SOUTĚŽNÍ ŘÁD

SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ
( SHS )
CACIT, CACT

POPIS:
Tuto mezinárodní speciální honičskou soutěž organizuje Klub chovatelů honičů ve spolupráci s ČMKJ
a pověřeným okresním nebo oblastním mysliveckým spolkem ČMMJ nebo jiným pověřeným subjektem, který
má od Ministerstva zemědělství ČR platné pověření k organizování zkoušek loveckých psů z výkonu.
Provedení soutěže podle tohoto soutěžního řádu se co nejvíce blíží podmínkám myslivecké praxe.
Tato soutěž není zkouškou lovecké upotřebitelnosti.
Soutěž dvoudenní a je vypsána pro všechna plemena honičů uznaná FCI ze skupin 5. a 6. Startovat na
soutěži mohou ti jedinci, jejichž kohoutková výška nepřesahuje 55 cm včetně. (§45, ods. 1, písmeno e)
Zákona o myslivosti) Pes, který obdržel z některé z disciplín známku 0, pokračuje o celkové umístění v
soutěži až do konce. Diskvalifikovaný pes nebo vůdce v soutěži dál nepokračují. Na soutěži se zadává
čekatelství šampionátu práce ČR - CACT a navrhuje čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT.
OBECNÁ USTANOVENÍ:
Pokud není uvedeno jinak, platí obecně pro tuto soutěž "Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů"
platné od 1. 4. 2014.
Titul „Klubový vítěz speciální honičské soutěže 20xx“ může být přiznán psovi či feně, jehož vlastník je členem
klubu, úspěšně dokončil soutěž a umístil se nejvýše v pořadí ze všech psů členů klubu.
Na soutěži může být zadán titul "Diviačiar". Pro jeho zadání platí naprosto stejná pravidla, která jsou popsána
ve Zkušebním řádu pro zkoušky z výkonu loveckých psů, platných od 1. 4. 2014.
Na této soutěži musí startovat nejméně 6 psů a nejvíce 12 psů. Jeden vůdce může vést pouze jednoho psa.
Maximální počet psů po dohodě určuje pořadatel.
Podmínky účasti:
 K soutěži se připouštějí honiči, kteří jsou zapsáni v plemenné knize členského státu FCI, nebo kteří jsou
zapsáni v plemenné knize států, které mají s FCI dohodu o spolupráci.
 Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny po dovršení 15 měsíců věku.
 Zúčastnit se mohou pouze psi a feny, kteří složili jednu ze zkoušek - barvářskou zkoušku honičů (BZH),
barvářskou zkoušku (BZ), zkoušku k vyhledávání,vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře (ZVVZ) nebo honičskou
zkoušku (HZ), s minimálním umístěním ve II. ceně.
 Musí mít minimální hodnocení „velmi dobrý“ na jedné z výstav - mezinárodní CACIB-výstavě, klubové nebo
speciální výstavě, konané pod záštitou FCI v mezitřídě, otevřené, pracovní nebo ve třídě šampiónů.
 Ke zkouškám nejsou připuštěni jako vůdci nebo majitelé psů osoby, které FCI, ČMKU, ČMKJ nebo ČMMJ
vyloučily z účasti na kynologických akcích.
 Minimálně dvě místa jsou rezervována pro zahraniční účastníky. Při absenci zahraničního startujícího může
pořadatel počet do naplnění maximálního počtu startujících doplnit tuzemským psem nebo fenou.
Rozhodčí:
 Na soutěž jsou delegováni nejméně čtyři rozhodčí a jeden vrchní rozhodčí.
 Ve skupině maximálně šesti psů musí posuzovat minimálně dva rozhodčí.
 Rozhodčí navrhuje k delegaci výbor klubu na podnět výcvikové rady. Rozhodčí deleguje ČMKJ.

 V každé skupině rozhodčích může být jeden zahraniční rozhodčí nebo rozhodčí „hostující“, tj. nečlen Klubu
chovatelů honičů.
 Všichni ostatní rozhodčí musí být členy Klubu chovatelů honičů.
 Posuzující rozhodčí i vrchní rozhodčí musí mít aprobaci pro Honičské zkoušky, dle „Řádu pro jmenování a
odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů ČMMJ“.
 Zahraniční rozhodčí musí mít odpovídající platnou aprobaci v členském státě FCI.

DISCIPLÍNY SOUTĚŽE:
1.

NOS

Kvalitu nosu posuzují rozhodčí v průběhu celých zkoušek. Tuto možnost mají rozhodčí zejména, když
hodnotí psa při sledování stopy zvěře, podle toho jestli stopu častěji ztrácí, podle odmlk při hlášení, nebo
také podle rychlosti, s jakou pes dovede sledovat stopu zvěře. Při slabším nosu je obvyklé, že i déle hledá
svého vůdce.
Rozhodčí musí přihlédnout k okolnostem, které mohou práci psa ovlivnit (silné mrazy, mimořádné sucho,
chemické postřiky a nátěry, pokrývky zmrzlého sněhu apod.).

2.

HLEDÁNÍ

Zkouška se provádí na společném lovu. Do leče se může vypustit najednou zpravidla 6 až 12 psů. O počtu psů
rozhodne vrchní rozhodčí. Vůdce při zahájení leče vypustí psa a případně pozvolna prochází lečí. Pes se má
po vypuštění z řemene na příkaz k hledání snažit co nejrychleji najít zvěř. Přitom pes musí vnikat do houštin
a zvěř vyhledávat v prostoru leče. Přítomnost vůdce si pes může ověřit během leče, pokud nehoní zvěř, a dále
se řídit směrem honěné leče. V případě, že se vyskytnou překážky, hlavně při nedostatku zvěře, rozhodčí jsou
oprávněni přidělit psům náhradní práci, tzn., nechají psy hledat v jiném, vhodnějším prostoru. Každý pes
musí absolvovat minimálně 2 leče.
Hlavní chybou je, když se pes zdržuje jen v blízkosti vůdce, vyhýbá se houštinám a krytinám, neorientuje se
podle vůdce a neprojevuje dostatečný zájem o stopy. Pes, který se od vůdce nevzdaluje více než 100 m, aby
hledal ve větším prostoru, musí být hodnocen známkou 0. Pes musí upřednostnit práci na černou, případně
jinou zvěř, ale musí omezit zájem o srnčí zvěř.
Pes, který evidentně zvěř nehledá, ale pouze pobíhá kolem svého vůdce, obdrží známku 0. Známku 0 obdrží
též ten soutěžící pes, který zvěř nehledá, ale pobíhá s jiným psem, či mu dokonce ztěžuje práci.

3.

NAHÁNĚNÍ

Naháněním se rozumí sledování zvěře, případně hlasité sledování teplé stopy zvěře honičem. Práci psa na
teplé stopě posoudí rozhodčí podle hlášení psa. Podle délky odmlky může rozhodčí posoudit kvalitu nosu a
také zkušenost, s jakou pes dovedl svých nosových vlastností využít. Krátké odmlky se nepočítají. Pes má při
nahánění upřednostňovat tu zvěř, která je při naháňkách se psem lovena. Je to hlavně zvěř černá, případně
jelení, liška, apod. Srnčí zvěř pes nahánět nemá. Krátké pohonění srnčí zvěře do 10 minut nemá na snížení
známky vliv. Pokud však pes upřednostňuje srnčí zvěř a honí ji déle jak 10 minut, je hodnocen z nahánění
nejvýše známkou 2. Pokud pes honí tuto zvěř déle jak 30 minut a neuposlechl přivolávací signál, obdrží
známku 0 z poslušnosti. Při kontaktu s divočáky nestačí krátké hlášení a vracení se, pes má při černé zvěři
setrvat a vytrvale hlásit - není žádoucí bezhlavé útočení.
Není chybou, když soutěžící psi sledují zvěř nebo stopu společně nebo společně doléhají na černou zvěř.
Celkově se žádá rychlé hledání a pomalejší vytrvalé nahánění. Chybou je, když pes nejde za zvěří důsledně.
Nejlépe hodnoceni jsou psi, kteří zvěř nahání hlasitě z leče ven.

4.

HLASITOST

U honičů sk. FCI č. VI. se posuzuje jejich vrozená vlastnost psa hlásit pronásledovanou zvěř na čerstvé stopě.
Tato disciplína se hodnotí společně s disciplínou nahánění. Čerstvou stopu zvěře má pes sledovat a soustavně
hlásit. K odmlce dojde, když pes stopu ztratí a když ji znovu najde, hlasitě ji sleduje dále. U honičů sk. FCI
V. je hlášení na stopě chybou a úměrně snižuje hodnocení. Tito honiči musí soustavně hlásit při vizuálním
kontaktu se zvěří.
Známku 4 nebo 3 - obdrží pes obou skupin podle soustavnosti hlášení.
Známku 2 - obdrží pes, který při sledování teplé stopy hlásí jen nepravidelně, zpravidla když se ke sledované
zvěři právě blíží nebo hlásí nepravidelně při kontaktu se zvěří
Známku 1 - obdrží pes, který zahlásí jen krátce, když zvěř vyrazí.
Známku 0 - obdrží pes, který na teplé stopě nehlásí, nebo nehlásí zvěř, kterou má v dohledu vůbec. Dále psi,
kteří hlásí při nejmenším vzrušení naplano - tzv. balamucení.

5.

OCHOTA K PRÁCI NA ČERNOU ZVĚŘ

Pes prokazuje ochotu k práci na černou zvěř výhradně během společného lovu. Prokázat by měl v leči před
rozhodčími schopnost a ochotu pracovat na živé černé zvěři. Hodnotí se podle předvedeného výkonu,
s přihlédnutím k množství a velikosti zvěře, na které prokazoval v leči ochotu. Každý soutěžící pes musí
absolvovat minimálně 2 leče. Pokud nelze objektivně posoudit hodnocení ochoty práce na černou zvěř nebo
černá zvěř v leči nebyla přítomna, může být do dalších lečí vypuštěno i měně, než 6 psů. Maximální počet
lečí je 4. Pořadatel musí podle přihlášených soutěžících psů naplánovat vhodnou velikost jednotlivých lečí.
Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který s mimořádným důrazem staví zvěř v leči, zůstává s ní v kontaktu a
snaží se jí vytlačit z leče na střelce.
Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který zvěř hlásí z větší dálky, zvěř neopouští, ale nemá snahu ji vytlačit
z leče na střelce.
Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který zvěř krátce zahlásí, vrací se k vůdci, po častých povelech jde za
zvěří a setrvává u ní.
Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který zvěř krátce zahlásí, opakovaně se vrací k vůdci, po častých povelech
jde za zvěří a setrvává u ní.
Známkou 0 se hodnotí pes, který černou zvěř, kterou prokazatelně navětřil, zapírá nebo po jejím navětření ze
strachu odběhne od zvěře. Pes, který se bojí divočáků, při kontaktu s nimi ustrašeně odběhne a ani přes
pobízení dál nepracuje.

6.

POSLUŠNOST

Rozhodčí sledují v průběhu soutěže, 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.

7.

CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU

Hodnotí se v lečích. Pes, který se výstřelu bojí, ztratí zájem o hledání, nedá se ze strachu přivolat, je hodnocen z
chování po výstřelu známkou 0.

8.

CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI

Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se rozestaví čelem k leči lesního porostu asi 30 kroků
od sebe. Honci (korona) procházejí lečí a imitují hon. Na pokyn rozhodčích vůdci po řadě asi 2x až 3x
výstřelí do vzduchu. Pes je odložen u levé nohy vůdce, je připoután na vodícím řemeni, který má vůdce přes
rameno a nesmí ho držet rukou, nebo je odložen volně u levé nohy vůdce. Pes, který projeví neklid pohybem,

hlasem nebo potahováním řemenem, má za každou chybu sníženou známku. Pes, který je volně u nohy
neuvázaný, je zvýhodněn vyšším koeficientem.

9.

VYTRVALOST

Disciplína hodnotí kondici a výkon psa. Přitom je nutno přihlédnout k určitým podmínkám, jako je výška
sněhové pokrývky, svažitost terénu, venkovní teplota apod. Pes musí celou soutěž pracovat se zájmem,
nechodit po pěšinách, neztrácet na intenzitě. Nejlépe je možno porovnávat v daných podmínkách výkony psů
navzájem.

10.

ORIENTACE

Orientace je velmi důležitou vlastností, kterou od honičů požadujeme při práci v rozsáhlém a neznámém
prostoru. Pes se musí po ukončení leče vrátit ke svému vůdci nejpozději do půl hodiny. Pokud pes
prokazatelně šel za černou nebo jinou postřelenou zvěří, může se vrátit později. Opožděný návrat však nesmí
znemožnit přezkoušení psa z jiných disciplín v určeném čase soutěže - pokud se tak stane a pes na další
disciplínu nenastoupí, obdrží z ní známku 0.
Známkou 4 se hodnotí pes, který po ukončení leče přijde k vůdci. Nižšími známkami se hodnotí pes, který
k vůdci nepřišel, vrátil se např. na místo vypuštění, k autu apod.

11.

NALEZENÍ NÁSTŘELU

Časový limit: 10 minut
Nástřel se nachází na počátku stopní dráhy ve vyznačeném a pořadovým číslem označeném prostoru (asi 50 x
50 metrů). Rohy prostoru jsou označeny písmeny A, B, C, D.
Na nástřelu je větší množství barvy a jeden úlomek kosti z černé zvěře, označený jako nástřelový a stříž. Na
nástřelu musí být po dobu 5 minut položeny spárky černé zvěře, kterými se značí stopní dráha. Ten, kdo zakládá
stopní dráhu, vyznačí na záznamový list místo nástřelu v rámci čtverce a číslo stopy. Tento list vloží do obálky,
kterou zalepí, označí číslem stopy a časem jejího založení.
Vrchní rozhodčí nechá před každou stopou losovat vůdce psa, který na tuto stopu nastoupí. Losování provádí
vždy vůdce s nejnižším startovním číslem, jehož pes na stopě nebyl zkoušen. Během zkoušení není nikomu
dovoleno se vzdalovat od korony směrem k dalším stopním drahám.
Vylosovaný vůdce se psem na pokyn rozhodčího hledá ve vyznačeném prostoru nástřel. V případě že do 10
minut neoznámí rozhodčímu nalezení nástřelu, otevře vrchní rozhodčí obálku a podle nákresu ukáže vůdci
nástřel.
Nalezení nástřelu neovlivňuje zařazení psa do ceny, ale získává pomocné body.
Známku 4 dostane pes za nalezení nástřelu do 5 minut.
Známku 3 dostane pes za nalezení nástřelu do 7 minut.
Známku 2 dostane pes za nalezení nástřelu do 8 minut.
Známku 1 dostane pes za nalezení nástřelu do 10 minut.
Čas nalezení nástřelu se měří stopkami. V momentě nasazení psa na nástřel se začíná měřit čas na vypracování
stopní dráhy a nalezení černé zvěře na jejím konci. Čas začátku práce se zapíše na záznamní list a oznámí se též
vůdci.
PRÁCE NA POBARVENÉ A SOUČASNĚ ŠLAPANÉ UMĚLÉ STOPĚ ČERNÉ ZVĚŘE
Časový limit: 90 minut
Časový limit na vypracování stopy je 90 minut. Zkouší se na uměle založené pobarvené asi 1500 kroků dlouhé
stopě s minimálně 5 změnami přímého směru, s maximálně 90 stupňovým úhlem bez vratistopy.
Stopa se zakládá spárky ze zadních běhů černé zvěře připevněných k holi, kterou tiskneme k zemi po cca 1
metru a současně se stopou se kape barva - vepřová krev nebo barva černé zvěře, při každém 3. kroku. Na
každou stopu se použije 1/2 litru barvy a ta musí být pro všechny stopy jednoho druhu.
V prvních 2/3 stopní dráhy se položí postupně úlomky kostí z černé zvěře (celkem 5), u kterých jsou označené
markanty, aby nemohlo dojít k záměně. Velikost úlomků je cca 10cm.

12.

Umělá stopa musí být minimálně 12 hodin stará. Na konci každé stopy musí ležet kus černé zvěře, dobře zašitý.
Konec každé stopy musí být označen číslem stopy.
Stopy musí být od sebe vzdáleny minimálně 400 metrů. Doporučuje se, aby vůdci byli vybaveni vysílačkami
nebo mobilním telefonem. Totéž platí pro rozhodčí na začátku a na konci stopy.
Vůdce vede psa na řemeni nebo na volno, pracuje samostatně bez doprovodu rozhodčích. Porušení tohoto
pravidla, případně pomoc vůdci kýmkoliv a jakýmkoliv způsobem (vysílačka, telefon, GPS, ponechání
orientačních značek druhou osobou) má za následek diskvalifikaci psa.
Pes musí dovést svého vůdce až na konec stopy, kde leží zvěř. Není rozdíl v hodnocení, zda pes pracoval jako
vodič na řemeni, vodič na volno, oznamovač nebo hlásič.
Chování psa u střelené zvěře se hodnotí jako samostatná disciplína. Načínání zvěře diskvalifikuje psa ze
soutěže.
Práce končí dojitím vůdce se psem ke kusu. Vracení se po stopě zpět k označeným bodům již není dovoleno, i
kdyby to čas práce umožňoval.
Známkou 4 se hodnotí pes při vypracování stopy do 50 minut.
Známkou 3 se hodnotí pes při vypracování stopy do 60 minut
Známkou 2 se hodnotí pes při vypracování stopy do 80 minut
Známkou 1 se hodnotí pes při vypracování stopy do 90 minut

13.

CHOVÁNÍ U STŘELENÉ ZVĚŘE

Zkouška se provádí výhradně s černou zvěří, která je řádně zašitá a v době zkoušky není zmražená. Zvěř leží na
konci stopní dráhy.
Známkou 4 se hodnotí chování psa ve dvou případech:
1. Pokud provedl úspěšný dosled jako hlásič nebo oznamovač a nenačíná zvěř
2. Pokud provedl úspěšný dosled jako vodič nebo vodič na volno, projeví nebojácnost a vzrušení a
zájem o ulovenou zvěř tím, že ji zaštěkává, kouše - ale nenačíná, škube apod. Pes má zůstat u zastřelené zvěře a
vyčkávat příchodu vůdce, případně zvěř hlásit či oznámit.
Známkou 3 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, ale nejeví o zvěř trvalý zájem, pouze zvěř
očichává, nemá snahu přivést vůdce ke zvěři, ale vyčká jeho příchodu.
Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který projeví malý zájem o zvěř, po ověření kusu odejde k vůdci nebo jde
hledat a po pokynu se vrátí k vůdci nebo kusu.
Známkou 1 se hodnotí chování psa, který o ulovenou zvěř projeví minimální zájem, ale zvěře se nebojí.
Známkou 0 se hodnotí pes, který se bojí ke zvěři přiblížit, zvěř zapře nebo jí načíná, pes se vzdálí z vlivu
vůdce nebo nenajde zvěř v časovém limitu pro vypracování stopy.
Maximální doba zkoušky u kusu je 3 minuty, při projevech nebojácnosti může rozhodčí limit zkrátit.

14.

POČET NALEZENÝCH MARKANTŮ

Za každý nalezený markant se započítává 20 bodů. Aby pes v soutěži obstál, musí vůdce odevzdat rozhodčím
alespoň 2 markanty. Pokud vůdce odevzdá markant z jiné, než své vylosované stopy, je ze soutěže
diskvalifikován.

Speciální honičská soutěž
( pro všechna plemena honičů FCI sk. V. a VI. do 55cm kohoutkové výšky včetně )

Předmět
1. Nos
2. Hledání
3. Nahánění
a) zajíc, liška, ostatní spárkatá mimo zvěře srnčí
b) divočák
4. Hlasitost
a) honiči sk. FCI VI. na stopě
b) honiči sk. FCI V. na viděnou
5. Ochota k práci na černou zvěř
6. Poslušnost
7. Chování po výstřelu
8.Chování na stanovišti
a) na řemeni
b) volně
9.Vytrvalost
10.Orientace
11. Nalezení nástřelu
12. Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané a
současně pobarvené stopě
13. Chování u střelené zvěře
14. Počet nalezených markantů
Nejnižší počet bodů pro cenu
Maximální počet bodů

Nejnižší známka
pro cenu

Koeficient

Maximální
počet bodů

I.

II.

III.

3
3

2
2

2
1

8
5

40
20

3
3

2
2

1
1

3
5

12
20

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

5
5
5
2
2

20
20
20
8
8

3
3
3
3
-

2
2
2
2
-

1
1
1
1
-

2
4
3
4
5

8
16
12
16
20

3

2

1

20

80

3
2
240

2
2
190

1
2
150

5
20

20
100

Známka
za výkon

400

Celkový počet bodů
Výsledná kvalifikace NEOBSTÁL OBSTÁL
Doba nalezení nástřelu:

Čas nasazení psa na stopu:

Čas dosledování zvěře:

Doba práce na stopě:

Počet
bodů

Poznámka

