Zkoušky v norování v přírodních norách v Rovensku
V neděli 18. prosince 2016 pořádal Ladislav Jedelský ml. již druhé zkoušky v
norování v přírodních a přírodních umělých norách. Tomuto aktu opět předcházela
náročná organizační příprava spojená se zajištěním příslušné agendy, ale i
pravidelně obsazovaných nor. K tomuto účelu byly využito i 6 fotopastí, přičemž na
základě záznamů bylo zjištěno, že 3 nory jsou liškami pravidelně navštěvovány,
jedna nora dokonce dvěma liškami (zřejmě již začalo kaňkování).
Ve 12,30 hodin proběhl nástup účastníků zkoušek, které přivítal hlavní rozhodčí
Jaroslav Hudlík, představil rovněž svého kolegu rozhodčího Rudolfa Vrbu, dále
zástupce OMS Šumperk Zdeňka Šilara a zástupce uživatele honitby mysliveckého
spolku “Vlčí doly Zábřeh ing. Rostislava Bezděka - jejichž účast na zkouškách byla
povinná. Stručně seznámil přítomné se smyslem a významem těchto zkoušek,
přičemž použil následující citace 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 tomuto 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 v norování prováděla během lovu.”
Poté se všichni účastníci odebrali do prostoru honitby k první předem obeznané
přírodní noře. Závodčí Ladislav Jedelský st. rozestavil střelce kolem nory a stanovil
směr střelby (z kola ven). Potom hlavní rozhodčí ve 12,45 hodin dal vůdci prvního
psa Ladislavu Jedelskému ml. povel ke vpuštění psa německého loveckého teriéra
Blacka z Rovenské Nor Manie do nory. Pes po ostrém nástupu do nory narazil na
lišku, se kterou šel ihned do chvatu. Po delším držení se lišce podařilo uvolnit a cca
po 5 minutách vyběhnout z nory a krátce poté byla střelci slovena. Pes se vrátil do
nory a v poměrně krátké době vyhnal druhou lišku, která byla rovněž ulovena.
Jednalo se o fenu a psa, což potvrdilo teorii o kaňkování.
Po ukončení zkoušky prvního psa se všichni účastníci přesunuli ke druhé předem
obeznané uměle vytvořené noře v přírodě. Vůdce feny jgdtteriérky Báry z Rovenské
Nor Manie Ondřej Wonke po obdržení pokynu od hlavního rozhodčího ji ve 13,35
hodin vpustil do nory. Fena po ostrém nástupu téměř ihned chvatovala, po kratším
držení lišku pustila a po cca 6 minutách ji vyhnala z nory. I tato liška byla střelci
ulovena.
Po vzdání poslední pocty ulovené zvěři a předání úlomků střelcům lišek se
všichni účastníci odebrali do lovecké chatky Jedelských, kde proběhlo celkové
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 po přesunu přítomných do
rovenské stylově myslivecky upravené restaurace “Na křižovatce”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 odpoledne.
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