VI.ročník Memoriálu Dr.Urbana
Termín a místo konání: ‐ 21.10.2006, OMS Klatovy
Dne 21.10.2006 proběhl již 6.ročník Memoriálu Dr.Urbana.Zkoušky byly
uskutečněny pod záštitou OMS Klatovy v honitbě mysliveckého sdružení
Vlastějov.Toto myslivecké sdružení hospodaří v katastru obcí Hartmanice a
Petrovice u Sušice na výměře 2.630 ha.
Rozhodčí pro posuzování Memoriálu byli vybráni po konzultaci s
jednatelem OMS Klatovy p.Martinem. Vrchní rozhodčí byl p.Mojmír
Kabát,dále byli přizváni p.Pavel Nejdl a p.Luboš Rendl.Veterinární přejímku
psů provedl p.MVDr. Ludvík Mikoška ze Sušice.

Sraz účastníků Memoriálu byl na chatě MS Vlastějov. Zde bylo provedeno
zahájení Memoriálu včetně rozlosování jednotlivých psů a jejich vůdců.
Následně byl proveden přesun do honitby kde byly provedeny jednotlivé
disciplíny. Posuzovalo se podle nového zkušebního řádu. Zázemí v honitbě
zajišťovala skupina lidí z řad členů MS Vlastějov. Bylo možno se zde
občerstvit/klobásky z udírny,pivo,limo…/.
Zpráva vrchního rozhodčího :
Zkoušky byly dobře připraveny a zabezpečeny pomocným personálem, terén
odpovídal podmínkám v praxi, stopy správně označeny, položeny a jejich
průběh dobře značen. Organizace celé soutěže byla vedena podle
mysliveckých zásad a tradic. Zazvěření ve zkouškové lokalitě slabé. Rozdílná
úroveň vůdců ve vedení a ovlivňování psů, projevila se praktická zkušenost
při výkonu práva myslivosti. Celkové chování vůdců bylo na požadované
úrovní, nebyly podány žádné protesty ‐ dodržovány myslivecké zvyky a
tradice, lovecké signály při úspěšném dosledu. Jeden přihlášený účastník se
nedostavil z důvodu poruchy vozidla na cestě ke zkouškám. Omluva tlf.
Tolik vrchní rozhodčí p.Mojmír Kabát..
A jak to vidím já :
Klasické disciplíny byly vcelku na slušné úrovni.Největší problémy dělala
praktická část,tedy to co po psovi chci aby dělal v honitbě:
Chování u kusu: zde vypadl jeden pes,ZSL,byl hodnocen známkou 0.Tento
pes nejevil vůbec žádné známy chuti se ke kusu/divočák 60 kg/
přiblížit.Neustále někde hledal něco jiného,ale na kus nereagoval.Sice to
vypadalo,že si jde pes "pro vítr"a o kusu ví.Bohužel ho neustále
zapíral.Dokonce jme šli tak daleko,že na pokyn vrchního rozhodčího byl pes
upoután znovu na řemen s tím aby vůdce došel ke kusu "natvrdo"tedy na
řemeni.Nic,pes se vzpouzel,měl evidentně z divočáka strach.Zde se projevila

nedocvičenost psa a dá se říci,že svůj podíl na to má i nezkušenost mladého
vůdce.Mě osobně to velice mrzí neboť to je jeho první pes a přijel až
Havířova!!
Dosled kusu na nepobarvené stopě : zde vypadl druhý pes,BH,nedokončená
stopa v časovém limitu tedy hodnocení dosled 0.Na nástřelu pes lehce
reagoval,ale po ujití 50 m/to znamená,že již nebylo vidět značení na
stromech/pes přestal pracovat.Neustále se zaplétal do řemenu,o stopu
nejevil žádný zájem.Byl znovu nasazen na stopu a vše se opakovalo.Zde by
jsem řekl,že i vůdce byl "tak nějak vlažný".Po cca 20 minutách kdy se nic
nedělo a vypadalo to,že to oba vzdají a psa odvolají,nastoupil opět vrchní
rozhodčí pan Kabát.S vůdcem a psem metr po metru vypracovávali stopu až
se dostali tak zhruba do půlky stopní dráhy//350 m/.V tom zazněla trubka
rozhodčího a časový limit vypršel.Co k tomu říci?Nedocvičenost?Špatný den
psa?Špatný den vůdce?Tento pes již zkoušku BZH má.Já sám se pohybuji po
honitbě s bassetama, vím,že to nejsou při dosledu žádní divoši, ale o to jsou
více spolehlivý,Stopu vypracovávají pomalu,ale zbytečně ze stopy
nescházejí.Projevují o stopu zájem i když v porovnání například s brakou jsou
to "vlažouní".
Tento pes byl z Prahy,možná,že by mu prospěla častější návštěva nějaké
honitby,případně více práce na založené nepobarvené stopě.Zde si
myslím,že je pochybení vůdce ‐ více cvičit stopu. Je mě jasné,že v Praze se
těžko sežene škára/kůže/ z divočáka,ale spárky se dají sehnat určitě i v
Praze. V mrazáku vydrží i rok.Důležité je aby na konci stopní dráhy vždy něco
bylo.
Stačí i ten spárek.
Na druhé straně je nutno vyzvednout práci Frony z Větrné vsi/štýrská
braka/,vedenou Petrem Pořádkem.Tato fena vypracovala stopu způsobem
"start ‐ cíl",velmi vysokým tempem a bez jediné odchylky.Právem si proto
došla pro vítězství a titul CACT.Práce braky jezevčikovité, vedenou Liborem
Penou,byla na slušné úrovni, ale bohužel jednou dala přednost čerstvé srnčí
stopě a spadla tím pádem do II.ceny.Titul res.CACT nebyl zadán.
Na třetím místě se umístil norský losí pes šedý vedený Pavlem Stanglem.
Celý Memoriál proběhl na slušné úrovni.Co mě,ale nejvíce trápí byl přístup
některých lidí. Jak z následujících tabulek zjistíte bylo přihlášeno 8
psů.Memoriál absolvovalo 5 psů.Jeden čas jsem měl skutečně přihlášeny 3
psy!!!Někdo zavolal,že se mu hárá fena,někomu se zranil pes ‐ to se dá ještě
pochopit,ale když někdo zavolá,že mu má přijet návštěva…….tak to je
vrchol.Zde vidím svojí chybu.Od příštích zkoušek budu vybírat zároveň s
přihláškou i startovné.Po zaplacení startovného bude teprve pes
zaregistrován jako pes,který je přijat na zkoušky..

V našem klubu bývá zvykem,že je na zkouškách každý vůdce a jeho pes
odměněn nějakou cenou. Ty ceny se musí někde sehnat,něco stojí a shánějí
se průběžně několik týdnů před zkouškami.Je opravdu veliký rozdíl shánět
ceny pro 8 vůdců než pro 5 vůdců.Počítá se s osmi,ale zároveň se počítá i se
startovným od 8 vůdců.Když vám, ale přijede 5 vůdců a zaplatí startovné
místo 8, tak to už jste ve finančním skluzu a v lepším případě to doplatí klub
v horším případě jste tam nechal svoje peníze a budete se příště hodně
rozmýšlet zda do toho půjdete znovu. To je tak myslím jediná černá skvrna
na VI.ročníku Memoriálu Dr.Urbana.

Jirka Nejedlý

Vítězové Memorialu Dr.Zdeňka Urbana
Rok

Jméno psa/feny
plem.
vůdce
Ejmi z Haberské samoty
Jaroslav Hlava
BH
1990

body poznámka
244

Alma z Brodu nad
1995 Tichou

RR

Vítěslav Herián

212

Aton Vagris

SEH

Roman Urbanec

236 rozhodovalo

Cid Dlouhý Honič

BH

Jiří Nejedlý

236 stáří psa

2001

Dag Dílý den

BJ

Ladislav Kapitán

244

2003

Elvis Hlava rodiny

BH

Jiří Nejedlý

246

2006

Frona z Větrné vsi

BS

Petr Pořádek

216

1999

VI.ročník Memoriálu Dr.Urbana
Datum

21.X.2006

Místo konání

Hořejší Těšov okr.Klatovy

Počet přihlášených psů

8

Počet předvedených psů

5

Rozhodčí

Kabát,Nejdl,Rendl

Jméno psa/feny
Frona z Větrné vai

plem.
BS

vůdce
Petr Pořádek

body klas. poznámka
216 I.c

CACT

Deny od
Pucháren.potoka

BJ

Libor Pena

186 II.c. stopa 3

Akir I. AU Písek

NLS

Pavel Stangl

159 III.c. stopa 2

Biena z Letné

ZSL

Jaroslav Rous

115 neob.

Ares Bassbeauty

BH

Jindřich Kohout

87

chov.u
kusu0

neob. stopa 0

