
Zpráva: 
Klubové lesní zkoušky ohařů v Ejpovicích. 

 
KLZ se konaly 23.6.2018 v Ejpovicích (Rokycansko) pod záštitou KDO a v honitbě propůjčené HS 
Ejpovice.  
Zahájení bylo provedeno v areálu házenkářského hřiště místního klubu podle předběžného 
harmonogramu uvedeného v propozicích. Počasí v té době nevěštilo nic dobrého. Zatažená 
obloha, obtěžkaná mračna jak struky kojící feny, svěží vítr a silné ochlazení vnesly do myslí 
přítomných pochybnosti, zda se vrátí ze zkoušek se suchou botou či jak hastrmani, kterým ze 
zelených šosů bude odkapávat voda. Avšak hromy a blesky nebyly slyšet ani v dáli, ani mezi 
přítomnými. Jak se později ukázalo, počasí bylo pro psy ideální. Určitá nervozita a napětí bylo cítit 
jen mezi vůdci, což je naprosto přirozené a k takovýmto akcím to patří. 
Na nástupu se sešlo 9 vůdců se svými svěřenci, sbor rozhodčích, pořadatelé, ředitel zkoušek a 
početná korona. Všichni psi prošli veterinární prohlídkou, a tak mohlo začít losování a další 
nezbytné ceremonie obvyklé na zahájení jakýchkoli kynologických zkoušek. 
Po zahájení následoval přesun do lokalit v nedalekém lese, kde již místní organizátoři připravovali 
zázemí pro všechny přítomné.  
Jak už to na LZ bývá, začali jsme 1.disciplínu – Ochota k přinášení lišky přes překážku. A bylo na co 
koukat. Takové výkony leckdy nevidíme ani na vrcholných zkouškách nebo alespoň ne ode všech 
psů! Sboru rozhodčích dalo hodně přemýšlení vybrat tu nejlepší práci… 
Další společná disciplína Chování na stanovišti rovněž proběhla bez problémů, a pak se již 
jednotlivé skupiny rozešly na svá pracoviště. Počasí se v té době celkem zklidnilo, v lese vítr 
nefoukal, dokonce jsme byli svědky lehkých náznaků slunečního svitu. 
Jak jednotliví psi postupně zvládali disciplíny, bylo jasné, že kvalita psů je na vysoké úrovni.  
Jako první ukončila práci dvojice rozhodčích na drobných disciplínách, možná i proto, že měla 
nejblíže k občerstvení  Následovali kolegové na vlečkách a nakonec, jak to už bývá, barváři. Ti, i 
přes komplikaci v podobě velkého stáda muflonů, svoji práci bravurně zvládli. 
Po 16.hodině byly všechny práce dokončené, vůdci obeznámeni s výsledky, a tak se všichni 
přítomní mohli přemístit do restaurace v Ejpovicích. A kolem 19.hodiny již bylo vše sečteno, 
vyplněny všechny potřebné dokumenty, a tak mohlo začít vyhlášení výsledků a předání cen 
spojené se závěrečným defilé úspěšných psů a jejich vůdců.  
Pokud někdo očekával v této zprávě nějakou senzaci, bude zklamán. Vše totiž proběhlo bez 
nejmenších problémů. A to svědčí o výborné organizaci, skvělé partě nadšenců, kteří nejenom 
zvládli tyto zkoušky, ale zároveň umožnili všem nácviky asi 2 měsíce předem v lokalitě, kde se KLZ 
konaly. Kdo chtěl, mohl se na zkoušky opravdu důkladně připravit. Lze říci, že většina vůdců tuto 
možnost využila, a bylo to vidět! Výsledek zkoušek to zřetelně ukazuje: 
 
VŠECH 9 ZÚČASTNĚNÝCH PSŮ SE UMÍSTILO V PRVNÍ CENĚ! 
 
Na prvním místě se umístil Michal Klasna se svou fenkou NKO Gája z Oklikova s počtem bodů 240. 
Nejlepší práci „na ohrádce“ měla Markéta Froňková se svým MOK Chartym z Chejlavských vrchů. 
Nejlepší práci na barvě měla ing. Zuzana Fialová se svým VMO Xtreme Junior od Nezdického 
potoka. 
 
Je vidět, že se nechá udělat kus dobré práce bez zbytečného stresování, závisti a házení klacků pod 
nohy. Chce to „jen“ dobrou partu lidí zapálenou pro věc, nelitovat času ani peněz, a pak se 
výsledek dostaví. Jsem si jist, že všichni odjížděli z Ejpovic možná unavení, ale když ne šťastni, tak 
alespoň spokojeni. Já jsem patřil mezi ně. 
 



Sbor rozhodčích byl rozdělen do skupin takto: 
 
Drobné disciplíny: Jan Šlouf (Plzeň) + Jar. Šíma st. (Klatovy) 
Vlečky: Vladimír Gotfríd (Písek) + Jiří Cuhra (Strakonice) 
Barvy: Karel Petrmichl (Klatovy) + Lukáš Vlas (Strakonice) + Václav Gruber (Benešov) 
 
Stanislav Vodička, vrchní rozhodčí 
V Trnové, 24.6.2018 


