
 

Výběr na XI. MS SK 

 

datum: 1.10.2022 

čas:      od 9:00 

místo:  Obora Tuř - obora je značena z obce Tuř u Jičína.  

           U brány volejte na telefonní číslo 602 487 626 

                                              

 

 

 

 

                                                          QR Code  

                                             Google Maps příjezdové brány 

Program: 

9:00   – nástup, popis posuzovaných kritérií a program celého dopoledne 

9:15   – rozlosování pořadí psů a začátek výběru 

13:00 – předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků 

 

Popis:  

Výběr bude probíhat při lovu v uznané oboře. 

Posuzování bude zaměřeno především na schopnost psa vyhledat a 

dostatečně ostře pracovat na černé zvěři.  

Hodnocení bude probíhat podle kritérií představených na nástupu. 

Výsledkem hodnocení bude součet bodových ohodnocení jednotlivých 

disciplín u každého ze zúčastněných psů.  

Tato hodnota bude sloužit jako kritérium pro výběr účastníků na soutěže 

KSK v roce 2022. 

 

 

Ing. Libor Beníček 

výcvikář pro Moravu 

KSK 

 

 



 

Kritéria hodnocení 

Rozhodčí jsou rozděleni na 2 skupiny, 1. skupina postupuje spolu 

s vůdcem psa, 2. skupina je rozestoupena rovnoměrně na středové cestě. 

Jejich úkolem je sledovat pohyb zvěře přes cestu a práce psa v obůrce.  

Do houštin za psem chodí jen vůdce psa a rozhodčí, kteří jsou s ním ve 

skupině.  

Výsledná známka vznikne vždy domluvou všech rozhodčích. 

Místo polohy vůdce psa při hodnocení ochoty práci na černou zvěř se bere 

jako místo, kde se vůdce zdržuje po většinu dobu trvání hodnocení 

disciplíny, ne jako místo, kde stál vůdce při prvním zahlášení psa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhledávání zvěře 

Počet 
bodů 

popis 

9 
Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 3 od vypuštění do max 5 min.  

8 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 3 od vypuštění do max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje 
kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 2 od 

vypuštění do max 5 min.   

7 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 3 od vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje 
kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 2 od 
vypuštění do max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv 

v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 1 od vypuštění do 
max 5 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv v BOX 2, pes 

najde zvěř a zahlásí ji v BOX 3 od vypuštění do max 5 min   

6 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 2 od vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje 
kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 1 od 
vypuštění do max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv 

v BOX 2, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 3 od vypuštění do 
max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv v BOX 2, pes 

najde zvěř a zahlásí ji v BOX 2 od vypuštění do max 5 min   

5 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 1, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 1 od vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje 
kdekoliv v BOX 2, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 3 od 
vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv 

v BOX 2, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 2 od vypuštění do 
max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv v BOX 2, pes 

najde zvěř a zahlásí ji v BOX 1 od vypuštění do max 5 min   

4 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 2, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 2 od vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje 
kdekoliv v BOX 2, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 1 od 
vypuštění do max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv 

v BOX 3, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 3 od vypuštění do 
max 5 min  

3 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 2, pes najde zvěř a zahlásí ji 
v BOX 1 od vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje 

kdekoliv v BOX 3, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 3 od 
vypuštění do max 10 min, NEBO se vůdce pohybuje kdekoliv 
v BOX 3, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 1-2 od vypuštění do 

max 5 min 

2 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 3, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 3 od vypuštění do max 15 min, NEBO se vůdce pohybuje 
kdekoliv v BOX 3, pes najde zvěř a zahlásí ji v BOX 1-2 od 

vypuštění do max 10 min 

1 

Vůdce se pohybuje kdekoliv v BOX 3, pes najde zvěř a zahlásí ji 

v BOX 1-2 od vypuštění do max 15 min, NEBO vůdcem přivede 
psa k obeznané zvěři na vzdálenost kratší než 25 m, nebo pes 
nalezl zvěř za víc než 15 min. (časový limit max. 25 min) 

0 Pes zvěř nenašel 

 



 

Klíč zadávání bodů u disciplíny Vyhledávání zvěře 

poloha vůdce BOX 1 

poloha psa při nalezení zvěře BOX 1 BOX 2 BOX 3 

čas od vypuštění po nalezení a zahlášení 
zvěře ( max. minut) 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

bodů 7 6 5 8 7 6 9 8 7 

vůdce přivedl psa k obeznané zvěři na 
vzdálenost kratší než 25 m, nebo pes nalezl 

zvěř za víc než 15 min. (časový limit max. 25 
min) 

1 

pes zvěř nenašel nebo nezahlásil (časový 
limit max. 25 min) 

0 

          

poloha vůdce BOX 2 

poloha psa při nalezení zvěře BOX 1 BOX 2 BOX 3 

čas od vypuštění po nalezení a zahlášení 
zvěře ( max. minut) 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

bodů 5 4 3 6 5 4 7 6 5 

vůdce přivedl psa k obeznané zvěři na 
vzdálenost kratší než 25 m, nebo pes nalezl 

zvěř za víc než 15 min. (časový limit max. 25 
min) 

1 

pes zvěř nenašel nebo nezahlásil (časový 
limit max. 25 min) 

0 

          

poloha vůdce BOX 3 

poloha psa při nalezení zvěře BOX 1 BOX 2 BOX 3 

čas od vypuštění po nalezení a zahlášení 
zvěře ( max. minut) 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

bodů 3 2 1 3 2 1 4 3 2 

vůdce přivedl psa k obeznané zvěři na 
vzdálenost kratší než 25 m, nebo pes nalezl 

zvěř za víc než 15 min. (časový limit max. 25 
min) 

1 

pes zvěř nenašel nebo nezahlásil (časový 
limit max. 25 min) 

0 



 

Ochota k práci na černou zvěř 

Počet 
bodů 

popis 

9 

Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce. Vydržel na 

zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min bez jakéhokoliv 
vlivu vůdce, zvěř dostal do delšího pohybu  

8 
Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce. Vydržel na 
zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min bez jakéhokoliv 

vlivu vůdce, zvěř nedostal do delšího pohybu 

7 

Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce, vydržel na 

zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s jedním 
návratem k vůdci vůdce, zvěř dostal do delšího pohybu, 
NEBO  pes pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, 

vydržel na zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min bez 
jakéhokoliv vlivu vůdce, zvěř dostal do delšího pohybu 

6 

Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce, vydržel na 
zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s jedním 

návratem k vůdci, zvěř nedostal do delšího pohybu, NEBO  
pes pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, vydržel na 
zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min bez jakéhokoliv 

vlivu vůdce, zvěř nedostal do delšího pohybu 

5 

Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce, vydržel na 

zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s více než jedním 
návratem k vůdci, zvěř dostal do delšího pohybu, NEBO pes 

pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, vydržel na zvěři 
pracovat soustavně minimálně 5 min s jedním návratem k 
vůdci, zvěř dostal do delšího pohybu 

4 

Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce, vydržel na 
zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s více než jedním 

návratem k vůdci, zvěř nedostal do delšího pohybu, NEBO  
pes pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, vydržel na 

zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s jedním 
návratem k vůdci, zvěř nedostal do delšího pohybu 

3 
Pes pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, vydržel na 
zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s více než jedním 
návratem k vůdci, zvěř dostal do delšího pohybu 

2 

Pes pracuje na zvěři ve vedlejším BOXu než je vůdce, pracuje na 
zvěři jen za soustavného povzbuzování minimálně 5 minut, 

NEBO pes pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, 
vydržel na zvěři pracovat soustavně minimálně 5 min s více 

než jedním návratem k vůdci, zvěř nedostal do delšího 
pohybu 

1 

Pes pracuje na zvěři ve stejném BOXu jako je vůdce, pracuje na 
zvěři jen za soustavného povzbuzování minimálně 5 minut, 
NEBO pes na zvěři nechce pracovat, ať je vůdce ve stejném 

nebo vedlejším BOXu.  

0 Pes zvěř nenašel 
 


