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Lovecký výcvik Soutěž Svatého Huberta

Body dělá souhra
Ovšem na rozdíl od všech ostatních zkoušek jsou 

při soutěži hodnoceni i vůdci a jejich lovecké cí-

tění a dovednosti. Výsledné bodování je tedy 

závislé i na vzájemné spolupráci a souhře psa se 

svým pánem. Zkušební řády jsou mezinárodní, 

navržené FCI a cílem pořádání této soutěže je: 

„Vzestup a zkvalitnění sportovního a etického 

chování lovců a spojení kynologických a technic-

kých aspektů při provozování lovu. Je zaměřena 

k výchově lovců k respektu k přírodě a ekologii.“ 

Startuje se zvlášť v kategorii mužů a žen, a to 

s jakýmkoli plemenem ohaře. V České republice 

se tato soutěž pořádá dvakrát až třikrát do roka.  

Vzhledem k tomu, že je „Svatý Hubert“ o prak-

tickém lovu pernaté zvěře, je vypisován pouze 

na podzim. 

Pravidla jsou přesná
V úvodu zkoušek rozhodčí oznámí, který druh 

zvěře je povolen lovit, a nerespektování tohoto 

pokynu znamená diskvalifi kaci. Dále vůdce musí 

zvolit vhodné střelivo a vůbec veškeré vybavení 

jak pro sebe, tak i pro psa. Po klasickém před-

stavení psa a sebe pak předvede i svou zbraň, 

ukáže (povolených) šest kusů brokových patron, 

prokáže se platným loveckým lístkem, zbrojním 

průkazem, průkazem zbraně a hlavně pojiště-

ním pro výkon práva myslivosti. Je hodnoceno 

například, zda je vůdce vybaven vodou pro psa, 

dále řemínky na ulovenou zvěř, a dokonce i zda 

je myslivecky oblečen.

Jak to probíhá?
Zkušební doba trvá dvacet minut. Vůdce se 

svým psem dostane přidělen terén, který si pak 

dvojice zpracuje a prohledá, jak nejlépe dove-

de. Psovi se smí dávat libovolné povely, ale čím 

tišší a klidnější jejich spolupráce je, tím více 

bodů získávají. Kladně se hodnotí i použití re-

fl exních pomůcek a loveckého zvonce či rolnič-

ky na obojku psa. Zlepší se tak lokalizace psa 

v nepřehledném terénu a zároveň má takové 

vybavení pro psa i funkci bezpečnostní. Během 

parkúru je povoleno ulovit maximálně dva kusy 

zvěře, přičemž tato musí být psem nalezena, vy-

stavena a po ulovení dohledána. Každé pochy-

bení vůdce při střelbě je penalizováno pěti body 

a za nedohledání střelené nebo postřelené zvěře 

se odečítá deset bodů. Maximální možný počet 

bodů je sto, přičemž vůdce může z tohoto nasbí-

rat až polovinu za své chování, zručnost a bez-

pečnost při akci. Pes může být za svůj výkon 

hodnocen maximálně třiceti body a zbývajících 

dvacet bodů se zadává za bezchybnou střelbu. 

Do průběhu zkoušky rozhodčí nikterak neza-

sahují, pouze zkontrolují, zda ulovený kus není 

poškozen střelbou anebo přílišným mačkáním 

psa při přinášení. Na konci soutěže se rozhodčí 

přesvědčí, zda střelec nezanechal vystřelené ná-

bojnice pohozené na zemi, a pokud tomu tak je, 

náležitě ho penalizuje.

Nejlepší pokračují dál
Pokud se vůdci se psem povede ulovit a dohle-

dat alespoň jeden kus zvěře, smí se po skončení 

soutěže zúčastnit disciplíny přinášení kachny 

z hluboké vody a pes tak po jejím splnění  získá-

vá loveckou upotřebitelnost k dohledávání a při-

nášení drobné zvěře. Stejné oprávnění se uděluje 

například na zkouškách podzimních.

Svatý Hubert světově
Během národních soutěží, které se organizují 

v září, je pak možno psa kvalifi kovat na meziná-

rodní klání pořádané každoročně v půlce října, 

a tím je mistrovství světa „Svatého Huberta pro 

lovce s ohaři“. Jednotlivé státy mohou nominovat 

na mistrovství dva muže a dvě ženy a soutěží zde 

britští i kontinentální ohaři společně. Česká repub-

lika se mistrovství světa účastní víceméně pravi-

delně od roku 1998 a letos na podzim v Srbsku 

poběží již 34. ročník této vysoce prestižní soutěže.
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Soutěž Svatého Huberta
Vůdci, kteří na soutěži Svatého Huberta vodí, tvrdí, že je to 

vůbec nejhezčí zkouška vypisovaná pro ohaře. Jedná se o ryze 

praktické a zcela přirozené disciplíny, pro které byli ohaři vy-

šlechtěni, a prioritně jsou zde psi hodnoceni dle míry vloho-

vých vlastností.

Lovecký zvonec na refl exním obojku má vysoce 

praktickou funkci. Přinášení kachny z hluboké vody
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