
VÍKEND SE SLOVENSKÝMI KOPOVY 
u VLS divize Karlovy Vary 
Na dny 27.-29. S. 2016 si naplánoval Kfob 
slovenských kopovů klubovou výstavu 
a barvářské zkoušky honičů, na kterých 
se zadával pracovní titul CACT. 

Obě akce proběhly ve spolupráci s Vojen
skými lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary 
již po druhé a rozšířila se tak vzájemná spolu
práce klubu s VLS, nejen při společných na
háňkách, které organizují VLS, ale i zkouškách 
IHZ SK, národních a mezinárodních soutěžích. 

Již v pátek 27. 5. 2016 se sjeli členové výbo
ru KSK na střelnici VLS v Osadě Lučiny, LS - VLS 
Dolní Lomnice, k přípravě prostoru pro uspořá
dání Klubové výstavy. Po ukončení příprav se 
členové výboru přesunuli do hotelu „Na Špici" 
v obci Radošov, kde proběhla výborová schů
ze. Kromě běžných bodů, které se projednávají 
na výborových schůzích, musel výbor připravit 
a předložit členské schůzi nové stanovy po
dle nového občanského zákoníku a upravené 
vnitřní směrnice Klubu slovenského kopova, 
jejichž součástí je i chovatelský řád. 

Klubová výstava proběhla 28. 5. 2016 sou
časně s přehlídkou trofejí spárkaté zvěře ulo
vené v roce 2015, v prostoru VLS divize Kar
lovy Vary, v již zmíněném areálu střelnice VLS 
v Lučinách a celou akci provázel doprovodný 
program a pohoštění, který zabezpečovali po 
dobu celé akce pracovníci VLS. Vojáci naší 
armády předvedli se svou technikou ukázky 
jejich činnosti. Součástí doprovodného pro
gramu byla i soutěž trubačů. 

Slavnostní fanfárou „Doupovských slivo
ňů" byla zahájena samotná výstava. 

Na klubovou výstavu se přihlásili majitelé 
celkem 49 jedinců. Jqko rozhodčí posuzoval 
naše slovenské kopovy Ing. Miroslav Stanov
ský, CSc. ze Slovenska a jako čekatel na roz
hodčího mu asistoval Ing. Libor Beníček. 

Celkem bylo posouzeno 44 jedinců, pět se 
nedostavilo. Celkem 19 jedinců bylo ohodno
ceno známkou „výborná", 18 jedinců znám
kou „velmi dobrá" a jeden jedinec známkou 
„ velmi nadějný". Neposouzeno bylo nebo 
odstoupilo v průběhu posuzování 6 jedinců. 

Ve třídě mladých byl vyhlášen jako nejlepší 
pes Mak od Litoltova, majitel Přemek Mašek, 
který obdržel titul BOJ. 

Klubovým vítězem ve třídě psů byl vyhlášen 
Aron z Brtnických sádek, majitel Iveta Voltro
vá, který obdržel i titul BOS. 

Klubovým vítězem ve třídě fen byla vyhlá
šena Ruby Bejchlovské hvozdy, majitel Robert 
Sargánek, a tato fena získala titul BOB jako 
celkový vítěz. 
. Po ukončení výstavy se členové klubu pře

sunuli do hotelu "Na špici" v Radošově, kde
proběhla členská schůze. Na této členské 
schůzi byli členové seznámeni s činností klubu 
za rok 2015, byla schválena finanční uzávěrka 
za rok 2015 a naplánovány akce na rok 2016. 
Následně byly schváleny nové stanovy klubu 
a vnitřní směrnice Klubu slovenského kopova, 

jejichž součástí je i chovatelský řád. V rámci 
diskuze bylo vzneseno množství připomínek 
věnovanéých vlastnostem plemene slovenský 
kopov a mezi jinými připomínkami bylo kon
statováno, že se u našeho plemene pomalu 
vytrácí hlasitost na stopě a ochota při práci 
s černou zvěří. Dochází stále více k poranění 
při společných naháňkách hlavně mladých 
jedinců, kteří nemají ještě takové zkušenosti 
s černou zvěří. černá zvěř, která je vystavena 
neustálému tlaku na její snížení, je ve větším 
stresu, proto je daleko agresivnější. Výcvik 
jedinců, podle našeho zkušebního řádu, ne
umožní přímý kontakt se zvěří při výcviku, 
a proto se tento výcvik snaží někteří chovatelé 
nahradit výcvikem na Slovensku, kde je povo
len kontaktní výcvik u prasete. Z vlastní praxe 
pak konstatovali, že psi jsou již na společné 
akce lépe připraveni a dávají si větší pozor při 
styku s černou zvěří, protože z výcviku již zna
jí, co od ní můžou očekávat. 

Po skončení členské schůze se většina čle
nů rozjela domů a zůstali jen majitelé psů se 
svými pomocníky, kteří se druhý den zúčastni
li Klubových BZH. Ti, kteří zůstali, debatovali 
dlouho do noci o chovu a lovu se slovenskými 
kopovy. 

Ráno v půl šesté již museli někteří členové 
výboru, rozhodčí a pomocný personál odjet 
do prostoru LS-Klášterec nad Ohří připravit 
šlapané nepobarvené stopy spárky z černé 
zvěře a zázemí pro účastníky Klubových BZH. 
Po příjezdu na místo se v prostoru převalovala 
mlha a podmínky pro práci psů na stopě byly 
ideální. 

V 8 hodin se pak všichni psovodi, rozhodčí 
a pomocný personál sešli v Okounově. V pro
storách areálu, který patří obci Okounov, byla 
již pro účastníky připravena snídaně a občer
stvení. Po vydatné snídani byla provedena 
veterinární prohlídka psů a rozhodčí spolu 
s veterinárním lékařem zkontrolovali tetovací 
čísla, popřípadě čísla čipů a bylo konstatová
no, že všichni přítomní psi se mohou zúčastnit 
BZH. Přítomní mladí trubači Jan Mareš a Jan 
·Adam (studenti Střední lesnické školy v Písku) 
spolu s revírníkem Slavibojem Kuchtou vyzva
li fanfárou všechny účastníky k nástupu. Po 
slavnostních fanfárách byl proveden nástup,
vrchní rozhodčí Libor Beníček st. představil
delegované rozhodčí, čekatele, psovody se 
svými svěřenci a bylo vylosováno pořadí psů. 
Následně se všichni účastníci přesunuli do 
prostoru, kde byly již ráno připraveny stopy 
a zázemí pro koronu. 

Samotné vypracování nepobarvených
uměle založených stop spárky černé zvěře
trochu zkomplikoval přechod černé zvěře přes
vyznačené stopy po jejich našlapání. To patří
ale k běžné praxi při dosledu a i s tímto si do
kázali psi poradit.

K samotným Klubovým BZH nastoupilo 13
psů a fen. úspěšně absolvovalo zkoušky de
set jedinců, tři ve druhé ceně, z toho jeden

s počtem bodů na první cenu, ale s limitní 
známkou „2" a sedm jedinců v první ceně. Tři 
jedinci BZH nedokončili. 

Celkovým vítězem se stala v I. ceně fena 
SELADONE z Pod Jahodného, vůdce Petr 
Rejnuš, s počtem 198 bodů a byl jí zadán titul 
CACT. Vítězná fena obdržela. putovní pohár 
KSK a od organizátorů lončáka. 

Na druhém místě se umístil v I. ceně pes 
ALEX od šratnova, vůdce Ing. Filip Procházka, 
se 186 body a byl mu zadán titul Res. CACT. 

Na třetím místě se umístila v I. ceně fena 
AXA od šratnova, vůdce Jiří Ludvík, s počtem 
bodů 176. 

Zde patří poděkování všem vůdcům, kteří 
předvedli své čtyřnohé pomocníky a rozšíři
li základnu lovecky upotřebitelných psů. Po 
celou dobu zkoušek nás doprovázeli mladí 
trubači s panem revírníkem a každého psa 
a vůdce odměnili za úspěšný dosled fanfárou. 
Po absolvování všech disciplín se všichni účast
níci přesunuli zpět do Okounova. Zde již měli 
připravené občerstvení. 

Po krátké poradě rozhodčích a přípravě 
k slavnostnímu nástupu byli pozváni všichni 
vůdci se svými psy k vyhlášení výsledků. 

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčast
nil i ředitel divize VLS Karlovy Vary, Ing. Milan 
Suk, Ph.O., který popřál vůdcům k úspěšnému 
absolvování zkoušek a projevil zájem o další 
spolupráci při společných akcích VLS. Poděko
vání patří také personálu LS Klášterec nad Ohří 
za pomoc při přípravě zkoušek, trubačům za 
celodenní doprovod a celé rodině Maškových, 
kteří se zhostili role organizátorů a celý den se 
o nás starali, připravili nám jídlo a občerstvení. 
Vítězného psa ještě obdarovali lončákem. 

V podvečer se pak všichni účastníci rozjeli 
do celé republiky plni dojmů z třídenního se
tkání a podle jejich vyjádření se zase těší na 
další společnou akci klubu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem cho
vatelům loveckých psů za jejich obětavost při 
výcviku a předvedení psa, ať již na 'zkouškách 
z lovecké upotřebitelnosti nebo na výstavách. 
Všechna tato práce je velmi časově náročná 
a stojí i nemalé finanční prostředky. Proto jim 
patří obdiv a poděkování. 

Libor BENfčEK 
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