
                                                       POHÁR SV. HUBERTA 

 

 

POHÁR SV. HUBERTA – nie je skúška psov, ale športová súťaž, ktorá je zameraná na 

individuálny lov pernatej zveri (so stavačom alebo španielom), ktorej cieľom je preukázať 

spoluprácu a súlad medzi lovcom a jeho psom.  

Hodnotí sa správanie lovca k prírode a ekológii, jeho zručnosť, férovosť, spolupráca so psom 

i práca psa, i keď hlavne je to zamerané na prácu lovca. 

 

 Beh so psom trvá 20 minút a je individuálny 

 Lovec si so sebou nesie 6 nábojov, z toho smie ale použiť iba 4, a smie použiť iba 

jednu dvojhlavňovú pušku 

 Môže streliť a dohľadať maximálne 2ks zvere, na ktoré sa poľuje – budú presne 

určené 

 Ak strelí kus, ktorý sa nedohľadá, bude jedenkrát povolené kus nedohľadať, aby 

mohol lovec streliť a dohľadať predpísané 2 kusy (porota však započíta do 

hodnotenia nedohľadaný kus). Ak lovec po jednom nedohľadanom kuse strelí ďalší, 

nesmie strieľať dokým sa tento nedohľadá 

 Keď lovec uloví predpísané dva kusy zvere a zostanú mu ešte náboje, nesmie ich 

použiť ale musí pokračovať v behu s nabitou zbraňou, aby porota mohla ohodnotiť 

pokračovanie jeho loveckej akcie 

 Prerušenie behu = diskvalifikácia! 

 Ak lovec strieľa na zver, ktorá nie je povolená loviť, bude vylúčený! 

 Taktiež bude vylúčený ak vystrelí na zver, ktorá je síce povolená ale hraduje, beží po 

zemi a nie je evidentne zranená alebo odmieta vzlietnuť  

 Porota môže beh ukončiť a vylúčiť súťažiaceho ak ohrozuje seba samého alebo 

ostatných účastníkov 

 Ak lovec bude strieľať na zver, ktorá predtým nebola vystavená a postúpená psom, 

tak bude mať znížené bodovanie nakoľko sa jedná o nešportový postup 

 V prípade nevhodného počasia môže byť súťaž zrušená 

 

 

HODNOTÍ SA: 

 STREĽBA – SPOSOBILOSŤ LOVCA 

a)  zver bola vystavená, či vypracovaná psom, jedným výstrelom ulovený    

     a dohľadaný kus 

b)  zver bola vystavená, či vypracovaná psom, ulovená na tupl a dohľadaná 

c)  za každý chýbajúci kus buď jedným výstrelom alebo na tupl 

d)  za každý kus zvere, ktorá je ulovená (zhasnutá, či postrelená) a nie je dohľadaná 

 

 HODNOTENIE LOVCA 

a)  Istota a chovanie pri loveckej akcii (rozumieme ako chovanie súťažiaceho  

     vzhľadom k rešpektovaniu loveckých predpisov a jeho vzťah k okoliu – ekologický  

     lovec) 

     Dôraz sa kladie na nasledujúce normy chovania: 

     -  súťažiaci musí za každej situácie udržiavať primeranú vzdialenosť od diaľnic a    

        obydlí, aby mohol normálne loviť 



     -  súťažiaci musí v primeranej miere preukázať cit pre rešpektovanie cudzieho  

        majetku, obzvlášť musí brať do úvahy, že lov obvykle prebieha v teréne, ktorý  

        patrí niekomu inému. Treba sa presvedčiť s akou starostlivosťou sa súťažiaci 

        snaží vyvarovať škôd, ktoré by mohol niekomu cudziemu spôsobiť 

     -  nábojnice, ktoré po sebe lovec nezoberie (s výnimkou tých, ktoré sa nedajú  

       dohľadať) sa hodnotí ako hrubá chyba 

     -  prihliada sa na spoluprácu medzi lovcom a jeho psom a na spôsob vedenia psa. 

        Taktiež sa sledujú reakcie na chyby, chyby ktoré urobí pes budú tiež zarátane 

 

b)  Bezpečnosť a spôsobilosť (zručnosť), (rozumieme ako dodržiavanie  

      bezpečnostných noriem, aby nebola ohrozená bezpečnosť lovca a iných osôb, 

      a súhrn technických znalostí) 

      Obzvlášť treba dávať pozor na nasledujúce formy správania: 

      - prihliada sa na spôsob držania zbrane, či už je lovec sám, či v blízkosti poroty 

        alebo vedúcich súťaže 

     -  hrubá chyba: držanie zbrane v streleckej pozícii a ešte s prstom na spúšti 

     -  kladne hodnotené: ak lovec pred prechodom v náročnom teréne vyberie náboje  

        a  skontroluje hlaveň 

     -  chyba: použitie zbrane na vyplašenie zvere z húštin 

     -  započítava sa, s prihliadnutím ku stupňu obtiažnosti chovanie súťažiaceho ak 

        na krátko zahliadol zver, či adekvátnym spôsobom pokračuje vo svojom behu 

     -  hodnotí sa výber typu streliva a zbrane vzhľadom k zveri, ktorá bude lovená 

 

c)  Športový duch, (rozumieme chovanie lovca vo vzťahu k zveri a k jeho psovi) 

      Obzvlášť treba dávať pozor na nasledujúce formy správania: 

       -  negatívne ohodnotené správanie, ak súťažiaci, ktorý postrelil zver upustí od 

          jej dohľadávky preto, aby mohol uloviť a dohľadať dva požadované kusy, 

          a až potom ide znovu dohľadať postrelený kus 

       -  hodnotí sa spôsob vystupovania a správania k rozhodcom, organizátorom 

          a k ostatným súťažiacim 

       -  hrubá chyba: strieľať na zver, ktorá je mimo dostrel a strieľať proti ľuďom 

       -  porota zhodností stav zvere, aby sa ubezpečila, či nebola znehodnotená 

          výstrelmi  

 

- v prípade, že pes prinesie kus chorý alebo postrelený iným lovcom, započítava sa do  

   hodnotenia iba práca psa. Zver nemá byť podržaná súťažiacim ale odovzdaná  

   pomocníkovi v teréne 

 

 

 HODNOTENIE PSA 

a)  Výcvik -  harmonický stav a súlad medzi lovcom a jeho psom 

                  -  kvalita výcviku psa: poslušnosť a výkonnosť 

                  -  regulérnosť jeho hľadania 

                  -  nehybnosť (kľudy) pri vzlete zvery a po výstrele 

                  -  jeho marking (schopnosť zapamätať si miesto, kam zver dopadla) 

                  -  kvalitu jeho prinášania a jemného stisku 

                  -  kľud pred náhle vybehnutou/objavenou sa zverou pernatou i srstnatou 

 



b) Vrodené kvality -  iniciatíva psa a jeho vrodené schopnosti nájsť zver 

                                -  jeho štýl, ktorý musí odpovedať plemenu, rovnako ako jeho  

                                   pohyb, pri vystavovaní, postupovaní, jeho hľadaní a držaní 

                                   hlavy 

                                -  jeho schopnosť využívať terén, jemnosť nosu, opatrnosť pri  

                                   približovaní sa k zveri 

 

 

 

 

 

 

 


