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Príloha č. 2.2 

 
SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN 

 
1. DRUHY SKÚŠOK 
Plemená sliedičov, teriérov, jazvečíkov a duričov sa u po¾ovníckej verejnosti tešia ve¾kej ob¾ube. Sú 
inteligentné, so všestrannými vlohami pre výkon práva po¾ovníctva, treba ich však pou�íva� v tých 
revíroch a terénoch, do ktorých sa charakterom svojej práce hodia a kde môžu by• dostatoène využité. 
Vrodené vlohy a stupeò výcviku a pou�itia v po¾ovníckej praxi sa overujú na skúškach, ktoré sú 
prispôsobené charakteru týchto plemien, ale aj požiadavkám po¾ovníckej praxe. 

1.1. Skúšky vlôh - SVMP 

Odha¾ujú vrodené vlohy psa, kvalitu jeho čuchu, hlasitos� a povahu vôbec, a tie� schopnosti k ïalšiemu, 
náročnejšiemu výcviku. Skúšky vlôh nie sú skúškami po¾ovnej upotrebite¾nosti. 

1.2. Jesenné skúšky - JSMP 

kvalifikujú psa ako po¾ovne upotrebite¾ného na doh¾adávanie a prinášanie malej zveri. 

1.3. Lesné skúšky - LSMP 

sú skúškami, ktorých absolvovaním získava pes po¾ovnú upotrebite¾nos� na doh¾adávanie srnčej zveri. 

1.4. Farbiarske skúšky - FSMP 

organizujú sa najmä v po¾ovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiada• 
lesné skúšky. Ich absolvovaním získava pes po¾ovnú upotrebite¾nos� na doh¾adávanie srnčej zveri. 

1.5. Špeciálne skúšky z vodnej práce - VP 

Skúša sa na nich pod¾a skúšobného poriadku pre skúšky stavačov. Psy na nich získavajú kvalifikáciu na 
doh¾adávanie vodnej pernatej zveri. 

1.6. Všestranné skúšky - VSMP 

sú najvyšším typom skúšok z po¾ovného výkonu. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSMP, mô�e 
po�iada� o zápis do Knihy všestranných psov (U). Na všestranných skúškach sa mô�u zúčastni� psy po 
absolvovaní JSMP alebo LSMP. VSMP kvalifikujú psa ako po¾ovne upotrebite¾ného na doh¾adávanie 
malej a srnèej zveri. 

1.7. Skúšky duričov – SD a Farbiarske skúšky duričov - FD 

Úspešným absolvovaním skúšok duričov alebo farbiarskych skúšok duričov získava pes kvalifikáciu na 
doh¾adávanie diviačej zveri. Skúša sa na nich pod¾a skúšobného poriadku pre skúšky duričov.  
 
Z uvedených skúšok sa na FSMP, LSMP a FD môžu zúèastni• aj plemená farbiarov.  
Všetky tieto typy skúšok mo�no usporiada� v ktoromko¾vek ročnom období, treba však pritom bra� zrete¾ 
na klimatické podmienky, po¾nohospodárske kultúry a podmienky chovu a lovu po¾ovnej zveri. 
Farbiarske, lesné a všestranné skúšky kvalifikujú psa ako po¾ovne upotrebite¾ného na doh¾adávanie 
srnčej zveri, preto sa pri skúšaní pofarbenej stopy pou�íva len srnčia zver. 
Ak pes odíde za zverou a nevráti sa do 15 minút, na skúškach neobstál. 

2. PREDMETY SKÚŠOK 

2.1. Čuch 

Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas skúšania tých disciplín, kde pes čuch pou�íva. Pri jeho 
hodnotení musí súčasne zva�ova� všetky okolnosti, najmä na akú vzdialenos� pes zvetrí zver, aké sú pri 
tom poveternostné podmienky, sila vetra, vlhkos• a teplota vzduchu, povaha terénu, porast ap. 
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2.2. Hlasitos� 

Pes by mal preukáza• hlasitos• na stope živej zveri alebo pri kontakte s òou, keï ju sám vyrazí a naháòa. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý èerstvú stopu zveri hneï sleduje a pravidelne hlási bez toho, aby zver 
pred sebou sledoval zrakom, alebo pes, ktorý zver sám vyrazí, sleduje a hlási, aj keï ju už nevidí. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý pracuje ako pri známke 4, hlásenie je však prerušované dlhšími 
odmlèkami. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver len dovtedy, kým ju vidí, a keï ju stráca z doh¾adu, prestáva 
hlási•. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý hlási zver po zočení s prestávkami, značne prerušovane. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý pri prenasledovaní unikajúcu zver vidí, ale nehlási ju. 

2.3. Odvaha 

Drôtenú klietku s maèkou umiestnime v poraste tak, aby ju pes nevidel. Vodiè vypustí psa proti vetru zo 
vzdialenosti asi 30 krokov, ale sám sa nesmie ku klietke s maèkou priblíži• na viac ako 20 krokov. 
Pes môže na maèku útoèi• hlasito alebo nemo, musí však by� zrejmé, �e by pomohol pri jej ulovení. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý po nájdení klietky zaène hneï na maèku doráža• a aspoò 2 minúty 
vytrvalo, v tesnom kontakte, na maèku útoèí. Nesmie sa vzdiali• od klietky a vodiè ho nesmie 
povzbudzova•. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý nie tak vytrvalo a s väčším odstupom útočí na mačku. Vodič ho mô�e 
raz povzbudi•, 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje tak, ako pri známke 3, ale vodiè ho musí dva razy povzbudi•. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorého musí vodiè èasto povzbudzova•, aby na maèku útoèil. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý nemá o maèku záujem alebo sa jej bojí. 0 z odvahy nevyluèuje psa 
zo skúšok, ale zaraïuje ho len do III. ceny. 
Na všetkých druhoch skúšok sa bude započítava� známka z ostrosti dosiahnutá na ktorejko¾vek skúške 
absolvovanej predtým. To znamená, �e ak pes absolvuje napríklad skúšky vlôh a získa na nich z odvahy 
známku aspoò 1, nemusí u� túto disciplínu absolvova� na ïalších skúškach, na ktorých sa odvaha skúša, 
iba v prípade, že chce získa� lepšie ohodnotenie.  
Rozhodcovia sú povinní známku z odvahy zapísa• do preukazu o pôvode psa v poznámke, ak si vodiè 
nechá zapísa� výsledok skúšok, na ktorých ju pes absolvoval. 

2.4. 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, èi už hlasito alebo nemo, a nereaguje na privolanie, nemá to hodnoti• rozhodca 
ako neposlušnos�. Tento prejav temperamentu je v danom okamihu cennejší. Príliš časté a opakované 
povely zni�ujú známku z poslušnosti. 

2.5. Správanie sa po výstrele 

Skúša sa pri disciplíne sliedenie. Vodiè na povel rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v 
okamihu, keï pes preh¾adáva porast vo vzdialenosti 10-15 metrov od vodièa a nepozerá sa na neho. 
Pes, ktorý preukáže svojím správaním sa, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný pod vplyvom vodièa, 
hodnotí sa známkou 4. Ak začne pes po výstrele vystrašene pobieha� vo väčšej vzdialenosti a nereaguje 
na privolanie, hodnotí sa známkou 3, prípadne ni�šou. 
Pes, ktorý má strach z výstrelu, to znamená, �e od vodiča vystrašene odbehne, nedá sa privola•, stratí 
záujem o ïalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo, hodnotí sa známkou 0 a z ïalšieho 
posudzovania je vylúèený. 

2.6. Vodenie na remeni 

Rozhodca, urèený pre posudzovanie tejto disciplíny, vytýèi v lesnom poraste trasu približne rovnakú pre 
všetky skúšané psy. Trasa predstavuje pribli�ne kruh tak, aby viedla cez rozličné terénne preká�ky 
(spadnutý alebo vyrúbaný strom, pomedzi kry, cez priekopu ap.). 
Rozhodca sleduje zo stredu kruhu vodiča so psom po celej trase. Vodič vedie psa na vypúš�acom alebo 
farbiarskom remeni, ktorý má prehodený cez pravé plece a na ¾avom má pušku. Počas skúšky nesmie 
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vodiè drža• remeò v ruke a usmeròova• pohyb psa. Pes má ís• pokojne za svojím vodièom alebo ved¾a 
jeho ¾avej nohy, nemá ho predbieha•, ani sa necha• •aha•, nemá sa zapleta• do krov alebo omotáva• 
okolo stromov. Ak pes •ahá vodièa, myká ho, a ak ho musí vodiè viackrát odmotáva• zo stromov, 
dostane úmerne ni�šiu známku. 

2.7. Sliedenie 

Èasový limit: 20 minút 

Skúša sa v lese alebo v poli s vyšším porastom, prípadne pri vode s dostatoèným porastom, ktorý 
znemožòuje psovi h¾ada• zver zrakom. 
Pes musí sliedi• rýchlos•ou, ktorá zodpovedá kvalite jeho èuchu, systematicky a vytrvalo pred vodièom, v 
dosahu dostrelu brokov. 
Pes, ktorý nemá snahu nájs• zver a pobehuje iba v blízkosti vodièa, hodnotí sa známkou 0. 
Sliedenie sa skúša najmenej 20 minút. Keï pes do 20 minút nenarazí na zver, musí sa skúšanie 
preruši� a pes musí by� nasadený v lepšie zazverenej časti revíru (po odskúšaní ostatných psov). 

2.8. Stopa �ivej zveri 

Časový limit: 15 minút 

Pes musí sledova� stopu zveri, na ktorú ho vodič nasadil, alebo ktorú na príkaz vodiča sám našiel, do 
vzdialenosti najmenej 200 krokov.  
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý o stopu nemá záujem. 

2.9. Stopa vodiča 

Jeden z rozhodcov podrží psa, druhý odíde s vodièom po vetre s dvoma odchýlkami od priameho 
smeru, na vzdialenos• asi 200 krokov, kde sa dobre skryjú. 
Skúška sa robí v preh¾adnom teréne, aby rozhodca, ktorý psa potom vypustí, mal mo�nos� vidie� 
zakladanie stopy i jej sledovanie psom. Pes môže pozorova• zakladanie stopy do vzdialenosti asi 20 
krokov. Potom ho rozhodca nasadí na stopu a s povelom "h¾adaj pána" (alebo iným vhodným 
povelom) ho nieko¾ko krokov vedie po stope a vypustí ho. 
Známkou 0 sa hodnotí a z ïalšieho posudzovania je vylúčený pes, ktorý ani po štvrtom nasadení na 
stopu nedôjde k vodièovi. 

2.10. Dohľadávanie a prinášanie pernatej zveri 

Èasový limit: 10 minút 

Pes má preukáza�, �e doká�e nájs� zastrelenú pernatú zver, ktorá po zásahu spadla do vyššieho porastu 
a po¾ovník ju nevidí. 
Pre všetky skúšané psy musí by� pou�itý rovnaký druh zveri. Rozhodca vyberie vhodné miesto (lúku, 
zemiaènisko ap.) a hodí zver èo najïalej. Vodiè ani pes nesmú vidie•, kde zver dopadla. Na výzvu 
rozhodcu vodiè vypustí psa s povelom k h¾adaniu zveri. Pes má miesto rýchlo a ochotne preh¾ada•, po 
nájdení zver bez váhania prinies• a v sede odovzda•. Zver musí nájs• a prinies• do 10 minút, inak 
disciplínu nemožno považova• za splnenú. Rozhodca hodnotí najmä ochotu psa nájs• zver, jej 
neodkladné uchopenie, priamoèiare prinesenie a spo¾ahlivé odovzdanie. Známku ovplyvòuje èas (v 
rámci limitu), ktorý pes potreboval na splnenie úlohy a celková práca. 

2.11. Prinášanie srstnatej zveri na dia¾ku v poli 

Èasový limit: 10 minút 

Ak pes nemal možnos• doh¾ada• po stope postrie¾anú malú srstnatú zver aspoò do vzdialenosti 200 m, 
založí sa mu 200 m dlhá stopová dráha (vleèka) s dvoma oblúkmi. Na prípravu vleèky sa použije zver 
ulovená v deò skúšok. Rozhodca po zalo�ení stopy nechá zver na konci stopovej dráhy, pokraèuje v 
priamom smere asi 50 metrov a skryje sa tak, aby ho pes nemohol vidie•. Zakladanie stopy pes nesmie 
vidie•. 
Vleèky sa robia v poli. Zver sa nesmie •aha• po èerstvej oráèine, èerstvo pohnojenom alebo 
chemikáliami ošetrenom poli. Vzdialenos� medzi jednotlivými dráhami musí by• najmenej 50 metrov. 
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Na zakladanie stôp sa používa divý alebo domáci králik, prípadne zajac s ve¾kos•ou králika. Pre plemená 
sliedičov, okrem kokeršpanielov, mo�no pou�i� zajaca.  
Na pokyn druhého rozhodcu vodiè nasadí psa na zaèiatok stopy, môže ho vies• na remeni asi 20 
krokov, potom ho vo¾ne vypustí s posledným povelom na prinesenie zveri. Pes môže sledova• stopu s 
nízkym alebo vysokým nosom alebo pod vetrom, musí sa však stopou riadi�. Celkove mô�e by� pes 
nasadený na stopu štyri razy.  
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý sleduje stopu, zver správne prinesie a odovzdá. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý stopu vypracuje až po druhom nasadení, zver správne prinesie a 
odovzdá, alebo pes, ktorý stopu vypracuje po prvom nasadení, zver správne prinesie, ale zle odovzdá. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý správne sleduje aspoò čas� stopy, zvyšok vypracuje vo¾ným h¾adaním, 
zver však nájde, správne prinesie a odovzdá vodičovi, alebo pes, ktorý stopu vypracuje a� po tre�om 
nasadení, zver správne prinesie a odovzdá. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý nájde zver vo¾ným h¾adaním a prinesie ju vodièovi do 10 minút, alebo 
pes, ktorý vypracuje stopu a� po štvrtom nasadení, zver správne prinesie a odovzdá. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprinesie zver ani po štvrtom nasadení. 

2.12. Naháňanie v tŕstí 

Èasový limit: 5 minút  

Vodiè chodí po brehu okolo vodnej plochy zarastenej tàstím èi iným porastom, ktoré má pes 
preh¾adáva•, presliedi• a snaži• sa nájs• a zdvihnú• vodnú alebo inú zver a umožni• vodièovi zastreli• ju. 
Nemá sa pritom vyhýba• hlbokej vode, má ju prepláva• a preh¾ada•. Známku ovplyvòujú spôsob pohybu 
psa v •ažkom pobrežnom teréne, systematickos• práce, vytrvalos•, záujem o nájdenie zveri, spôsob, 
akým pes prekonáva hlbokú vodu, ako aj množstvo a intenzita vydaných povelov. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý systematicky a samostatne preh¾adáva urèený úsek v tàstí a snaží sa v 
òom nájs• kaèicu. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tàstia vyjde, ale sám sa bez povelu vráti. Vodiè môže 
psa miernymi povelmi usmeròova•. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tàstia vybieha, vodič ho častejšie usmeròuje povelmi, no 
inak priestor preh¾adáva dobre. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý tàstie preh¾adáva nesystematicky, èasto sa vracia k brehu, vodiè ho 
musí častejšie povzbudzova�. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý preh¾adáva len okraj tàstia, nejde dostatoène ïaleko, pracuje 
nesystematicky a neochotne. 

2.14. Prinášanie kačice z hlbokej vody 

Èasový limit: 10 minút 

Kaèicu hádže do vody zásadne rozhodca a to asi 10 metrov od brehu, aby pes mal možnos• ukáza•, že 
vie pláva• a prinies• kaèicu z hlbokej vody. Musí ju správne odovzda•. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Ka�dý ïalší povel 
na prinesenie, uchopenie alebo odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeò. Uchopenie kaèice za 
letku, krk ap. nie je chybou. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kaèicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu 
ju však vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel da� vodič dva povely, pes však inak pracuje 
bezchybne, alebo pes, ktorému dal vodič len jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne 
prinesie a odovzdá, a tie� pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce 
pusti• kaèicu. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kaèicu vypustí až 
na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr, ako ju vodiè odoberie. 
Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (10 
minút) aspoò na breh. 
Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý do stanoveného limitu kaèicu neprinesie.  

2.15. Posliedka 

Pri skúške musí pes ukáza�, �e rozlišuje posliedku a vo¾nú chôdzu lesom. Skúša sa na lesnej ceste, 
po¾ovníckom chodníku, okraji lesa ap., pred prácou na pofarbenej stope. 
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Vodiè ide ve¾mi pomalým krokom, pes má ís• ticho a pokojne buï za ním alebo pri jeho ¾avej nohe 
vo¾ne, neupútaný. Vodiè asi po 20 krokoch psa miernym pohybom zastaví, poodíde asi 20 krokov a 
nenápadným pohybom psa privolá. Pes sa má priblíži• pomalým krokom, nie skokmi. Vodiè tam znovu 
psa pokynom odlo�í, pokračuje ïalších 20 krokov, zastaví sa, sníme z ramena zbraò a vystrelí. Pes musí 
zosta• pokojne na mieste odloženia. Po výstrele sa vodiè vráti k psovi a pripúta ho na remeò. 
Skúšanie tejto disciplíny sa má čo najviac podoba� skutočnému lovu raticovej zveri pri posliedke so 
psom. 
Ak pes po odložení odíde z miesta za vodièom, môže dosta• známku najviac 1. Ak pes ujde z miesta 
odloženia, dostane známku 0. 
Chyby: hluèné prejavy psa v dôsledku slabých nervov, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k 
odloženiu, kòuèanie. 

2.16. Práca na pofarbenej stope srnčej zveri 

Skúša sa na umelo pofarbenej 600 krokov dlhej stope srnčej zveri. Stopové dráhy vopred vyznačí 
usporiadate¾. Stopové dráhy musia by• oèíslované a na stromoch spredu oznaèené snímate¾nými 
znaèkami, zozadu môžu by• oznaèené vápnom alebo farbou. Jednotlivé dráhy musia by• od seba 
vzdialené najmenej 150 krokov. Na konci stopovej dráhy musí by• vyznaèený spojovací chodníèek, po 
ktorom pomocníci prenášajú zver z jednej stopy na druhú. 
Pofarbenú stopu robí rozhodca s pomocníkmi, ktorí odstraòujú predné znaèky (nesmú zosta• na strome 
ani na zemi). Znaèky spredu na stromoch sa môžu necha• len na zaèiatku stopovej dráhy v dåžke asi 50 
krokov a pri ležovisku. Asi po 300 krokoch sa urobí pofarbené ležovisko a oznaèí sa. Potia¾ musí ís• pes 
vždy ako vodiè (na remeni). Ležovisko sa oznaèuje zálomkom alebo iným po¾ovníckym spôsobom. 
Dráha stopy je dvakrát lomená a na jej konci musí v�dy le�a� srnčia zver, dobre zašitá (väčšia výstrelná 
rana musí by� tie� zašitá). F¾aša s farbou a pomocné predmety sa schovajú po zalo�ení stopy na konci 
dráhy, priamo pri položenej zveri. Na jednu pofarbenú stopu sa môže použi• najviac pol litra farby 
(najlepšie hovädzej krvi, nesmie sa však mieša� s vodou, odporúča sa mieša� ju s krvou zo srnčej zveri, 
prípadne s obsahom žalúdka zveri). Zakladanie pofarbenej stopy proti smeru dráhy stopy je zakázané. 
Ak sa táto skutočnos� zistí, skúška nebude uznaná. 
Po založení pofarbenej stopy poznaèí rozhodca na papier presný èas jej zakladania, podpíše sa naò a 
pripevní ho na strom na zaèiatku dráhy.  
Stopovú dráhu pre farbiarske skúšky malých plemien (12 hodín starú) zakladajú usporiadatelia 
obdobným spôsobom vopred.  
Pes sa prikladá na stopu najskôr o hodinu po jej založení, na FSMP najskôr po 12 hodinách. Možno ho 
vies• ako: 
a) vodièa 
b) oznamovaèa 
c) hlásièa 
d) hlasitého oznamovaèa 
Vodič psa musí spôsob vedenia psa oznámi� rozhodcom vopred, najneskoršie pred nasadením psa na 
stopu. Ak pes pracuje ako oznamovaè, hlásiè alebo hlasitý oznamovač, po úspešnom vypracovaní stopy 
sa k získanému bodovému hodnoteniu priráta 5 bodov. Celú stopovú dráhu musí pes vypracova• 
maximálne za jednu hodinu.  
 
a) vodiè 
Pes musí vies• svojho vodièa na 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží zver. 
Jeho práca sa hodnotí známkou 4 vtedy, ak vodiè sleduje psa vo¾ným krokom. Ak zíde pes zo stopy a 
sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Ak sa vodiè obzerá, aby zistil smer stopy pod¾a znaèiek, 
znižuje sa známka o jeden stupeò. Po celý èas musí by• zrejmé, že pes je za¾ahnutý vo farbiarskom 
remeni, že sleduje stopu s istotou. Na stopu sa môže pes opätovne nasadi• najviac tri razy. Každé nové 
nasadenie a vrátenie psa na stopu znižuje známku o jeden stupeò, takže vypracovanie celej stopy až 
po trojnásobnom zablúdení a vrátení na stopu sa hodnotí známkou 1, ak pes prácu nedokonèí, hodnotí 
sa známkou 0. 
Chyby: Ak pracuje pes s vysokým nosom, neza¾ahnutý v remeni, blúdi, sleduje stopy zdravej zveri, stále 
ho treba pobáda•, nervózne a rýchlo, nezaujíma sa o stopu a najmä o jej dokonèenie. Ak pracuje pes 
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na stope až prehnane rýchlo a vodiè ho nestaèí sledova• vo¾ným krokom, hodnotí sa najviac známkou 
2. 
 
b) hlásiè 
Pes po priložení na nástrel pracuje až po oznaèené ležovisko ako vodiè. Tam ho vodiè vypustí a ïalej 
pes pracuje ako hlásič. Zvyšok dráhy stopy musí pes vypracova� samostatne a do 15 minút od 
vypustenia musí zaèa• hlási• srnèiu zver až dovtedy, kým k nemu vodiè nepríde. Psa nemožno nijakým 
spôsobom povzbudzova• alebo núti• hlási•. Nepovažuje sa za chybu, ak sa pes nakrátko odmlèuje. Ak 
zlyhá pes ako hlásič, mô�e ho vodič privola� spä� a od le�oviska vypracova� zvyšok stopy ako vodič. 
Známka za výkon sa mu však zni�uje o jeden stupeò. Na celej dráhe stopy vrátane vodiča mô�e pes 
zablúdi• a znovu by• nasadený na stopu už len dva razy. Známka sa mu pri každom novom nasadení 
znižuje o jeden stupeò. 
Chyby: blúdenie, sledovanie stôp zdravej zveri, nevýrazné hlásenie, oneskorené hlásenie, hlásenie s 
dlhými odmlèkami, nehlásenie, opustenie zveri, nezáujem o prácu a najmä o jej dokonèenie. 
 
c) oznamovaè 
Vodiè pred zaèatím tejto disciplíny musí rozhodcom oznámi•, akým spôsobom mu pes oznámi nájdenú 
zver. 
Od nástrelu po oznaèené ležovisko pracuje pes na remeni ako vodiè. Pri ležovisku ho vodiè vypustí a 
zvyšok dráhy musí vypracova� vo¾ne, zver si overi� a do 15 minút od vypustenia sa vráti� po vodiča, ktorý 
èaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy musí dáva• pozor, èi 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 oznámi� vodičovi, �e zver našiel a sna�i� sa dovies� ho najkratšou cestou k 
zveri. Ak pes zlyhá ako oznamovaè, zníži sa známka za výkon o jeden stupeò a vodiè má právo privola• 
psa a vies• ho ïalej ako vodièa. Na celej dráhe stopy vrátane vodièa môže pes zablúdi• a by• nasadený 
na stopu u� len dva razy, známka sa však zni�uje v�dy o jeden stupeò.  
Chyby: Ak nepríde pes po vypustení k zveri, aby si ju overil, a vráti sa k vodièovi, nevýrazné 
oznamovanie, neisté vedenie k zveri. Ak neoznámi pes nájdenú zver vodièovi vopred uvedeným 
spôsobom, nemôže sa hodnoti• práca psa ako oznamovaè. 
 
d) hlasitý oznamovaè 
Hlasitý oznamovač sa skúša ako oznamovač s tým rozdielom, �e pes musí počas vedenia svojho vodièa 
k zveri v urèitých intervaloch hlási•. Povzbudenie psa pri práci nie je chybou. 

2.17. Odlo�enie 

Èasový limit: 5 minút 

Vodiè na urèenom mieste odloží psa buï vo¾ne, alebo priviazaného na úplne rozvinutom farbiarskom 
remeni a vzdiali sa z jeho doh¾adu. Pes musí zosta� pokojný po celý čas skúšania. Po uplynutí tohto 
èasu sa vodiè vráti k psovi, a ak bol odložený vo¾ne, musí sa necha• pokojne pripúta•. 
Ak pes pri skúšaní odlo�enia odíde h¾ada� svojho pána, hodnotí sa známkou 0. Ak je pes pri odložení 
nepokojný a poodíde za vodičom, nie však viac ako 10 metrov, mô�e dosta� známku najviac 2. Ak je 
pes pri odložení pripútaný na úplne rozvinutom farbiarskom remeni, znižuje sa známka z výkonu o 
jeden stupeò. Ak pes pripútaný pri odlo�ení šteká alebo kòuèí, vzdiali sa na celú dåžku remeòa alebo sa 
na remeni myká, dostane známku 0. 


