
Kdy se narodil Field-Trial ? 
 

Psal se 18. duben 1865 a na pozemcích pana von Edwarda P. Whitbreada v Southhill v Bedfordshire se 
uskutečnil vůbec první Field Trial. O vítězství tehdy bojovalo 11 Pointrů a Settrů. Bližší záznam o 
průběhu této soutěže mi není znám, ale hlavním důvodem vzniku byl cit angličanů pro chov a dokázali 
tak zkušenosti z chovu dostihových koní přenést na chov Pointrů a Settrů a Field Trial se stal kriteriem 
při výběru do chovu těchto psů. 

O prvním Field Trialu v sousedním Německu existuje podrobnější zpráva. 4. května roku 
1876, tedy o 11 let později než v Anglii,  několik nadšených chovatelů Pointrů a Settrů v 
Německu založilo v Halle "Klub pro zkoušky ušlechtilých stavěcích psů". Pánové von Krosig, 
von Alvensleben, Zimmermann a další si jistě tehdy neuvědomili, jak velkou  a významnou 
vlnu uvedli do pohybu, která měla vliv nejen na chov Pointrů a Settrů, ale i na ostatní plemena 
stavěcích psů. Den po založení "Klubu pro zkoušky ušlechtilých stavěcích psů", tedy 5. 
května, se v Radewellu nedaleko Halle, na pozemcích pana Netta, běžel první Field Trial v 
Německu. Radewell bylo území bohaté na drobnou zvěř s přehledným terénem Saalské 
nížiny. 

Pravidla pro Field Trial byla převzata od anglického Kennel - Clubu. Byl to tzv. K.O. systém, 
kdy z vylosovaných párů psů postupoval vždy ten lepší až poslední dva běželi o 1. a 2. cenu. 
3. cena byla určena z rozběhu mezi 3. a 4. psem. Tento systém je dodnes základem pro 
zkušební řád ve Skandinavii a Anglii.  

Bodová kriteria byla stanovena následovně: 
1. každé vystavení koroptve, křepelky, bažanta nebo zajíce byl ohodnocen 4.-6. body dle 
uvážení rozhodčích. 
2. Spoluvystavení nebo přiznávání 3 body. 
3. Vyražení zvěře 3-6 minus bodů. 
4. Nepřiznání minus 3 body 
5. Vystavení bez prokázání zvěře minus 3 body 
6. Vystavení zvěře, která není uvedená v bodě 1 se nepočítá. 
7. Pokud pes nevystaví pevně(nepřesvědčivě) nebo pohybuje prutem či oháňkou, pak se 
přiznávání partnera nepožaduje. 
8. Pes, který pevně nevystavuje nebo neulehne před vyvstalou zvěří nebo po výstřelu, obdrží 
minus 3 body. 
9. Prohánění užitkové zvěře minus 6 bodů. 

Prvního Field Trial v Radewell se účastnilo celkem 6 psů - 3 Angličtí settři a 3 Pointři. 
1. pár 
Bill - AS - fena, vedoucí  W. von Alvenleben 
Tom - AS - pes, vedoucí  B. von Kotze 

2. pár 
Black - AS - fena, vedoucí A. von Krosigk 
Rollo - P - fena, vedoucí H.Zimmernann 



3. pár 
Lady - P - fena, vedoucí  General von Trotta 
Kate - P - fena, vedoucí A. von Alvesleben 

Bill a Tom vystavují pevně hned na začátku svého prvního běhu. Při druhém bodu Toma Bill 
přesvědčivě přiznává. V průběhu prvního běhu přichází Tom opakovaně na koroptve, které 
vyráží.Současně ztrácí body pro vystavování bez prokázání zvěře. A tak Bill postupuje do 
druhého kola. 

Black a Rollo začali od počátku hledat s plným nasazením. Black udělala tři vynikající body 
na koroptvích. Její partnerka Rollo prohání bažanta. Po té, co se vrátila a byla 
opět vypuštěna, nepřiznává. I přes to, že v dalším průběhu realizuje několik dobrých bodů na 
koroptvích, nedaří se jí postoupit do druhého kola. 

Lady a Kate rovněž začínají pracovat s plným nasazením a musí na začátku prohledávat velký 
terén než přijdou na zvěř. Po té, co fena Lady, štve několik zajíců za sebou,  
a ještě ke všemu přechází koroptve, domníval se majitel feny, že nemá již šanci postoupit do 
druhého kola. V tom ale, její partnerkam dělá stejné chyby a na koroptvích neukazuje 
přesvědčivý výkon a nepřiznává, je Kate označena rozhodčími jako poražená.  A. von 
Alvesleben, který tuto fenu koupil pro dobré manýry, byl osloven původním majitelem a 
požádán, aby mu fenu vrátil zpět. 

Black a Bill - vítězové prvního běhu, byly zavoláni do druhého běhu. Mezi tím bylo již 
odpoledne a nárazový vítr dělal hledání čím dál tím obtížnější. Také koroptve se zvedají 
předčasně. V malém kousku žita obdařila štěstěna již trochu unavenou Black, která udělal 
dobrý bod na koroptvích a téměř po hodině trvání běhu byla vyhlášena jako vítěz. 

Tento  5. květen v Radelwellu roku 1876 byl tak prvním dnem konání Field Trial v sousedním 
Německu. 

                                                                                                                                                       
                 MUDr.Novotný Vlastimil 

 


