
SOUTĚŽÍ ŘÁD – O POHÁR KLUBU CHOVATELŮ JEZEVČÍKU ČR 

(OPK KCHJ ČR) 

CACT 
 

POPIS: 

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

Tato soutěž není zkouškou lovecké upotřebitelnosti. 

Soutěž je vypsána pro všechna plemena jezevčíků (IV. Skupina FCI) se zadáváním čekatelství šampionátu 

práce CACT a v případě souhlasu FCI s navrhováním čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT.  

OBECNÁ USTANOVENÍ: 

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

platné od 1. 4. 2014. 

Titul „Klubový vítěz poháru KCHJ ČR 20xx“ může být přiznán psovi či feně, jehož vlastník je členem klubu, 

dokončil soutěž v I. ceně a umístil se nejvýše v pořadí ze všech psů členů klubu. 

Na této soutěži musí startovat nejméně 6 psů. 

Při rovnosti počtu bodů rozhoduje počet nalezených markantů. Pokud je i počet nalezených markantů shodný 

rozhoduje kratší čas na stopě. 

 

Podmínky účasti: 

 K soutěži se připouštějí jezevčíci, 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 12 měsíců věku. 

 Zúčastnit se mohou pouze psi a feny, kteří před tím úspěšně složili zkoušky z norování, barvářské zkoušky 

a zkoušku s hlasitostí na stopě živé zvěře s minimální známkou 3. 

 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. 

 Výběr psů provede výbor klubu dle interních předpisů KCHJ ČR. 

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.  

 Na soutěž může být pozván minimálně jeden zahraniční rozhodčí z výkonu pro malá plemena. 

 V každé skupině rozhodčích může být jeden zahraniční rozhodčí nebo rozhodčí „hostující“, tj. nečlen 

KCHJ ČR. 

 Všichni ostatní rozhodčí musí být členy Klubu chovatelů jezevčíků ČR. 

 Požadované platné aprobace dle „Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů 

ČMMJ“. Vždy musí platit alespoň jedna z daných aprobací s výjimkou VR, který musí splňovat aprobace 

dle zkoušených disciplín. 

 

 

Předmět 

Aprobace pro jezevčíky a teriéry,  

honiče či ostatní plemena 

1. Práce na pobarvené a současně šlapané stopě BZ, LZ, VZ 

2. Vyhánění zvěře z houštin LZ, VZ, ZVVZ 

3. Odložení BZH, ZH 

4. Vodění psa ZV, PZ, LZ, VZ, HZ, BZH, BZ, ZVVZ 

5. Chování na stanovišti v lese LZ, VZ, ZVVZ 

6. Přinášení kachny z hluboké vody PZ, VZ, VP 

7. Norování – hlasitost ZN 

 

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



PŘEDMĚTY SOUTĚŽE: 

 

1. Práce na pobarvené a současně šlapané stopě 

Časový limit: 60 minut 

Zkouší se na stopě minimálně 20 hodin staré, asi 900 kroků dlouhé, se 4 markanty.  

Vůdce vede psa na řemeni a pracuje samostatně bez doprovodu rozhodčího. Jakákoliv pomoc vůdci psa na stopě 

znamená jeho diskvalifikaci. V časovém limitu 60 minut je třeba dosledovat zvěř a nalézt minimálně dva markanty. 

Hodnotí se počet nalezených markantů. Jeden markant je 25 bodů. 

Markant je připevněn na cca 20 cm dlouhé jehle. Je barevný a označený číslem stopní dráhy (Např. „2“). Jeho 

průměr je přibližně 5 cm. Jehla je zabodnuta cca 10 až 15 cm do země. 

Spárkatá zvěř položená na konci stopy a spárky použité pro založená stopy musí být stejného druhu. Stejný druh 

zvěře musí být použit pro všechny soutěžící. 

Stopa se zakládá spárky ze zadních běhů spárkaté zvěře pomocí hole, dřeváků či kolečka. Současně se kape 

barva ze spárkaté zvěře nebo vepřová krev. Do barvy může být vmíchán trávník. Na jednu stopu se použije 

maximálně 0,5 litru barvy. 

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. 
 

Popis stopní dráhy: 

 Stopa je minimálně 900 kroků dlouhá se dvěma lomy pod úhlem 90 stupňů a její průběh není značen. 

 Nástřel je označen směrovým zálomkem. Po 50 krocích je umístěn první markant.  

 První lože se střiží a s větším množstvím barvy je umístěno přibližně 300 kroků od nástřelu. Na loži se stopa 

lomí pod úhlem 90 stupňů. Druhý markant je umístěn přibližně 30 kroků za ložem. 

 Druhé lože je založeno cca 300 kroků od prvního lože (Tedy přibližně 600 kroků od nástřelu.). Lože je 

založeno stejným způsobem a to včetně lomu pod úhlem 90 stupňů. Třetí markant je umístěn na stopní dráze 

30 kroků za druhým ložem. 

 Po 300 krocích od druhého lože (900 kroků od nástřelu) je na konci stopy umístěn 4 markant. U něj je následně 

položen kus spárkaté zvěře. 
 

 

2. Vyhánění zvěře z houštin 

Časový limit: do 10ti minut  

Ke zkoušce je požadován dostatečně velký a hustý porost, pokud možno dobře zazvěřený. Úkolem této 

discipliny je prověření schopnosti psa vyhledávat živou srstnatou zvěř v lesních podmínkách. K vyzkoušení této 

discipliny jsou vhodné houštiny a mladší lesní kultury, a to i s podrostem. Vyhánění zvěře z houštin je možné 

provádět z odložení nebo přímo od nohy.  

Před započetím disciplíny rozhodčí zaujmou vhodné stanoviště, aby mohli sledovat práci psa v leči i počínání 

vůdce. 

 

Vyhánění z odložení: 

Vůdce si odloží psa před lečí na vhodném místě (proti ústí ochozu, pěšiny nebo jiného vhodného vstupu do leče) 

a poodejde asi 50 kroků na libovolnou stranu podle leče. Dá povel, po němž musí pes jít přímo do leče. Je chybou, 

přiběhne-li pes napřed k vůdci a teprve následně jde do leče. 

 

Vyhánění přímo od nohy: 

Vůdce si vybere u leče vhodné místo a na jeho povel musí pes jít přímo do leče.  

 

Pes má v obou případech prohledávat určenou leč s chutí. Bude-li v leči zvěř, musí nalezenou zvěř hlasitě nebo 

němě vytlačit z leče. Hodnotí se způsob systematické práce psa. Během vyhánění může pes vybíhat z leče, ale musí 

se do ní bez pobízení (bez hlasitého povelu) zase sám vracet. Pokud vůdce naznačuje psovi, že vyhánění pokračuje, 

nelze to slučovat s pobízením psa do leče a snižovat za to výslednou známku. Vůdce může zůstat stát po celou dobu 

provádění discipliny na stanovišti nebo pomalu postupovat podle leče a řídit se pokyny rozhodčích. Disciplina se 

ukončí ve chvíli, kdy pes systematicky prohledal celou leč.  

Prokáže-li pes během plnění této discipliny hlasitost, je rozhodčími hodnocena. Je-li však již v průběhu zkoušek 

z hlasitosti ohodnocen, nesmí se tato známka snížit.  

Vyhánění z odložení je zvýhodněno koeficientem 9. Přijde-li pes při vyhánění z odložení napřed k vůdci nebo do 

menší vzdálenosti než je polovina původní vzdálenosti vůdce od odloženého psa, hodnotí se jako od nohy – 

koeficient 7.  

 

Známkou 4 je hodnocen pes, který pracoval podle uvedeného popisu. Prostorově prohledal leč, udržoval si kontakt 

s vůdcem a nemusel být více než 2x pobízen do leče. 

Známkou 3 je hodnocen pes, který nemusel být více než 4x pobízen k práci v leči, leč však systematicky prostorově 

prohledal. 



Známkou 2 je hodnocen pes, který leč sice prostorově prohledal, byl však často pobízen do leče. 

Známkou 1 je hodnocen pes, který byl často pobízen do leče a leč prohledává nesystematicky a pouze při okraji 

před vůdcem. 

Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdce neprokázal ochotu leč prohledat. 

 

Chyby: časté opuštění leče, málo prostorové hledání, časté pobízení a hlasité povely, atd. 
 

 

3. Odložení 

Časový limit: 5+5 minut 

Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného nebo volně. Pes má být odložen na příhodném, 

klidném místě v lesním porostu apod. Vůdce přiváže psa na rozbalený barvářský řemen na místě, které mu rozhodčí 

určí, případně psa odloží volně. Společně pak s rozhodčím skrytě sleduje chování psa. Po 5 min. pak vůdce vystřelí 

a vyčká dalších 5 min., kdy mu rozhodčí dá povel, aby si došel pro psa. Pokud je pes odložen volně, může mít na 

sobě obojek a volně položený barvářský řemen nebo odložený batoh, kabát apod. 

Známkou 4 se hodnotí pes, který je při odložení klidný a nepohne se z místa. Nižšími známkami se hodnotí 

různé projevy neklidu, štěkání, kňučení, trhání se na řemeni, snahu odejít z místa. Není chybou, když se pes po 

výstřelu posadí nebo postaví, ale jinak zůstane na místě. 

Pokud pes opustí místo odložení a odejde k vůdci, hodnotí se známkou 0, rovněž tak při trhání se na barvářském 

řemeni a stálém štěkání nebo hlasitém kňučení.  

Volné odložení je zvýhodněno vyšším koeficientem pro výpočet bodů. Je možno provádět společné odložení 

více psů. V tomto případě musí být mezi psy dodržena minimálně vzdálenost 80 m. Pokud o to vůdce požádá, 

rozhodčí mu musí umožnit odkládat psa samostatně. 

 

 

4. Vodění psa 

Rozhodčí vytyčí v prostoru, kde jsou prováděny zkoušky trasu, která vede přes rozličné terénní překážky (padlý 

strom, mezi keři, přes příkop atd.). Rozhodčím určená trasa by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. 

Psi musí být zkoušeni jednotlivě.  

Vůdce vede psa upoutaného na loveckém vodítku neseném přes rameno nebo na přes rameno zavěšeném 

svinutém barvářském řemeni anebo volně. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.  

Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. 

 

Vodění na řemeni: 

Pes musí jít klidně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. 

Nemá se zaplétat do keřů ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby 

dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře nebo ho správně 

nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v 

ruce, usměrňovat pohyb psa a dávat mu žádné povely.  

 

Vodění volně: 

Pes musí jít klidně těsně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani příliš 

zaostávat. 

 

Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře 

se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí 

omezovat v pohybu. 

 

5. Chování na stanovišti v lese 

Časový limit: 10 minut 

Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se psy jsou rozestavení kolem leče, asi 30 kroků od 

sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího 

vystřelí vůdci po řadě vždy jednu ránu cca po 2 minutách. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů. 

Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je 

hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za 

zdravou zvěří či do leče je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál. 

Tato disciplína se hodnotí za pomoci všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí, kolik 

psů se bude zkoušet najednou. 



6. Přinášení kachny z hluboké vody  

Časový limit: 5 minut  

Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost 

dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený střelec při vhození kachny do 

vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovou zbraní, a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov. 

Pes musí být před započetím discipliny na volno, bez obojku (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou 

kachnu může jít i bez povelu.  

Známkou 4 se hodnotí pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu) a řádně ji vůdci 

předá. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Rovněž není chybou, položí-li kachnu na zem, 

aby ji okamžitě a lépe uchopil a dokončil přinášení. Vůdce setrvá na místě, odkud psa vypustil. Každý 

další povel k přinesení, uchopení, odevzdání nebo nesednutí při odevzdání anebo puštění kachny a 

vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň. 

Známkou 1 se hodnotí pes, který po delším povzbuzování a opakovaných povelech k přinášení vynese kachnu z 

vody na břeh ve směru k vůdci ještě do stanoveného limitu. 

 

 

7. Norování – hlasitost 

Pro tuto disciplínu platí ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ. Posuzuje se upravená 

disciplína b) hlasitost.  

Liška je uzavřena ve 3. kotli. Pes se vypouští cca 1m od vsuku a musí dosáhnout 3. kotle do 2 minut. Hodnotí se 

hlasitost při doléhání na 3. kotel po dobu 2 minut. 

známku 4 – obdrží pes, který vytrvale hlásí u zarážky třetího kotle. 

známku 3 – obdrží pes, který vytrvale hlásí u zarážky třetího kotle s menšími přestávkami. 

známku 2 – obdrží pes, který hlásí u zarážky třetího kotle nejméně polovinu zkušební doby. 

známku 1 – obdrží pes, který hlásí u zarážky třetího kotle méně než polovinu zkušební doby. 

známku 0 – obdrží pes, který nehlásí nebo hlásí mimo zarážku u třetího kotle. 



O pohár Klubu chovatelů jezevčíků ČR (OPK)  
 

 

Předmět 

Nejnižší známky pro 

cenu 
Koef. 

Max. 

bodů 

Z
n

á
m

. 

B
o

d
ů

 Pozn. 

I. II. III. 

1. Dosled na uměle založené šlapané a 

současně pobarvené stopě 

Min. 2 nalezené 

markanty. 
25 100    

2. Vyhánění zvěře z houštin 

a) z odložení 

b) od nohy 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

9 

7 

 

36 

28 

   

3. Odložení a) na řemeni  

b) volně 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

5 

12 

20 
   

4. Vodění psa a) na řemeni  

b) volně 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

5 

12 

20 
   

5. Chování na stanovišti v lese 

a) na řemeni 

b) volně 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

3 

5 

 

12 

20 

   

6. Přinášení kachny z  

hluboké vody 
1 1 1 5 20 

   

7. Norování - hlasitost 3 2 1 5 20    

Nejnižší počet bodů pro cenu 165 150 120 - 236  

Výsledná kvalifikace  cena Celkový počet bodů: 

  


