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JARNÍ SVOD PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 6. 4. 2019 

 
V sobotu 6. dubna 2019 v Dolním Lánově uspořádal Myslivecký spolek Malá Sněžka jarní svod 

psů loveckých plemen. Svodu se zúčastnila štěňata a psi starší šesti měsíců. MVDr. Josef Nosek u 
všech předvedených jedinců posoudil základní exteriérové vlastnosti a případné hrubé vady. Jak je 
jeho dobrým zvykem, tak své posuzování doprovodil zajímavým odborným výkladem. Tento výklad 
byl zajímavý pro všechny přítomné, ale zvláště cenný byl pro adepty myslivosti, kteří se svodu 
zúčastnili v rámci praxe a konzultací před zkouškami z myslivosti.  

Jarní svody jsou vysoce důležitou součástí chovu loveckých psů, protože dávají chovatelům a 
chovatelským klubům informace, jak dopadla spojení u velkého počtu chovných jedinců. Možná ještě 
důležitější je svod jako příležitost pro vůdce a jejich mladé psíky, jak získat zkušenost na akcích 
s větším počtem lidí i psů. V neposlední řadě je svod možností jak se na začátku kynologické a 
myslivecké sezóny setkat s přáteli a kolegy kynology. 

 
Na svodu bylo letos předvedeno celkem 30 psů, 18 plemen. V loňském roce to bylo 26 psů, 

předloni 27 psů a rok předtím 34 psů. Jednotlivá skupiny plemen byly zastoupeny takto: 
 

Ohaři celkem 9. Jezevčíci a teriéři celkem 8. 

4 x Německý ohař krátkosrstý 2 x Border teriér 

2 x Český fousek 2 x Irský teriér 

1 x Výmarský ohař krátkosrstý 2 x Welsh terier 

1 x Malý münsterlandský ohař 1 x Jezevčík drsnosrstý standardní 

1 x Pointer 1 x Anglický bullterrier 

 

Slídiči a retriever celkem 9. Honiči celkem 3. 

5 x Německý křepelák 1 x Srbský honič 

2 x Labradorský retriever 1 x Malý hrubosrstý Vendéeský baset 

1 x Golden retriever 1 x Slovenský kopov 

1 x Flat Coated Retriever  

  
Barváři celkem 1.  

1 x Bavorský barvář  
 
 
Letošní jarní svod se opět těšil značnému zájmu veřejnosti. Organizačně tuto letošní první 

kynologickou akci na okrese Trutnov zajistili členové Mysliveckého spolku Malá Sněžka. Patří jim dík 
za skvěle připravenou akci.  Nezbývá než si přát, abychom se s co největším počtem předvedených 
mladých psů letos setkali na zkouškách a v myslivecké praxi.  

 
 
S pozdravem Myslivosti zdar! 

 
 

  
Ing. Jaroslav Horský 

Předseda kynologické komise 
OMS Trutnov 

 


