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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

VÝCHOVA A VÝCVIK PSA 
 

výchova = usměrňování chování štěněte 

výcvik = učení novým dovednostem 

Způsoby výcviku: 

a)  Hravý 

b)  Podněcovaní – povzbuzovací 

c)  Donucovací – parforsní 

d)  Napodobovací 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

VÝCHOVA A VÝCVIK PSA 
 

Pomůcky při výcviku: 

a)  Píšťalka 

b)  Obojek - stahovací 

                    - řemenový 

                    - ostnatý 

                    - elektrický 

c)  Vodící řemen 

d)  Barvářský řemen 

e)  Kozlík, spratek 

f)   Pomůcky na kladení stop 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

VÝCVIK PSA V POSLUŠNOSTI 
 

 Vodění na řemeni 

 Sednutí 

 Ulehnutí (Daunování) 

 Přivolání 

 Přinášení 

 Odložení 

 Klid po ráně 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

VÝCVIK PSA V HONITBĚ 

Výcvik v poli 
a) Hledání, slídění, nahánění 

b)  Postupování, vystavování, přiznávání 

c)  Klid pred zverí pernatou a srstnatou 

d)  Stopa vůdce 

e)  Klid po výstřelu 

f)  Vypracování teplé a studené stopy 

g)  Přinášení zvěře, dohledávka 

h)  Vlečka 

i)  Dosled polní spárkaté zvěře 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

VÝCVIK PSA V HONITBĚ 

Výcvik v lese 
a)  Hledání, slídění, nahánění 

b)  Vypracování teplé a studené stopy 

c)  Přinášení zvěře, dohledávka 

d)  Přinášení lišky přes překážku = ohrádka 

e)  Vlečka 

f)  Klid na stanovišti 

g)  Šoulačka, následování, odložení 

h)  Vypracování uměle založené pobarvené stopy = Dosled 

i)  Norování 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

VÝCVIK PSA V HONITBĚ 

Výcvik na vodě 

a) Ochota k práci v hluboké vodě 

b) Přinášení kachny z hluboké vody 

c) Nahánění a dohledávka střelené                  

      nebo postřelené kachny v rákosí 

d)  Dohledávka pohozené kachny v rákosí 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 
DRUHY ZKOUŠEK LOVECKÝCH PSŮ 

a) Zkoušky vloh (ZV) 

b) Field trials (FT) 

c)  Podzimní zkoušky (PZ) 

d)  Lesní zkoušky (LZ) 

e)  Barvářské zkoušky (BZ) 

f)  Speciální zkoušky z vodní práce (VP) 

g)  Všestranné zkoušky (VZ) 

h) Zkoušky přinášení retrieverů (ZPR) 

i) Zkoušky honičů (ZH) 

j) Barvářské zkoušky honičů (BZH) 

k) Předběžné zkoušky barvářů (Pb) 

l) Individuální zkoušky barvářů ( IHB) 

m) Individuální hlavní zkoušky slovenských kopovů (IZH-SK) 

n) Zkoušky z norování (ZN) 



MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH LOVECKÝCH PSŮ 

  Všichni psi loveckých plemen, 

  s platným průkazem původu F. C. I., 

  zapsáni v plemenných knihách ČR, 

  po dosažení věku minimálně 10 měsíců, 

  při norování a zkouškách barvářů 12 měsíců, 

  musí být uznáni zdravými a způsobilými                 

     k výkonu zkoušek při vstupní veterinární  

     prohlídce v den konání zkoušek, 

 na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci 
starší 15 let. Ing. Lukáš Kandler 



MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

KLASIFIKACE NA ZKOUŠKÁCH 
  Zkouška složena z několika disciplín. 

  Soudcovská tabulka, osvědčení o vykonané zkoušce z výkonu. 

  Hodnotí se každá disciplína zvlášť. 

  Známky 0 – 4 (0 - nejhorší, 4 - nejlepší). 

  0 - téměř vždy vyřazuje z dalšího posuzování  

      (např. 0 z vlečené lišky na LZ ohařů = III. cena). 

  Dosažená známka se násobí koeficientem a získává  

      se konečný počet bodů za disciplínu. 

  Dle dosažených bodů a limitní známky jsou psi zařazováni  

      do I. – II. – III. ceny nebo neuspěli na základě limitní známky  

      a limitních bodů. 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

PRACOVNÍ TITULY 

  

a)  CACIT – čekatelství mezinárodního šampióna práce 

                  2. pes v I. ceně získává titul res. CACIT 

 b)  CACT – čekatelství šampióna práce ČR 

                  2. pes v I. ceně získává titul res. CACT 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 360 – 366.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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