Mezinárodní ZH CACIT Kostelní
Střímelice 30.-31.10.2010
Zpráva ze zkoušek:
K našim klubovým vrcholným letošním zkouškám se přihlásilo celkem 9 pejsků, 5‐ti různých plemen
honičů. Z nich bylo 7 fen a 2 psi těchto plemen: 3x karelský medvědí pes, 2x jaemthund (švédský losí
pes), 2x bloodhound, sedmihradský honič a slovenský kopov.

Z neznámých důvodů se zkoušek nezúčastnil sedmihradský honič, ale i tak to byla velice hezká
ukázka různorodých stylů práce honičů. Zkoušky se konaly za velmi příznivého, slunečného a teplého
počasí v honitbě Mysliveckého sdružení Kňour Stříbrná Skalice.
Ve velice dobře zazvěřeném revíru absolvovali vůdci a vůdkyně (3) za první den zkoušek celkem 3
leče. Do doby zkoušek tam bylo uloveno již více než 100 kusů černé. Pravděpodobně vlivem velmi
teplého počasí jsme ovšem v prvních dvou lečích, kromě jediného velkého kňoura, na divoká prasata
nenarazili. Bylo to v lokalitách Borovina 1 a 2. Vloni za chladnějšího počasí, v těchto lečích bylo přes
20 kusů černé.
Rozhodli jsme se proto, po dohodě s hospodářem MS, panem S. Heřmanem, přesunout se do
opačné strany revíru a zkusit štěstí ve velmi hustých mlazinách většího a souvislejšího lesního
porostu. Tam už byla situace s černou zvěří podstatně lepší. V jedné, asi půl hektarové mlazině, na
jižním svahu psi prasata obeznali a postupně jich přes 20 vyhnali. Díky přímému kontaktu s černou
zvěří měla většina pejsků, rozdělených do dvou skupin, splněnu i obávanou disciplínu „Ochota k práci
na černou zvěř“ (obůrka), stejně jako všechny posuzované disciplíny spojené s naháňkou na černou
zvěř.
V důsledku hustého, nepřehledného terénu, raději vůdci ani honci, z bezpečnostních důvodů v leči
nestříleli. O to více příležitostí měli střelci na svých stanovištích a díky důslednému nahánění psů bylo
na závěrečném výřadu 6 selat. Konec dobrý, všechno dobré, první den zkoušek se tedy vydařil a při
přátelském posezení vůdců, rozhodčích, střelců, honců a korony se v klubovně MS Kňour večer
protáhl až do pozdních hodin. Zážitků bylo mnoho.

Druhý den ráno nastoupili všichni vůdci se svými psi na poslední dvě disciplíny, práci na stopě a ti
psi, kteří do přímého kontaktu s černou nepřišli, k „obůrce“ – ochotě k práci na černou zvěř“. Při
dosledu pracovali úspěšně 2 psi na uměle založené, pobarvené stopě jako hlásiči, ostatní jako vodiči. I
u těchto disciplín pejsci, kteří byli z předchozího dne ještě správně na práci v lese natěšeni, všichni
uspěli. Po zpracování soudcovských tabulek, kontrole vypočtených bodů, všichni nastoupili k
závěrečnému vyhlášení výsledků a předání cen.

Na prvním místě se s naprosto maximálním možným počtem bodů 229 (5 připočtených bodů za
hlas) umístila v 1. ceně fena slovenského kopova Aemi Blahuňovské lípy, majitele a vůdce pana
Václava Páce. Získala tituly CACIT, CACT a „Diviačiar“. Druhá se s počtem bodů 225 umístila také v 1.
ceně fena Aika Assi Kavon, plemene karelský medvědí pes, majitelky a vůdkyně paní Zuzany Maškové.
Získala tituly res. CACIT, CACT a „Diviačiar“. Na třetím místě byl také karelský medvědí pes, Caesar Art
Assi Kavon v 1. ceně s tituly res. CACT a „Diviačiar“, majitele a vůdce pana Milana Děkana. Titul
„Diviačiar“, který není nárokový, je udělovaný pouze za mimořádně dobrou práci na černou zvěř,
získali ještě mladá fena dalšího KMP, Ira Pikimusta, majitele a vůdce pana Stanislava Hybnera a
švédský losí pes Rambo, majitele a vůdce pana Martina Plachty. Blahopřejeme!

Připravenost, způsob vedení pejsků a chování vůdců po celou dobu zkoušek odpovídalo
mezinárodní úrovni. Žádný protest nebyl podán. Za výcvikovou radu KCHH přeji všem vůdcům mnoho
dalších úspěchů. Děkuji Mysliveckému sdružení Kňour Stříbrná Skalice za propůjčení honitby,
organizaci naháňky a sponzorství hlavní ceny pro vítěze – ulovený kus černé zvěře, stejně jako všem
ostatním štědrým sponzorům.

MYSLIVOSTI A LOVECKÉ KYNOLOGII ZDAR !!!
Pavel Štangl, výcviková rada KCHH, rozhodčí

