
SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO  

ZKOUŠKU HLASITOSTI NA STOPĚ A CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU 

(Sfk - Sp KCHJ ČR) 
 

POPIS: 

Tuto soutěž organizuje Klub chovatelů jezevčíků České republiky ve spolupráci s ČMKJ.  

Tato zkouška je zkouškou vloh, na které se prokazuje  klidem po výstřelu a posuzuje kvalita nosu, ochota, jistota a 

hlasitost na stopě zajíce v polní honitbě.  

Tato zkouška není zkouškou lovecké upotřebitelnosti. 

Zkouška je vypsána pro všechna plemena jezevčíků IV. skupiny FCI.  
 

OBECNÁ USTANOVENÍ: 

Pokud není uvedeno jinak, platí pro tyto zkoušky "Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů"  

platné od 1. 4. 2014. 

 

 

Podmínky účasti: 

 K soutěži se připouštějí jezevčíci, kteří jsou zapsáni v plemenné knize členského státu FCI, plemenné knize 

států, které mají s FCI dohodu o spolupráci. 

 Zkoušky se mohou zúčastnit psi a feny od 10 měsíců věku. 

 Ke zkouškám nejsou připuštěni jako vůdci nebo majitelé psů osoby, které FCI, ČMKU, ČMKJ nebo ČMMJ 

vyloučily z účasti na kynologických akcích. 

 Výběr psů provede výbor klubu dle interních předpisů KCHJ ČR. 

 

Rozhodčí:  

 Na soutěž jsou delegováni nejméně dva rozhodčí na skupinu a jeden vrchní rozhodčí. 

 Požadovanou je platná aprobace k posuzování alespoň jedné ze zkoušek jezevčíků a teriérů ZV, LZ, PZ 

nebo VZ, dle „Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů ČMMJ“. 

 Zahraniční rozhodčí musí mít odpovídající platnou aprobaci v členském státě WUT. 

 Rozhodčí navrhuje k delegaci výbor klubu na podnět výcvikové rady. Rozhodčí deleguje ČMKJ. 

Rozhodujícím kritériem pro výběr je odborná kvalifikace a zkušenost s daným typem zkoušky. 

 Na zkoušky může být pozván zahraniční rozhodčí z výkonu pro jezevčíky. 

 V každé skupině rozhodčích může být jeden zahraniční rozhodčí . Všichni ostatní rozhodčí musí být členy 

Klubu chovatelů jezevčíků ČR. 

 

Počty psů a rozhodčích:  

 Maximální počet psů na soutěži je 24.  

 Ve skupině může být maximálně 12 psů.  

 Jednu skupinu musí posuzovat minimálně tři rozhodčí. 

 
PŘEDMĚTY SOUTĚŽE: 

 
A, Chování po výstřelu - Schussfestigkeitsprüfung (Sfk) 
 

1. Přezkoušení chování po výstřelu musí vždy předcházet přezkoušení hlasitosti na stopě. 

2. Před začátkem zkoušky pověřená osoba vystřelí na pokyn rozhodčích dvě brokové rány, aby si všichni 

zúčastnění psi zvykli na střelbu.  

3. Psi jsou zkoušeni jednotlivě na poli, louce, případně jiném vhodném pozemku. 

4. Chceme-li zkoušet chování po výstřelu, musí pes volně hledat (slídit) ve vzdálenosti ne menší než 30 metrů 

od vůdce (střelce). Pokyn ke dvěma brokovým výstřelům dá rozhodčí během volného hledání. Psi, kteří se 

výstřelu bojí, jsou znovu přezkoušeni nejdříve po 30 minutách. Psi, kteří se po ráně plazí, třesou se nebo se 

pokoušejí schovat, ve zkoušce chování po výstřelu neobstáli. 

5. Pes, který neobstál v chování po výstřelu, ve zkoušce hlasitosti nemůže pokračovat. 



B, Hlasitost na stopě - Spurlautprüfung (Sp) 
 

Všeobecně 

 Zkouška hlasitosti na stopě je zkouškou vloh. Kritériem zkoušek v polní honitbě je používání nosu k nalezení 

stopy zajíce, hlasitost na stopě, chuť ke sledování stopy a jistota na stopě. 

 Zkoušený pes nesmí zajíce vidět. 

 

Provedení zkoušky 

1. Rozhodčí, vůdci a pomocníci postupují v rojnici prohledávaným terénem (ploužení). 

2. Po zvednutí zajíce, se vůdce psa na pokyn rozhodčího odebere do blízkosti zaječí stopy a nasadí psa na stopu. 

Rozhodčí musí vůdce instruovat a ukázat směr úniku zajíce. Rozhodčí může psa a jeho vůdce při nasazení na 

stopu podpořit. Pes musí stopu zachytit a hlasitě sledovat. Jakmile pes stopu zachytí, musí vůdce zůstat stát na 

místě. Psa může vůdce následovat pouze na pokyn rozhodčího. 

3. Každému psu náleží jeden zajíc, aby prokázal hlasitost na stopě. Rozhodčí mohou pro lepší posouzení práce 

poskytnout psu dalšího zajíce. Psům, kteří ani po druhém zajíci neprokáží hlasitost na stopě, mohou rozhodčí, 

dle vlastního uvážení, umožnit zkoušku na třetím zajíci. Počet poskytnutých zajíců se řídí zazvěřením  

honitby. 

 

Hodnocení práce 

1. Byl-li pes zkoušen na dvou zajících, platí lepší hodnocení. Pokud pes prokáže hodnotitelnou práci až na 

třetím zajíci, pak nemůže být hodnocen v I. ceně. 

2. Při hodnocení prací se musí brát zřetel na terénní a povětrnostní podmínky. 

 

Požadavky pro zadání známky „4“ 

1. Známka 4 z „Nosu“ smí být zadána jen tehdy, pokud pes za normálních podmínek, rychle a přesně sleduje 

zaječí stopu na vzdálenost cca 400 metrů. Na tuto disciplínu musí být kladen zvláštní důraz, protože psi, kteří 

i při dobrém větru stopu opakovaně ztrácejí, mají obvykle slabší nos. 

2. Známka 4 z „Hlasitosti na stopě“ smí být zadána jen tehdy, když pes soustavně hlásí zaječí stopu. Přerušení 

hlášení při sejití ze stopy se nehodnotí jako chyba. Pes musí být slyšet z dostatečné vzdálenosti. Psi, kteří jsou 

hlasití i při sejití ze stopy, nemohou být hodnoceni známkou 4. Domnívají-li se rozhodčí, že je pes tzv. 

balamutil, musí být přezkoušen v nezazvěřené části honitby. Pokud se tato domněnka potvrdí, pes ve zkoušce 

neobstál. Tento důvod se musí zapsat do soudcovské tabulky. 

3. Známka 4 pro „Chuť ke sledování stopy“ se smí zadat jen tehdy, když se pes snaží jednou navětřenou stopu 

neustále sledovat. Při přeražení oblouku stopy, má dát svým chováním najevo, že chce stopu opět najít a dál 

sledovat. 

4. Známka 4 za „Jistotu na stopě“ se smí zadat jen tehdy, když pes stopu sleduje jistě a bez přerušování. 

5. Hodnocení jednotlivých disciplin je odvozeno od hodnocení známky 4 a úměrně se snižuje. 

6. Práce pod 100 metrů se nehodnotí. 
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Pozn. 

I. II. III. 

1. Chování po výstřelu obstál obstál obstál - - obstál / neobstál  

2. Nos 4 3 2 10 40    

3. Hlasitost  4 3 2 9 36    

4. Chuť ke sledování stopy  3 2 2 3 12    

5. Jistota na stopě 3 2 1 3 12    

Nejnižší počet bodů pro cenu 94 69 47 - 100  

Výsledná kvalifikace  cena Celkový počet bodů: 

 


