Mezinárodní zkoušky honičů – CACIT Konojedy 26.11. – 27.11.2011
Zpráva ze zkoušek:
Pro rozšíření plemen na tyto zkoušky se KCHH dohodl na spolupráci a účasti zastřešených plemen s
těmito dalšími kluby ‐ KLUB CHOVATELŮ SLÍDIČŮ, KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ, KLUB CHOVATELŮ
NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA, KLUB CHOVATELŮ JAGDTERIÉRŮ V ČECHÁCH, KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ
a zkoušky se tím pádem staly možností porovnat honičskou práci a styl mnoha různých plemen
loveckých psů.
Ke zkouškám se přihlásilo a také dostavilo celkem 17 pejsků, 7 různých plemen honičů, (2x
porceláne, 2x slovenský kopov, 1x malý modrý gaskoňský honič, 1x basset hound, 1x štýrský brakýř),
4 různých plemen jezevčíků (1x drsnosrstý standard, 1x drsnosrstý trpasličí, 1x dlouhosrstý standard,
1x hladkosrstý standard) a 3 různých plemen terierů (2x stafordšírský bullterier, 1x border terier, 1x
jagdterier). Pohlaví byla zastoupena 8 fenami a 9 psy.
Zkoušky se konaly za velmi příznivého, slunečného a teplého počasí v honitbě Mysliveckého
sdružení Bor Konojedy. Ve velice dobře zazvěřeném revíru absolvovali vůdci a vůdkyně (6) za první
den zkoušek celkem 3 leče.
Před zkouškami nebylo v prostoru lečí členy spolupořádajícího MS loveno, za což jim patří velké
poděkování. Černá zvěř tam měla klid a díky tomu jsme se do ní také ve všech lečích dostali. Leče
ležely na jižním zalesněném svahu, psi prasata postupně v dubových mlazinách obeznávali a vyháněli.
Díky přímému kontaktu s černou zvěří měla většina pejsků, rozdělených do tří 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 (příležitostí měli ale dost). O to více zamrzí špatná muška střelců, kterým prasata utíkala a
tak nakonec na výřadu nebyl žádný ulovený kus černé zvěře.
Druhá leč byla poznamenána velmi smutnou tragédií. Po vyhnání zvěře z leče byl na přilehlé
pozemní komunikaci automobilem usmrcen malý modrý gaskoňský honič, pes Andy od Smutné říčky.
Řidič automobilu ujel. Vůdkyni a majitelce Andyho, paní Monice Svobodové, vyjadřují pořadatelé
ještě jednou upřímnou soustrast. Z pietních důvodů se letos nekonalo sobotní posezení vůdců,
rozhodčích, střelců, honců a korony.
Protože vůdci byli z celé České republiky a ze Slovenska, chtěli jsme v sobotu stihnout splnit co
nejvíce disciplín, aby v neděli bylo možné rozumně zkoušky ukončit a vůdci nemuseli cestovat domů
ještě v noci na pondělí. To se povedlo a v neděli ráno nastoupili vůdci se svými psy na poslední dvě
disciplíny. Ti psi, kteří do přímého kontaktu s černou nepřišli, k „obůrce“ – ochotě k práci na černou
zvěř“ a všichni k disciplíně „vodění na řemeni“. Po zpracování soudcovských tabulek, kontrole
vypočtených bodů, všichni nastoupili k závěrečnému vyhlášení výsledků a předání krásných cen.

Na prvním místě se s počtem bodů 204 umístila v 1. ceně fena standardního hladkosrstého
jezevčíka DENNA z Chromova dvora, majitele a vůdce pana Vlastimila Krippnera. Získala tituly CACIT,
CACT a „Diviačiar“. Druhý se s počtem bodů 204 umístil také v 1. ceně pes ANDY ze Záhořských luk,
plemene jezevčík standard dlouhosrstý, majitelky a vůdkyně paní Lucie Pelákové. Získal tituly res.
CACIT, CACT a „Diviačiar“. Na třetím místě byla fena jezevčíka drsnosrstého trpasličího, VENDULKA
Valentinka, také se ziskem 204 bodů, v 1. ceně s titulem CACT, majitelky a vůdkyně paní Kateřiny
Benediktové. O pořadí rozhodoval věk. Titul „Diviačiar“, který není nárokový, je udělovaný pouze za
mimořádně dobrou práci na černou zvěř, získali ještě pes KARA – Kitáj Irgus „Indy“ plemene
západosibiřská lajka ze Slovenska, majitele a vůdce pana Imricha Füleho, pes ART od Beránka,
plemene rakouský hladkosrstý brakýř, majitele a vůdce pana Davida Hübnera, pes ARTUŠ od Pstruží
říčky, plemene porceláne, majitelky a vůdkyně paní Jany Šmídové a fena ARKA z Tetčíněvské hájenky,
plemene jagdterier, majitele a vůdce pana Jaroslava Řezby. Přehled titulů a bodů dalších pejsků byl již
uveřejněn v závěrečné výsledkové listině.

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. Děkujeme Mysliveckému sdružení Bor Konojedy za propůjčení honitby a organizaci
naháňky. Velice děkujeme i všem štědrým sponzorům.

Pavel Štangl, výcviková rada KCHH, rozhodčí

