
MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY HONIČŮ 
KOSTELNÍ STŘÍMELICE 

 

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2007 se v Kostelních Střímelicích v honitbě MS 
Kňour Stříbrná Skalice konaly Mezinárodní zkoušky honičů, pořádané Klubem 
chovatelů honičů. Základna zkoušek byla lovecká chata MS Kňour, která byla 
příjemně vytopená a po celou dobu zkoušek zde byly paní kuchařky, které se 
staraly o obědy a občerstvení.  

Zkoušek se zúčastnilo 6 psů, z toho 3 seveřané: Západosibiřská lajka Gita od 
Horusického rybníka, Karelský medvědí pes Bjornehusets Lucky, Norský losí pes 
Agga Excellent Elgjakton´s, další plemena: Štýrský Brakýř Frona z Větrné vsi, 
Basethound Bajka Tanal a 
Porcelain Barney z Siamských 
luk. 

Zkoušky byly slavnostně 
zahájeny v sobotu v 9,00hod. 
proběhlo rozlosování pořadí, psi 
byli rozděleni podle losu do 
dvou skupin, naše skupina se 
skládala z již zmíněných tří 
seveřanů. Poté hlavní rozhodčí 
pan Vinklárek popřál všem 
mnoho štěstí a vyrazili jsme na 
první část zkoušek – naháňku. 
Počasí nebylo příliš vlídné, 
padal déšť se sněhem a co na nás nespadlo z nebe, to jsme si za krk i do bot natřásli 
z větviček mlází, kterým jsme se poctivě prodírali. Po hodině jsme byli všichni 
řádně promoklí, kdo neměl holínky, sucho v botách neudržel, ale na dobré náladě 



to nikomu neubralo. Komu počasí absolutně nevadilo, byli psi. Poctivě revírovali, 
podařilo se vypíchnout skupinku divočáků, takže všichni psi měli možnost se 
projevit, obzvláště lajka Gita se projevovala přímo excelentně a páni rozhodčí ji 
zaslouženě chválili. 

Po ukončení naháňky se ještě zkoušel klid na stanovišti a vodění na řemeni. Poté 
jsme se všichni odebrali na loveckou chatu MS, převléct se do něčeho suchého, a 
dát si výborný oběd. Po zbytek dne na lovecké chatě probíhala volná zábava, kdy 
dokonce přišla kapela a hrála nám k dobré náladě.  

V neděli jsme se sešli v 9,00 hod. Ranní počasí bylo trochu příznivější než předešlý 
den, padal mírný snížek, ale během dne se oteplilo a opět mírně pršelo. První 

disciplína dne byl dosled černé zvěře na uměle založené stopě, s chováním u kusu, 
kde žádný pes naší skupiny neselhal. Následovalo odložení a nakonec se zkoušela 
ochota k práci na černou zvěř. K této disciplíně byla nachystána obůrka s živým 

divočákem, kdy byl pes puštěn na volno, divočáka musel najít a vytrvale 3 minuty 
hlásit.  

 

Po skončení těchto disciplín jsme se opět odebrali na loveckou chatu, kde jsme si 
dali oběd a čekali na vyhodnocení zkoušek.  

  

Slavnostní ukončení zkoušek s vyhlášením výsledků proběhlo kolem 16.hodiny. 
Podle očekávání, vítězem zkoušek CACIT, CACT, diviačar, oznamovač se stala 
fena Štýrského brakýře Frona z Větrné vsi , druhá res.CACIT, CACT, diviačar byla 
zaslouženě Gita od Horusického rybníka. I ostatní psi byli úspěšní, náš 
Bjornehusets Lucky získal CACT, diviačar, další CACT získal baset Bajkal Tanal a 
porcelain Barney z Siamských luk. 



 Na závěr se sluší poděkovat pořadatelům zkoušek v čele s panem Škardou za 
perfektní připravení zkoušek a výborné zázemí, a také všem pánům rozhodčím za 
korektní posuzování. 

Jitka Dopitová 

Mezinárodní ZH konané dne 10.-11.11.2007 - Zpráva ze 
zkoušek: 

V sobotu ráno nás přivítalo deštivé počasí, které trvalo po celou dobu zkoušek.  
Ráno po vyřízení potřebných formalit, proběhlo slavnostní zahájení při nástupu na naháňku, 
za účasti trubače a velkého počtu střelců.  
V průběhu dvou lečí měli možnost přijít do kontaktu s černou zvěří všichni psi.  

Nejlépe pracovala Frona z Věrné vsi, Gita z Horusického rybníka a Bjornehusets Lucky. 
Drobné niance se projevily v klidu na stanovišti, chování u kusu, na pobarvené stopě a ochoty 
na černou zvěř.  

Vítězem se stala Frona z Větrné vsi, SB, vůdce Pořádek Petr.I.c., CACIT, CACT, Diviačiar. 
Oznamovač, 216 bodů.  
2. Gita z Horusického rybnika, ZSL, vůdce Smerád Milan.I.c., REZ.CACIT, CACT, 
Diviačiar, 193 bodů.  
3. Pes Bjornehusets Lucky, KMP, vodce Dopitová Jitka. I.c., CACT, Diviačar, 183 bodů.  
4. CH.PL. Bajka Tanal, BH vůdce Stan Wojciech, PL, CACT, I.c., 186 bodů.  
5. Agga Excollent Elgjakton´s, NLS, vůdce Stangl Pavel.II.c.166 bodů.  
6. Barney z Siamských luk, Porcelaine, vůdce Šmídová Jana.III.c., 186 bodů.  

Na závěr bych chtěl poděkovat pořadatelům z MS “Kňour” Stříbrná Skalice, za výborně 
připravené a organizované zkoušky, včetně zajištění kapely na sobotní zábavu.  

Miloš Vinklárek 

 


