
Premiérové zkoušky v norování v přírodních norách 

 

     V sobotu 19. prosince 2015 přivítali otec a syn Ladislavové Jedelští na své 

zahradě s loveckou chatkou a pergolou v Rovensku na okrese Šumperk účastníky 

premiérových zkoušek v norování v přírodních a přírodních umělých norách. Tomuto 

aktu předcházela náročná organizační příprava spojená se zajištěním příslušné 

agendy, protože zkušenosti nebylo kde čerpat. Vše se nakonec zdařilo díky 

zanícenosti mladého kynologa Ladislava Jedelského ml. V 10,00 hodin proběhl 

nástup účastníků zkoušek, které přivítal hlavní rozhodčí Rudolf Vrba, který představil 

rovněž svého kolegu Jaroslava Hudlíka, dále zástupce OMS Šumperk Zdeňka Šilara 

a zástupce uživatele honitby mysliveckého sdružení Vlčí doly Zábřeh Ladislava 

Jedelského st. - jejichž účast na zkouškách byla povinná. Seznámil rovněž přítomné 

se smyslem a významem těchto zkoušek, přičemž citoval ze zkušebního řádu : 

“Při individuální zkoušce v norování by měl norník prokázat svou upotřebitelnost při 

norování na lišku. Plemena norníků byla k tomuto náročnému lovu speciálně 

vyšlechtěna, a je tedy jedním z nejdůležitějších úkolů našich kynologů vlohy 

potřebné k tomu lovu v nornících udržovat, zpevňovat a podporovat. Zkoušky v 

přírodní noře nejvíce odpovídají situaci při lovu. Proto je při tlumení lišky vhodné, aby 

se individuální zkouška z norování prováděla během lovu.” 

     Poté se již všichni účastníci odebrali do honitby k první předem obeznané 

přírodní uměle vytvořené noře. Zástupce uživatele honitby rozestavil střelce kolem 

nory a stanovil směr střelby (z kola ven). Potom hlavní rozhodčí dál vůdci prvního 

psa Ladislavu Jedelskému ml. povel ke vpuštění psa jagdtteriéra Axela z Rovenské 

Nor Manie do nory. Pes ostře nastoupil a cca ve 30. sekundě šel do chvatu. Po 11 

minutách noru krátce opustil a bez povelu nastoupil do druhého vsuku a opět šel do 

chvatu. Nora byla urychleně otevřena nad kotlem, kde byl zjištěn boční chvat. Pro 

umožnění zkoušky dalšího psa jagtteriéra Axa z Mirotické Staré Vsi, vedeného 

Ondřejem Wonke byly obeznány další dvě přírodní nory, ve kterých se však lišky 

bohužel nenacházely. Ve třetí noře obeznávající usoudili, že by zde liška mohla být a 

proto hlavní rozhodčí povolil zahájení zkoušky tomuto psu. Rovněž tento pes ostře 

nastoupil do nory a po velmi krátkém hlášení šel do chvatu. V tomto setrval 18 minut 

- po celou dobu kopání při odkrývání kotle, po kterém byl zjištěn hrdelní chvat. 

     Po těchto úspěšných výkonech obou cca dvouletých psů se všichni účastníci 

odebrali do místa zahájení, kde proběhlo vyhodnocení zkoušek hlavním rozhodčím, 

který konstatoval jednoznačný výrok - oba jedinci obstáli. Poté již následovalo 

vypsání tabulek pro výkon psů při zkouškách, které byly předány jejich vůdcům. 

A v samotném závěru již následovalo vyprávění zážitků z tohoto i jiných norování a 

při bohatém občerstvení poseděli všichni účastníci v družné zábavě, která byla 

vyvrcholením tohoto nádherně prožitého kynologického dne. 
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