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Výňatok zo skúšobného poriadku pre malé plemená a retrievery,  SPK platný od 3.5.2013. 

Na FS smie vodič viesť 1 psa. 

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA  

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA  - FARBIARSKE SKÚŠKY RETRIEVEROV (FSR)  
  

  Usporiadateľ  Miesto a dátum  

 

Č. žrebu  

 

Meno psa  
 

Pl. kniha, č. záp.  

Plemeno  Dát. nar.  Pohl.  

Majiteľ  
  

Vodič  
  

  

P re d m e t  
Najnižšie známky pre cenu  

Koefic.  
Známka 

za   

výkon  

Počet  

bodov  
Poznámka 

I.  II.  III.  

1  Poslušnosť  2  2  1  4    16    

2  Vodenie na remeni  3  2  2 4    16    

3  Posliedka  2 2  1  4    16    

4  
Práca na pofarbenej stope 

najmenej 12 hod. starej  
3  2  1  10    40    

5  Odloženie  3  2  1  4    16    

Najnižší počet bodov pre cenu  83  62  52     Max.  104    

Cena ..........   Počet bodov     
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Poslušnosť  

Rozhodca sleduje počas celých skúšok, ako pes reaguje na povely vodiča, najmä na základné povely na 
privolanie, ak nie je práve v kontakte so stopou zveri. Ak je pes v pohybe za zverou, ktorú našiel v 
poraste a sleduje ju, či už hlasito alebo nemo, a nereaguje na privolanie, nemá to hodnotiť rozhodca 
ako neposlušnosť. Tento prejav temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované 
povely znižujú známku z poslušnosti.  

Vodenie na remeni  

Rozhodca určený pre posudzovanie tejto disciplíny vytýči v lesnom poraste trasu približne rovnakú pre 
všetky skúšané psy. Trasa predstavuje približne kruh tak, aby viedla cez rozličné terénne prekážky 
(spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez priekopu ap.).  

Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na vypúšťacom alebo 
farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ľavom má pušku. Počas skúšky nesmie 
vodič držať remeň v ruke a usmerňovať pohyb psa. Pes má ísť pokojne za svojím vodičom alebo vedľa 
jeho ľavej nohy, nemá ho predbiehať, ani sa nechať ťahať, nemá sa zapletať do krov alebo omotávať 
okolo stromov. Ak pes ťahá vodiča, myká ho, a ak ho musí vodič viackrát odmotávať zo stromov, 
dostane úmerne nižšiu známku. 

Posliedka  

Pri skúške musí pes ukázať, že rozlišuje posliedku a voľnú chôdzu lesom. Skúša sa na lesnej ceste, 
poľovníckom chodníku, okraji lesa ap., pred prácou na pofarbenej stope.  

Vodič ide veľmi pomalým krokom, pes má ísť ticho a pokojne buď za ním alebo pri jeho ľavej nohe 
voľne, neupútaný. Vodič asi po 20 krokoch psa miernym pohybom zastaví, poodíde asi 20 krokov a 
nenápadným pohybom psa privolá. Pes sa má priblížiť pomalým krokom, nie skokmi. Vodič tam znovu 
psa pokynom odloží, pokračuje ďalších 20 krokov, zastaví sa, sníme z ramena zbraň a vystrelí. Pes musí 
zostať pokojne na mieste odloženia. Po výstrele sa vodič vráti k psovi a pripúta ho na remeň.  

Skúšanie tejto disciplíny sa má čo najviac podobať skutočnému lovu raticovej zveri pri posliedke so 
psom.  

Ak pes po odložení odíde z miesta za vodičom, môže dostať známku najviac 1. Ak pes ujde z miesta 
odloženia, dostane známku 0.  

Chyby: hlučné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k 
odloženiu, kňučanie. 

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri  

Skúša sa na umelo pofarbenej 600 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred vyznačí 
usporiadateľ. Stopové dráhy musia byť očíslované a na stromoch spredu označené snímateľnými 
značkami, zozadu môžu byť označené vápnom alebo farbou. Jednotlivé dráhy musia byť od seba 
vzdialené najmenej 150 krokov. Na konci stopovej dráhy musí byť vyznačený spojovací chodníček, po 
ktorom pomocníci prenášajú zver z jednej stopy na druhú.  

Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraňujú predné značky (nesmú zostať na 
strome ani na zemi). Značky spredu na stromoch sa môžu nechať len na začiatku stopovej dráhy v 
dĺžke asi 50 krokov a pri ležovisku. Asi po 300 krokoch sa urobí pofarbené ležovisko a označí sa. Potiaľ 
musí ísť pes vždy ako vodič (na remeni). Ležovisko sa označuje zálomkom alebo iným poľovníckym 
spôsobom. Dráha stopy je dvakrát lomená a na jej konci musí vždy ležať srnčia zver, dobre zašitá 
(väčšia výstrelná rana musí byť tiež zašitá). Fľaša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po 
založení stopy na konci dráhy, priamo pri položenej zveri. Na jednu pofarbenú stopu sa môže použiť 
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najviac pol litra farby (najlepšie hovädzej krvi, nesmie sa však miešať s vodou, odporúča sa miešať ju s 
krvou zo srnčej zveri, prípadne s obsahom žalúdka zveri). Zakladanie pofarbenej stopy proti smeru 
dráhy stopy je zakázané. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúška nebude uznaná.  

Po založení pofarbenej stopy poznačí rozhodca na papier presný čas jej zakladania, podpíše sa naň a 
pripevní ho na strom na začiatku dráhy.  

Stopovú dráhu pre farbiarske skúšky (12 hodín starú) zakladajú usporiadatelia obdobným spôsobom 
vopred.  

Pes sa prikladá na stopu najskôr o hodinu po jej založení, na FS najskôr po 12 hodinách. Možno ho 
viesť ako:  

a) vodiča  
b) oznamovača  
c) hlásiča  
d) hlasitého oznamovača  

Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámiť rozhodcom vopred, najneskoršie pred nasadením psa na 
stopu. Ak pes pracuje ako oznamovač, hlásič alebo hlasitý oznamovač, po úspešnom vypracovaní 
stopy sa k získanému bodovému hodnoteniu priráta 5 bodov. Celú stopovú dráhu musí pes vypracovať 
maximálne za jednu hodinu.  

a) vodič  

Pes musí viesť svojho vodiča na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. 
Jeho práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodič sleduje psa voľným krokom. Ak zíde pes zo stopy a 
sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodič obzerá, aby zistil smer stopy podľa značiek, 
znižuje sa známka o jeden stupeň. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom 
remeni, že sleduje stopu s istotou. Na stopu sa môže pes opätovne nasadiť najviac tri razy. Každé nové 
nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeň, takže vypracovanie celej stopy až 
po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1, ak pes prácu nedokončí, 
hodnotí sa známkou 0.  

Chyby: ak pracuje pes s vysokým nosom, nezaľahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále 
ho treba pobádať, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokončenie. Ak pracuje pes 
na stope až prehnane rýchlo a vodič ho nestačí sledovať voľným krokom, hodnotí sa najviac známkou 
2.  

b) hlásič  

Pes po priložení na nástrel pracuje až po označené ležovisko ako vodič. Tam ho vodič vypustí a ďalej 
pes pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracovať samostatne a do 15 minút od 
vypustenia musí začať hlásiť srnčiu zver až dovtedy, kým k nemu vodič nepríde. Psa nemožno nijakým 
spôsobom povzbudzovať alebo nútiť hlásiť. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlčuje. Ak 
zlyhá pes ako hlásič, môže ho vodič privolať späť a od ležoviska vypracovať zvyšok stopy ako vodič. 
Známka za výkon sa mu však znižuje o jeden stupeň. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes 
zablúdiť a znovu byť nasadený na stopu už len dva razy. Známka sa mu pri každom novom nasadení 
znižuje o jeden stupeň.  

Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s 
dlhými odmlčkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokončenie.  

c) oznamovač  

Vodič pred začatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámiť, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú 
zver.  
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Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a 
zvyšok dráhy musí vypracovať voľne, zver si overiť a do 15 minút od vypustenia sa vrátiť po vodiča, 
ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy musí dávať pozor, či si pes zver overil. Po 
odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením (signálkou), že pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má 
pes ohláseným spôsobom oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k 
zveri. Ak pes zlyhá ako oznamovač, zníži sa známka za výkon o jeden stupeň a vodič má právo privolať 
psa a viesť ho ďalej ako vodiča. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča môže pes zablúdiť a byť nasadený 
na stopu už len dva razy, známka sa však znižuje vždy o jeden stupeň.  

Chyby: ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodičovi, nevýrazné 
oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodičovi vopred uvedeným 
spôsobom, nemôže sa hodnotiť práca psa ako oznamovač.  

d) hlasitý oznamovač  

Hlasitý oznamovač sa skúša ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí počas vedenia svojho vodiča 
k zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa pri práci nie je chybou.  

Odloženie  

Časový limit: 5 minút  

Vodič na určenom mieste odloží psa buď voľne, alebo priviazaného na úplne rozvinutom farbiarskom 
remeni a vzdiali sa z jeho dohľadu. Pes musí zostať pokojný po celý čas skúšania. Po uplynutí tohto 
času sa vodič vráti k psovi, a ak bol odložený voľne, musí sa nechať pokojne pripútať.  

Ak pes pri skúšaní odloženia odíde hľadať svojho pána, hodnotí sa známkou 0. Ak je pes pri odložení 
nepokojný a po odíde za vodičom, nie však viac ako 10 metrov, môže dostať známku najviac 2. Ak je 
pes pri odložení pripútaný na úplne rozvinutom farbiarskom remeni, znižuje sa známka z výkonu o 
jeden stupeň. Ak pes pripútaný pri odložení šteká alebo kňučí, vzdiali sa na celú dĺžku remeňa alebo sa 
na remeni myká, dostane známku 0. 

FSR kvalifikujú psa na dohľadávanie srnčej zveri. 

  


