
Návrh ZŘ pro ohaře – lesní práce  

Návrh ZŘ pro lesní práce byl sestaven z mnoha návrhů, které jsme 

dostali z okresů. V mnoha případech se shodujeme v názorech na práci 

a nebylo těžké připravit z těchto návrhů konečnou verzi. Prakticky všichni 

se shodujeme v tom, že je zbytečné měnit stávající ZŘ a že by stačila 

malá úprava, doplnění a přihlédnut na dnešní podmínky a stavy zvěře. 

Snaha byla doplnit některé vysvětlivky v bodech, které byly často 

příčinou dohadů a nepochopení a vytvořit ZŘ, který by měl delší platnost.  

Disciplíny jsou seřazeny podle tabulky ZŘ. 

Vždy se začíná s disciplínou přinášení lišky přes překážku. 

1) PŘINÁŠENÍ LIŠKY PŘES PŘEKÁŢKU (nic se nemění) 

Časový limit: 3 minuty  

Účelem této disciplíny je zjistit, jak je pes vycvičen a schopen překonávat výškové 

nebo hloubkové překážky s liškou v mordě. 

Na vhodném místě v lese se zřídí umělá překážka podle připojeného nákresu. 

Ohrádka se zhotoví nejlépe ze smrčí. Je 80 cm vysoká. Každá ze tří ohrazených stran je 4 m 

dlouhá. Zepředu je místo stěny 80 cm široký a 60 cm hluboký příkop s kolmými stěnami. 

Stěny ohrádky musí být vypleteny tak, aby pes nemohl jimi prolézt a aby se při přeskoku 

neporanil. Při dešti nebo jiných nepříznivých podmínkách může být v příkopu voda, jinak se 

tam nenapouští. 

Vůdce volně odloží psa (bez vodítka) asi 10 m od příkopu a lišku přehodí přes příkop 

do ohrádky. Příkop s liškou nesmí překročit! Pokud tak učiní, snižuje se výsledná známka o 

jeden stupeň. 

Vůdce nesmí opustit místo, ze kterého poslal psa pro lišku. Pokud tak učiní, snižuje se 

výsledná známka o jeden stupeň. 

Pes musí na rozkaz přeskočit buď ohrádku, nebo příkop, bez váhání uchopit lišku a opět 

nejkratší cestou ji přinést vůdci. 

I s liškou může pes přeskočit, buď příkop, nebo ohrádku. Lišku musí odevzdat vůdci do 3 

minut. 

Překonání překážky, uchopení, přinesení a odevzdání lišky se hodnotí společnou 

známkou. 

Výsledné hodnocení vyhlašuje po poradě s rozhodčími vrchní rozhodčí, nebo 

pověřený rozhodčí. 

Známka 0 se zapíše psovi, který lišku v limitu nepřinese,  

Chyby: Delší ověřování, zvedání hlavy od lišky, nezájem o lišku, zájem o jiné podněty. Každý 

další rozkaz k překonání překážky, tam nebo zpět, na uchopení, přinesení nebo odevzdání 

lišky snižuje známku o jeden stupeň. 

 

Na tuto disciplínu nastupují psi tak, jak byli vylosováni. Zkouší se jako první disciplína. 

Zde je na rozhodčích jakou známku udělí.  

 

 



2) Chování na stanovišti  

nic se nemění, jen doporučujeme disciplínu zařadit vždy jako druhou. Lépe se vyzkouší 

nervová soustava ohaře, nemůže být nijak ovlivněno chování vůdcem a lépe se ohodnotí 

reakce na střílení v dalších disciplínách. V neposlední řadě je větší možnost využít korony na 

naháňku. 

Časový limit: 10 minut 

Tuto disciplínu je třeba co nejvíce přizpůsobit myslivecké praxi. 

Při naháňce má být pes na stanovišti absolutně klidný. Vůdce ho může mít při zkoušení 

připoutaného na vodítku nebo volně odloženého. Pes na vodítku obdrží vždy o jeden stupeň 

nižší známku. 

Pes nepokojný na stanovišti, kňučící, nervózní, který může zradit přibíhající zvěř a 

pes, který uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, se hodnotí známkou 0. 

Pro zkoušení této disciplíny se vůdci se psy rozestaví asi 50 kroků od sebe, např. 

jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí se zdržovat nablízku. 

Disciplína se zkouší 10 minut, každý vůdce vždy asi po 2 minutách vystřelí loveckým 

způsobem, zvěř se však nestřílí. 

Výsledné hodnocení vyhlašuje po poradě s rozhodčími vrchní rozhodčí nebo 

pověřený rozhodčí. 

3) ŠOULAČKA S ODLOŢENÍM Po šoulačce jde vůdce na práci na pobarvené stopě, 

proto je nutné nejprve losovat 

Myslivec má mít při šoulačce na spárkatou zvěř psa vždy při sobě, aby mohl v 

případě postřelení zvěře tuto co nejdříve dohledat. Není při tom rozhodující, zda jde pes 

volně za vůdcem nebo po jeho boku. Způsob šoulání však musí být zcela přirozený a musí 

odpovídat myslivecké praxi. Při šoulání nesmí pes být s vůdcem trvale ve fyzickém kontaktu. 

Na zkouškách musí vůdce předem ohlásit způsob postupu psa rozhodčím. 

Pes má vůdce sledovat pozorně, klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým 

pokynem odložit a stejným uvést do pohybu. Jakékoli nápadnější pokyny vůdce, které 

odporují myslivecké praxi, jsou při šoulačce nepřípustné a snižují známku z výkonu. 

Šoulačka se provádí na aleji nebo cestě směrem od korony, aby psa při práci nic 

nerušilo. Šoulačka má být dlouhá asi 150 kroků, v třetině cesty vůdce psa tiše a nenápadně 

odloží, poodejde asi 15 kroků a nenápadným způsobem ho přivolá a pokračuje v šoulání.  

a) Po dalších 50 krocích jej opět odloží 

odejde nejméně 50 kroků dále a na pokyn rozhodčího se ukryje na 5 minut. Asi v 

polovině zkušební doby jednou vystřelí. Po uplynutí 5 minut, které se počítají od okamžiku 

odložení psa na šoulačce, se vrátí pro psa. Odejde-li po odložení pes z místa do poloviční 

vzdálenosti mezi vůdcem a místem odložením (přibližuje se k vůdci, nebo zpět ke koroně), 

snižuje se známka za výkon až na 1. Přejde-li více jak polovinu vzdálenosti, je hodnocen 

jeho výkon známkou 0.  

Není při šoulání chyba, když vůdce dá psovi nenápadný pokyn tím, že na něho 

pootočí hlavu. 

Chyby: například :hlučné projevy psa v důsledku slabé nervové soustavy, přebíhání z boku 

na bok, vzdalování se od směru šoulání, stálé odkládání a dobíhání, hlasité povely, rychlá 

chůze, neochota psa k odložení, nevyčkání na místě, kňučení. 

4) PRÁCE NA POBARVENÉ STOPĚ SPÁRKATÉ ZVĚŘE  

(časový limit 30 minut) 



Pořadí zkoušených ohařů se losuje. Rozhodčí nebo pomocník, který zakládá stopní dráhu, 

nesmí vědět, kdo na tuto práci bude vylosován. Doporučujeme minimálně 3 rozhodčí. 

    Zkouší se pro všechna lovecká plemena na uměle pobarvené 500 - 600 kroků dlouhé 

stopě spárkaté zvěře (zpravidla srnčí). Pes se přikládá na stopu na LZ a VZ po jejím 

založení, nejpozději do 3 hod. Na memoriálech a klubových VZ se zadáním titulu CACIT 

nejdříve za 2 hodiny a nejpozději do 4 hodin po jejím založení. Na založení stopní dráhy 

může být použito maximálně 0,3 l barvy (zpravidla vepřové krve, nebo barvy ze zvěře; ze 

zooveterinárních důvodů se nesmí použít hovězí krev). Na zkouškách a soutěžích se 

zadáním titulu CACIT 25 ml na 100 kroků stopní dráhy. Přesný čas založení zaznamená 

rozhodčí na lístku, který podepíše a připevní na strom u začátku dráhy. Je zakázáno 

zakládat pobarvenou stopu proti směru stopní dráhy. Asi v polovině se založí pobarvené 

lože a řádně se označí (větvičky s větším množstvím nakapané krve). Do tohoto místa jde 

pes vždy jako vodič na řemeni a musí vůdce dovést k loži bez cizí pomoci. Celkem je stopní 

dráha dvakrát lomená a na jejím konci musí vždy ležet kus spárkaté zvěře, který je dobře 

zašitý, popř. i se zašitým otvorem po výstřelu. Stopní dráhy zakládá rozhodčí (čekatel) s 

pomocníky, kteří odstraňují značky ze stromů. Láhev se zbytkem barvy a pomocné předměty 

se uschovají na konci dráhy přímo u položeného kusu spárkaté zvěře. Dráhy se předem 

vyznačují na stromech zepředu lístky, zezadu vápnem, barvou nebo lístky. Přední značky 

musí pomocník, jak již bylo uvedeno, odebrat. Nesmí je odhazovat po zemi a jejich zbytky 

ponechat na stromech. Lože se řádně označí zezadu pro kontrolu rozhodčího. Vzdálenost 

mezi jednotlivými pobarvenými dráhami v jednom směru je nejméně 150 kroků a to v celém 

průběhu stopní dráhy. Nošení celého kusu spárkaté zvěře při zakládání pobarvené stopy 

může být nahrazeno vlečením spárku z položeného kusu na konci stopní dráhy. Při použití 

spárku se kus na nástřel a lóže nepokládá. 

Jestliže pořadatel zajistí dostatek pomocníků, může se spárkatá zvěř nejprve položit na 

nástřel a odtud se nese k loži, kde se položí na lože (které se založí, jak je uvedeno výše) a 

dále až na konec dráhy. Spárkatá zvěř se přenáší na konci stopní dráhy po vyznačené 

trase. Pořadatel vždy zajistí nejméně jeden kus spárkaté zvěře a na nošení schopné 

pomocníky. 

Způsob vedení psa na pobarvené stopě, nahlášený při losování, nemusí být dodržen při 

vlastní práci a definitivní způsob vedení psa na pobarvené stopě může vůdce oznámit po 

vylosování stopní dráhy. 

Psa je možno vést jako: 

a) vodiče na řemeni 

b) oznamovače, včetně hlasitého oznamovače 

d) hlásiče 

 

a) Vodič na řemeni 

Pes vede svého vůdce na rozvinutém barvářském řemeni nejméně 5 m dlouhém. 

Vůdce drží barvářský řemen na konci a může jej pustit nebo zkrátit jen při překonávání 

překážky, v hustém porostu a pod.. V ideálním případě by měl být pes po celou dobu práce 

na pobarvené stopě zalehlý v barvářském řemeni a s jistotou sledovat stopu přes lože až na 

konec 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 bez toho aniž by byl rozhodčím na tuto skutečnost upozorňován, 

až k položenému kusu zvěře. Výsledná známka se však v tomto případě nesnižuje. 

 

Výkon psa lze hodnotit známkou 4, může-li jej vůdce sledovat volným krokem. Pes by se 

neměl od stopní dráhy vzdálit asi do 20 kroků. Pokud tak nastane a pes se sám viditelně 



opraví, není to chyba. V opačném případě je rozhodčím zastaven a vrácen zpět na stopu, 

každé nasazení se snižuje známka o jeden stupeň. 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. Po celý čas musí být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni zalehlý, 

že sleduje stopu s jistotou. Na pobarvenou stopu se může pes nasadit znovu nejvýše třikrát. 

Každé nové nasazení a vrácení psa na stopu snižuje známku o jeden stupeň tak, že 

vypracování celé stopy až po třetím zbloudění a vrácení se na stopu, hodnotí známkou 1. 

Pracuje-li pes přehnaně rychle a vůdce ho nestačí krokem sledovat, hodnotí se nejvýše 

známkou 2. 

Chyby: pracuje-li pes nezalehlý v řemeni, bloudí, sleduje-li stopy zdravé zvěře, stále je ho 

potřeba pobízet, pracuje-li nervózně a rychle, nezájem o správnou stopu a zvláště její 

dokončení. 

b) Oznamovač včetně hlasitého 

Před započetím této disciplíny ohlásí vůdce rozhodčímu, jakým způsobem mu pes 

oznámí nalezenou zvěř. 

Od nástřelu k pobarvenému loži pracuje pes na řemeni jako vodič. U lože ho vůdce 

vypustí a zbytek dráhy musí pes vypracovat volně. Pes přijde ke kusu, zvěř si ověří a vrátí se 

pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. Rozhodčí na konci dráhy sleduje, zda si pes zvěř 

ověřil. Po příchodu k vůdci musí mu pes dříve ohlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel 

a snažit se vůdce ke zvěři dovést bez spojení vůdce a psa. Pes se musí pro vůdce vrátit do 

5ti minut od vypuštění. Rozhodčí, který jde od lože za vůdcem, oznámí zahájení dosledu 

(dříve domluveným způsobem) rozhodčímu na konci stopní dráhy (např. trubením, 

vysílačkou atd.) Povel signálkou by měl být dán rozhodčím tak, aby nerušil výkon psa. 

Není-li si vůdce jistý jak mu pes oznamuje, že spárkatou zvěř našel, může jej do 10ti minut 

přivolat, čas se počítá od vypuštění od lože. Dále pes pracuje jako vodič s tím, že se známka 

sníží o jeden stupeň. Na konci pobarvené stopní dráhy se příchod psa a jeho ověření 

zvěře neoznamuje troubením ani jiným způsobem. Zda pes u zvěře byl či ne, zde se 

nechává prostor pro spolupráci vůdce se psem. V případě že ohař přejde lože, 

rozhodčí ho zastaví a odvede ho zpět k lóži. Ohař musí od lože pokračovat 

v nahlášeném provedení práce až k dovedení ke kusu. Navrácení na lože není 

považováno za chybu.  

Hlasitý oznamovač se zkouší obdobně, jen s tím rozdílem, že pes musí po vrácení se 

k vůdci oznámit nalezení zvěře hlášením. Rovněž ani v tomto případě rozhodčí u kusu  

neoznamuje signálem, zda pes zvěř ověřil nebo ne. 

Mírné povzbuzování psa při práci oznamovače, včetně HO není chybou. 

Chyby: Nahlásí-li rozhodčí, který je na konci pobarvené stopní dráhy, ţe pes u kusu 

nebyl, a přesto vůdce jej jako oznamovače, nebo hlasitého oznamovače vyuţil a ten jej 

ke kusu úspěšně dovedl, bude hodnocen sníţením známky o dva stupně. 

Další chyby: Nejisté vedení ke zvěři. Neoznámí-li nalezenou zvěř vůdci způsobem, který 

vůdce rozhodčím předem ohlásil, nemůže se práce hodnotit jako práce oznamovače. 

 

 

c) Hlasič 



Pes po přiložení na nástřel pracuje k loži na řemeni jako vodič. U lože vůdce psa 

vypustí a ten pracuje dále jako hlásič, tzn., že zbytek pobarvené dráhy musí vypracovat 

samostatně a do 5 minut po vypuštění začít hlásit nalezenou spárkatou zvěř a v hlášení 

pokračovat až do doby, kdy k němu vůdce přijde. Psa nelze žádným způsobem povzbuzovat 

nebo nutit hlásit. Nepovažuje se za chybu, jsou-li v hlášení krátké pomlky. Selže-li pes jako 

hlasič, nebo mine pobarvené lože, postupuje se jako u oznamovače. 

Pes musí hlásit až do příchodu vůdce ke zvěři. Odejde-li vůdce od lože k 

hlásícímu psu a ten pak hlásit přestane, nebo nehlásí u zvěře, nebo od ní odejde, je pes 

hodnocen známkou 0.  

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.  

Jako oznamovač (včetně hlasitého) a hlasič může být pes vypuštěn 2x. Čas 5 

minut se však počítá od prvního vypuštění. Známka za druhé vypuštění se nesnižuje. 

Když pes vedený jako oznamovač nebo hlásič místo oznámení nebo hlášení nalezené zvěře 

tuto zvěř vůdci přinese, práce se ukončí a hodnocen je jako vodič na řemeni se snížením 

známky o jeden stupeň. Pokud pes vedený jako oznamovač nebo hlásič nalezenou zvěř 

místo pouhého ověření poponese (do 20ti  kroků) a dále pracuje již bezchybně, není to 

považováno za chybu. Podmínkou je, že vůdce musí bezpečně ke kusu dovést, v případě 

oznamovače, nebo u něj hlásit v případě hlasiče. 

Pokud ohař odnese kus dál jak dvacet kroků, snižují se známky podle vzdálenosti. 

Pokud ohař odnese kus za poloviční vzdálenost mezi lóžem a koncem stopní dráhy, 

tam kus odloží a dále by prováděl oznámení, tato práce se ukončí a hodnotí známkou 

0. 

Způsob hodnocení „ověření kusu zvěře“ na konci stopní dráhy – Za ověření se 

považuje, jestliže pes přijde přímo ke kusu nebo ji jen ověří nosem. Není nutný fyzický 

kontakt.  

 

5) Vlečka s liškou v lese  
Před započetím disciplíny vlečka s liškou a zajícem se pořadí zkoušených ohařů 
losuje. 
 
Hodnotí se vlečka a přinášení (poznámkou do předmětu přinášení).   

Časový limit: 10 minut  

Vlečka s liškou se zakládá tažením lišky v lesním porostu s dvěma oblouky na 

vzdálenost 300 kroků. Rozhodčí, který vlečku zakládá, ponechá zvěř ležet přesně na konci 

stopní dráhy, odejde v přímém směru a ukryje se tak, aby ho pes neviděl ani nenavětřil. 

Pořadatelé vyznačí všechny dráhy liščí stopy (na přední straně stromů od nástřelu) 

vápnem, barvou nebo připevněnými papírky. Na vyzvání rozhodčího přiloží vůdce psa na 

nástřel, označený srstí nebo vlnou. Vůdce může vést psa na šňůře nebo vodítku 20 kroků od 

nástřelu. 

Vůdce po vypuštění nesmí pokračovat ve směru vlečené zvěře. Pokud tak      

učiní, snižuje se výsledná známka min. o jeden stupeň. 

 

Potom ho volně vypustí s posledním povelem k přinesení zvěře. Vůdce může psa 

nasadit na stopu nejvýše třikrát, avšak druhé a třetí nasazení snižuje známku vždy o 1 

stupeň. 



Není důležité, jestli pes dráhu vlečky sleduje pod větrem mimo její průběh, ale měl by 

ji kopírovat a ne bloudit a dráhu vlečky vypracovávat jako dohledávku, ale s jakou dychtivostí 

a ochotou přijde ke zvěři, uchopí ji, a co nejrychleji přinese vůdci. 

Aby pes obstál, musí přinést zvěř do 10 minut bez ohledu na to, byl-li nasazen jednou 

nebo třikrát (čas se počítá vždy od prvního nasazení). Nepřinese-li zvěř ani po třetím 

nasazení, obdrží známku 0 bez ohledu na čas. Známka 0 vylučuje ohaře i na LZ. 

Zvěř k založení vlečky musí být vyspělá a nezávadná. 

Rozhodčí na konci stopní dráhy sleduje výkon psa a po dohodě může signálkou 

dávat znamení, zda pes prokazatelně u zvěře byl (ověřil zvěř, uchopil zvěř a krátce poponesl 

zvěř). Povel signálkou musí být rozhodčím dán tak, aby nerušil výkon psa.  

 

Známku 4 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 4 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 

Známku 3 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 6 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 

Známku 2 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 8 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 

Známku 1 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 10minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení.  

Známku 0 obdrží pes, který zvěř nedonese po 3 nasazení (první nasazení + 2 opravy), nebo 

překročí limit 10 ti minut.  

 

5) Vlečka zajíce v lese 

 Zkouší se stejně jako u vlečky s liškou.  
 
Časový limit: 10 minut  

Obě disciplíny se zkouší a hodnotí samostatně. 

Vzdálenost mezi všemi stopními drahami (vlečkami) v jednom směru je nejméně 100 kroků 

a to v celé délce stopní dráhy. Rozhodčí na konci stopní dráhy sleduje výkon psa a signálkou 

dává znamení, pokud pes prokazatelně u zvěře byl (ověřil zvěř, uchopil zvěř a krátce 

poponesl zvěř). Povel signálkou musí být rozhodčím dán tak, aby nerušil výkon psa. 

Vlečka se zajícem v lese je 300 kroků dlouhá, 2x obloukovitě lomená. Zakládá se v lesních 

porostech, na lesních pasekách. Protože jsou stopní dráhy předem vyznačené, nemůže být v 

lese striktně dodržen požadavek zakládat vlečku po větru. Vůdce může vést psa na šňůře 

nebo vodítku 20 kroků od nástřelu. Potom ho volně vypustí s posledním povelem k přinesení 

zvěře. Vůdce může psa nasadit na stopu nejvýše třikrát, avšak druhé a třetí nasazení snižuje 

známku vždy o 1 stupeň. 

 Zajíce musí pes donést do 10 ti minut. Čas se počítá od vypuštění psa při prvním nasazení. 

Neobstojí i psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují. 

Vůdce po vypuštění nesmí pokračovat ve směru vlečené zvěře. Pokud tak učiní, snižuje se 

výsledná známka min. o jeden stupeň. 

 

Známku 4 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 4 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 

Známku 3 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 6 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 



Známku 2 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 8 minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 

Známku 1 obdrží pes, přinese - li zvěř vůdci do 10minut včetně a pes nebo vůdce neporuší 

některé ustanovení, které ovlivní hodnocení. 

Známku 0 obdrží pes, který zvěř nedonese po 3 nasazení (první nasazení + 2 opravy), nebo 

překročí limit minut, které ovlivní hodnocení.  

  

Pořadí zkoušených ohařů na práci vlečka se zvěří srstnatou a s liškou se losuje. 

Rozhodčí, nebo čekatel, který zakládá vlečku, by neměl vědět, kdo na tuto práci bude 

vylosován. 

6) Vyhledávání zvěře v houštinách 

časový limit 3 minuty 

Pes má prohledat houštinu co nejhlouběji a do stran, zvěř vyhledat a z houštiny 

vyhnat. Na písknutí se má dát odvolat. Zvěř v houštině nemá vystavovat, ale vyvstalou má 

hlasitě sledovat až ven z houštiny. Střelenou zvěř může bez rozkazu přinést. Nepočítá se za 

chybu, chytne-li pes při naháňce zvěř, bezchybně ji přinese a odevzdá. Z chování psa musí 

být zřejmé, že reaguje na povely svého vůdce. Hlasité sledování zvěře se zapíše do průkazu 

původu i do soudcovské tabulky, nemá však vliv na hodnocení výkonu psa. 

Není přípustné, aby se všichni psi zkoušeli v jednom místě. 

Chyby: časté pobízení, časté vybíhání z houštiny, hledání na pokraji houštiny, 

nereagování na povely vůdce, daleké prohánění zvěře.  

Úkolem této discipliny je prověření schopnosti psa vyhledat zvěř v lesních podmínkách. K 

vyzkoušení této discipliny jsou vhodné houštiny a mladší lesní kultury a to i s podrostem. Pes 

má prokázat po dobu 3 minut, že je schopen přidělený terén prohledávat. Vůdce po celou 

zkušební dobu může psa pobízet, není podstatné, kolikrát pes prohledávaný terén opustí, ale 

s jakou ochotou se tam vrací. V případě, že jde za zvěří, která není poraněná, by se měl do 

10ti minut vrátit ke svému vůdci. 

7) slídění 

(časový limit: 5 - 10 minut). 

Slídění se zkouší v řídkém lese s travnatým porostem nebo v zatravněných 

pasekách. Pes musí při slídění hledat před vůdcem. Není chybou, hledá-li ve vzdálenosti 50 

kroků, musí být ale v dohledu vůdce. 

Přijde-li pes při slídění na drobnou zvěř, musí zůstat absolutně klidný. Po jejím 

vyběhnutí vůdce zvěř střelí a pes ji musí přinést. Pokud pes na zvěř nepřišel, vůdce na 

pokyn rozhodčího vystřelí. Vůdce může psa při slídění usměrňovat jemným ne však častým 

pískáním. 

8) Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře 
Časový limit: 10 minut 
 
Hodnotí se dohledávka a přinášení (poznámkou do předmětu přinášení).   

   

Zkouší se v lesním porostu stejně jako disciplína „Dohledávka pohozené zvěře pernaté a 

srstnaté“ na PZ (platí časové limity). 



“Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře“. Každý předmět se zkouší 

samostatně. Aby pes obstál, nesmí mít ze žádné disciplíny známku 0. Dosažené výsledky z 

každého předmětu se zapisují do soudcovské tabulky poznámkou. Vypočtený průměr pak 

tvoří výslednou známku z disciplíny „Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté 

zvěře“. 

Nedohledá li zkoušený pes pohozenou zvěř do 10 minut, obdrží známku 0 a je z dalšího 

zkoušení vyloučen. V tomto případě je rozhodčí povinen ukázat vůdci, kde zvěř v krytině leží. 

Známku 4 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 4 minut.  

Známku 3 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 6 minut.  

Známku 2 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 8 minut.  

Známku 1 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 10 minut.  

 

9) Dohledávka pohozené lišky 
 
Časový limit: 10 minut 
 

Zkouší se v lesním porostu stejně jako disciplína „Dohledávka pohozené zvěře 

pernaté a srstnaté“ na PZ (platí časové limity). 

Známku 4 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 4 minut.  

Známku 3 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 6 minut.  

Známku 2 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 8 minut.  

Známku 1 dostane pes, který pohozenou zvěř dohledá a odevzdá do 10 minut.  

10) Nos 

Jestliže LZ kvalifikuje psa v určitých případech, jako lovecky upotřebitelného, je třeba na 
těchto zkouškách také hodnotit kvalitu nosu. Posuzuje se po celou dobu LZ.  
 
11) Vodění na řemeni 
 
Na LZ, VZ a memoriálech se vodění na řemeni zkouší v lese, v tyčovině. Pro posuzování 
této disciplíny, je pro všechny zkoušené psy přibližně stejný terén. Trasa může vést přes 
rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.). Rozhodčí sleduje vůdce 
se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém 
barvářském řemeni. 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 těsně 
kolem několika keřů nebo stromů, několikrát se otočí na levou a pravou stranu, aby 
dokázal, jak pes zvládá vodění na řemeni. 
Chyby:  Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně 
nenásleduje, obdrţí za kaţdou chybu o jeden stupeň sníţenou známku. 
 
12) Poslušnost 
 
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní disciplíny při předvádění psa. Pes musí ochotně a 

okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vedoucího. Aby 

utvrdil vůdce psa v klidu před zvěří nebo po výstřelu, může používat tiché, ale ne moc časté 

povely. Nereaguje-li pes ihned na povel svého pána, považuje se to za chybu v poslušnosti. 

Pes, který z jakýchkoli příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, 

vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10 ti minut se 

nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. 



Chyby: časté opakování povelů a jejich neochotné plnění.  

 

 

 
 

 

 

 


