
Komentář ke zkušebnímu řádu FT  

1. Hodnocení :   

hodnotí se celkovou známkou a to výborně, velmi dobře, dobře a dostatečně. Dále může být 
udělena pochvalná zmínka. 
Body odpovídající jednotlivým známkám:  
a) 1-2 body = pochvalná zmínka 
b) 3-5 bodů = dostatečně  
c) 6-10 bodů = dobře 
d) 11-15 bodů = velmi dobře  
e) 16-20 bodů = výborně 
Pozn. : pro potřeby chovu (splnění chovných podmínek) se bere v úvahu známka dobře až 
výborně.  

 
2. Slovní komentář k jednotlivým disciplínám:  

 
ad b) styl hledání - nutno rozlišovat zda jde o pointra či setra. Obecně řečeno - vždy v 
pravidelných smyčkách proti větru, plánovitě bez vynechání plochy kde by mohla být zvěř. 
Nikdy nesmí být proti větru od vůdce. U pointra a to zejména při velkém hledání může být 
záběr do hloubky větší, ale nesmí přejít žádnou zvěř. U setrů je hledání požadováno s ne tak 
velkým záběrem do hloubky. Důležité je sledovat celkové nasazení psa při hledání. V 
ideálním případě musí dělat dojem naprosté uvolněnosti bez jakékoliv závislosti na vůdci. 
Dále musí být hledání plynulé, bez přerušování a ověřování pachů (možno v malé míře 
tolerovat na Derby), musí být na obě strany přibližně stejně dlouhé. 

 
ad c) vystavování - také zde mají pointři a setři svůj styl. Pointer vystavuje zásadně ve stoje, 
nikdy před zvěří neuléhá. Naopak přisednutí či ulehnutí je žádoucí u setrů. 

 
ad d) rychlost a vytrvalost - zde by měla stavěcí plemena anglických psů výrazně převyšovat 
kontinentální plemena. Zkušený rozhodčí (vůdce) dobře pozná, kdy pes hledá byť i ve 
vysokém tempu nebo kdy jen prostě rychle běží bez snahy najít zvěř. Dobří psi jsou schopni 
při rychlosti kolem 50 km/hod. vystavit za dobrých povětrnostních podmínek párek koroptví i 
na 70 m. 

 
ad e) držení hlavy je citlivým ukazatelem mechaniky pohybu. Psi s bezchybnou anatomickou 
stavbou mají ty nejlepší předpoklady k vysokému držení hlavy (někdy nazývané arogantní). 

 
ad t) přiznávání - disciplína, jejíž význam byl dle mého názoru v minulosti až příliš 
přeceňován. Je třeba sí uvědomit, že jde o jednu z disciplín, které jsou na polních zkouškách 
hodnoceny. Pohled na její závažnost nám mohou ukázat dva aspekty. Především zařazení psa 
do ceny dělá získání (vystavení) bodu na pernaté. Otázka dědičnosti přiznávání je značně 



složitá a z vlastní zkušenosti vím, že ze dvou jedinců, kteří bezvadně přiznávají nemusí v 
potomstvu přiznávat ani jeden. 

 
ad g) postupování - musí být energické, ale ne příliš rychlé a zásadně před vůdcem. 

 
3. K typu zkoušek  

a) Derby - zkouška vloh mladých psů do tří let věku 
b) Field Trial - klasické hledání (lovecké) - bez omezení věku 
c) Zkouška dalekého hledání - úkolem těchto zkoušek je vyhledání elitních jedinců. Tomu je i 
podřízen zkušební řád.  
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