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VŠEOBECNÁ ČÁST  

1. ÚČEL ZKOUŠEK A DRUHY ZKOUŠEK  

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví 
v § 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. 
Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárod-
ní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou 
zkoušku z výkonu. Prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství České repub-
liky (MZe) č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláš-
ka”), ukládá uživateli honitby používat při výkonu práva myslivosti lovecké 
psy s příslušnou zkouškou z výkonu (dále jen “lovecky upotřebitelné psy”). 
Na základě pověření MZe č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu ze 
dne 1. července 2002 vydaným pod č. j. 6725/2002-5050 *1 je Českomoravská 
myslivecká jednota, z. s. (dále jen “ČMMJ”) pověřena organizováním zkoušek 
lovecké upotřebitelnosti.  

Lovecká upotřebitelnost psů je definována v § 14 odst. 1 vyhlášky a proka-
zuje se splněním disciplín uvedených ve zkušebních řádech ČMMJ pro zkouš-
ky z výkonu loveckých psů (dále jen “ZŘ”), kteří vykonávají činnosti, jež je 
kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. 

Těmito činnostmi se rozumí vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, 
postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře nebo vyhledávání živé 
spárkaté zvěře, anebo dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způso-
bem zraněné spárkaté zvěře, nebo norování. 

Aby pes při zkoušce loveckých psů obstál, musí provedení disciplín odpovídat 
požadavkům zkušebního řádu, a to minimálně výkonu ve III. ceně.; v případě 
složení zkoušky z výkonu norování získávají psi loveckou upotřebitelnost pro 
práci pod zemí, pokud pes obstál. O složení zkoušky psa z výkonu vydá pořa-
datel “Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu” (dále jen “potvrzení o zkouš-
ce”) stanovené podle § 17 odst. 6 vyhlášky, které je opatřeno evidenčním číslem 
ČMMJ a každá organizační jednotka ČMMJ vede evidenci vydaných potvrzení 
o zkoušce podle přidělených čísel. Potvrzení o zkoušce vystavené jejím pořada-
telem je veřejnou listinou. ZŘ je určen pro všechny skupiny loveckých plemen 
ohařů, loveckých slídičů a retrieverů, jezevčíků a teriérů, honičů a barvářů (dále 

*1 Nové pověření č. 4/2014, Č.j.: 61445/2014-MZE-16232
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jen “všechna lovecká plemena”) a jednotlivé zkoušky jsou uzpůsobeny charakte-
ristickým vrozeným pracovním vlastnostem jednotlivých skupin psů. Struktura 
jednotlivých zkoušených disciplín umožňuje mimo prokázání lovecké upotřebi-
telnosti prokázat i vlohy loveckých psů pro potřeby jejich chovu a dále důležité 
vlastnosti potřebné pro praktický výkon práva myslivosti jako např. poslušnost, 
ovladatelnost, spolupráce s vůdcem a tak podobně, bez jejichž naučení a zvlád-
nutí by nemohl být pes dobrým loveckým psem. 

Zkoušky loveckých psů se dělí na: 

I. zkoušky bez přiznání lovecké upotřebitelnosti, kterými jsou: 

zkoušky vloh (ZV ) - nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, ale pro-
kazují se při nich vrozené vlohy a slouží ke kontrole dědičnosti a je význam-
nou zkouškou pro chovatelské kluby. Tento druh zkoušek mohou absolvovat 
všechna lovecká plemena; na zkouškách vloh se zkouší přirozený způsob lovu 
na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští 
zvěř živá pernatá nebo srstnatá z umělého chovu. Zvěř se vypouští ve zcela 
výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo před psy. 
Vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná. Usmrcená 
zvěř se nepoužívá; 

II. Zkoušky praktického lovu (ZPL ) s přiznáním lovecké upotřebitel-
nosti, kterými jsou:

 a) podzimní zkoušky (PZ ) - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitel-
ného pro vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře. PZ se mohou 
účastnit všechna lovecká plemena. Zde se zkouší přirozený způsob lovu 
na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští 
zvěř živá pernatá nebo srstnatá zvěř z umělého chovu. Zvěř se vypouští ve 
zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo 
před psy. Vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná. 
Psi se dále zkouší na předem usmrcené drobné zvěři srstnaté a pernaté; 
není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu, 
odpovídajícího zbarvením zajíci;
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b) lesní zkoušky (LZ ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k 
vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a 
teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a 
dosledu spárkaté zvěře. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena. 
Na LZ se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem 
usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze 
použít dospělého králíka z domácího chovu, odpovídajícího zbarvením zajíci; 

c) zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře u psů s 
kohoutkovou výškou do 55 cm (ZVVZ ) – kvalifikují psa jako lovecky upo-
třebitelného pro vyhledávání živé spárkaté zvěře. Zkouší se zpravidla v lesním 
porostu. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena mimo plemen 
ohařů a psů, jejichž kohoutková výška překračuje 55cm. Na zkouškách se 
zkouší na živé zvěři; 

d) barvářské zkoušky (BZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného 
pro dosled spárkaté zvěře. Zkouší se v lesním porostu. Zkoušek se mohou 
účastnit všechna lovecká plemena. Na BZ se zkouší na předem usmrcené zvě-
ři spárkaté; e) zkoušky z vodní práce (VP ) ohařů - kvalifikují psa jako lovecky 
upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře se specia-
lizací pro lov vodní zvěře. Zkouší se na rozsáhlých vodních plochách. Zkoušek 
se mohou účastnit všechna lovecká plemena. Na VP se zkouší na živé zvěři a 
na předem usmrcené nebo střelené drobné pernaté vodní zvěři; 

f) zkoušky z vodní práce (VP) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelné-
ho k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře se specializací pro lov 
vodní zvěře. Zkouší se na rozsáhlých vodních plochách. Zkoušek se mohou 
účastnit všechna lovecká plemena retrieverů a loveckých slídičů a dále všech-
na plemena loveckých psů, která nemají VP ve svých zkušebních řádech, s 
výjimkou ohařů. Na VP se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené nebo 
střelené drobné pernaté vodní zvěři; 

g) všestranné zkoušky (VZ) - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného 
k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovolu-
je-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních podmínkách. 
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Všestranné zkoušky se konají na poli, v lese a ve vodě. VZ ohařů jsou dvou-
denní. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena. Na zkouškách 
se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, 
kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá pernatá nebo srstnatá zvěř z umělého 
chovu. Zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání 
zkoušek, nikoliv přímo před psy. Vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, 
nesmí být poraněná. Psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři spárkaté 
a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce; není-li k dispozici 
zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu, odpovídajícího zbarve-
ním zajíci; 

h) barvářské zkoušky honičů (BZH ) – kvalifikují psa k dosledu spárkaté 
zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké. 
BZH se konají 1 den a zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena 
mimo plemen ohařů. Na BZH se zkouší na předem usmrcené zvěři (černá 
zvěř); 

ch) honičské zkoušky (HZ) – kvalifikují psa k vyhledávání a dosledu spár-
katé zvěře (vysoké a černé). HZ jsou dvoudenní a zkoušek se mohou účastnit 
všechna lovecká plemena mimo plemen ohařů a psů, jejichž kohoutková výš-
ka překračuje 55cm. Na zkouškách se zkouší přirozený lov živé zvěře (vysoké 
zvěře, černé zvěře, lišky a zajíce) a na předem usmrcené černé zvěři; 

i) individuální honičské zkoušky slovenských kopovů (IHZ -SK) – se 
zkouší při společném lovu na černou zvěř. Zkoušky se skládají z vybraných 
disciplín, které se zkouší na HZ. IHZ-SK jsou zpravidla jednodenní (není-li 
během zkoušek prokázána ochota k práci na černou zvěř, je možno ji vyzkou-
šet druhý den na obůrce); zkoušek se výhradně účastní jedinci plemene slo-
venský kopov; Na zkouškách se zkouší přirozený lov živé zvěře (vysoké zvěře, 
černé zvěře, lišky a zajíce); 

j) předběžné zkoušky barvářů (Pb) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebi-
telného k dosledu spárkaté zvěře. Pb se konají 1 den a mohou se jich účastnit 
všechna plemena barvářů a všechna ostatní lovecká plemena. Na zkouškách 
se zkouší na předem usmrcené zvěři; 
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k) individuální zkoušky barvářů (IHb) – kvalifikují psa jako lovecky upo-
třebitelného k dosledu spárkaté zvěře. IHb se zkouší při lovu zvěře spárkaté v 
případě, že je nutné zastřelený nebo postřelený kus dosledovat. IHb se mohou 
účastnit psi všech plemen barvářů, kteří uspěli při Pb; 

l) zkoušky z norování 

 1) zkoušky nováčků (ZN) – kvalifikují psa pro práci pod zemí. ZN jsou  
 bez kontaktu psa s liškou. Liška je v umělé noře od zkoušeného psa  
 fyzicky oddělena kovovou mřížkou nebo jinou pevnou, pachově a zvu 
 kově propustnou přepážkou. Ke zkouškám z norování je pořadatel po 
 vinen zajistit dostatečné množství lišek. Lišky musí být zdravé a vyho 
 vovat veterinárním předpisům. Použití lišek upravuje zkušební řád; 

 2) individuální zkouška z norování (IZN) – v přírodních a přírodních  
 umělých norách (při praktickém výkonu práva myslivosti). Zkoušek se  
 mohou účastnit pouze plemena jezevčíků a teriérů; 

III. Soutěže a Mezinárodní zkoušky a soutěže, posuzované podle  
mezinárodních zkušebních řádů, jež splňují podmínky pro přiznání  
lovecké upotřebitelnosti nebo bez splnění podmínek pro přiznání lovecké 
upotřebitelnosti, kterými jsou zejména: 

a) Memoriál Richarda Knolla, Memoriál Karla Podhajského, které jsou po-
řádané ČMMJ; 

b) field trial (FT) jarní a letní - polní práce ohařů, kde se zkouší vrozené 
vlohy ohařů, hlavně hledání a vystavování. Soutěží se mohou zúčastnit všech-
na plemena ohařů (stavěcích psů). Na těchto soutěžích se zvěř nestřílí a ani se 
nepoužívá zvěř usmrcená (nesplňují podmínku pro přiznání lovecké upo-
třebitelnosti); 

c) podzimní field trial (PFT) - polní práce ohařů, kde se zkouší vrozené 
vlohy ohařů, hlavně hledání a vystavování v kombinaci s přinášením ulovené 
zvěře. Soutěží se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů (stavěcích psů). Na 
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těchto soutěžích se loví pouze pernatá zvěř (splňují podmínku pro přiznání 
lovecké upotřebitelnosti); 

d) soutěž v přinášení retrieverů (SPR) kvalifikují psa jako lovecky upo-
třebitelného pro lov veškeré drobné zvěře. Soutěž je dvoudenní a mohou se 
účastnit pouze plemena retrieverů; Na SPR se zkouší na předem usmrcené 
drobné zvěři srstnaté a pernaté; 

e) individuální soutěž barvářů (IHb - SOU) - kvalifikují psa jako lovecky 
upotřebitelného pro dosled všech druhů zvěře spárkaté. IHb - SOU se zkouší 
při lovu zvěře spárkaté v případě, že je nutné zastřelený nebo postřelený kus 
dosledovat; soutěže se mohou účastnit jedinci, kteří uspěli při Pb; 

f) ostatní soutěže a mezinárodní zkoušky a soutěže (podle mezinárod-
ních zkušebních řádů např. IKP, zkoušky z polní a vodní práce a podobně), 
které pořádají chovatelské kluby, skládající se z disciplín uvedených v tomto 
ZŘ nebo jim podobných, jimiž se prokazuje použitelnost loveckých psů pro 
potřeby myslivecké praxe nebo chovu, splňující podmínku lovecké upotřebi-
telnosti podle vyhlášky. 

Soutěže pořádané podle soutěžních řádů posuzují rozhodčí pro zkoušky lo-
vecké upotřebitelnosti, soutěžní řád stanoví, jaký rozhodčí a s jakou aprobací 
může konkrétní soutěž posuzovat. 

Při soutěžích lze vzájemně kombinovat pouze zkoušky vypsané pro jednot-
livé skupiny psů, v takovém případě lze zkoušky vloh uskutečnit v týž den jako 
zkoušky lesní nebo speciální vodní práce. 

Stanoví-li to statut soutěže, lze při soutěži kombinovat zkoušku z výkonu 
určenou pro skupinu psů s vybranou dílčí disciplínou, avšak určenou pro tutéž 
skupinu psů. Je zásadně nepřípustné, aby byly při soutěži kombinovány zkouš-
ky různých skupin plemen psů nebo dílčí disciplíny jednotlivých skupin psů. 

2. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Organizátor - ČMMJ, která jako pověřená právnická osoba odpovídá za organizo-
vání, přípravu a provádění zkoušek loveckých psů z výkonu a vede seznam pořadatelů; 
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 Pořadatel - právnická osoba, která se souhlasem ČMMJ zkoušky lovec-
kých psů z výkonu pořádá; jmenuje konkrétní fyzickou osobu (“pověřenou 
osobu”), jejíž povinnosti jsou stanoveny dále; 

 Pořadatelské zajištění - fyzické osoby z řad uživatele honitby, v jehož ho-
nitbě se s jeho souhlasem zkoušky konají, nebo pořadatele; 

 Ředitel zkoušek - pořadatelem určená fyzická osoba, zpravidla zástupce 
z řad uživatele honitby, který si zabezpečí potřebný počet pomocníků k pořa-
datelskému zajištění; 

 Pověřená osoba - pořadatelem určená fyzická osoba musí mít takové te-
oretické a praktické znalosti o zvířatech a zvěři, aby byla schopna: 
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu loveckých psů a 
zvěře, 
b) zjistit změny v chování loveckých psů a zvěře, 
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody lovec-
kých psů a zvěře, 
d) kvalifikovaně manipulovat s loveckými psy a zvěří, 
e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení, 
f ) dbát na dodržování nadřízených norem a předpisů (Zákon na 
ochranu zvířat, Zákon o veterinární péči atd.) a na dodržení vnitř-
ních předpisů ČMMJ (ZŘ, Řád pro jmenování a odvolávání rozhod-
čích z výkonu loveckých psů1), atd.) k provádění zkoušek loveckých 
psů z výkonu; 

 Vlastník psa – fyzická nebo právnická osoba, která má ke psu vlastnické 
právo a je oprávněna se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně 
nakládat a jiné osoby z toho vyloučit; 

Držitel psa – fyzická nebo právnická osoba, které byl pes vlastníkem svěřen; 

Vůdce psa – fyzická osoba, která psa na zkouškách z výkonu loveckých psů 
předvádí, bez ohledu, zda je i jeho vlastníkem nebo pouze držitelem; vůdce 
psa musí být v den konání zkoušek z výkonu loveckých psů starší 15 let; 



8

Povel – jakýkoliv ústní povel vůdce psa, písknutí, syknutí, zakašlání nebo 
různé úkroky nebo pohyby, kterými na sebe vůdce psa upozorní; 

Čekatel na funkci rozhodčího – fyzická osoba, která splnila podmínky pro 
to být čekatelem na funkci rozhodčího z výkonu loveckých psů stanovené řá-
dem upravujícím jmenování a odvolávaní rozhodčích1), a jehož oprávnění a 
povinnosti jsou uvedeny v tomto zkušebním řádu a zkušebních řádech pro 
jednotlivé zkoušky z výkonu loveckých psů; 

Rozhodčí - fyzická osoba, která splnila podmínky pro to být rozhodčím z 
výkonu loveckých psů stanovené řádem upravujícím jmenování a odvolávaní 
rozhodčích1), a jehož oprávnění a povinnosti jsou uvedeny v tomto zkušeb-
ním řádu a zkušebních řádech pro jednotlivé zkoušky z výkonu loveckých psů; 

Vrchní rozhodčí - fyzická osoba, která vykonává funkci rozhodčího z vý-
konu loveckých psů více jak 5 let, je uveden v platném seznamu rozhodčích, 
vydaném ČMMJ pro příslušný rok, má nejméně 3 roky aprobaci požadova-
nou pro zkoušky, kde má působit jako vrchní rozhodčí, a jehož oprávnění a 
povinnosti jsou uvedeny v tomto zkušebním řádu a zkušebních řádech pro 
jednotlivé zkoušky z výkonu loveckých psů; konají-li se společné zkoušky pro 
více skupin psů (například PZ ohařů a PZ ostatních plemen) musí mít vrchní 
rozhodčí aprobaci pro všechny skupiny, pro které jsou zkoušky vypsány; 

Osoba blízká – pro potřeby zkušebního řádu se osobou blízkou rozumí 
osoba, která je ve vztahu k rozhodčímu manželem, manželkou, druhem, druž-
kou, registrovaným partnerem, rodičem, prarodičem, dítětem vlastním nebo 
osvojeným nebo převzatým do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu, sourozencem, zetěm nebo snachou a osobou 
sešvagřenou; 

Soudcovská tabulka – dokument sloužící jako doklad o zkoušce, vyhotovený 
podle vzoru ČMMJ, do kterého se zapisují psem dosažené známky z jednotlivých 
disciplín 1) Řád pro jmenování rozhodčích z výkonu loveckých psů schválený 
Mysliveckou radou ČMMJ. a který podepisuje vrchní rozhodčí a všichni rozhodčí, 
kteří psa při zkoušce posuzovali; náležitosti a způsob vyplňování je uveden v ZŘ; 
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Protest - Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen 
tehdy, nebyl-li při zkouškách dodržen zkušební řád. Protest musí 
podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění z jednotlivých 
disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned seznámit a následně předat 
protest vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním protest vyřešit. 
Vůdce musí před projednáním protestu složit jistinu ve výši 500 Kč, 
na VZ a vrcholových či klubových akcích 1 000 Kč. Jistinu vybírá 
zástupce pořadatelského zajištění a to vždy proti potvrzení, ve kte-
rém musí být poučení, že v případě neoprávněného protestu peníze 
propadají ve prospěch pořadatele. 

Zprávu o vyřešení protestu zaznamená vrchní rozhodčí do přehledu výsledků. 
Vzor tiskopisu “Protest” je přílohou zkušebního řádu a jeho zajištění je 

věcí pořadatele. 

Stížnost – písemné oznámení jakéhokoliv účastníka zkoušek z výkonu lo-
veckých psů (vůdce, svědek atd.) na porušení zkušebního řádu, které se po-
dává k pořadateli zkoušek loveckých psů z výkonu. Stížnost musí obsahovat 
popis toho, v čem byl porušen zkušební řád. Není přípustné pouze konsta-
tování, že byl pes špatně posouzen. Pořízený video záznam je považován za 
důkazní materiál. Nepodal-li vůdce protest, ač jej podat mohl, nebudou do-
datečné stížnosti, námitky ani později podaná písemná oznámení ze strany 
vůdce brána v úvahu. 

3. POŘÁDÁNÍ ZKOUŠEK Z VÝKONU 
LOVECKÝCH PSŮ A SOUTĚŽÍ 

V rámci ČMMJ mohou pořádat zkoušky z výkonu loveckých psů: 

a) okresní nebo oblastní myslivecké spolky ČMMJ, anebo jiné pobočné 
spolky vytvořené v rámci ČMMJ (dále jen “OMS”), 

b) sekretariát ČMMJ, pokud z rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ za-
bezpečuje vrcholnou celostátní kynologickou akci, a to Memoriál Richar-
da Knolla a Memoriál Karla Podhajského, na kterých jsou zadávány a na-
vrhovány tituly čekatelství CACT a CACIT, 
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c) klub chovatelů loveckých psů, který je prostřednictvím ČMKJ kolektivním 
členem ČMMJ (dále jen chovatelský klub), ve spolupráci s OMS; chovatelský klub 
pořádá zkoušky především ve spolupráci s místně příslušným OMS (podle umístění 
honitby); v případě, že chovatelský klub pořádá zkoušky s jiným OMS, než je místně 
příslušný, pak musí konání zkoušek místně příslušnému OMS, v jehož obvodu se 
zkoušky konají, písemně oznámit nejméně 30 dnů před konáním zkoušek. 

4. PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK Z VÝKONU 
LOVECKÝCH PSŮ A SOUTĚŽÍ 

OMS a chovatelské kluby jsou povinny nahlásit plán připravovaných zkou-
šek z výkonu loveckých psů a soutěží sekretariátu ČMMJ nejpozději do 31. 
10. předcházejícího roku. Pořádání zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží, 
které nebyly uvedeny ve zveřejněném plánu zkoušek z výkonu loveckých psů a 
soutěží (dále jen “plán kynologických akcí”), není přípustné. Změnit lze pouze 
termín a místo zkoušek. 

Chovatelské kluby své akce uvedou v plánu kynologických akci OMS, pod 
kterým budou zkoušky z výkonu loveckých psů pořádány a které jim vyda-
jí písemný souhlas s pořádáním dotčených zkoušek z výkonu loveckých psů 
nebo soutěží. 

Požadavky na konání Memoriálu Richarda Knolla, Memoriálu a Karla 
Podhajského musí OMS předložit ČMMJ nejpozději do 31. 8. předchá-
zejícího roku. 

V plánu kynologických akcí musí být uveden druh, datum a okres konání 
zkoušek včetně návrhu na zadávání a navrhování titulů a čekatelství CACT a 
CACIT. 

Zkoušky loveckých psů, na kterých je zadáván a navrhován titul čekatelství 
CACT a CACIT, nemůže pořádat OMS bez spolupráce s chovatelským klu-
bem nebo bez spolupráce s ČMKJ. 

ČMMJ zveřejňuje plán kynologických akcí do 31. ledna na internetových strán-
kách ČMMJ a předkládá je ve stejném termínu MZe. Současně plán kynologických 
akcí zveřejňuje v časopisu Myslivost a to v termínu do 31. března. Případnou změ-
nu termínu nebo místa je pořadatel povinen nejméně 15 dnů předem nahlásit na 
ČMMJ, která je povinna neprodleně o změně termínu nebo místa vyrozumět MZe. 

Toto ustanovení se nevztahuje na individuální zkoušky barvářů (IHb), které 
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nelze plánovat, a přiměřeně se vztahuje na individuální zkoušky z norování 
(IZN), které mají stanoveny odlišné podmínky.  

5. SOUTĚŽE 

Není-li v tomto řádu nebo v jednotlivých soutěžních řádech stanoveno 
jinak, platí pro soutěže stejná ustanovení, která v podrobnostech upravují 
zkoušky z výkonu loveckých psů. 

6. ÚČAST PSŮ NA ZKOUŠKÁCH 
Z VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ 

Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi 
loveckých plemen s platným průkazem původu vystavený plemennou knihou 
členských států F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo 
členských států F. C. I., po dosažení věku 10 měsíců. Zkoušek z norování a 
zkoušek barvářů po dosažení věku 12 měsíců, FT retrieverů a honičských 
zkoušek (HZ) po dosažení věku 15 měsíců, individuálních honičských zkou-
šek slovenských kopovů (IHZ-SK) po dosažení věku 24 měsíců. Požadovaný 
věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek. 

Zkoušek vloh se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců. 
Pes se smí účastnit pouze zkoušek z výkonu loveckých psů, které jsou 

pro danou skupinu zkušebním řádem určeny. Teprve nejsou-li pro danou 
skupinu plemen zkoušky z výkonu loveckých psů zkušebním řádem určeny, 
může se účastnit zkoušek z výkonu loveckých psů určených pro podobnou 
skupinu plemen. Skupina FCI č. V. se posuzuje podle zkušebního řádu pro 
jezevčíky a teriéry. 

Všestranných zkoušek se mohou účastnit pouze psi, kteří před tím úspěšně 
složili podzimní nebo lesní zkoušky. 

Pes se může zkoušek z výkonu loveckých psů stejného typu zúčastnit více-
krát - vyjma zkoušky nováčků z norování, kde každý pes může zkoušku absol-
vovat nejvýše třikrát. 
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7. PŘI HLÁŠKA NA ZKOUŠKY Z VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ,  
PROPOZICE A OZNÁMENÍ ORGÁNŮM 

STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

Přihlášku podává vlastník psa pořadateli zkoušek z výkonu loveckých 
psů na předepsaném tiskopise a do termínu, který pořadatel určí. Po-
platky za účast na zkouškách z výkonu loveckých psů stanoví pořadatel s 
přihlédnutím ke skutečným nákladům a místním podmínkám. Vlastník 
psa, který je členem ČMMJ, je na zkouškách z výkonu loveckých psů po-
řádaných OMS cenově zvýhodněn. Vlastník přihlášeného psa ručí svým 
podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a prav-
divá, že jsou mu známa ustanovení zkušebního řádu, a že ručí za škody 
způsobené jeho psem i v případě, že si jej nechá na zkouškách předvést 
jinou osobou (vůdcem psa). 

Na zkoušky, kde je zkoušeno vyhledávání spárkaté zvěře (ZVVZ, HZ) je 
povinen vlastník psa spolu s přihláškou zaslat i doklad (kopii PP psa, přílohy 
PP psa nebo očkovacího průkazu psa) o změření psa oprávněným rozhodčím 
z exteriéru, kterým potvrdí, že pes nepřesahuje výšku 55 cm. Měření psa musí 
být provedeno u psa po dovršení 12 měsíců. 

O přijetí psa na zkoušky rozhoduje pořadatel. 
Pořadatel vyrozumí písemně vlastníka psa o tom, zda jím při-

hlášený pes byl nebo nebyl ke zkouškám z výkonu loveckých psů 
zařazen, případně, že byl zařazen jako náhradník. V případě, že 
pes ke zkouškám z výkonu loveckých psů nebyl zařazen, připojí 
pořadatel k vyrozumění poučení, že může majitel psa do 15 dnů 
od doručení tohoto vyrozumění podat námitky pořadateli, který 
ve věci rozhodne. 

Propozice na zkoušky vypisuje pořadatel a propozice musí obsahovat ná-
sledující náležitosti: 

Datum a místo konání zkoušky včetně místa srazu, označení pořadatele, 
případně spolupořadatelů, jaké skupiny plemen jsou na zkoušky připuštěny. 
Zkušební řády, podle kterých budou jednotlivá plemena psů zkoušena. Vy-
psanému zkušebnímu řádu se musí všichni vůdci psů podrobit. Nedílnou 
součástí propozic jsou veterinární podmínky, jejichž splnění je u předvádě-
ného psa vyžadováno. 
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Pořadatel je povinen: 
a) oznámit konání zkoušek z výkonu loveckých psů krajské veterinární 

správě a příslušné obci 
 1. místo a datum konání, 
 2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, 
 3. údaje umožňující identifikaci pověřené osoby,  
b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností 

se zvířaty. 
Součástí oznámení je prohlášení o platnosti tohoto Řádu a uvedení zkušeb-

ního řádu, podle kterého budou psi posuzováni. 
V případě, že dojde ke zrušení zkoušek z důvodu malého počtu psů, ke 

změně termínu nebo místa konání zkoušek, vyrozumí pořadatel všechny 
vlastníky psů, jejichž psi byli ke zkouškám zařazeni nejpozději 15 dnů 
předem. Ve stejné lhůtě vyrozumí o zrušení nebo změně termínu nebo 
místa konání zkoušek loveckých psů z výkonu sekretariát ČMMJ, který 
neprodleně informuje MZe. 

8. ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK 

Před zahájením zkoušek nebo soutěže nastoupí všichni přihlášení psi 
před sbor rozhodčích a na veterinární kontrolu (je-li pes zdráv, či nehá-
rá-li fena). Při zahájení zkoušek a veterinární kontrole musí vůdce psa 
předložit průkaz původu předváděného psa a platný doklad o prováděné 
vakcinaci (např. pas pro malá zvířata, mezinárodní veterinární průkaz, 
očkovací průkaz atd.). V případě, že pes je opatřen čipem, je pořadatel 
povinen zajistit čtečku čipů. 

Po zahájení zkoušek a veterinární kontrole projedná vrchní rozhodčí s po-
věřenou osobou stav kontroly a na jejím základě vyloučí ze zkoušek: 

a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem původu, 
b) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé, 
c) feny březí více než 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu, 
d) háravé feny, které nemohou být zásadně připuštěny na zkoušky ani ve 

zvláštní skupině, ani zkoušeny jako poslední, 
e) psy s kupírovanýma ušima za účelem změny vzhledu nebo 
f) psy agresivní. 
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Vady a odchylky povahy fyziologické, psychické nebo odchylky instinktu 
nepříznivě ovlivňující upotřebitelnost psa, které se projevily během zkoušek, 
je rozhodčí povinen zapsat do soudcovské tabulky. K ostatním vadám zevnějš-
ku, které nesnižují praktický výkon, se při nástupu, ani během zkoušky nepři-
hlíží a psi s jinými vadami než jsou výše uvedené, nesmějí být ze zkoušek pro 
takové vady vyloučeni. 

9. POŘADÍ ZKOUŠENÝCH PSŮ 

Vrchní rozhodčí rozdělí rozhodčí a čekatele do jednotlivých skupin nebo podle 
zkoušených disciplín před losováním pořadí psů. Rozdělení veřejně vyhlásí. 

Pořadí, podle kterého budou psi zkoušeni, se určí veřejným losová-
ním. Rozdělení psů do skupin podle zkušebního řádu určuje vyloso-
vané pořadové číslo. Jeden vůdce může vést na zkouškách maximálně 
dva psy, při stejném plemeni a barvě srsti je vůdce povinen rozlišit psy 
(např. barevným obojkem), to neplatí v případě Memoriálu Richarda 
Knolla a Memoriálu Karla Podhajského, kde může vést jeden vůdce 
pouze jednoho psa. 

Vůdci, kteří vedou dva psy, si vylosují jako první jedno pořadové číslo, 
vrchní rozhodčí jejich dalšího psa zařadí do téže skupiny a přidělí mu podle 
vlastní úvahy příslušné pořadové číslo. Vrchní rozhodčí nebo rozhodčí má 
právo kdykoliv v průběhu zkoušky z výkonu loveckých psů nebo soutěži 
provést kontrolu tetovacího čísla nebo čipu. 

Ve skupině se psi zkouší zpravidla podle vylosovaného čísla od nejnižšího k nej-
vyššímu, rozhodčí ve skupině je však oprávněn podle nastalé situace pořadí měnit. 

Pořadí zkoušených psů ve skupině na umělé pobarvené stopě nebo na 
umělé nepobarvené stopě se vždy losuje a to po založení uměle založené 
pobarvené stopy (dále jen “pobarvené stopy”), tak že se vylosuje přímo 
před konkrétní barvou pes a vůdce, který tuto pobarvenou stopu vypracu-
je. Je nepřípustné, aby na pobarvené stopy nastupovali podle pořadového 
čísla, které si při počátečním losování vylosovali, aniž by znovu losovali 
pořadí před vypracováním stopy. Toto ustanovení o losování pořadí ne-
platí, stanoví-li zvláštní zkušební řád jinak. 

Pořadí psů při vlečkách se nelosuje, k práci na všech vlečkách psi nastupují 
podle pořadí, jaké si při zahájení vylosovali. 



15

10. VŮDCE PSA 

Všichni vůdci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat zkušební řády a 
dbát pokynů rozhodčích a pořadatelského zajištění. 

Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen, musí mít s sebou lovec-
ký lístek, zbrojní průkaz a zbraň včetně průkazu zbraně a dostatečného počtu 
nábojů (pokud lovecký lístek a zbrojní průkaz vlastní), členský průkaz ČMMJ 
nebo doklad o pojištění, průkaz původu psa, doklad o provedené vakcinaci 
psa, vodítko, píšťalku na psa a další potřebné pomůcky podle druhu zkoušek z 
výkonu loveckých psů (barvářský řemen při BZ nebo BHZ atd.). 

Vůdce vede při zkouškách psa na hladkém pracovním obojku. Jsou zakáza-
né stahovací obojky, které nemají zarážku proti úplnému stažení smyčky, bez 
rozdílu, zda se jedná o obojky kožené, látkové, plastové nebo kovové. Ostnatý 
nebo elektrický obojek (včetně jejich atrap nebo náhrad) je zakázán a jeho 
používání je důvodem k vyloučení vůdce psa ze zkoušek z výkonu loveckých 
psů. Na zkouškách z výkonu loveckých psů, jejichž charakter vyžaduje od psa 
samostatnou práci na velkou vzdálenost, se povolují GPS sledovací obojky. 
GPS obojky jsou však zakázány při polní práci všech plemen psů a při lesní a 
vodní práci ohařů. Použití GPS obojků je možné pouze pro vyhledání ztrace-
ného psa, nikoli k jeho ovládání, a nelze je využívat k žádnému ohodnocení 
psa. GPS obojky je možno použít pro zjištění, zda pes není u postřelené zvěře 
nebo zda se od ní nevrací. Při nejasnosti hodnocení u posuzování disciplíny 
nahánění, hledání, hlasitosti nebo orientace se může přihlédnout k poznat-
kům z GPS navigace. 

Pes během zkoušení nesmí být trestán a nesmí být trestán ani v čase, kdy 
není předváděn. Zachází-li vůdce se psem během zkoušení hrubě nebo jej 
trestá, může rozhodčí vůdce ze zkoušek vyloučit. Pořadatel je povinen ozná-
mit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení 
krajské veterinární správě. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí volně pobí-
hat ani jinak rušit průběh zkoušek. 

Vůdce psa, který se dopustí hrubého porušení zkušebního řádu nebo se 
snaží různým způsobem znevážit nebo pozměnit výsledek zkoušek, anebo v 
případě porušení bezpečnosti při zacházení se zbraní, má rozhodčí právo ze 
zkoušek vyloučit. 

Během zkoušek nesmí být vůdce psa pod vlivem alkoholu nebo jiných 
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návykových látek. Při porušení tohoto zákazu má rozhodčí právo vůdce ze 
zkoušek vyloučit. 

O vyloučení vůdce ze zkoušek loveckých psů nebo soutěží vyhotoví rozhodčí 
písemný záznam, který je přílohou vyhodnocení zkoušek z výkonu loveckých psů. 

Vůdce psa, který je držitel loveckého lístku a zbrojního průkazu střílí zvěř 
před psem během zkoušek z výkonu loveckých psů zpravidla sám. Vůdci psa, 
který lovecký lístek nemá nebo v jiných odůvodněných případech přidělí roz-
hodčí náhradního střelce z pořadatelského zajištění. Zásadně je nepřípustné, 
aby střílel sám rozhodčí. 

11. ORGANIZACE ZKOUŠEK 

Pořadatel je povinen zabezpečit organizaci zkoušek z výkonu loveckých psů 
tak, aby jejich průběh byl plynulý a regulérní. Určí ředitele zkoušek (zpravidla 
zástupce z pořádajícího MS nebo z řad pořadatele) a ten si zabezpečí potřeb-
ný počet pomocníků. Ředitel zkoušek musí zajistit všechny pokyny vrchního 
rozhodčího. Jakékoli zásahy do výkonu rozhodčích, které by mohly ovlivnit 
výsledek zkoušek, jsou nepřípustné. 

Před zahájením zkoušek z výkonu loveckých psů je pořadatel povinen pře-
dat vrchnímu rozhodčímu trojmo vyplněné soudcovské tabulky, vyhotovené 
dle vzoru ČMMJ, diplomy a dvakrát tiskopis “Přehled výsledků zkoušek”. 

Před zahájením zkoušek z výkonu loveckých psů je pořadatelem pověře-
ná osoba (zpravidla myslivecký hospodář nebo jím určená osoba) povinna 
provést kontrolu zbraní, včetně kontroly průkazu zbraně, zbrojních průkazů, 
loveckých lístků a příslušných dokladů o zaplacení povinného pojištění osob 
manipulujících v průběhu zkoušek z výkonu loveckých psů se střelnou zbraní. 
O kontrole je proveden zápis, prostřednictvím vrchního rozhodčího. 

Pořadatel je povinen poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vy-
stoupení zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo 
jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat 
podle zákona na ochranu zvířat proti týrání a kontrolovat, zda je v průběhu 
veřejného vystoupení zvířat dodržují. 

V případě úrazu se poskytne zraněnému první pomoc a dále se postupuje 
dle platných směrnic (přerušení akce, přivolání policie, zabezpečení místa ne-
hody, provedení zákresu apod.). 
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Zjistí-li sbor rozhodčích, že zkoušky nejsou dostatečně připravené, může 
vrchní rozhodčí jejich průběh zastavit. Výsledek takových zkoušek je neplatný 
a pořadatel je povinen nést všechny náklady, včetně nákladů za delegování 
rozhodčích, případně i nároky vlastníků nebo vůdců psů. 

Pořadatelské zajištění zabezpečí dopravní prostředek pro rozhodčí pro pře-
sun do honitby (pokud se nedomluví jinak) a vrchního rozhodčího a ředitele 
zkoušek k rychlejšímu přesunu od jedné skupiny ke druhé. 

Pořadatel ani vrchní rozhodčí nesmí překročit nejvyšší počet psů na zkouš-
kách z výkonu loveckých psů ani nejvyšší počet psů ve skupině. ZŘ určuje pouze 
maximální počty psů ve skupině, je na rozhodnutí pořadatele, jaké počty psů 
pro každou skupinu stanoví. Pokud je přihlášeno více psů, než je stanovený ma-
ximální počet psů, může pořadatel souběžně konat více zkoušek s potřebným 
počtem vrchních rozhodčích a rozhodčích pro jednotlivé skupiny. 

12. ROZHODČÍ A ČEKATELÉ 

Na zkoušky loveckých psů z výkonu mohou být delegováni pouze rozhodčí, 
kteří jsou uvedeni v platném seznamu rozhodčích, vydaném ČMMJ pro pří-
slušný rok a mají aprobaci požadovanou pro tyto zkoušky. Delegovaný čekatel 
musí být veden v příslušném seznamu čekatelů pro daný druh zkoušky. 

Rozhodčí a čekatele na zkoušky z výkonu loveckých psů deleguje zpravidla 
pořadatel. Pro zkoušky deleguje jednoho vrchního rozhodčího a pro každou 
skupinu psů deleguje nejméně dva rozhodčí. Čekatele může pořadatel delego-
vat tak, aby pro každou skupinu byli delegování nejvýše dva čekatelé. 

Pokud pořadatel nedeleguje sám, je povinen poslat nejpozději 3 týdny před 
konáním zkoušek delegujícímu orgánu (ČMKJ) návrh delegace rozhodčích a 
dostatečný počet propozic a delegaci rozhodčích a čekatelů provede delegující 
orgán (ČMKJ). Na zkoušky a soutěže, kde je zadáváno čekatelství CACT nebo 
CACIT, lze delegovat nejvýše jednoho čekatele pro každou skupinu nebo na 
každé pracoviště. 

Rozhodčí a čekatelé na zkoušky pořádané chovatelským klubem ve spolu-
práci s OMS jsou delegováni na návrh tohoto klubu. 

Každý delegovaný rozhodčí a čekatel je povinen nejpozději do 3 dnů po 
obdržení delegačního lístku oznámit delegujícímu pořadateli, zda delegaci 
přijímá. Nedostaví-li se rozhodčí nebo čekatel na zkoušky z výkonu loveckých 
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psů, na které je delegován, je vrchní rozhodčí povinen to oznámit ČMMJ i 
delegujícímu orgánu v tiskopise “Přehled výsledků zkoušek”, aby mohly být z 
této nedisciplinovanosti vyvozeny důsledky. 

Pořadatel nebo delegující orgán za rozhodčího, který nepřijal delegaci, dele-
guje náhradníka. Vrchní rozhodčí je před zahájením zkoušek povinen ověřit, 
zda rozhodčí má aprobaci pro druh zkoušek a skupinu psů, které má posuzo-
vat (např. nahlédnutím do seznamu nebo kontrolou průkazu rozhodčího), a 
zda byl čekatel řádně delegován. Je nepřípustné, aby si rozhodčí nebo čekatelé 
předávali delegační listy mezi sebou. 

Kromě zmocnění daného vrchnímu rozhodčímu určuje náhradníky jen 
pořadatel nebo delegující orgán. 

Na zkouškách z výkonu loveckých psů posuzují rozhodčí s příslušnou kvali-
fikací pro vypsané zkoušky podle propozic. V případě, že se zkouší na jedněch 
zkouškách podle několika zkušebních řádů, pak musí vždy rozhodčí splňovat 
příslušnou kvalifikaci pro dané zkoušky a skupinu plemen. V případě kom-
binovaných skupin na zkouškách může funkci vrchního rozhodčího zastávat 
rozhodčí s aprobací pro dané skupiny plemen. 

Rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMMJ. Za ohodnoce-
ní výkonu psa zodpovídá výhradně rozhodčí. 

V případě, že rozhodčí nebo čekatel poruší ustanovení zkušebního řádu, bude 
postupováno podle řádu upravujícím jmenování a odvolávaní rozhodčích1). 

Každá neopodstatněná kritika rozhodčího a hrubé chování ze strany 
vůdce nebo diváků, které by mohlo snížit autoritu rozhodčího nebo vý-
znam zkoušek a lovecké kynologie, musí být vrchním rozhodčím hlášena 
pořadateli. Písemné oznámení spolupodepíší i rozhodčí, kteří byli svěd-
kem události, případně další svědci, je neprodleně předáno pořadateli a 
uvedeno v přehledu výsledků. 

Delegovaným rozhodčím přísluší za výkon funkce kromě cestovného a 
stravného také odměna na základě dohody o provedení práce. Výši odměny 
určuje pořadatel. Rozhodčí smí posuzovat v jednom dni pouze na jedněch 
zkouškách. 

Rozhodčí musí čekatele kontrolovat, usměrňovat a poradit mu při výkla-
du zkušebního řádu. Čekatel nesmí sám posoudit a ohodnotit psa. Čekatel 
je povinen odevzdat k podpisu rozhodčímu a vrchnímu rozhodčímu tiskopis 
“Karta čekatele”. 
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Rozhodčí je při posuzování výkonu loveckých psů povinen: 

a) potvrdit pořadateli přijetí delegace, nejpozději do 3 dnů po obdržení de-
legačního lístku 

b) zúčastnit se porady rozhodčích, 
c) nejpozději při poradě rozhodčích oznámit, že mezi přihlášenými účast-

níky je přítomen pes, kterého nesmí posuzovat, aby umožnil jeho zařazení do 
jiné skupiny; 

d) vyloučit z posuzování neovladatelného nebo agresivního jedince, 
e) chovat se korektně jak při posuzování, tak mimo něj, musí jednat vždy 

zdvořile, 
f) předváděné psy posuzovat přísně a nestranně; posuzovat pouze a výhrad-

ně podle platného zkušebního řádu, 
g) vyplnit, ověřit razítkem a podpisem soudcovské tabulky a přihlášky 

Rozhodčí při posuzování výkonu loveckých psů nesmí: 
a) být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
b) posuzovat na zkouškách ve skupině nebo na jednotlivých disciplínách 

jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před zkouškami vlastníkem či 
spoluvlastníkem; totéž se vztahuje na psy, kteří patří nebo v posledních šesti 
měsících před zkouškami patřili do majetku osob jemu blízkých; nedodrže-
ním tohoto omezení se vystavuje rozhodčí nebezpečí kárného postihu. 

Výše uvedená ustanovení se přiměřeně vztahují také na čekatele, s výjim-
kou účasti osoby blízké na zkouškách nebo ve skupině, kde delegovaný čekatel 
hospituje. Rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele. 

13. VRCHNÍ ROZHODČÍ 

Vrchní rozhodčí zastupuje ČMMJ, které zodpovídá za řádný průběh zkou-
šek, řeší všechny protesty vůdců a spory mezi rozhodčími. Jeho rozhodnutí je 
konečné. Vrchní rozhodčí nemůže opravit výrok rozhodčích z vlastní vůle, ale 
pouze na základě podaného protestu. 

Vrchní rozhodčí nesmí být současně rozhodčím pro některou skupinu a 
nesmí být současně ve stejném dni vrchním rozhodčím nebo rozhodčím více 
než pro jedny zkoušky. 
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Před zahájením zkoušek svolává poradu rozhodčích, čekatelů, ředitele zkou-
šek a pořadatelského zajištění, na které určí rozdělení rozhodčích případně če-
katelů do skupin, jak budou posuzovat a na LZ a VZ také disciplíny, které budou 
posuzovat. Pořadí zkoušených disciplín určuje po dohodě s ředitelem zkoušek 
vrchní rozhodčí a toto určení veřejně vyhlásí před zahájením posuzování. 

Nedostaví-li se na zkoušky rozhodčí, který delegaci přijal, určí vrchní roz-
hodčí náhradníka z přítomných rozhodčích, který je veden v seznamu roz-
hodčích ČMMJ 20 a splňuje patřičnou aprobaci pro danou zkoušku a skupinu 
plemen. Nedostaví-li se na zkoušky vrchní rozhodčí, ujme se této funkce po 
dohodě přítomných delegovaných rozhodčích nejkvalifikovanější z jejich stře-
du, ani ten však nesmí posuzovat ve skupině. 

Vrchní rozhodčí zahajuje zkoušky krátkým projevem. Dohlíží na losování 
psů do skupin a odpovídá za správnost a objektivitu při losování. Dále dohlíží 
na provedenou kontrolu tetovacích čísel, popřípadě čipu. 

Vrchní rozhodčí zodpovídá za správně vyplněné a rozhodčími podepsané 
soudcovské tabulky, za správnost záznamů v průkazu původu, ve kterém pří-
slušnou rubriku označí svým razítkem a podpisem a všech dalších povinných 
záznamů. V případě opravy údajů, chybné přeškrtne a nadepíše správnými 
údaji. Opravený údaj podepíše, že opravil. Jedná se o úřední listinu a k jako 
takové k ní musí být přistupováno. 

Podle možnosti sleduje výkon čekatelů na funkci rozhodčích, po dohodě 
s rozhodčím, ke kterému byl čekatel přidělen, zodpovědně zhodnotí výkon 
čekatele na “Přehledu výsledků”, který zašle pořadateli, a v kartě čekatele. 

Každé rozhodnutí ve sporu mezi dvojicí rozhodčích nebo při podání pro-
testu musí vrchní rozhodčí zdůvodnit během zkoušek příslušným ustanove-
ním zkušebního řádu, za jehož přísné dodržování zodpovídá. 

Při výkonu své funkce musí vrchní rozhodčí zachovat zásady slušného chování. 

14. ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ, ZNÁMKOVÁNÍ  
A VÝSLEDNÁ KLASIFIKACE 

Psy zařazené do jednotlivých skupin posuzuje vždy určená skupina nejmé-
ně dvou rozhodčích. Ve zkušebních řádech pro jednotlivé, zejména praktické 
zkoušky, může být stanoveno, že postačuje jeden rozhodčí. 

Hlavní zásadou při posuzování je správný výklad zkušebního řádu se zře-
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telem na použití psa v myslivecké praxi. Po skončení každé disciplíny se musí 
rozhodčí v neveřejné rozpravě rozhodnout o výsledku a veřejně zhodnotit 
průběh a provedení disciplíny a oznámit vůdci výsledek posuzování (kromě 
disciplín, které se zkouší během celých zkoušek, tyto vyhlásí hromadně při 
závěru zkoušek). Rozhodčí se proto před vyhlášením výsledků musí ujednotit. 
Nemohou-li se dohodnout a vznikne-li mezi rozhodčími spor, rozhodne o 
ocenění s konečnou platností vrchní rozhodčí. Rozhodčí jsou povinni jeho 
rozhodnutí respektovat. 

Takto vyhlášený výsledek se už nesmí měnit, jen když vůdce podá protest, 
který byl přijat. Vrchní rozhodčí svoje rozhodnutí musí řádně zdůvodnit, vy-
hlásit a zapsat do soudcovské tabulky. Všichni rozhodčí se musí v každém pří-
padě chovat taktně a rozvážně. 

Rozhodčí musí sledovat výkony psů z přiměřené vzdálenosti a nesmí při-
pustit žádné rušivé vlivy blízko pohybující se korony apod. Nastane – li si-
tuace, kterou neřeší zkušební řád, rozhodne rozhodčí po dohodě s vrchním 
rozhodčím ve prospěch psa. Takové rozhodnutí vrchní rozhodčí zaznamená 
do přehledu výsledků v zápise o zkoušce. 

Není-li pes v určeném čase z některé disciplíny vyzkoušen, je rozhodčí po-
vinen veřejně to oznámit a před ukončením zkoušek umožnit tomuto psovi 
dokončení této disciplíny a známky veřejně vyhlásit. Před odchodem z honit-
by musí být všechny disciplíny absolvovány a psi z nich musí být ohodnoceni. 

Vůdce může během zkoušek z výkonu loveckých psů z vážných důvodů od-
stoupit. V tom případě se účast na zkouškách nezapisuje do průkazu původu, 
ale zaznamenává se v soudcovské tabulce a přehledu výsledků. Totéž platí i pro 
psa, který neobstál. U zkoušky z norování se hodnocení “neobstál” zapisuje 
vždy do průkazu původu a do přehledu výsledků zkoušek.

Známky za výkon z jednotlivých předmětů jsou: 

4 – výborně - je hodnocen pes, který splní disciplínu bezchybně přesně 
podle příslušného ZŘ a v časovém limitu určeném pro splnění této disciplíny, 

3 – velmi dobře - je hodnocen pes, který splní disciplínu podle příslušné-
ho ZŘ, avšak s drobnými chybami popsanými v ZŘ, nebo bezchybně, ale v 
časovém limitu určeném pro splnění této disciplíny na známku velmi dobře, 

2 – dobře - je hodnocen pes, který splní disciplínu podle příslušného ZŘ, 
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avšak s chybami popsanými v ZŘ, nebo bezchybně, ale v časovém limitu urče-
ném pro splnění této disciplíny na známku dobře, 

1 – dostatečně - je hodnocen pes, který v časovém limitu splní disciplínu 
podle příslušného ZŘ, avšak s chybami popsanými v ZŘ, 

0 – nedostatečně - je hodnocen pes, který nesplní disciplínu podle přísluš-
ného ZŘ nebo ji nesplní v časovém limitu určeném pro splnění této disciplíny. 

U známek, které je třeba uvádět jako průměrné, se postupuje takto: výsled-
ná známka je stanovena aritmetickým průměrem, přičemž se výsledek zao-
krouhluje do 0, 50 dolů, od 0, 51 nahoru (např. 3,50 = 3, 3,51 = 4). 

Důležitost a obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým se 
udělená známka násobí. Výsledné číslo je počet bodů, který pes získal z dané 
disciplíny. Sečtením bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet bodů. 

V tabulkách pro jednotlivé druhy zkoušek z výkonu loveckých psů je uveden 
nejnižší počet bodů, kterého je třeba k dosažení I., II. nebo III. ceny. V tabulkách 
pro jednotlivé druhy zkoušek z výkonu loveckých psů jsou uvedeny, disciplíny, 
jejichž ohodnocení známkou “nedostatečně - 0” umožňuje psovi dále pokračo-
vat ve zkouškách z výkonu loveckých psů, obdrží-li pes známku “nedostatečně 
- 0” z jiné disciplíny, při zkouškách neuspěl. Pes, který je z některé z možných 
disciplín ohodnocen známkou “nedostatečně - 0”, se nemůže umístit lépe než ve 
III. ceně, ač celkově získal dostatečný počet bodů pro jinou cenu. 

Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost nejprve chovný jedinec 
před nechovným, mladší před starším, a při stejném věku ten, jehož vlastní 
jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě. 

Navržení čekatelství CACIT se řídí pokyny FCI. Navržení čekatelství CACT 
a res. CACT musí být v souladu se směrnicí ČMKJ a s příslušnými směrnice-
mi Českomoravské kynologické unie. Veškeré návrhy čekatelství nejsou náro-
kové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda toto 
ocenění zadá či nikoliv. 

15. POVINNÉ ZÁZNAMY 

Rozhodčí si vedou záznam o průběhu zkoušek. Záznam v soudcovské ta-
bulce se zapíše jen v případě mimořádného výkonu psa, případně zdůvodnění 
známky, která snížila psovi cenu, nebo projev, který vedl k vyloučení psa z po-
suzování (hrobaření, načínání atd.). Rozhodčí rovněž zapíše do tabulky infor-
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maci o vlastnostech psa, které jsou z hlediska běžné praxe něčím výjimečným 
(např. ustalování nebo hlasitost na stopě u ohařů atd.). Zápis je nutné provést 
jasně, stručně, jednoznačně a čitelně. 

Kromě tohoto popisu uvedou rozhodčí v tabulce také hodnocení vůd-
ce, pokud došlo k vybočení z pravidel ZŘ, nebo porušení stanov ČMMJ. 
Soudcovská tabulka musí obsahovat mimo údajů o druhu zkoušek, úda-
jů o vůdci a psovi, také pověření č. 1/2002 k organizování zkoušek psů 
z výkonu MZe účinnosti od 1. 7. 2002 pod č. j. 6725/2002- 5050, adresu 
OMS včetně IČO, potvrzení pořadatelem a musí být podepsána vrchním 
rozhodčím a rozhodčími, kteří psa na zkouškách posuzovali. Z pohledu 
získání kvalifikace lovecké upotřebitelnosti musí být v soudcovské tabul-
ce vyznačeno, zda pes na zkoušce obstál (získání I., II. nebo III. ceny) 
nebo z jakého ho důvodu neobstál (uvedení jednotlivých disciplín, ze 
kterých neobstál). 

Bez výše uvedených náležitostí je tabulka neplatná. Vůdce zároveň obdrží 
“Potvrzení o zkoušce”, což je osvědčení lovecké upotřebitelnosti psa prokázané 
při zkoušce, včetně zkoušek FCI, které splňují podmínky stanovené vyhláš-
kou. Potvrzení je opatřeno evidenčním číslem ČMMJ a OMS vede evidenci 
o vydaných potvrzení o zkoušce podle přidělených čísel. Potvrzení o zkoušce 
vždy zajišťuje OMS a je dále opatřeno razítkem pořádajícího nebo spolupořá-
dajícího OMS a podpisy vrchního rozhodčího a pověřeného zástupce pořáda-
jícího nebo spolupořádajícího OMS. 

Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu je tiskopis, který vydává ČMMJ. 
Vrchní rozhodčí je zodpovědný za to, aby v průkazu původu psa byly tyto zá-

znamy: datum zkoušky, pořadatel, druh zkoušky a uvedení, zda se jedná o zkouš-
ku s čekatelstvím CACT nebo CACIT, výsledné ocenění a počet bodů, známka 
z nosu, případně hlasitost na stopě nebo na viděnou, anebo ustalování zvěře u 
ohařů. U zkoušek honičů vrchní rozhodčí zaznamená udělení titulu “diviačiar”. 

Vrchní rozhodčí potvrdí záznam o výsledku zkoušek v průkazu původu 
psa razítkem svého jména a podpisem. Do průkazu původu psa se zapisují 
všechny zkoušky a soutěže, které jsou umožněny zkušebním řádem, včetně 
řádů mezinárodních. 

V případě, že si majitel psa nepřeje záznam o vykonané zkoušce zapsat do 
průkazu původu psa, může mu vrchní rozhodčí vyhovět. Mimo zkoušek z 
norování. 
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16. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK 

Vrchní rozhodčí na závěr zkoušky krátce zhodnotí, veřejně oznámí vý-
sledek zkoušky a vyhodnotí, kolik psů při zkouškách uspělo, kolik bylo 
odvoláno a kolik neuspělo. Může zhodnotit i úroveň výcviku, předvede-
ní a podobně. 

Dokladem o účasti na zkoušce se stává soudcovská tabulka, záznam v 
průkazu původu psa o úspěšně vykonané zkoušce a u zkoušky lovecké upo-
třebitelnosti též potvrzení o zkoušce, kterým je prokazováno získání lovecké 
upotřebitelnosti. 

Pro organizátora zkoušek slouží jako doklad o zkouškách zpráva vrchního 
rozhodčího – přehled výsledků zkoušek. 

Vrchní rozhodčí při ukončení zkoušek: 
1) vyhodnotí a vyhlásí výsledky zkoušek 
2) odevzdá vůdcům jako doklad vykonané zkoušky a získaného ocenění 

pro vůdce psa: 
 a) diplom podepsaný vrchním rozhodčím a ředitelem zkoušek, 
 b) 1x soudcovskou tabulku, 
 c) potvrzení o zkoušce, 
 d) průkaz původu psa se zapsaným výsledkem zkoušek, 
3) nejpozději do 7 dnů zašle pořadateli zkoušek: 
 a)  2x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se  

  seznamem rozhodčích, kteří na zkouškách posuzovali, a čekatelů,  
  kteří na zkoušce hospitovali (včetně jejich zhodnocení), 

 b) seznam vydaných potvrzení o zkoušce (pokud se vydávala), 
 c)  2 kompletní sady soudcovských tabulek. 

Pořadatel zašle do 14 dnů po konání zkoušek: 
a) ČMMJ 
-1x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se seznamem 

rozhodčích, kteří na zkouškách posuzovali, a čekatelů, kteří na zkoušce hospi-
tovali (včetně jejich zhodnocení), potvrzený pořadatelem, 

b) ČMKJ 
-1x sadu soudcovských tabulek. 
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Pořadatel si ponechá: 
a) 1x sadu soudcovských tabulek a přihlášky, 
b) 1x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se sezna-

mem rozhodčích, kteří na zkouškách posuzovali, a čekatelů, kteří na zkoušce 
hospitovali (včetně jejich zhodnocení), 

c) seznam vydaných potvrzení o zkoušce (pokud se vydávala),  
d) v případě, že pořadatelem zkoušek je chovatelský klub a spolupořádá 

zkoušku nebo soutěž ve spolupráci s OMS, pošle na dotyčný OMS kopii pře-
hledu výsledků a seznam vydaných potvrzení o zkoušce (pokud se vydávala), 
která mu za tím účelem byla OMS předána. 

17. NEUZNÁNÍ ZKOUŠEK 

Zkoušky uspořádané bez souhlasu a vědomí ČMMJ nebo při kterých došlo 
k hrubému porušení ustanovení zkušebního řádu, nebudou uznány a jejich 
výsledky budou prohlášeny za neplatné. Náhrada ztrát z takto neuznaných 
zkoušek bude vymáhána na pořadateli, který toto zavinil. 

Konají-li se zkoušky v nedostatečně zazvěřené honitbě a výkony psů 
se nedají ohodnotit, je vrchní rozhodčí povinen požádat pořadatelské 
zajištění o poskytnutí jiného vhodnějšího úseku, případně požádat o 
zvěř, která se vypustí za účelem vyzkoušení psů. Zvěř se vypouští ve 
zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv pří-
mo před psy. 

Je-li nedostatek zajíců, je možno je nahradit domácími králíky, kteří svou 
velikostí a zbarvením připomínají divokého králíka nebo zajíce a to pro všech-
ny disciplíny, ve kterých se podle tohoto zkušebního řádu používá zajíc. Veš-
kerá zvěř (i králík) musí být vyspělá a nezávadná. 

18. KONTROLA ZKOUŠEK 

Orgány ČMMJ (Kynologická komise ČMMJ, sekretariát ČMMJ, Kynolo-
gická komise OMS, Okresní myslivecká rada OMS, Dozorčí rada ČMMJ a 
Dozorčí rada OMS) jsou oprávněny provádět kontrolu zkoušek. Při kontrole 
nesmí zasahovat do průběhu zkoušek. O kontrolních poznatcích sepíše kon-
trolující orgán s pořadatelem zápis. 
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Pořadatele uvedeného v seznamu podle článku 2, který hrubým a závažným 
způsobem poruší ustanovení předpisů pro provádění zkoušek, MR ČMMJ 
dočasně nebo trvale vyškrtne ze seznamu pořadatelů zkoušek.  

19. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Z rozhodnutí rozhodčího může být využit střelec pro všechny vůdce u ně-
které z disciplín, především tam, kde to vyžaduje bezpečnost. 

Psi, kteří absolvují úspěšně všestranné zkoušky, mají právo na záznam v ple-
menné knize a v průkazu původu “U”. 

Pořadatel a rozhodčí musí dbát, aby se zkoušky nekonaly na území, 
které bylo krátce předtím postříkáno chemikáliemi nebo hnojivem. Zjis-
tí-li toto během zkoušek, musí psovi poskytnout náhradní terén. 

Psi, kteří prokazatelně načínají, hrobaří a nebo tvrdým skusem zvěř poško-
zují, jsou ze zkoušek vyloučeni. 

Další pokyny jsou uvedeny u jednotlivých zkoušek a každý je povinen 
se jimi řídit. 

Sbor rozhodčích má právo požádat pořadatele, aby vyvedl z prostoru zkou-
šek každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek. 

20. POČTY PSŮ A ROZHODČÍCH  
PRO ZKOUŠKY LOVECKÝCH PSŮ 

Zkoušek se může zúčastnit maximálně 24 psů (s výjimkou zkoušky norová-
ní nováčků, kde není počet omezen), pokud je vyšší počet psů může pořadatel 
souběžně pořádat více zkoušek s potřebným počtem rozhodčích včetně 
vrchních. 

Na VZ ohařů musí být minimální počet psů 6 a zkoušky musí být dvoudenní. 
Pokud budou VZ pro menší počet psů probíhat jeden den polní práce 

a druhý den lesní práce můžou posuzovat stejní rozhodčí. Pořadatel se-
známí s rozdělením rozhodčích předem. 

Uvedené počty rozhodčích ve skupinách jsou minimální, z roz-
hodnutí vrchního rozhodčího může být počet rozhodčích pro sku-
pinu, případně pro posouzení určité disciplíny počet rozhodčích 
navýšen. 
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Kombinovat skupiny ohařů a ostatních plemen lze u zkoušek: ZV, 
PZ, LZ, VZ. 

Pro zkoušky: ZVP a BZ lze kombinovat i jednotlivá plemena v jedné spo-
lečné skupině. 

20. ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Tento zkušební řád byl projednán s Ministerstvem zemědělství a schválen 
Sborem zástupců dne 14. března 2014 a ruší zkušební řády platné a účinné od 
1. ledna 2008. Tento zkušební řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2014.

Druh zkoušek Zkratka Psů ve skupině Počet rozhodčích Poznámka

Zkoušky vloh ZV 8 2 pro skupinu

Podzimní zkoušky PZ 6 2 pro skupinu

Lesní zkoušky LZ 6 2 pro skupinu

Barvářské zkoušky BZ 6 2 pro skupinu

Zkoušky z vodní práce ZVP 6 2 pro skupinu

Všestranné zkoušky: ohařů VZ - 2 pro pracoviště

ostatní plemena VZ 6 2 pro skupinu

Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře ZVVZ 6 2 pro skupinu

Honičské zkoušky HZ 6 2 pro skupinu

Individuální honičské zkoušky slov. kop IHZ-SK 6 2 pro skupinu

Barvářské zkoušky honičů BH 6 2 pro skupinu

Předběžné zkoušky barvářů Pb 6 2 pro skupinu

Norování nováčků ZN Bez omezení 2 celkem
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ZKUŠEBNÍ ŘÁD BARVÁŘŮ 

Tento zkušební řád upravuje zkoušky barvářů. 

Lovecká upotřebitelnost psů je definována v § 14 odst. 1 vyhlášky 
244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška”), a prokazu-
je se splněním disciplín uvedených ve zkušebních řádech ČMMJ pro zkouš-
ky z výkonu loveckých psů (dále jen “ZŘ”), kteří vykonávají činnosti, jež je 
kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. 

Touto činností se pro barváře rozumí dosledování usmrcené, postřelené 
nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře. 

Aby pes při zkoušce loveckých psů obstál, musí provedení disciplín odpo-
vídat požadavkům zkušebního řádu, a to minimálně výkonu ve III. ceně. O 
složení zkoušky psa z výkonu vydá pořadatel “Potvrzení o složení zkoušky 
psa z výkonu” stanovené podle § 17 odst. 6 vyhlášky, které je opatřeno evi-
denčním číslem ČMMJ a každá organizační jednotka ČMMJ vede evidenci 
vydaných potvrzení o zkoušce podle přidělených čísel. Potvrzení o zkoušce 
vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou. 

Tento ZŘ je určen pro plemena barvářů. 
a) předběžné zkoušky barvářů (Pb) - kvalifikují psa jako lovecky upotřebi-

telného k dosledu spárkaté zvěře. Pb se konají 1 den a mohou se jich účastnit 
všechna plemena barvářů a všechna ostatní lovecká plemena. Účast na Pb 
není podmíněná žádnou zkouškou lovecké upotřebitelnosti. Na zkouškách 
se zkouší na předem usmrcené zvěři a při práci na uměle založené stopě se 
pořadí zkoušených psů nelosuje a psi nastupují k vypracování stopy v pořa-
dí, jaké si při zahájení zkoušek vylosovali; 

b) individuální zkoušky barvářů (IHb) - kvalifikují psa jako lovecky upo-
třebitelného k dosledu spárkaté zvěře. IHb se zkouší při lovu zvěře spárkaté 
v případě, že je nutné zastřelený nebo postřelený kus dosledovat. IHb se mo-
hou účastnit psi všech plemen barvářů, kteří uspěli při Pb; 

c) zkouška hlasitosti - zkouší se pouze u psů, kteří absolvovali IHb, ale z dů-
vodu dosledu zhaslé zvěře neměli možnost hlasitého štvaní a stavění. Zkoušku 
hlasitosti je možné předvést ve volné honitbě vyhledáním zdravé zvěře; 

Jednotlivé zkoušky jsou uzpůsobeny charakteristickým vrozeným pra-
covním vlastnostem těchto psů. Struktura jednotlivých zkoušených disci-
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plín umožňuje mimo prokázání lovecké upotřebitelnosti prokázat i vlohy 
barvářů pro potřeby jejich chovu a dále důležité vlastnosti potřebné pro 
praktický výkon práva myslivosti jako např. poslušnost, ovladatelnost, spo-
lupráce s vůdcem a tak podobně, bez jejichž naučení a zvládnutí by nemohl 
být pes dobrým loveckým psem. 

Účastní-li se plemena barvářů zkoušek, které pro ně nejsou vypsány v 
tomto zkušebním řádu, jsou zkoušeni a posuzováni podle zkušebního řádu 
pro jezevčíky a teriéry, případně honičů. 

Psi, kteří zvěř prokazatelně načínají nebo hrobaří, jsou ze zkoušek vy-
loučeni. Načínání zvěře a hrobaření uvedou rozhodčí v soudcovské tabul-
ce. Dále jsou ze zkoušek vyloučeni všichni psi, kteří obdrželi známku, která 
znemožní jejich zařazení alespoň do III. ceny. V dále uvedených soudcov-
ských tabulkách jsou uvedeny disciplíny zkoušek, které se při jednotlivých 
zkouškách přezkušují. 

POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN 
ZKOUŠEK A HODNOCENÍ 

I. PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ 
PRÁCE NA UMĚLÉ STOPĚ 

Zkouší se na uměle založené, nepobarvené stopě jelení, daňčí nebo mufloní 
zvěře 500 až 550 kroků dlouhé, s dvěma lomy, alespoň 50 kroků dlouhými 
(pak následuje vzdálenost nejméně 100 kroků určená pro vyhledání zvěře). 
Umělá stopa musí být alespoň 12 hodin stará. Zakládá se pomocí speciálních 
pomůcek k zakládání stop (dřeváky, kolečko, hůl, šlapky na obuv apod.). Na 
konci každé stopní dráhy musí ležet kus spárkaté zvěře, ze které pocházejí 
spárky. Zvěř musí být vyvrhnutá a dobře zašitá (zašitý musí být i výstřel větší 
rány). Za koncem stop se vyznačí spojovací přímka, po které se budou pohy-
bovat pomocníci při přenášení zvěře. Pořadatel musí zajistit dostatečný počet 
pomocníků, kteří dobře znají terén a jsou seznámení s koncem stop. Konec 
stopy musí být v řidším porostu, aby rozhodčí ukrytí v dostatečné vzdálenosti 
od konce stopy měli možnost sledovat chování psa u zastřelené zvěře. 
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Po založení stopy označí pomocník na papír čas založení stopy a připevní 
jej na strom na začátku stopní dráhy. Jednotlivé stopy musí být očíslované a 
vzdálené od sebe minimálně 150 kroků. 

Pes po přiložení na stopu musí tuto ukázat a na pokyn vůdce ji sledovat 
s nízkým nosem na dlouhém barvářském řemeni. Po celou dobu musí být 
zřejmé, že pes je zalehnutý v řemeni a sleduje stopu s jistotou. Při práci nemá 
pes zvedat hlavu, větřit okolí a sledovat jiné stopy. Může je však ukázat. Po-
kud pes sejde ze stopy a sám se opraví, nepovažuje se to za chybu (do vzdá-
lenosti 25 kroků). V místě označeného lože vůdce psa na pokyn rozhodčího 
vypustí. Na stopu je možno psa nasadit nejvýše 3x. 

Dráha stopy se vyznačuje na stromech papírky, barvou nebo vyznačovací 
páskou, značky musí být snímatelné. Asi nejméně 100 kroků před koncem 
celkové stopní dráhy se vhodným mysliveckým způsobem (zálomek, vyzna-
čovací páska apod.) označí “lože”, odkud se pes vypouští k samostatnému 
vypracování zbytku stopní dráhy. Zde také končí disciplina “práce na umělé 
stopě”. 

Na zbytku stopní dráhy, na kterou byl pes vypuštěn, se zkouší: 
- vyhledání zvěře 
- práce oznamovače, hlasiče 
- chování u kusu 
Na tomto úseku stopní dráhy se papírky nesnímají, slouží pro kontrolu 

pohybu psa na stopě. Úsek od lože ke kusu se může při kladení stop zvýraz-
nit nejvýše 1dl barvy z uloveného kusu. 

Známkou 4 - je možno hodnotit psa, který vypracuje správně a samostat-
ně celou stopu až k “loži” bez scházení a oprav, s chutí a jistotou, zalehnutý 
v řemeni. Každé další nasazení, případné “vedení” psa psovodem, ohlížení 
se vůdce po značkách, vedení psa na krátkém řemeni, snižuje známku o 
jeden stupeň. 

VYHLEDÁVÁNÍ ZVĚŘE 

Zkouší se jako součást práce na umělé stopě. Zkouší se na úseku stopní 
dráhy od “lože” k místu položení kusu spárkaté zvěře. Tento úsek může být 
zvýrazněn barvou, jak je uvedeno výše. 

V místě vyznačení lože vůdce na pokyn rozhodčího psa vypustí. Zbytek 
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stopní dráhy musí pes vypracovat samostatně. Vůdce a rozhodčí zůstanou u 
označeného lože. Vypuštění psa na práci “vyhledání zvěře”, oznámí rozhod-
čí zatroubením, povelkou, nebo jiným dohodnutým způsobem. Pes musí v 
limitu do 5 minut vyhledat zvěř. Toto sleduje z povzdálí rozhodčí. 

Hodnocení: 
Známkou 4 - je hodnocen pes, který nejkratším způsobem nalezne polo-

žený kus v časovém limitu do 2 minut. 
Známkou 3 - je hodnocen pes, který místy opustí stopu, na kterou se 

urychleně vrátí a položený kus nalezne do 3 minut. 
Známkou 2 - je hodnocen pes, který stopu přebíhá, částečně revíruje na 

delší vzdálenost, ale kus najde do 4 minut. 
Známkou 1 - je hodnocen pes, který v limitu do 5ti minut kus nalezne. 
Známkou 0 - je hodnocen pes, který v limitu do 5ti minut položený kus 

nenalezne. 

OZNAMOVÁNÍ, HLÁŠENÍ NALEZENÉ ZVĚŘE, VODIČ 

Tato disciplina se zkouší jako součást práce na umělé stopě a hodnotí se 
jen výkon po nalezení položené zastřelené zvěře. Vůdce musí před zaháje-
ním disciplíny oznámit rozhodčímu, jak bude pes pracovat, buď jako ozna-
movač nebo jako hlasič: 

a) oznamovač 
b) hlásič 
c) vodič (tuto možnost případně ohodnotí rozhodčí na základě chování 

psa u kusu) 

a) Oznamovač 
Před započetím práce na umělé stopě musí vůdce oznámit rozhodčímu, 

jakým způsobem mu barvář oznámí dosledovanou zvěř. U označeného lože 
vůdce psa vypustí bez obojku, pes má vyhledanou zvěř ověřit, vrátit se k 
vůdci, který společně s rozhodčím čeká na místě vypuštění. Rozhodčí na 
konci stopní dráhy sleduje, zda pes kus ověřil a po jeho odchodu čeká, až 
pes přivede vůdce ke zvěři. Pes se musí vrátit k vůdci do 10 minut po vypuš-
tění. Po návratu k vůdci má dopředu nahlášeným způsobem (uchopení za 
řemen, tahání za oděv, neustálé odbíhání a naznačování následování apod.) 
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oznámit vůdci, že zvěř našel a snaží se jej dovést ke zvěři. 
Známkou 4 - je možno hodnotit výkon psa, který v limitu 10 minut od 

vypuštění ohlášeným způsobem oznámí dosledovanou zvěř a přivede k ní 
vůdce. 

Za chybu se považuje nevýrazné oznamování, nejisté vedení ke zvěři 
apod. Pokud se pes do 10 minut nevrátí k vůdci, nemůže být hodnocen jako 
oznamovač. 

b) Hlásič 
U označeného lože vůdce psa vypustí, pes má vyhledanou zvěř ověřit a 

vytrvale hlásit. Vůdce i rozhodčí zůstanou v místě označeného lože, dokud 
pes zvěř nevyhledá a nezačne hlásit. Pes musí začít hlásit do 10 minut po 
vypuštění. Musí hlásit až do příchodu vůdce. 

Hodnocení:
Známkou 4 - vytrvalé hlášení po dobu nejméně 15 minut 
Známkou 3 - vytrvalé hlášení po dobu nejméně 10 minut 
Známkou 2 - vytrvalé hlášení po dobu nejméně 5 minut 
Za chybu se považuje nevýrazné hlášení, hlášení s dlouhými přestávkami, 

nehlášení, opuštění zvěře. Za takové chování po posouzení sníží rozhodčí 
úměrně známku. 

Poznámka: Ne vždy vůdce nahlásí nebo popíše správně způsob oznamování 
nebo pes někdy může pracovat jako oznamovač, jindy jako hlásič. Pokud ta-
kový případ nastane, rozhodčí ohodnotí skutečně předvedený výkon psem, bez 
ohledu na nahlášení vůdce. 

c) Vodič 
Pes, který u kusu neprokáže oznamování a hlášení popsaným způsobem, 

je po uplynutí 10 minut hodnocen rozhodčím jako vodič se stejnou znám-
kou, kterou získal při disciplině “Práce na umělé stopě”. 

CHOVÁNÍ U ZASTŘELENÉ ZVĚŘE 

Zkouší se po disciplině “vyhledání zvěře” na konci umělé stopy. Pes nesmí 
načínat zastřelenou zvěř. Olizování střelné rány je dovolené. Mladí a tem-
peramentní psi se často snaží chytit zvěř zuby, případně škubat srst. Je třeba 
rozlišovat, zda tak činí z radosti, nebo vášně, anebo chce načínat. 
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Známkou 4 - je možno hodnotit psa, který neprojeví náchylnost k načínání. 
Pokud se pes zvěře bojí, zdaleka ji obchází nebo úprkem se vrací k vůdci, 

je možno tuto práci ohodnotit nejvýše známkou 2, podle dalšího chování i 
nižší. Chybou je i zapírání zvěře, případné hrobaření. 

VODĚNÍ PSA 

Rozhodčí je povinen před započetím discipliny zjistit, zda vůdce povede 
psa na řemeni nebo volně při noze. 

a) Vodění psa na řemeni 
Před započetím vodění je pes vypuštěn z řemene na volno s obojkem na 

krku do vymezeného prostoru. Na pokyn rozhodčího a povel vůdce se pes 
musí nechat upoutat na řemen. Při vodění má jít po levé straně vůdce bez 
toho, aby tahal za řemen, nebo v chůzi zaostával za vůdcem. Zkouší se podle 
možnosti v tyčovině. V hustějších porostech a na úzkých místech může pes 
sledovat vůdce v jeho stopách. 

b) Vodění psa volně při noze 
Pes musí jít volně bez řemene, s obojkem na krku, po levé straně vůdce. 

Na úzkých místech musí jít za vůdcem. Pes nesmí předbíhat ani pobíhat 
okolo vůdce. Jestliže se vůdce zastaví, pes musí též zastavit. 

Známkou 4 - je možno hodnotit psa, který reaguje na první povel vůdce, 
je po celý průběh discipliny ovladatelný, správně se orientuje při chůzi vedle 
vůdce, nebo za ním. Zdržení vůdce psem proto, že si pes ověřuje stopu, se 
nepovažuje za chybu. 

ODLOŽENÍ PSA 

Rozhodčí před započetím zkoušky zjistí, zda vůdce chce odložit psa 
upoutaného na řemeni nebo volně. Zároveň ho upozorní na rozdílnost koe-
ficientu při hodnocení. Zkouška trvá nejméně 20 minut. 

a) Odložení psa na řemeni 
Vůdce odloží psa upoutaného na řemeni, který vhodně upevní. Pes si 
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smí sednout, nesmí však být nepokojný nebo hlasitý. Nesmí se pokoušet o 
uvolnění. Po odložení se vůdce vzdálí na místo určené rozhodčím a ukryje 
se tak, aby jej pes neviděl, nebo nenavětřil. Po uplynutí 15 minut vůdce na 
pokyn rozhodčího jedenkrát vystřelí. Po výstřelu se pes musí chovat klidně, 
nesmí tahat za řemen, nebo být hlasitý. Musí pokojně zůstat na místě, dokud 
pro něho vůdce na pokyn rozhodčího nepřijde. Vůdce si může u psa odložit 
součást svého oděvu nebo výstroje. 

b) Odložení psa volně 
Zkouší se stejně jako odložení psa na řemeni. Pes pouze není upoután. 

Může být odložen s řemenem volně položeným vedle psa. Řemen je upnutý 
k obojku. Vůdce si může u psa odložit součást svého oděvu nebo výstroje. 

Známkou 4 - je možno hodnotit psa jen tehdy, pokud po dobu zkouš-
ky neprojeví hlasitost a jeho pohyb na místě je vyvolán pouze hledáním si 
vhodnějšího místa k ležení nebo zvýšením pozornosti zvednutím hlavy, po-
sazením se a podobně po výstřelu. 

Známkou 3 - je možno hodnotit ještě psa, který je z počátku hlasitý, do 5 
minut se ale utiší a dále je klidný. 

CHUŤ DO PRÁCE 

Tato vrozená vlastnost se posuzuje po celou dobu zkoušek a hodnotí se na 
závěr. Aby pes na zkouškách obstál, musí být hodnocen alespoň známkou 
2. Je třeba sledovat způsob přijímání povelů a zájem je plnit, ochota a radost 
z práce. Zájem a vytrvalost při práci na stopě, případně při štvaní a stavění 
(IHb). 

Známku 4 - může dostat pes, který soustavně projevuje snahu a ochotu 
plnit povely a projevuje soustavný zájem o práci. 

Poznámka: Uvedené discipliny se mohou zkoušet v libovolném pořadí, toto 
určí při zahájení zkoušek vrchní rozhodčí podle možností dané honitby. 

II. INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ (IHB) 
DOSLED NA ŘEMENI 

Tato disciplina se zkouší na postřelené jelení, dančí, mufloní a černé zvěři. 
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Stopa musí být alespoň 5 hod stará a nejméně 500 kroků dlouhá. Rozhod-
čí zahájí zkoušku tím, že vůdce si ve vhodné vzdálenosti od nástřelu odlo-
ží psa, provede vyhodnocení nástřelu a podle znaků určí pravděpodobné 
místo zásahů a závažnost poranění zvěře. Po vyhodnocení rozhodčí přečte 
vůdci psa údaje z postřelového listu (Honitba, místo, druh zvěře, čas lovu, 
značení zvěře a směr úniku.) Po tomto seznámení nasadí vůdce psa na ná-
střel, který má pes ukázat, případně ukázat barvu, střiž, kosti. Pes po krátké 
době seznámení se s nástřelem má napadnout stopu ve směru úniku zvěře 
a sledovat ji. Na stopě musí pracovat klidně, ale s chutí, s nízkým nosem na 
dlouhém barvářském řemeni. Pes musí občas sám nebo na povel ukázat za-
nechané znaky na trávě, v křovinách a podobně. Pes musí vypracovat stopu 
se všemi vratistopami a lomy. Nesmí sledovat jiné stopy, které stopu postře-
lené zvěře křižují. Tyto stopy může ukázat. Není chybou, když křižující stopy 
krátce sleduje a sám se opraví. Pes si nemá všímat zdravé zvěře, na kterou při 
práci narazí. Nemá se snažit ji sledovat. Pokud se v průběhu dosledu ukáže, 
že pro terénní překážky není možno stopu sledovat, provede se předsled a 
postřelená zvěř se dále stopuje. Pes potom musí stopu znovu napadnout a 
pokračovat v práci. 

Známkou 4 - je možno hodnotit psa, který vypracuje stopní dráhu v celé 
délce správně, bez scházení ze stopy, s chutí a jistotou. Každé další nasazení 
psa na stopu, které je provedeno na pokyn rozhodčího, snižuje známku o 
jeden stupeň. Na stopu je možno nasadit psa celkem 3x. 

ŠTVANÍ 

Dojde-li vůdce při sledování stopy k loži postřelené zvěře, které zvěř před 
časem opustila (studené lože), pracuje na stopě dále na řemeni až k teplému 
loži, nebo tak dlouho, dokud zvěř nezvedne. Tuto skutečnost musí oznámit 
rozhodčímu a čekat na jeho další pokyny. Pokud rozhodčí vydá pokyn k 
vypuštění psa, má pes zvěř sledovat tak dlouho, pokud se nezastaví, nesmí 
štvát zdravou zvěř. Je-li omylem vypuštěn za zdravou zvěří, musí ji sám 
opustit a zpravidla do 15ti minut se vrátit. Další pronásledování zdravé zvěře 
se ohodnotí známkou o 1 až 2 stupně nižší. 

Rozhodčí musí dávat pozor, zda pes hlásí na stopě, nebo pouze tehdy, 
když zvěř vidí. Dále, zda zvěř pronásleduje náruživě, nebo hlásí jen slabě 
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a občas. Případně, zda se nevrací k vůdci a ten jej musí k dalšímu štvaní 
povzbuzovat. 

Známku 4 - může dostat pes, který nepřetržitě hlásí teplou stopu, tedy 
nejen na viděnou. 

HLASITÉ STAVĚNÍ 

Pokud pes poraněnou zvěř staví, musí ji hlasitě ohlašovat, pokud možno 
směrem proti hlavě. Pes nemá zvěř strhnout, ale může ji donutit k zastavení 
chytáním za paty. 

Rozhodčí sleduje psa při hlášení velmi pozorně, musí se při hlášení barvá-
ře zaměřit hlavně na hodnocení vytrvalosti při hlasitém stavění. Po dostiže-
ní stavěného kusu vůdcem a rozhodčím, vydá rozhodčí příkaz k co nejrych-
lejšímu ukončení dosledu. 

Známku 4 - je možno udělit, pokud pes měl příležitost hlasitě stavět zvěř, 
tuto bez přerušování stavěl a neopustil až do příchodu vůdce s rozhodčím. 
Barvář nesmí opustit stavěnou zvěř, ve stavění musí vytrvat, pokud mu síly 
stačí. Případné odchylky musí být řešeny snížením známky. 

HLÁŠENÍ A OZNAMOVÁNÍ ZVĚŘE (NA IHB) 

Posuzuje se pouze tehdy, kdy pes těmito vlastnostmi výrazně vyniká, 
aby tato vlastnost byla zadokumentována. Tyto předměty jsou nepovinné a 
známka 0 neovlivňuje celkové hodnocení psa a konečný výsledek. Je možno 
odzkoušet při disciplíně “chování při zastřelené zvěři” 

Hodnocení je obdobné jako na Pb. 

CHOVÁNÍ PŘI ZASTŘELENÉ ZVĚŘI 

Po dosledování kusu vůdce psa odloží, nechá uklidnit a odejde do vzdále-
nosti asi 100 až 150 kroků tak, aby na dosledovaný kus neviděl. Kus ulovené 
zvěře je nevyvrhnutý. Psa vypustí a nechá jej kus vyhledat tak, aby byl u kusu 
sám. Rozhodčí sleduje chování psa u kusu. 

Známkou 4 - je možno hodnotit psa, který neprojeví náchylnost 
k načínání. 
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CHUŤ DO PRÁCE 

Tato vrozená vlastnost se posuzuje po celou dobu zkoušek. Hodnotí se 
stejně jako na Pb. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ NA IHB 

Aby barvář obstál na IHb, nesmí být hodnocen ze žádného předmětu 
známkou 0 (kromě hlášení a oznamování, také štvaní a hlasité stavění, po-
kud tuto možnost neměl) a musí dosáhnout z jednotlivých předmětů mini-
mální počet bodů uvedený v tabulce pro zařazení do ceny. 

Výjimky jsou v těchto případech: 
I. cenu - získá barvář, který neměl možnost štvát a hlasitě stavět za před-

pokladu, že z výkonu na dosledu získal známku 4 a pracoval na stopě ale-
spoň 12 hodin staré a nejméně 2 km dlouhé a zastřelenou zvěř dosledoval. 

II. cenu -získá barvář, který neměl možnost štvát a hlasitě stavět za před-
pokladu, že z výkonu na dosledu získal známku 4 a pracoval na stopě ales-
poň 5 hodin staré a nejméně 1,5 km dlouhé a zastřelenou zvěř dosledoval. 

Rozhodčí je povinen uvést v tabulce kromě ocenění i všechny potřebné 
údaje o práci barváře podle předtisku na druhé straně tabulky a v rubrice 
„Poznámka“ uvede chování u zastřelené zvěře a další údaje pro posouzení 
kvalit psa, hlavně pokud jde o vyjímečné případy. 

Povinné zásady pro provedení IHb 
Zájemce o tuto zkoušku pro následující rok podá přihlášku na předepsaném 

tiskopise do 31. 12. (přihláška má platnost 1 rok) na OMS. OMS mu v termí-
nu 7 dnů od doručení přihlášky sdělí kontakty na 2 až 4 pověřené zástupce 
OMS. Pověřený zástupce OMS je oprávněn provádět fyzickou kontrolu vlastní 
zkoušky. IHb se provádí posouzením běžného dosledu náhodně postřelené zvě-
ře. O postřelení spárkaté zvěře vypracuje střelec “postřelový list”, který vloží do 
obálky a před zahájením zkoušky jej předá rozhodčímu k seznámení se situací 
a okolnostmi, za kterých k poranění zvěře došlo. Výkon psa posuzuje jeden 
rozhodčí. Před započetím vlastní zkoušky musí vždy vůdce či rozhodčí kontak-
tovat jednoho z pověřených zástupců OMS ČMMJ, kde má podanou přihlášku 
o datu, hodině a místu zahájení zkoušky. Pokud je přítomen pověřený zástupce 
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OMS na místě samém, tato povinnost je plněna prostřednictvím této pově-
řené osoby. Pokyn k zahájení IHB dává vždy přítomný rozhodčí, který dále 
řídí průběh zkoušky a na závěr provede její vyhodnocení. Zkoušky se mimo 
rozhodčího a vůdce zkoušeného barváře dále musí účastnit zástupce honitby 
a zástupce OMS. Pokud není z OMS nikdo k dispozicí, je vůdce povinen před 
započetím zkoušky zajistit dalšího svědka, buďto z členů klubu, nebo dalšího 
zástupce honitby. Zkoušky se tedy celkem vždy musí účastnit minimálně čtyři 
osoby. O zkoušce může být dle možnosti vykonána fotodokumentace. 

III. ZKOUŠKA HLAS ITOST I (ZH ) 

Zkouší se pouze u psů, kteří absolvovali IHb, ale z důvodu dosledu zhaslé 
zvěře neměli možnost hlasitého štvaní a stavění. 

Zkoušku hlasitosti je možné předvést ve volné honitbě vyhledáním zdravé 
zvěře. Při jejím hlasitém štvaní se prokáže hlasitost psa. Dále je možno vyu-
žít obůrek a podobných zařízení, kde pes může hlasitost prokázat. 

Při zkoušce na zvěři v zajetí je nutno zajistit, aby nedošlo ke zranění psa 
nebo zvěře. 

Zkouška hlasitosti se neznámkuje, pouze se provede zápis do průkazu pů-
vodu – “pes prokázal hlasitost”. 

Zkouška se nesmí provádět v době zimního strádání zvěře a za vysoké 
sněhové pokrývky. 
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Disciplína
Nejnižší známky 

pro cenu Koef. Max. 
bodů Znám. Bodů Pozn.

I. II. III.

1. Práce na umělé stopě 4 3 2 20 80

2. Vyhledávání zvěře 3 2 1 10 40

3. Práce psa na uměle

založené nepobarvené

stopě jako:

  a) oznamovač 2 - - 10 40

  b) hlasič 2 - - 15 60

  c) vodič 4 3 2 2 8

4. Chování psa
4 3 2 6 24

u zastřelené zvěře

5. Vodění psa

  a) na řemeni 4 3 2 3 12

  b) volně 3 2 1 4 16

6. Odložení psa

  a) na řemeni 4 3 3 2 8

  b) volně 3 2 2 4 16

7. Chuť do práce 4 3 2 10 40

Nejnižší počet bodů pro cenu 202 148 96 - 276

Výsledná kvalifikace cena Celkový počet bodů:

Předběžné zkoušky barvářů
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Disciplína
Nejnižší známky 

pro cenu
Koef. Max. 

bodů
Znám. Bodů Pozn.

I. II. III.

1. Dosled na řemeni 4 3 2 30 120

2. Štvaní 3 2 0 10 40

3. Hlasité stavění 3 2 0 10 40

4. Práce psa jako:

  a) oznamovač 0 0 0 10 40

  b) hlasič 0 0 0 15 60

5. Chování u zastřelené zvěře 3 2 2 6 24

6. Chuť do práce 4 3 2 10 40

Nejnižší počet bodů pro cenu 238 172 92 - 324

Výsledná kvalifikace cena Celkový počet bodů:

Individuální zkoušky barvářů
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Pořadatel: ………………………………………..............………….………... 

Název zkoušek/soutěže: ……………………………….........………………... 

V souladu se Zkušebním řádem pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti v článku 
2, Všeobecné části, podávám protest, proti porušení výše uvedeného řádu: 

U psa/feny: …………………………………………...........………………… 

disciplině: …………………………………………..…….............………...… 

Zdůvodnění protestu: 

Souhlasím, že v případě neuznání protestu propadne jistina Kč. ………........... 

Slovy: ………………………………………………………...............……….. 

Kterou jsem složil současně s podáním protestu ve prospěch pořadatele. 

Vůdce psa: Jméno, příjmení: …………………..…….,  podpis ………..……. 

Konečné rozhodnutí o protestu: 

Protestu se vyhovuje x nevyhovuje. 

Zdůvodnění: 

Podpis vrchního rozhodčího: …….....…………………………...…….....…..

P R O T E S T



42

SOUTĚŽE BARVÁŘŮ (SOU)

Kromě uvedených zkoušek ve ZŘ barvářů může ČMKCHB z. s. (dále jen 
klub) pořádat ve spolupráci s ČMKJ a místně příslušnými OMS soutěže pro 
barváře. Na soutěži barvářů mohou být zadány pracovní tituly dle předpisů 
a pravidel pro jejich zadávání. Soutěží barvářů se může zúčastnit nejvýše 12 
vybraných barvářů, dle konkrétních možností pořadatele soutěže.  

Nejvyšší soutěží barvářů je celostátní soutěž barvářů o „Putovní cenu“, 
která je pořádána jednou za dva roky. Účast na této soutěži je vyvrchole-
ním pracovní výkonnosti barváře. Na této soutěži je předávána nejlepšímu 
barváři a vůdci z České republiky „Putovní cena“. Účast na této soutěži je 
limitována minimálním věkem barváře 3 roky. Tento věk musí pes/fena do-
sáhnout v den před konáním soutěže. Podmínkou je dále úspěšné absolvo-
vání IHb, u zahraničních účastníků obdobná zkouška z výkonu uznaná v 
příslušné zemi. Celostátní soutěže barvářů o „Putovní cenu“ se může barvář 
zúčastnit pouze jednou za život. 

Celostátní soutěž o „Putovní cenu“ je pořádána podle možností:
na umělé stopě  –  stopa je založena pomocí pomůcek pro šlapání umělých stop
na přirozené stopě poraněné zvěře – provádí se v oblastech intenzivních 

odlovů spárkaté zvěře, kde je předpoklad možnosti odzkoušení potřebného 
počtu barvářů

Ke každé soutěži vydá organizátor propozice (min. v elektronické podo-
bě), které vhodným způsobem zveřejní 

a ve kterých uvede s dostatečným časovým předstihem (min. 2 měsíce) 
všechny organizační náležitosti k jím pořádané soutěži. 

Každá soutěž barvářů je dvoudenní. Musí být řádně nahlášená v plánu 
kynologických akcí a v příslušném termínu mít zažádané o zadání pracov-
ních titulů. Výsledek soutěže je barváři zapsán do PP. 

Všechny ostatní soutěže barvářů, má-li být jejich výsledek zapsán do PP 
a uděleny pracovní tituly, se zkouší a řídí dle pravidel Celostátní soutěže o 
„Putovní cenu“ s výjimkou, že v případě neobsazení všech v propozicích 
vypsaných míst (max. 12) může poté pořadatel umožnit start barvářům bez 
IHb (barvář však musí mít absolvované Pb), mladším tří let nebo opakova-
ně, a to i na celostátní soutěži pořádané na umělé stopě. 
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U soutěží pořádaných na přirozené stopě poraněné zvěře však uvedená 
výjimka neplatí.

1. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ BARVÁŘŮ O PUTOVNÍ CENU
 – zkouší se na umělé stopě

Disciplíny soutěže:
1. Vyhledání nástřelu
2. Dosled na řemeni nebo na volno
3. Šoulačka s odložením
4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče 
5. Chování u kusu
6. Chuť do práce

Popis disciplín soutěže a jejich hodnocení: Pořadí zkoušených disciplín 
určí hlavní rozhodčí při nástupu a rozlosování startujících do skupin. Neú-
spěšné hodnocení barváře z některé disciplíny jej nevyřazuje z dalšího po-
kračování v soutěži, není však hodnocený v ceně, pouze v pořadí. 

1. Vyhledání nástřelu
Nástřel, který se zakládá spolu s umělou stopou pro disciplínu Dosled na 

řemeni nebo na volno, se nachází na začátku stopní dráhy ve vyznačeném 
prostoru asi 30 x 30 metrů. Rohy čtverce, v kterém se nachází nástřel, jsou vi-
ditelně vyznačeny v terénu a označeny písmeny A,B,C, D a pořadovým číslem 
umělé stopy. Na nástřelu je větší množství barvy, stříž a kousek kůže ze spárku 
použitého na stopní dráhu, pevně připevněného kolíkem k zemi, nebo do ná-
běhu kořene stromu. Při zakládání stopy musí spárky zvěře krátký čas ležet na 
místě nástřelu. Další barva na založené stopě je až po opuštění nástřelového 
prostoru. Rozhodčí, který zakládá stopu, vyznačí na postřelový list orientační 
zákres místa nástřelu, popis místa upevnění nástřelu, číslo a čas založení umě-
lé stopy. Postřelový list vloží do obálky s číslem stopy, zalepí a takto ji odevzdá 
hlavnímu rozhodčímu. Číslo stopy si vylosuje vůdce při nástupu. Po příchodu 
k vylosované umělé stopě začne vůdce s barvářem na pokyn rozhodčích vy-
hledávat ve vyznačeném prostoru nástřel. Jestliže do 10 minut vůdce neozná-
mí rozhodčímu vyhledání nástřelu, rozhodčí místo nástřelu ukáže vůdci dle 
nákresu v postřelovém listu. Za vyhledání nástřelu se považuje čas, kdy vůdce 
ukáže rozhodčím znaky na místě vyznačeném v obálce.
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Hodnocení: Za vyhledání nástřelu do 5 minut získává barvář známku 4, 
do 7 minut známku 3, do devíti minut známku 2 a do desíti minut známku 
1. V případě nenalezení nástřelu v časovém limitu 10 minut známku 0. Čas, 
který měří rozhodčí, se nezapočítává do času dosledu na umělé stopě.  

2. Dosled na řemeni nebo na volno
Zkouší se na uměle založené, pobarvené stopě jelení, daňčí nebo 

mufloní zvěře. Pravidla pro použití pomůcek pro založení stopy v te-
rénu jsou stejná jako na Pb (dřeváky, šlapadla nebo kolečko), na kon-
krétní soutěži vždy jen jedním způsobem, stopní dráha má dva alespoň 
50 metrů dlouhé pravoúhlé háky (lomy), vratistopu a pobarvené lože. 
Minimální délka umělé stopy je 1 000 metrů a stáří stopy je minimálně 
18 hodin. Do stopní dráhy se při jejím zakládání kape barva. Na ce-
lou stopní dráhu, včetně vyznačení nástřelu, se použije 0,3 litru barvy 
(směsi krve smíchané s obsahem trávníku a barvy z použité zvěře). 
Na každé stopní dráze jsou umístěny jednotně tři znaky, malý kousek 
kůže se srstí pokapanou barvou. První znak je umístěn v místě prvního 
lomu stopní dráhy, druhý ve vrcholu vratistopy a třetí v loži, které je 
minimálně 150 metrů před koncem stopy. Znaky jsou kolíkem pevně 
uchycené k zemi (terénu) přímo ve stopní dráze a jsou vhodně, ale ne-
zaměnitelně označené kódem, který musí obsahovat číslo stopní dráhy 
a je čitelný i za deště (vel. asi 4x4 cm). Na konci stopní dráhy je polo-
žený kus zvěře, z  které pochází spárky pro zakládání stopy, spárky se 
pevně připevní k položenému kusu zvěře. Konec stopní dráhy je taktéž 
z druhé strany označen číslem. Na stopní dráze nesmí být s výjimkou 
uvedených znaků, označení nástřelu a konce stopy žádné jiné pomocné 
značky vyznačující dráhu uměle založené stopy! Jednotlivé stopní drá-
hy musí být od sebe v každém místě vzdáleny minimálně 200 metrů. V 
momentě odsouhlasení nástřelu seznámí rozhodčí vůdce s typem zna-
ků, vypustí vůdce s barvářem na stopu a zapíše do postřelového listu 
čas, který oznámí vůdci. Doporučuje se, aby rozhodčí i vůdce byli po 
dobu plnění disciplíny spojeni vhodným způsobem (mobilní telefon, 
vysílačky). Vůdce s barvářem pracují na stopní dráze zcela samostat-
ně, jakákoliv zjištěná cizí pomoc jakýmkoliv způsobem (přes telefon, 
vysílačku, GPS) znamená okamžitou diskvalifikaci. Na druhé straně, v 
dostatečné vzdálenosti od položené zvěře, druhý rozhodčí sleduje pří-
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chod vůdce s barvářem ke zvěři. Při práci na volno nesmí pes ztrácet 
kontakt s psovodem, nesmí jej ztratit z dohledu a musí se pohybovat 
v pachovém koridoru stopy. Čas běží, dokud pes i vůdce nejsou u po-
loženého kusu na konci stopní dráhy. Zde vůdce odevzdá rozhodčím 
vyhledané znaky.

Hodnocení:  
Známkou 4 – je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 

40 minut, kus dosledoval a nalezl alespoň dva znaky.
Známkou 3 – je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 

50 minut, kus dosledoval a nalezl alespoň jeden znak.
Známkou 2 – je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 

60 minut, kus dosledoval a nalezl alespoň jeden znak.
Známkou 1 – je možné hodnotit práci barváře, který vypracuje stopu do 

60 minut, kus dosledoval, ale nenalezl žádný znak.
Známkou 0 – se hodnotí barvář, který v časovém limitu 60 minut nevy-

pracuje stopu a kus nedosleduje. Počet nalezených znaků nerozhoduje.

3. Šoulačka s odložením
Tato disciplína se skládá ze tří samostatně známkovaných, na sebe nava-

zujících předmětů.
a) Vypuštění a přivolání psa
Pes musí být vypuštěn z řemene s obojkem na krku volně do vymezeného 

prostoru. Na pokyn rozhodčího musí vůdce psa přivolat a upoutat na ře-
men. Každý další povel snižuje známku o 1 stupeň. Pokud není pes přivolán 
a upoután po příkazu rozhodčího do 5 minut, je hodnocen známkou 0. 

b) Šoulačka 
Zkouška probíhá na volno. Pes musí sledovat bez upoutání vůdce po 

jeho levé straně, na úzkých chodníčcích nebo v hustém podrostu může 
jít za ním. Nesmí předbíhat, zdržovat se, pobíhat okolo vůdce. Při za-
stavení vůdce se pes musí také zastavit. Toto zastavení musí vůdce na 
určené trase alespoň 2x předvést. Zkouška se provádí v lesním prostředí. 
Zdržení vůdce psem z důvodu ověřování si stopy se nepovažuje za chy-
bu. Šoulačka končí odložením psa.

Hodnocení:  Známkou 4 – je možno hodnotit psa, který je po celou dobu 
zkoušky ovladatelný, správně se orientuje v chůzi vedle vůdce nebo za ním.
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c) Odložení psa
Pes musí být odložen nenápadným způsobem bez řemene, nebo s 

řemenem volně položeným vedle psa. Vůdce pokračuje v chůzi, aby se 
vzdálil z dohledu psa, nejméně však 50 metrů. Zkouška trvá nejméně 
10 minut. 

Po 5 minutách vůdce na pokyn rozhodčího vystřelí ránu z kulovnice.

Hodnocení:
Známkou 4 – je možno hodnotit psa, který neprojeví hlasitost a neopustí 

stanoviště, případný pohyb je dán pouze hledáním vhodnějšího místa.
Známkou 3 – je možno hodnotit psa, který opustí dané místo do vzdá-

lenosti 5 m. 
Každé další vzdálení psa o vzdálenost 5 metrů, snižuje známku o 1 stupeň.

4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče nebo vodiče
Spolehlivý oznamovač nebo hlásič je hoden zvláštního ohodnocení. 

Rozhodčí při tom musí správně posoudit, zda se u oznamovače skutečně 
jedná o oznamování, nebo jen o návrat k vůdci bez dalšího zájmu o zvěř. 
U hlásiče, zda se jedná o skutečné vytrvalé hlášení za účelem přivolání 
vůdce, nebo jen chvilkový projev překvapení, vzrušení nebo dokonce z 
bázně a strachu. Zkouší se u zhaslého kusu jelení, daňčí nebo muflo-
ní zvěře. Šlapaná a pobarvená stopa je minimálně 3 hodiny stará a 300 
metrů dlouhá. Na stopu může být použito maximálně 0,1 l barvy (směsi 
krve, obsahu trávníku a barvy z použitého kusu). Místo vypuštění bar-
váře je vzdáleno minimálně 100 metrů od konce stopy. Z tohoto místa 
je pes na pokyn rozhodčího vůdcem vypuštěn na hledání kusu a jeho 
oznamování nebo hlášení. Vzdálenost vůdce od položeného kusu musí 
být dostatečná, nesmí zde být vizuální kontakt (min. 100 metrů). Vůd-
ce rozhodčím dopředu popíše, jakým způsobem bude barvář plnit tuto 
disciplínu, zda jako oznamovač, hlasitý oznamovač, hlásič nebo vodič a 
dle splnění předem ohlášeného způsobu práce bude pes také rozhodčími 
posouzen. Pes musí pracovat naprosto samostatně, bez kontaktu s vůd-
cem, u oznamovače vůdce předem oznámí i způsob oznamování.

a) Oznamovač
Za oznamovače se považuje pes, který vyhledá položený kus zvěře, kus si 
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ověří, nejkratší cestou vyhledá vůdce a výrazným způsobem zvěř oznamuje 
– taháním za oděv, neustálým odbíháním a naznačování následování. Chce-
li vůdce odejít jiným směrem, pes jej odmítá následovat, vrací se směrem ke 
kusu apod. a vůdce ke kusu dovede. Oznamovač se musí vrátit po vypuštění 
do 10 minut k vůdci a oznamovat.

Hodnocení: 
Známkou 4 – je možno hodnotit práci psa, který výrazně reaguje na pa-

chový podnět, kus vyhledá a v časovém limitu kus popsaným a výrazným 
způsobem vůdci oznámí. 

Méně výrazné oznamování úměrně snižuje hodnocení práce psa.
Pes, který ke kusu nedojde, projevuje bázlivost nebo nereaguje na pacho-

vý podnět (stopa, barva, vítr), nevrátí se v časovém limitu k vůdci, je ohod-
nocen známkou 0.

b) Hlasitý oznamovač
Za hlasitého oznamovače se považuje pes, který vyhledá položený kus 

zvěře, kus si ověří a hlasitě oznamuje nalezení kusu, nejkratší cestou vyhledá 
vůdce a hlášením při návratu a při kontaktu s vůdcem nalezení kusu neu-
stále hlasitě oznamuje. Chce-li vůdce odejít jiným směrem, pes jej odmítá 
následovat, vrací se směrem ke kusu apod. a vůdce ke kusu za stálého hlášení 
dovede. Hlasitý oznamovač se musí vrátit po vypuštění do 10 minut k vůdci 
a hlasitě oznamovat.

Hodnocení:  
Známkou 4 – je možno hodnotit psa, který výrazně reaguje na pacho-

vý podnět, kus najde a hlasitým vydáváním vůdci nalezení kusu oznámí. V 
případě, že projev psa není přesvědčivý, hlášení není spontánní, rozhodčí 
adekvátně sníží známku z předvedeného výkonu.

Pes, který ke kusu nedojde, projevuje bázlivost nebo nereaguje na pacho-
vý podnět (stopa, barva, vítr), je ohodnocen známkou 0.

b) Hlásič
Za hlásiče se považuje pes, který vyhledá položený kus zvěře, kus si ověří 

a začne kus vytrvale hlásit. Pes musí začít hlásit do 10 minut po vypuštění.
Hodnocení: 
známkou 4 – vytrvalé hlášení po dobu nejméně 15 minut
známkou 3 – vytrvalé hlášení po dobu nejméně 10 minut
známkou 2 – vytrvalé hlášení po dobu nejméně 5 minut
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Je-li hlášení méně vytrvalé s většími odmlkami, snižuje se známka o 1 stupeň.
Pes, který ke kusu nedojde, projevuje bázlivost nebo nereaguje na pacho-

vý podnět (stopa, barva, vítr), je hodnocen známkou 0.
c) Vodič
Pes, který samostatně vyhledá kus v termínu do 10 minut, ověří si jej, 

projevuje o kus zájem, neprojeví bojácnost, je po uplynutí limitu hodnocen 
jako vodič. Tato disciplína je pak známkována stejnou známkou, jakou pes 
získal při disciplíně č. 2. Dosled.

5. Chování u kusu
Může se zkoušet při provádění disciplíny č. 4. (zkouška oznamovače, hla-

sitého oznamovače, hlásiče a vodiče), nebo na samostatně položeném kusu, 
stejně jako u disciplíny č. 4.

Pes musí být u položeného kusu sám, aby mohl být pozorován rozhod-
čími z dostatečné vzdálenosti. Barvář nesmí mít vizuální kontakt s lidmi.

Pes musí projevit z nalezeného kusu radost, v žádném případě nesmí pro-
jevit bázlivost. Může olizovat ránu, poškubávat za deku zvěře, naznačovat 
chvat za běh, krk, potahovat za kus, vše bez zjevného porušení zvěřiny. V 
žádném případě nesmí kus načínat, to znamená polykat zvěřinu. Také trhání 
kusu nebo hrobaření je chybou.

Hodnocení:
Známka 4 – pes si nebojácně kus ověří, projevuje radost, může tahat za 

srst, naznačovat chvat zvěře, ale nenačíná.
Známka 3 – pes si kus ověří, z temperamentu stiskem bere silněji za kus, 

potahuje ho, ale netrhá jej a nepoškozuje zvěřinu, nenačíná.
Známka 2 – je možno hodnotit psa, který projevuje velkou míru nedůvě-

ry až bojácnosti, kus obchází, ale dojde 
k němu, úprkem se vrací pro podporu k vůdci a opět ke kusu. Podle míry 

chování je možno ještě známku snížit.

6. Chuť do práce
Tato vrozená vlastnost se zkouší a sleduje po celou dobu soutěže a hodnotí 

se na závěr. Převažující hodnocení vychází ze známky z „dosledu na řemeni 
nebo volně“, kde má pes možnost projevit hluboký zájem o práci, svoji vůli 
a vytrvalost. 



49

Barvář musí s ochotou plnit příkazy vůdce, hodnotí se také jeho tempe-
rament, spolehlivost, ovladatelnost. Aby pes v soutěži obstál v ceně, musí 
získat alespoň známku 2. 

Hodnocení: 
Známkou 4 – je možno hodnotit psa, který ochotně a samostatně proje-

vuje zájem a snahu plnit příkazy a ochotně pracuje. 
Poznámka: Při hodnocení známkou 0 v některé z disciplín barvář pokra-

čuje dále v soutěži. Toto hodnocení pro něho znamená nezařazení do ceny 
a ztrátu bodů. Barvář je zařazen do ceny při splnění podmínky dosažení 

Nejnižší známka pro cenu

I. II. III.

1. Vyhledání nástřelu 3 2 1 5 20

2. Dohledávka

4 3 2 40 160  a/ na řemeni

  b/ na volno

3. Šoulačka s odložením

  a/ vypuštění psa a přivolání 4 3 2 5 20

  b/ šoulačka 4 3 2 10 40

  c/ odložení psa 4 3 2 5 20

4. Způsob oznamování a hlášení

  a/ oznamovač 2 1 1 10 40

  b/ hlásič, hlasitý oznamovač 2 1 1 15 60

  c/ vodič 4 3 2 2 8

5. Chování u kusu 4 3 2 10 40

6. Chuť do práce 4 3 2 20 80

Nejnižší počet bodů pro cenu: 383 286 189

Maximální počet bodů 440

Soudcovská tabulka pro Celostátní  
soutěž barvářů o „Putovní cenu“ 

– zkouší se na umělé stopě
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minimální možné známky a bodů v příslušné ceně. Konečné pořadí psů je 
určeno podle bodů dosažených v jednotlivých cenách a pak u barvářů, kteří 
se nedostanou do ceny, je určeno počtem dosažených bodů.

2. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ BARVÁŘŮ O PUTOVNÍ CENU 
– zkouší se na přirozené stopě poraněné zvěře

Disciplíny soutěže:
1. Dosled na řemeni nebo na volno
2. Štvaní a stavění kusu
3. Šoulačka s odložením
4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče
5. Chování u kusu
6. Chuť do práce

Popis disciplín soutěže a hodnocení:
1. Dosled na řemeni nebo na volno
Zkouší se na stopě náhodně postřeleného kusu jelení, daňčí, mufloní 

nebo černé zvěře. Aby mohla být práce barváře hodnocena do ceny, musí 
být stopa poraněné zvěře alespoň 500 metrů dlouhá a 5 hodin stará. Nástřel 
označí lovec (střelec) mysliveckým způsobem pomocí zálomků a o postřelu 
zvěře vypíše postřelový list, který odevzdá hlavnímu rozhodčímu soutěže. 
Práce si vůdci losují. Po příchodu na místo vůdce odloží psa a rozhodčí jej 
obeznámí s postřelovým listem. Vůdce si ověří nástřel, nalezené znaky a na 
pokyn rozhodčích nasadí psa na stopu zvěře. Pes musí sledovat stopu s níz-
kým nosem na dlouhém barvářském řemeni nebo na volno. Při práci na 
volno až do vydání pokynů ke štvaní nesmí ztratit psovod kontakt se psem. 
Nesmí jej ztratit z dohledu. Pes nesmí sledovat jiné stopy, ale může je krátce 
ověřit a sám se opravit. Na stopu je možno nasadit psa maximálně 3x. Každé 
znovu nasazení psa na stopu snižuje známku o 1 stupeň. Vůdce postupu-
je se psem po stopě, svůj postup přizpůsobuje členitosti terénu, respektuje 
pokyny rozhodčích. Musí hlásit každý znak nalezený ve stopní dráze, který 
potvrzuje předchozí přítomnost poraněného kusu. Takto postupují až ke 
složenému kusu nebo opuštěnému loži. Je-li kus v loži zhaslý, práce na stopě 
končí. Po nalezení čerstvého lože, které postřelený kus opustil a zvěř dále 
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před psem uniká, vypouští psovod na pokyn rozhodčího psa ke štvaní. Pes 
je vypuštěn bez obojku.

Rozhodčí hodnotí zejména stáří stopy, délku stopy, počet oprav, zda pes 
pracuje s nízkým nosem, na plném řemeni, souhru vůdce se psem, chuť do 
práce. Aby tato disciplína mohla být hodnocena, musí být zvěř vždy dosle-
dována. V případě že není a jsou nalezeny znaky postřelení zvěře (barva, 
úlomky kostí aj.), musí být na dosled nasazený kontrolní pes.

Hodnocení: 
Známkou 4 – možno hodnotit práci psa, který pracuje správně a samo-

statně po celou stopu, bez scházení ze stopy, pracuje s nízkým nosem, s vidi-
telnou chutí do práce, pokud to terén dovolí v plném řemeni.

2. Štvaní a stavění
Pokud vydá rozhodčí pokyn k vypuštění psa ke štvaní, má pes sledovat 

zvěř tak dlouho, dokud ji nezastaví a hlasitě nestaví. Barvář nesmí opustit 
stavěnou zvěř, ve stavění musí vytrvat, pokud mu síly stačí. Pes nesmí štvát 
zdravou zvěř. Je-li omylem vypuštěn za zdravou zvěří, musí ji sám opustit a 
zpravidla do 15 minut se vrátit. Další pronásledování zdravé zvěře se hodno-
tí známkou o 1 až 2 stupně nižší. 

Rozhodčí musí sledovat, zda pes hlásí na stopě, nebo pouze tehdy, 
když zvěř vidí. Dále, zda zvěř pronásleduje a hlásí vytrvale a náruživě, 
nebo hlásí jen občas a slabě. Případně, zda se nevrací k vůdci a ten jej 
musí k dalšímu štvaní povzbuzovat. Za vracení psa k vůdci se nepovažu-
je, kdy se pes vrátí po vyčerpání fyzických sil. Tyto případy musí citlivě 
posoudit rozhodčí.

Po zastavení poraněné zvěře musí pes tuto pevně stavět a hlasitě ohlašo-
vat, pokud možno proti hlavě. Pes by zvěř neměl strhnout. Není chybou, 
pokud unikající zvěř pes nutí k zastavení chytáním za patu nebo běhy.

Rozhodčí se soustředí při posuzování zejména na vytrvalost v hlasitém 
stavění. Po dostižení stavěného kusu vůdcem a rozhodčím vydá rozhodčí 
příkaz k co nejrychlejšímu ukončení dosledu. Dostřelení kusu provádí zá-
sadně vůdce psa. Jiná možnost je pouze na výslovné přání psovoda. 

Hodnocení:  
Známkou 4 – možno hodnotit psa, který nepřetržitě hlásí i teplou stopu 

zvěře, zvěř hlasitě staví bez přerušení až do příchodu vůdce. Barvář nesmí 
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opustit stavěnou zvěř, ve stavění musí vytrvat, pokud mu síly stačí. Případné 
odchylky musí být řešeny snížením známky.

Poznámka: V této disciplíně musí rozhodčí dbát na to, aby nedocházelo 
pokud možno ke kontaktu lidí se zvěří na viděnou, aby přítomností lidí ne-
byla zvěř stresována a dosled byl co nejrychleji ukončen. Také nepřipustí, 
pokud je to možné, jakýkoliv přímý kontakt psa s živou zvěří.

Při těchto disciplínách se doporučuje zvláště v těžkých, nepřehledných 
terénech použít prostředků pro sledování barváře pomocí navigačních po-
můcek (GPS obojky, Tracker aj.). 

3. Šoulačka s odložením – viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě
4. Zkouška hlásiče, oznamovače, hlasitého oznamovače a vodiče – viz 

popis disciplíny při soutěži na umělé stopě s výjimkou, že kromě zde uvede-
né zvěře je možné odzkoušet disciplínu i na dosledované černé zvěři.

5. Chování u kusu – viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě
6. Chuť do práce – viz popis disciplíny při soutěži na umělé stopě
Poznámka:
V disciplíně č. 2. Štvaní a stavění – známka před zlomkovou čarou je ur-

čena pro psy, kteří mají možnost stavět a štvát. Známka za zlomkovou čarou 
pro psy, kteří tuto možnost nemají.

Při hodnocení 0 v některé disciplíně není pes ze soutěže vyřazen. Zaznamená 
pouze ztrátu bodů. V této soutěži není možno zajistit stejné podmínky pro všech-
ny psy, proto není určen min. počet bodů pro cenu. O konečném zařazení do ceny 
rozhoduje podmínka splnění dosažení nejnižší možné známky pro cenu.
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Soudcovská tabulka pro Celostátní soutěž 
barvářů o „Putovní cenu“ 

– zkouší se na stopě poraněné zvěře

 Cena – nejnižší 
známky 

I. 
ce

na

II.
 ce

na

III
. c

en
a

500+500
+500 1000+ 2000+

1. Dosled

Stáří stopy nad 6 hod. 4 3 2 10 20 30

nad 12 hod. 4 3 2 20 30 40

nad 24 hod. 4 3 2 30 40 50

2. Štvaní a stavění 4/0 3/0 2/0 20

Šoulačka s odložením Koeficient

  a/ vypuštění psa a přivolání 4 3 2 5

  b/ šoulačka – volně 4 3 2 10

  c/ odložení psa – volně 4 3 2 10

4. Oznamování, hlášení, vodič

  a) oznamovač 2 1 1 10

  b) hlásič, hlasitý oznamovač 2 1 1 15

  c) vodič 4 3 2 2

5. Chování u kusu 3 3 2 10

6. Chuť do práce 4 3 2 20
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Závěr
Soutěžní řád (dále SŘ) pro posouzení soutěží barvářů je postaven tak, aby 

zařazené disciplíny prověřily kvalitu výcviku barváře a vůdce měl možnost 
předvést souhru v práci se svým psem. Disciplíny jsou postaveny tak, aby se 
předváděná práce barváře co nejvíce blížila praktickým dosledům lovecky 
upotřebitelného barváře při provozování myslivosti a lovecké praxe.

SŘ obsahuje pokyny, jak se v jednotlivých disciplínách chovat, aby byl 
dosled zvěře veden šetrně a co nejrychleji ukončen tak, aby nedocházelo ke 
stresování zvěře a zkrátilo se tím utrpení postřelené zvěře při lovu.

SŘ také dbá na vztah psovoda a loveckého psa. Nepřipouští jakékoliv fy-
zické trestání nebo hrubé zacházení s loveckým psem. Takové jednání je dů-
vodem k okamžitému vyloučení ze zkoušek nebo ze soutěže. Naopak souhra 
psa a jeho vůdce je vždy kladně hodnocena.

Některé skutečnosti a podrobnosti, které tento SŘ nemůže řešit nebo 
předvídat ve větší šíři, budou řešeny a prováděny podle pokynů, které vze-
jdou z porad rozhodčích před zahájením a v průběhu soutěže. Tím budou 
zohledněny specifické podmínky, které mohou být v různých oblastech 
podle místa konání soutěže různé. Tyto budou pak upřesněny a vysvětleny 
na poradě rozhodčích a vůdců před zahájením plnění jednotlivých disciplín.

Korona a zájem myslivecké veřejnosti je pro soutěže barvářů žádoucí, 
musí však vždy dbát pokynů rozhodčích. 

U některých individuálních disciplín (dosled, štvaní, stavění) mohou rozhod-
čí po dohodě s organizátory soutěže nebo vůdcem účast veřejnosti omezit. 

Platný od 1. 1. 2015.
Výbor ČMKCHB
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