Slovenský poľovnícky zväz. Klub chovateľov poľovných sliedičov
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Skúšobný poriadok pre chovné skúšky poľovných sliedičov
1.

Všeobecné charakteristika a zameranie chovných skúšok poľovných sliedičov.

Chovné skúšky poľovných sliedičov (ďalej aj „CHSPS“ a „skúšky“) nie sú skúškami
poľovnej upotrebiteľnosti. Účelom CHSPS je zistenie vrodených vlastností posudzovaných
jedincov charakteristických pre jednotlivé klubom zastrešované plemená. Cieľom je nastaviť
podmienky ich absolvovania pre jednotlivé plemená tak, aby na ich základe mohol byť daný
jedinec, po splnení ostatných kritérií chovnosti (exteriérových, zdravotných, identifikačných),
zaradený do chovu. Zámerom je tiež vytvoriť podmienky pre to, aby sa skúšok zúčastňoval,
čo najväčší počet jedincov odchovaných členmi KCHPS resp., aby sa stali nevyhnutnou
podmienkou zaradenia do chovu.
Všetky vrodené vlastnosti zistené na CHSPS, a to pozitívne aj negatívne, musia byť
podrobne zaznamenané a popísané v rozhodcovskej tabuľke. Špeciálnu pozornosť je potrebné
venovať nedostatkom v temperamente, chuti do práce a povahe.
Výsledky a záznamy z CHSPS by mali poskytovať všetky dôležité informácie o chovnej
hodnote posudzovaného jedinca, ale najmä o chovnej hodnote jeho rodičov. Z hľadiska chovu
je podstatne dôležitejšie zistenie vrodených vlastností chovných jedincov, ako preukázanie
vycvičenosti jedinca na rôznych typoch skúšok vrátane najvyšších. Nie každý jedinec vhodný
do chovu sa nachádza v rukách vodiča, ktorý má možnosť pripraviť psa na skúšky poľovnej
upotrebiteľnosti v súčasnosti požadované do chovu. Tým sa často nedostanú do chovu
jedince, ktoré by boli pre chov významným prínosom, hlavne s prihliadnutím na málopočetné
chovné základne zastrešovaných plemien.
Pri posudzovaní jednotlivých disciplín sa, s ohľadom na vyššie uvedené, kladie menší
dôraz na posúdenie vycvičenosti psa.
Z hľadiska typického spôsobu práce sú plemená zastrešované KCHPS veľmi rozdielne.
Z tohto dôvodu na prisúdenie dôležitosti jednotlivej disciplíne nepostačuje použitý
koeficient. Členovia klubu vedení, ku dňu konania členskej schôdze pri príslušnom plemene,
majú preto právo rozhodovať o tom, aká cena získaná na CHSPS a aká limitná známka,
v ktorej disciplíne je potrebná na zaradenie do chovu. Z rovnakých príčin sa na CHSPS
nestanovuje poradie zúčastnených psov.
2.

Podmienky účasti.

Skúšky sú otvorené pre psov a suky plemien zastrešovaných KCHPS registrovaných
v SPKP alebo v plemenných knihách klubov predmetných plemien členských krajín FCI resp.
uznávaných FCI (ďalej aj „psy“). Maximálny počet psov na skúškach nie je stanovený.
Zásadne sa odvíja od priestorov, v ktorých sa skúšky organizujú. Podmienkou je dostatočné
zazverenie použitých poľovných revírov a zodpovedajúce plochy potrebných porastov
(krytov).
Maximálny počet psov na skúškach ako i ostatné podrobnosti a podmienky účasti (najmä
miesto konania, čas konania, kontaktnú osobu, výšku poplatku, dátum uzávierky, veterinárne
a zdravotné požiadavky) na skúškach zverejní výbor klubu v propozíciách na webovej stránke
klubu a to v dostatočnom časovom predstihu pred ich konaním. Prihlasovanie na skúšky
prebieha spravidla prostredníctvom online formulára na webovej stránke klubu, prípadne
iným spôsobom uvedeným v propozíciách. Prihláška môže byť prijatá až po uhradení
poplatku za skúšky.
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Psy sa môžu zúčastniť skúšok najviac dvakrát bez obmedzenia veku. V prípade
prihlásenia väčšieho počtu psov, ako je stanovený maximálny počet, vykoná výber jedincov
na skúšky výbor klubu. Prednosť majú staršie jedince pred mladšími, v prípade rovnakého
veku jedince s vyšším ocenením na výstave, ďalej majú prednosť jedince prihlásené na
skúšky po prvý krát pred jedincami, ktoré už skúšky absolvovali. Honcujúce sa suky ako
i zjavne choré či zranené jedince nebudú na skúšky pripustené. Rovnako na skúšky nebudú
pripustené jedince, ktorých pôvod nebude možné na mieste overiť, prípadne nebudú spĺňať
iné propozíciami stanovené podmienky. Pre dôkladné odskúšanie jednotlivých psov je
stanovený maximálny počet 8 psov v jednej skupine.
3.

Náklady na skúšky.

Náklady na účasť psa na skúškach hradí majiteľ psa. Náklady na organizovanie skúšok sú
hradené z poplatkov za skúšky vyberané od zúčastnených vodičov a z prostriedkov klubu.
Výšku poplatku na skúškach určuje výbor klubu a uvádza sa v propozíciách.
4.

Rozhodcovia a hodnotiaca komisia.

Psov na skúškach posudzuje hodnotiaca komisia, ktorá pozostáva z 2 rozhodcov,
s kvalifikáciou pre aspoň jeden druh z nasledovných skúšok VSMP, JSMP, LSMP, ŠVP
a poradcu chovu pre príslušné plemeno. Aspoň jeden z rozhodcov je členom klubu.
Vzhľadom k tomu, že členom hodnotiacej komisie je okrem rozhodcov aj poradca chovu pre
príslušné plemeno, je žiadúce, aby sa vytvorili skupiny podľa jednotlivých plemien. Ak
poradca chovu bude na skúškach sám viesť psa oznámi túto skutočnosť vopred výboru klubu.
Na čas posúdenia psa predvádzaného poradcom chovu deleguje výbor klubu do hodnotiacej
komisie inú osobu. Ostatné jedince na skúškach posudzuje poradca chovu ako člen
hodnotiacej komisie. Podobne ak sa poradca chovu nebude môcť skúšok zúčastniť, výbor
klubu deleguje namiesto neho inú osobu za člena hodnotiacej komisie, ale na celú dobu
skúšok.
Rozhodcov na skúšky deleguje výbor klubu na základe návrhu výcvikára klubu.
V prípade, že sa skúšok zúčastní jedna skupina psov je jeden z rozhodcov zároveň hlavný. Ak
je na skúškach viacero skupín je jeden z delegovaných z rozhodcov zároveň hlavný.
5.

Vylosovanie a priebeh skúšok.

Pred začatím skúšok sa psy rozdelia do skupín spravidla podľa plemien. O poradí psa pri
skúšaní jednotlivých disciplín v skupine sa rozhoduje losovaním, ktoré sa uskutoční pred
začiatkom skúšok. Skúšky trvajú jeden deň.
6.

Hodnotenie práce psa a tituly.

Hodnotenie práce psa na disciplíne sa vykonáva verejne, bezprostredne po ukončení
práce psa na disciplíne. Práca sa hodnotí podľa stupnice. Stupeň hodnotenia známka
vynikajúci, bezchybný 4H, výborný 4, veľmi dobrý 3, dobrý 2, dostatočný 1, nedostatočný 0.
Hodnotenie práce psa na každej disciplíne je násobené koeficientom, ktorý vyjadruje
dôležitosť tej, ktorej disciplíny. Hodnotenie 4H môžu rozhodcovia udeliť na každej disciplíne
maximálne dvom psom. Na základe celkového počtu bodov a výkonov na jednotlivých
disciplínach sú psy zaraďované do I., II. a III. ceny. Psy, ktoré na niektorej z disciplín dostali
známku 0, nepokračujú ďalej v skúškach, okrem hlasitosti u španielov.
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7.

Protesty.

Pri nedodržaní skúšobného poriadku má vodič psa právo bezprostredne po ohodnotení
práce psa v každej disciplíne podať protest. Dodatočné protesty nie sú možné. Ak zistí vodič
nedodržanie skúšobného poriadku pred začiatkom práce psa na niektorej disciplíne, môže
odmietnuť pustiť psa na výkon disciplíny dokiaľ nebude chyba odstránená. O proteste musí
rozhodnúť ihneď hodnotiaca komisia. V prípade, nezhody medzi hodnotiacou komisiou, resp.
nesúhlase vodiča s riešením protestu rozhodne o riešení s konečnou platnosťou hlavný
rozhodca. Protest proti hodnoteniu práce psa nemôže byť podaný.
8. Skúšané predmety a ich hodnotenie.
A) Čuch, B) Hlasitosť, C) Sliedenie, D) Správanie sa po výstrele, E) Stopa živej zveri, F)
Vypracovanie vlečenej srstnatej zveri, G) Dohľadávanie pohodenej pernatej zveri, H)
Naháňanie v tŕstí, I) Chuť do práce.
Okrem hodnotenia výkonu psov na jednotlivých disciplínach známkami, vykonajú
rozhodcovia tiež J) ohodnotenie povahy psa poznámkou do skúšobnej tabuľky. Hodnotiaca
komisia je povinná v zaznamenať najmä prípadnú plachosť, bojazlivosť alebo nervozitu.
Súčasťou záznamov zo skúšok je aj K) slovný popis práce psa, ktorému je potrebné venovať
náležitú pozornosť.
Hodnotenie jednotlivých disciplín:
A) Č u c h .
Hodnotiaca komisia posudzuje kvalitu čuchu počas skúšania tých disciplín, kde pes
čuch používa, najmä pri sledovaní stopy živej zveri, dohľadávke a vlečkách, ale i pri
sliedení. Pri jeho hodnotení musí súčasne zvažovať všetky okolnosti, najmä na akú
vzdialenosť pes zvetrí zver, aké sú pri tom poveternostné podmienky, sila vetra,
vlhkosť a teplota vzduchu, povaha terénu, porast ap.

B) H l a s i t o s ť .
Hlasitosť je charakteristickou vlastnosťou plemena nemecký prepeličiar a preto je pri
tomto plemene potrebné venovať jej posúdeniu zvýšenú pozornosť. Disciplína sa
posudzuje spravidla na stope zajačej zveri, v poli s krytom, ktorý znemožňuje psovi
sledovať zver zrakom. Členovia hodnotiacej komisie a vodiči so psami na vôdzkach
postupujú v rojnici, najlepšie po vetre, prípadne s bočným vetrom, po zdvihnutí
a odbehnutí zveri (pes nesmie zver vidieť), určený člen hodnotiacej komisie vyzve
vodiča, aby vypustil psa v blízkosti miesta zdvihnutia zveri. Naraz pracuje na jednej
stope iba jeden pes. Posudzuje sa ako rýchlo po napadnutí stopy začne pes hlásiť, či
hlási neprerušovane. Po prípadnom zídení zo stopy má pes prestať hlásiť a po jej
znovu napadnutí má opäť začať hlásiť. Pri tejto disciplíne si členovia hodnotiacej
komisie zároveň všímajú aj spôsob a najmä chuť s akou pes pracuje na stope zveri, ale
i vytrvalosť, ktoré vyhodnotia v disciplíne stopa živej zveri. Disciplínu hlasitosť je
možné hodnotiť aj v nadväznosti na disciplínu sliedenie, ak pes počas sliedenia narazí
na zver, samozrejme za zachovania podmienky, že pes zver nevidí.
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Hlasitosť
pes začne hlásiť stopu hneď po jej napadnutí a túto vytrvalo a bez
prestávok a vytrvalo hlási, po strate stopy prestane hlásiť a po jej
opätovnom napadnutí ihneď znovu hlási
pes začne hlásiť stopu hneď po jej napadnutí, túto vytrvalo hlási
s kratšími prestávkami, pripadne mu chvíľu trvá kým po zjavnom
napadnutí stopy začne hlásiť a ďalej hlási bez prestávok
pes začne hlásiť až keď stopu dlhšiu vzdialenosť sleduje a pri hlásení
robí dlhšie prestávky, podľa dĺžky odmĺk sa hodnotí známkou 2 alebo
1
pes stopu sleduje, ale túto nehlási, pričom za hlásenie sa nepovažuje
krátke šteknutie prípadne iný občasný zvukový prejav

Hodnotenie
4

3

2-1
0

C) S l i e d e n i e .
Ide o charakteristickú vlastnosť plemien španielov preto je pri týchto plemenách
potrebné venovať jej posúdeniu zvýšenú pozornosť. Skúša sa v lese alebo na poli s
vyšším porastom, ktorý znemožňuje psovi hľadať zver zrakom. Vodič so psom
postupujú zásadne proti vetru. Pes musí sliediť rýchlosťou, ktorá zodpovedá kvalite
jeho čuchu, systematicky a vytrvalo pred vodičom, v dosahu účinného dostrelu
brokov. Kladne sa hodnotí najmä neúnavná snaha nájsť a vyplašiť zver, aktivita,
rýchlosť. Menšie nedostatky v poslušnosti a systéme (napr. prekročenie vzdialenosti)
nemajú za následok zníženie známky, avšak tieto nesmú meniť charakter disciplíny
(sliedenie vs. naháňanie). Disciplína sa posudzuje do momentu vyhnania zveri,
následné prehnanie zveri, prípadne čas návratu nemajú vplyv na hodnotenie tejto
disciplíny. Pes, ktorý nemá snahu nájsť zver a pobehuje iba v blízkosti vodiča,
hodnotí sa známkou 0. Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keď pes do 20 minút
nenarazí na zver, musí sa skúšanie prerušiť a pes musí byť nasadený v lepšie
zazverenej časti revíru (po odskúšaní ostatných psov). Ak pes narazí na zver do 3
minút od začatia disciplíny, po návrate je ešte raz (po odskúšaní ostatných psov)
nasadený na sliedenie. Hodnotiaca komisia zohľadňuje aj to, že ide o menej skúsených
psov, ktorých práca môže byť výraznejšie ovplyvnená poveternostnými podmienkami
(napr. teplo), prípadne inými faktormi (napr. zvýšený výskyt hlodavcov). Počas
disciplíny sliedenie sa posudzuje aj disciplína správanie sa po výstrele. Ak pes po
zdvihnutí zveri pracuje na jej stope bez toho aby ju sledoval zrakom je možné posúdiť
i disciplíny stopa živej zveri a hlasitosť.
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Sliedenie
pes sliedi priečne, sústavne a väčšinou cvalom, je počas celého
časového limitu aktívny, pracuje bez povzbudzovania vodičom, čo sa
však nesmie zamieňať s usmerňovaním
pes sliedi rovnako priečne, sústavne a väčšinou cvalom, je počas
celého časového limitu aktívny, je však potrebné ho mierne povzbudiť,
najmä ku koncu časového limitu
pes začne aktívne postupne však sliedi s menším záujmom a chuťou,
treba ho častejšie povzbudzovať, miera nutnosti povzbudzovania sa
premietne do hodnotenia známkou 2 alebo 1
pes bez snahy nájsť zver pohybujúci sa v blízkosti vodiča, prípadne
pes, ktorý sa po vypustení na disciplínu vzdiali na 10 minút z dosahu
a vplyvu vodiča bez toho, aby bol v kontakte so živou zverou alebo
sledoval jej čerstvú stopu

Hodnotenie
4

3

2-1

0

D) S p r á v a n i e s a p o v ý s t r e l e .
Táto disciplína sa posudzuje počas sliedenia. Strieľa sa 2 krát. Vodič alebo iná určená
osoba vystrelí na pokyn člena hodnotiacej komisie, keď sa pes nachádza približne 20
m od vodiča a nepozerá sa na neho. Pri prvom výstrele vodič psa nijakým spôsobom
neovplyvňuje a sliedenie pokračuje ďalej. Pes môže so záujmom zareagovať, ale
pokračuje v sliedení. Hodnotiaca komisia si všíma zmeny v správaní psa najmä
ustráchané pribehnutie k vodičovi a nechuť k ďalšej práci. Nežiadúci prejav je tiež
ustráchané odbehnutie z vplyvu vodiča bez záujmu o ďalšiu prácu. Pri tzv. divočení po
výstrele je potrebné zohľadniť, či ide o zvýšenú aktivitu psa, ktorý už má skúsenosť
z praktickým lovom, alebo prejavy slabšej nervovej sústavy. Po druhom výstrele vodič
psa ihneď privolá a následne po pokyne člena hodnotiacej komisie vodič vyšle psa
znova sliediť. Hodnotiaca komisia zohľadňuje reakciu na povely.
Správanie sa po výstrele
pes po výstrele ostane pokojný, po prvom výstrele pokračuje
v sliedení, po druhom výstrele sa dá bez problémov ihneď privolať
a na ďalší pokyn pokračuje v sliedení
pes po výstrele divočie, chaoticky vyráža na veľkú vzdialenosť v
snahe nájsť zver, na privolanie reaguje až na viac povelov, ale nechá
sa privolať, známka sa primerane znižuje podľa množstva a intenzity
povelov potrebných na ovládnutie psa a doby, ktorú treba na
privolanie
pes má evidentne strach z výstrelu, to znamená, že sa ihneď po
výstrele vráti k vodičovi bez povelu k privolaniu, alebo vystrašenie
odbehne, nedá sa privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa
bojazlivo a nedôverčivo

Hodnotenie
4

3-1

0
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E) S t o p a ž i v e j z v e r i .
Disciplína sa posudzuje pri hlasitosti alebo pri sliedení po zdvihnutí zveri, ale zásadne
tak, aby pes zver dostatočnú vzdialenosť aspoň 300 m nesledoval zrakom. Hodnotiaca
komisia posudzuje spôsob akým pes pracuje na stope. Po zídení zo stopy sa cení
najmä snaha o jej opätovné nájdenie a pokračovanie.
Stopa živej zveri
pes sleduje stopu hlasito alebo nemo požadovanú vzdialenosť, po
prípadnom zídení zo stopy sa snaží stopu opäť nájsť a pokračovať
pes sleduje stopu hlasito alebo nemo, častejšie ju však opúšťa, po
zídení zo stopy neprejavuje dostatočnú vôľu a chuť ju znovu nájsť, ale
skôr sa snaží vyplašiť inú zver
pes nemá o stopu zveri záujem, prípadne zver naháňa len keď ju vidí

Hodnotenie
4
3-1
0

F) V y p r a c o v a n i e v l e č e n e j s r s t n a t e j z v e r i .
Psovi sa založí 200 m dlhá stopová dráha (vlečka) s dvoma oblúkmi. Vlečka sa
zakladá zásadne po vetre prípadne s mierne bočným vetrom. Oproti posudzovaniu
vlečky na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti sa na CHSPS práca hodnotí do
momentu nájdenia zveri. Nevyžaduje sa prinesenie zveri, hodnotiaca komisia si však
všíma správanie sa psa pri zveri. Kladne sa hodnotí snaha o uchopenie a prinesenie
zveri, tiež živý záujem prípadne hlásenie, naopak negatívne akékoľvek prejavy strachu
prípadne načínanie. Na prípravu vlečky sa použije zver ulovená alebo humánne
usmrtená v deň skúšok. Člen hodnotiacej komisie po založení stopy nechá zver na
konci stopovej dráhy, pokračuje v priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby
ho pes nemohol vidieť. Zakladanie stopy pes nesmie vidieť. Vlečky sa robia v poli.
Zver sa nesmie ťahať po čerstvej oráčine, čerstvo pohnojenom alebo chemikáliami
ošetrenom poli. Vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami musí byť najmenej 50
metrov. Na zakladanie stôp sa používa divý alebo domáci králik, prípadne zajac s
veľkosťou králika. Na pokyn druhého člena hodnotiacej komisie vodič nasadí psa na
začiatok stopy, môže ho viesť na remeni asi 20 krokov, potom ho voľne vypustí na
vypracovanie vlečky. Pes môže sledovať stopu s nízkym alebo vysokým nosom alebo
pod vetrom, musí sa však stopou riadiť. Cení sa najmä chuť pracovať a snaha sledovať
vlečku a nájsť zver. Ak pes z prílišnej snahy a neskúsenosti zíde z vlečky, ale túto
samostatne opäť nájde a vypracuje je takéto správanie hodnotené kladne. Naopak
hodnotenie znižuje ak sa pes po zídení z vlečky vracia k vodičovi a je potrebné ho
znovu nasadzovať na stopu. Celkovo môže byť pes nasadený na stopu 4 razy.
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje vlečku, zver sa po nájdení snaží uchopiť a
priniesť, prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod. Rovnako sa ohodnotí
pes, ktorý z prílišnej snahy alebo neprimeranej rýchlosti zíde z vlečky, ale túto
samostatne opäť nájde, vypracuje, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť,
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prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod. Známkou 3 sa hodnotí pes,
ktorý vlečku vypracuje avšak po zídení z vlečky sa vráti k vodičovi a je potrebné ho
znovu nasadiť, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť, prípadne o ňu prejavuje
živý záujem alebo hlási a pod. Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoň
časť vlečky, zvyšok vypracuje voľným hľadaním, alebo pes, ktorý vlečku vypracuje až
po treťom nasadení, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť, prípadne o ňu
prejavuje živý záujem alebo hlási a pod. Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nájde zver
voľným hľadaním, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až po štvrtom nasadení, zver sa po
nájdení snaží uchopiť a priniesť, prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási
a pod. Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý nemá snahu nájsť zver, pohybuje sa len
v blízkosti vodiča alebo sa dostane mimo vplyvu vodiča zver nehľadá, nezmyselne
pobieha a nereaguje na povely, ale tiež pes, ktorý prejavuje strach zo zveri ako
i vyslovený načínač.
Vypracovanie vlečenej srstnatej zveri
pes sleduje vlečku, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť,
prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod., rovnako pes,
ktorý z prílišnej snahy alebo neprimeranej rýchlosti zíde z vlečky, ale
túto samostatne opäť nájde, vypracuje
pes vlečku vypracuje avšak po zídení z vlečky sa vráti k vodičovi a je
potrebné ho znovu nasadiť, zver sa po nájdení snaží uchopiť a
priniesť, prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod.
pes správne sleduje aspoň časť vlečky, zvyšok vypracuje voľným
hľadaním, alebo pes vlečku vypracuje až po treťom nasadení, zver sa
po nájdení snaží uchopiť a priniesť, prípadne o ňu prejavuje živý
záujem alebo hlási a pod.
pes nájde zver voľným hľadaním, alebo pes, ktorý vypracuje stopu až
po štvrtom nasadení, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť,
prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod.
pes nemá snahu nájsť zver, pohybuje sa len v blízkosti vodiča alebo sa
dostane mimo vplyvu vodiča zver nehľadá, nezmyselne pobieha
a nereaguje na povely, ale tiež pes, ktorý prejavuje strach zo zveri ako
i vyslovený načínač

Hodnotenie
4

3

2

1

0

G) D o h ľ a d á v a n i e p o h o d e n e j p e r n a t e j z v e r i .
Pes má preukázať chuť, snahu a schopnosť nájsť pernatú zver, pohodenú do vyššieho
porastu tak, aby to vodič ani pes nevideli. Pes sa vypúšťa pracovať zásadne proti
vetru. Oproti posudzovaniu dohľadávky na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti sa na
CHSPS práca hodnotí do momentu nájdenia zveri. Nevyžaduje sa prinesenie zveri,
hodnotiaca komisia si však všíma správanie sa psa pri zveri. Kladne sa hodnotí snaha
o uchopenie a prinesenie zveri, tiež živý záujem prípadne hlásenie, naopak negatívne
akékoľvek prejavy strachu prípadne načínanie. Na dohľadávku sa použije vyspelá

7

bažantia zver ulovená alebo humánne usmrtená v deň skúšok. Pre všetky skúšané psy
musí byť použitý rovnaký druh zveri. Člen hodnotiacej komisie vyberie vhodné
miesto (lúku, zemiačnisko ap.) a hodí zver čo najďalej (minimálne 25 m od miesta, z
ktorého sa vypúšťa pes). Vodič ani pes nesmú vidieť, kde zver dopadla. Na výzvu
člena hodnotiacej komisie vodič vypustí psa s povelom k hľadaniu zveri. Pes má
miesto rýchlo a ochotne prehľadať, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť,
prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod. Žiadúca je samostatná práca,
avšak vodič psa môže usmerňovať, nezamieňať s povzbudzovaním. Hodnotiaca
komisia si všíma ako pes pracuje s vetrom a ako využíva nos. Zver musí nájsť do 10
minút, inak disciplínu nemožno považovať za splnenú. Hodnotí sa najmä ochota psa
nájsť zver. Známku znižuje malá snaha nájsť zver, pohyb v blízkosti vodiča,
opakované návraty k vodičovi alebo naopak pohyb mimo vplyvu vodiča nezmyselné
pobiehanie a nereagovanie na povely. Psa vylučujú prejavy strachu zo zveri ako
i zjavné načínanie.
Dohľadávanie pohodenej pernatej zveri
pes hľadajúci s veľkou chuťou, využívajúci vietor, pracujúci aktívne,
rýchlo, samostatne, zver sa po nájdení snaží uchopiť a priniesť,
prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási a pod., prípustné je
len minimálne usmerňovanie
pes hľadajúci aktívne, ktorý sa však po čase vráti k vodičovi a je
potrebné ho znova vypustiť na hľadanie, zver sa po nájdení snaží
uchopiť a priniesť, prípadne o ňu prejavuje živý záujem alebo hlási
a pod.
pes hľadajúci s menším záujmom a rýchlosťou, počet návratov
k vodičovi a nových vypustení úmerne znižuje známku, zver sa po
nájdení snaží uchopiť a priniesť, prípadne o ňu prejavuje živý záujem
alebo hlási a pod.
pes nenájde zver v časovom limite, nemá snahu nájsť zver, pohybuje
sa len v blízkosti vodiča alebo sa dostane mimo vplyvu vodiča zver
nehľadá, nezmyselne pobieha a nereaguje na povely, ale tiež pes, ktorý
prejavuje strach zo zveri ako i vyslovený načínač

Hodnotenie
4

3

2-1

0

H) N a h á ň a n i e v t ŕ s t í a l e b o h ú š t i n e .
Časový limit je 5 minút alebo menej ak pes dôkladne prehľadá určený priestor. Vodič
podľa vlastného uváženia stojí alebo sa pomaly pohybuje okolo určeného priestoru.
Určeným priestorom môže byť vodná plocha zarastená tŕstím či iným porastom,
prípadne húštiny s hustým krovitým podrastom. Pes má priestor prehľadávať,
presliediť a snažiť sa nájsť a zdvihnúť vodnú alebo inú zver a umožniť vodičovi
zastreliť ju. Nemá sa pritom vyhýbať hlbokej vode, má ju preplávať a prehľadať,
rovnako sa nemá vyhýbať hustým zárastom napr. černičiu a pod. Známku ovplyvňujú
spôsob pohybu psa v ťažkom teréne, vytrvalosť, záujem o nájdenie zveri, ako aj
množstvo a intenzita vydaných povelov. Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý samostatne
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prehľadáva určený úsek v tŕstí alebo húštine a snaží sa v ňom nájsť zver. Nepokladá sa
za chybu, ak pes z tŕstia alebo húštiny vyjde, ale sám sa bez povelu vráti. Vodič môže
psa miernymi povelmi usmerňovať. Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia
alebo húštiny vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje povelmi, no inak priestor
prehľadáva s chuťou. Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tŕstie alebo húštinu prehľadáva
s menším záujmom, často sa vracia k vodičovi, a treba ho častejšie povzbudzovať.
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len okraj určeného priestoru, nejde
dostatočne ďaleko a pracuje neochotne. Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý sa pohybuje
len v blízkosti vodiča, prípadne vojde do porastu tam sa však „zatají“ a nepracuje.
Naháňanie v tŕstí alebo húštine

Hodnotenie

pes s chuťou a samostatne prehľadáva určený úsek a snaží sa v ňom
nájsť zver, nepokladá sa za chybu, ak pes z porastu vyjde, ale sám sa
bez povelu vráti, vodič môže psa miernymi povelmi usmerňovať
pes častejšie z porastu vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje povelmi,
no inak priestor prehľadáva s chuťou
pes priestor prehľadáva s menším záujmom, často sa vracia k vodičovi
a treba ho častejšie povzbudzovať
pes prehľadáva len okraj porastu, nejde dostatočne ďaleko, pracuje
neochotne
pes, ktorý sa pohybuje len v blízkosti vodiča, prípadne vojde do
porastu tam sa však „zatají“ a nepracuje

4
3
2
1
0

I) C h u ť d o p r á c e .
Po celý čas skúšok sa posudzuje ochota a vytrvalosť, s akou sa pes snaží pracovať,
prípadne dohľadať zver. Pes musí pracovať vytrvalo, s radosťou, bez častého
upozorňovania a povelov. Žiadaný je vášnivo a s radosťou pracujúci pes. Chyby vo
výkone psa úmerne znižujú známku od 4 po 1. Pes, ktorý odmietne pracovať sa
hodnotí známkou 0 aj z danej disciplíny i z chuti do práce. Medzi chyby patrí najmä
neradostná, pomalá a nepresvedčivá práca i plnenie povelov.

J) P o v a h a .
Povaha

Hodnotenie

štandardná, vyrovnaná, priateľská

vyhovujúca

agresívna

nevyhovujúca

bojazlivá, nevyrovnaná

nevyhovujúca
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CHOVNÉ SKÚŠKY SLIEDIČOV
Predmet

nemecký prepeličiar
Najnižšie známky pre
Koeficient
cenu
I.
II.
III.

Max. počet
bodov

anglický a velšský špringer španiel
Najnižšie známky pre
Max. počet
Koeficient
cenu
bodov
I.
II.
III.

Čuch

3

3

2

4

16

3

3

2

3

12

Hlasitosť

4

3

3

5

20

0

0

0

2

8

Sliedenie

3

2

2

3

12

3

3

2

5

20

Správanie sa po výstrele

4

3

2

3

12

4

3

2

3

12

Stopa živej zveri

3

3

2

3

12

2

2

1

2

8

3

2

2

2

8

3

2

2

3

12

3

2

2

2

8

3

2

2

4

16

Naháňanie v tŕstí alebo
húštine

3

3

2

3

12

3

2

2

3

12

Chuť do práce

4

3

2

3

12

3

3

2

3

12

Najnižší počet bodov pre
cenu

100
95

80
77

60
55

-

112

85
79

70
66

60
50

-

112

Vypracovanie vlečenej
srstnatej zveri
Dohľadávanie pohodenej
pernatej zveri

Povaha

vyhovujúca
nevyhovujúca

vyhovujúca
nevyhovujúca

Skúšobný poriadok pre chovné skúšky poľovných sliedičov bol schválený na základe
uznesenia členskej schôdze konanej dňa 25.2.2018 v Košiciach a upravený na základe
uznesenia členskej schôdze konanej dňa 17.2.2019 vo Zvolene.
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