se zhotovi čerstvymi sparky ze zadnich běhů střelene 
zvěře
žive vahy nejmeně 50 kg. Vzdalenost jednotlivych stopnich drah musi byt nejmeně
100 kroků od sebe. Misto počatku stopni drahy se označi čislem na stromě, nastřel 
pak
zalomkem. Směr stopni drahy prvnich asi 30 kroků se vyznači na stromech zepředu,
dale jsou stromy na stopni draze vyznačeny z opačne strany pro kontrolu rozhodčich,
aby je vůdce neviděl. Na konci stopni drahy musi byt položena vyvrhnuta a zašita 
černa zvěř. Asi v polovině stopni drahy se zalomkem označi lože, odkud se pes 
vypouštipři dosledu jako “hlasič” nebo “oznamovač”. Asi 50 kroků před koncem 
stopní dráhy je vyznačeno místo, odkud se vypouští pes pracující jako “vodič” na 
disciplínu 

“Chování u střelené zvěře”. Na toto místo je rozhodčí povinen vůdce upozornit a zde 
ukončit hodnocení dosledu. Dále se hodnotí disciplína “Chování u střelené zvěře”.
K práci volně: Dovede-li pes vůdce ke kusu volně, obdrží až 5 bodů. Je-li pes během
práce vůdcem ovlivňován nebo nepracuje v těsném kontaktu, body navíc se mu 
úměrně sníží.

Před nasazením psa na práci na nepobarvené stopě musí předem vůdce oznámit
rozhodčímu způsob práce psa (vodič, oznamovač, hlasič). Číslo losu z losování při
zahájení zkoušek neplatí pro stopní dráhy. Pořadí zkoušených psů na nepobarvené
stopě se losuje ve skupině vždy až po založení nepobarvené stopy. Před konkrétní
nepobarvenou stopou se vysoluje jen pes, který tuto nepobarvenou stopu vypracuje.
Losování psa, který vypracuje následující nepobarvenou stopu je provedeno vždy až 
po té, co předchozí pes práci na předcházející stopě ukončí.
Pořadatel je odpovědný za naprosto korektní chování přenašečů zvěře a trubačů.
Za založení stopních drah zodpovídá sbor rozhodčích, kteří akci posuzují ve 
spolupráci
s pořadatelem.

a) vodič (dosled na řemeni nebo volně)
 Pes je nasazen na označeny nastřel, naveden na směr stopni drahy a pak pracuje 
na



plně rozvinutem, nejmeně 5 m dlouhem barvařskem řemeni nebo volně v těsnem 
kontaktu s vůdcem. V idealnim připadě by měl byt pes po celou dobu prace na stopě 
zalehly v barvařskem řemeni a s jistotou sledovat stopu až na konec drahy, kde leži 
zhasla zvěř.Ohliži-li se vůdce, aby zjistil spravny směr stopy podle značek, musi jej 
rozhodči napomenout a za každe napomenuti se snižuje znamka o jeden stupeň. 
Pes pracuje buď přimo na stopě nebo může jit pod větrem i několik metrů, ale od 
stopni drahy se nesmi vzdalit vice než 30 kroků. Větši vzdalenost se posuzuje jako 
sejiti ze stopy. Každe sejiti ze stopy je povinen rozhodči oznamit vůdci či připadne 
koroně např. zatroubenim na signalni trubku. Pokud pes sejde ze stopy, rozhodči 
necha psa opravit a znovu nasadit na stopu. Každa oprava ma za nasledek sniženi 
znamky o jeden stupeň. Pes nema jit přiliš rychle, aby mu vůdce stačil normalnim 
krokem. Na stopu se může pes nasadit znovu nejvyše třikrat. Za dosled volně může 
byt psovi připočteno až 5 bodů.

       b) hlasič
Pes pracuje k loži stejně jako vodič a na pokyn rozhodčiho je na označenem mistě
vypuštěn z řemene s pokynem, aby zvěř našel a hlasil.
Za spolehliveho hlasiče je možno považovat jen takoveho psa, ktery volně nalezenou
zvěř na mistě vytrvale hlasi až do přichodu vůdce. Pes musi do 10 minut po
vypuštěni začit hlasit zvěř. Musi se rozpoznat skutečne hlašeni od občasneho 
zaštěkani
psa při zvěři z rozčileni, vzrušeni nebo strachu. Vůdce společně s rozhodčim 
postupuji
k psovi jen, když hlasi. Přestane-li pes hlasit, zůstane vůdce i s rozhodčim stat.
K psovi postupuji opět, až když pes začne znovu hlasit. Pes se nesmi k hlašeni 
žadnym
způsobem povzbuzovat. Zde je rovněž možno odzkoušet chovani psa u střelene 
zvěře.
Pokud pes neobstoji jako hlasič, anebo ke zvěři nedojde, může zbytek stopni drahy
vypracovat na řemeni a cela prace se hodnoti jako dosled vodiče na řemeni se 
sniženim
znamky o jeden stupeň.

       c) oznamovač
Před nastupem musi vůdce oznamit rozhodčim, jakym způsobem pes oznami 
nalezeni
zvěře nebo jak ho k ni přivede. Pes pracuje k loži stejně jako vodič a na pokyn
rozhodčich je na označenem mistě vypuštěn z řemene s pokynem, aby zvěř našel a
oznamil.
Rozhodči hodnoti praci psa na řemeni (na volno) a potom potřebny čas na volny
dosled. Pes musi oznamit nalezeni zvěře vůdci do 15ti minut od vypuštěni a 
nasledně
musi dovest vůdce ke střelenemu kusu zvěře. Toto musi byt provedeno volně. Zde je
rovněž možno odzkoušet chovani psa u střelene zvěře. Neoznami-li nalezenou zvěř
vůdci způsobem, ktery vůdce rozhodčim předem ohlasil, nemůže se prace hodnotit
jako prace oznamovače.
Pokud pes na poslednim useku neobstal jako oznamovač nebo ke zvěři nedojde
vůbec, může zbytek drahy vypracovat jako vodič na řemeni a bude takto ohodnocen 
se



sniženim znamky o jeden stupeň.
Uspěšny dosled jako “hlasič” nebo “oznamovač” se zapiše do průkazu původu v 
rubrice
“Poznamka” při konečnem vyhodnoceni zkoušek.

     Chování u střelené zvěře

Zkouška se provadi vyhradně s černou zvěři, ktera je řadně zašita a v době zkoušky 
není zmražena. Rozhodči na stopni draze da pokyn na vypuštěni psa asi 50 kroků 
před mistem, kde leži zašity divočak. Od mista vypuštěni pokračuje stopni draha 
založena stejně jako na dosled.
Tato stopni draha je zepředu viditelně označena až ke kusu. Limit na nalezeni kusu 
je 5 minut.
Vůdce zůstava stat na mistě vypuštěni. Dale postupuje vyhradně na pokyn 
rozhodčiho.
Známkou 4 se hodnoti chovani psa ve dvou připadech:
1. Pokud provedl uspěšny dosled jako “hlasič” nebo “oznamovač”. Bez 5ti bodů za
hlašeni či oznameni. Při hodnoceni se nebere zřetel na časovy limit nalezeni kusu
a maximalni dobu zkoušky.
2. Pokud provedl uspěšny dosled jako vodič, projevi nebojacnost a vzrušeni a zajem 
o ulovenou zvěř tim, že ji zaštěkava, kouše - ale nenačina, škube apod. Pes ma 
zůstat u zastřele ne zvěře a vyčkavat přichodu vůdce, připadně zvěř hlasit či 
oznamit.
 Oznamovaní  zvěře:
– po ověřeni kusu se pes musi přimočaře vratit k vůdci a z jeho chovani musi byt 
zřejme, že se snaži vůdce ke kusu dovest, rozhodči si toto může ověřit tim, že vůdce 
několikrát zastavi a pes musi tzv. “pumpovat” a snažit se ho ke kusu dovest. Toto je 
možne provest pouze volně. Pokud pes u zvěře hlasi nebo ji oznamuje, může ziskat 
až 5 bodů
Známkou 3 se hodnoti chovani psa, ktery projevi nebojacnost, ale nejevi o zvěř trvaly
zajem, pouze zvěř očichava, nema snahu přivest vůdce ke zvěři, ale vyčka jeho 
přichodu.
Známkou 2 se hodnoti vykon psa, ktery projevi maly zajem o zvěř, po ověřeni kusu
odejde k vůdci nebo jde hledat a po pokynu se vrati k vůdci nebo kusu.
Známkou 1 se hodnoti chovani psa, ktery o ulovenou zvěř projevi minimalni zajem,
ale zvěře se neboji.
Známkou 0 se hodnoti pes, ktery se boji ke zvěři přibližit, zvěř zapře nebo ji načina,
pes se vzdali z vlivu vůdce nebo nenajde zvěř v limitu.: Maximalni doba zkoušky u 
kusu je 3 minuty, při projevech nebojacnosti může rozhodči limit zkratit.

      Vodění

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.).
Vůdce vede psa upoutaného na loveckém vodítku neseném přes rameno nebo na
přes rameno zavěšeném svinutém barvářském řemeni anebo volně.
Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat. 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.
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy.
Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně 
nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.

 Odložení
Časovy limit: 5+5 minut

Vůdce nahlasi rozhodčimu, jestli psa odloži připoutaneho nebo volně. Pes ma byt
odložen na přihodnem, klidnem mistě v lesnim porostu apod. Vůdce přivaže psa na
rozbaleny barvařsky řemen na mistě, ktere mu rozhodči urči, připadně psa odloži 
volně.
Společně pak s rozhodčim skrytě sleduje chovani psa. Po 5 min. pak vůdce vystřeli a
vyčká dalších 5 min., kdy mu rozhodčí dá povel, aby si došel pro psa. Pokud je pes
odložen volně, může mít na sobě obojek a volně položený barvářský řemen nebo
odložený batoh, kabát apod.
Známkou 4 se hodnotí pes, který je při odložení klidný 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 po výstřelu posadí nebo postaví, ale
jinak zůstane na místě.
Pokud pes opustí místo odložení a odejde k vůdci, hodnotí se známkou 0, rovněž
tak při trhání se na barvářském řemeni a stálém štěkání nebo hlasitém kňučení.
Volné odložení je zvýhodněno vyšším koeficientem pro výpočet bodů. Je možno
provádět společné odložení více psů. V tomto případě musí být mezi psy dodržena
minimálně vzdálenost 80 m. Pokud o to vůdce požádá, rozhodčí mu musí umožnit
odkládat psa samostatně. 

Poslušnost

Rozhodčí sledují v průběhu zkoušky, jak pes reaguje na povely vůdce. S ohledem
na temperament honiče nelze hodnotit přivolání psa, pokud sleduje teplé stopy 
zvěře.
Pes má přijít ochotně k vůdci a dát se v klidu uvázat na vodící řemen. Přivolávací 
signál je možno dát signální trubkou, lesním rohem nebo píšťalkou - s tím musí být 
rozhodčí seznámen. Jinak pro posouzení jsou směrodatné všechny povely, které pes
dostal od vůdce s přihlédnutím na jejich plnění při celém průběhu zkoušek.


