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SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKY DURIČOV NA DIVIAČIU ZVER S UDEĽOVANÍM CACIT.  
 
1. PREAMBULA 

Skúšky sú prípustné pre plemená duričov, ktoré v deň konania skúšok dosiahli vek 12 mesiacov.  
Usporiadateľ zabezpečí na skúšky vhodné lokality s dostatkom zveri /minimálne dva pohony na poľovačku/, 
aby každý skúšaný pes mal možnosť prísť do styku s diviačou zverou. Organizátor poľovačky pre účastníkov 
pohonu zabezpečí dobre viditeľné označenie (napr. oranžové vesty).  

Vodič má byť na skúškach športovo poľovnícky ustrojený, mať so sebou signalizačnú pomôcku na 
privolávanie psa - poľovnícky roh alebo trúbku, vodiaci remeň a zbraň.  Psa má na skúškach viesť na hladkom 
pracovnom obojku.  Počas skúšok je zakázané psa trestať resp. používať obojok s elektronickým zariadením na 
trestanie psa. Pes môže mať obojok s o zariadením určujúcim polohu psa /GPS/. Prijímač k obojku však musí 
vodič pred započatím pohonu odovzdať rozhodcovi a rozhodca rozhodne o prípadnom použití prijímača pri 
dohľadaní  psa, ktorý sa stratil alebo zabehol pri prenasledovaní zveri.   

Na rozoznanie psov v pohone sa môžu použiť  rôznofarebné vesty označené na bokoch číslami ktoré si 
psi vylosovali pri losovaní.  

O použití GPS obojkov rozhodne hlavný rozhodca po porade s ostatnými rozhodcami. 

1.1  Udeľovanie titulu diviačiar 
Na skúškach organizovaných na diviačiu zver možno udeliť psovi, ktorý sa umiestnil v I. cene, titul 

"diviačiar", Tento titul sa môže udeliť len vtedy, ak z celého správania sa psa bolo zrejmé, že sa pri hľadaní 
zameriaval len na diviačiu zver, dával jej prednosť pred inou zverou, preukázateľne a opakovane s touto zverou 
počas celých skúšok intenzívne pracoval.  

Udelenie titulu musí rozhodca uviesť v rozhodcovskej tabuľke, v prehľade výsledkov skúšok a v 
preukaze o pôvode psa v rubrike "poznámky". Na žiadosť majiteľa zapíše plemenná kniha psa do “ Knihy 
diviačiarov “ a zápis uvedie aj na prvej strane preukazu o pôvode. Titul “diviačiar“ sa píše pred menom psa.                         
 

1.2. Udelenie titulu „CACIT“ 
Titul  CACIT a R.CACIT môže byť udelený iba na skúškach na ktorých sa zúčastnilo minimálne 6 psov a v zbore 
rozhodcov bol minimálne jeden rozhodca zo zahraničia. Pes navrhnutý na udelenie titulu musí byť ohodnotený 
I. cenou. CACIT a R.CACIT sú ocenenia pre psov, ktorí urobili skúšky vynikajúco a bez chýb. Očakáva sa, že 
rozhodcovia  dôkladne preskúšajú kandidátov, ktorých navrhnú na CACIT alebo R.CACIT. Titul CACIT  a R. CACIT 
môže byť zadaný iba psovi ktorý preukázal  počas skúšok prácu na diviačej zveri a z disciplíny „Odvaha“ je 
hodnotený známkou minimálne „3“.  
  Na skúškach sa môže udeliť iba jeden titul CACIT a R.CACIT i keď viacej psov získa I. cenu. V prípade že 
na  skúškach získa viacej psov I. cenu,  ocenenie CACIT môže získať pes ktorý získa najviac bodov. Pes s druhým 
najvyšším počtom bodov môže získať  R CACIT.  Pri rovnakom počte bodov u viacerých jedincov má pri 
zostavovaní poradia prednosť chovný jedinec pred nechovným, pri dvoch chovných alebo nechovných 
jedincoch  mladší pred starším a pri rovnakom veku, prvšie abecedné písmená vlastného mena. 
  

2. Účasť na skúškach a prihlášky. 
 Na jednotlivých druhoch skúšok sa môžu zúčastniť psy plemien duričov, ktorých použitie je umožnené 
platnou legislatívou na tento spôsob lovu a sú registrované v plemenných knihách uznaných FCI.  
 Účasť na skúškach môže byť obmedzená na jedno plemeno alebo na niekoľko plemien pod 
podmienkou, že toto obmedzenie je dopredu oznámené v propozíciách resp. v Štatúte skúšok. 
 Účasť môže byť tiež obmedzená kvalitou psov / kvalifikáciou konanou skoršie/ za podmienky, že je toto 
obmedzenie dopredu uvedené v propozíciách.   
 Účasť na skúškach nemôže byť obmedzovaná na základe pohlavia alebo veku.  
 Organizátor môže obmedziť počet psov zúčastňujúcich sa na skúškach za podmienky, že limitovaný 
počet bol oznámený dopredu v propozíciách. Počet psov však nemôže byť nižší ako 6.  V prípade vyššieho 
počtu psov sú psi rozdelený do skupín. Maximálny počet psov v jednej skupine je 6 . 
 Psy prijaté na skúšky, musia  byť: 
a) registrované v uznaných plemenných knihách FCI, 
b) pri veterinárnej prehliadke uznané za zdravé a spôsobilé, 
c) na skúšky včas a riadne prihlásené. 



2 
 

 
Prihlášky sa podávajú na predpísanom tlačive a do termínu uvedeného na propozíciách. Prijatie 

prihlášky je podmienené súčasným zaplatením stanoveného poplatku. Štartovací poplatok na skúšky určuje 
usporiadateľ podujatia.  Zamietnutie prihlášky musí usporiadateľ skúšok oznámiť majiteľovi psa najneskoršie 7 
dní po termíne uzávierky. Usporiadateľ je povinný prihlášku zamietnuť vtedy, ak odporuje propozíciám. 
Prijímanie náhradníkov po oficiálnom otvorení skúšok je neprípustné. 

Štartovné poplatky nebudú vrátené, ak účastník neodhlási psa do termínu uzávierky prihlášok.  
Ak sa skúšky nekonajú z dôvodu zásahu vyššej moci, štartovné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých 
nákladov usporiadateľa. 
 Majiteľ prihláseného psa ručí svojim podpisom  na prihláške, že údaje v nej uvedené sú správne a 
pravdivé, že sú mu známe ustanovenia skúšobného poriadku a že ručí za škody spôsobené jeho psom. Ak sa 
dodatočne zistí nesprávnosť údajov uvedených v prihláške, získané ocenenia na skúškach strácajú platnosť a 
proti  majiteľovi sa podá podnet na začatie disciplinárneho alebo kárneho konania. 
 Dopovanie psov je zakázané. Psi, ktoré sú dopované musia byť zo súťaže vylúčené a proti 
zodpovedným osobám bude zahájené disciplinárne konanie.  
 

3. Prehliadka psov. 
 

Pred otvorením skúšok nastúpia všetky prihlásené psy na prehliadku pred rozhodcovský zbor a 
veterinárnu prehliadku. Čas a miesto prehliadky musí byť účastníkom skúšok oznámené dopredu. Vodiči a psi 
sa musia prehliadky zúčastniť pod trestom vylúčenia zo skúšok. Hlavný rozhodca zodpovedá za overenie 
správnosti tetovacích čísiel resp. čipov.  
 Veterinárneho pracovníka na veterinárnu prehliadku psov zabezpečuje usporiadateľ. Vo výnimočných 
prípadoch , ak sa nedostaví veterinárny pracovník, zistí hlavný rozhodca, či sú psy fyzicky spôsobilé a nemajú 
niektorú chybu, ktorá vylučuje psa zo skúšok. Vodič psa pri veterinárnej prehliadke musí predložiť veterinárny 
preukaz, v ktorom musí byť záznam o tom, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej 
hepatitíde nie viac ako 1 rok a nie menej ako 4 týždne pred konaním akcie. 
 Pri prehliadke psov hlavný rozhodca vylúči zo skúšok psy: 
a)  ktorých pôvod a totožnosť nie je možné dokázať preukazom o pôvode, 
b)  choré zranené, slepé, hluché, podvyživené a zoslabnuté, 
c)  psy nedostatočne vakcinované 
d)  psi choré na nákazlivé ochorenia, 
e)  honcujúce sa suky, 
f)  agresívne psi, 
g)  monorchidi, kryptorchidi , psy s atrofiou semenníkov 
h)  psi v majetku osôb ktoré sú zo súťaží vylúčené národnou kynologickou organizáciou, 
i)  psi v majetku osôb ktoré sú členmi združení uznaných národnou organizáciou za disidentské v ich krajine, 
K ostatným chybám zovňajšku, ktoré neznižujú praktický výkon, nesmie sa pri prehliadke prihliadať a psy s 
inými chybami ako sú uvedené, nesmú byť zo skúšok vylúčené. 
 

4. Poradie skúšaných psov. 
 

Poradie , podľa ktorého sa budú psy skúšať, sa určí verejným žrebovaním. V prípade, že je na skúškach 
viacej skupín psov hlavný rozhodca ešte pred losovaním verejne oznámi rozdelenie rozhodcov a losovaných 
čísiel do jednotlivých skupín. Rozdelenie psov do skupín určuje vyžrebované poradové číslo..  
 Vodič môže počas skúšok z vážnych dôvodov uznaných rozhodcom psa zo skúšok odvolať. V tom 
prípade sa účasť na skúškach  zaznamená iba v prihláške na skúšky a prehľade výsledkov skúšok.  

Jeden vodič smie predvádzať len jedného psa.  
 

5. Organizácia skúšok. 
 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť organizáciu skúšok tak, aby ich priebeh bol plynulý a regulárny.  
Určí zodpovedného vedúceho skúšok a dá mu k dispozícii potrebný počet pomocníkov. Akékoľvek zásahy do 
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výkonu rozhodcov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok skúšok sú neprípustné. Každá skupina psov musí 
v priebehu dňa pracovať minimálne v dvoch pohonoch.  
 Ak rozhodcovia zistia, že skúšky nie sú dostatočne pripravené, najmä ak revír nie je dostatočne 
zazverený skúšky nevyhodnotia.  V tomto prípade sú skúšky neplatné  a usporiadateľ je povinný niesť všetky 
vzniknuté náklady vrátane nákladov za delegovanie rozhodcov, prípadne i nárokov vodičov. Usporiadateľ je 
tiež povinný postarať sa o včasnú propagáciu skúšok, aby sa vodiči stihli včas prihlásiť a zúčastniť sa skúšok. 
   

6. Rozhodcovia 
 
 Na skúškach organizovaných pod patronátom FCI, môžu posudzovať len delegovaní rozhodcovia 
s príslušnou aprobáciou, ktorí sú vedení v zoznamoch rozhodcov svojej domovskej krajiny. Zahraniční 
rozhodcovia môžu posudzovať len pod podmienkou, že k tomu obdržia súhlas kynologickej organizácie svojej 
materskej krajiny. Žiadosť o súhlas musí byť zaslaná s dostatočným predstihom prostredníctvom kynologickej 
organizácie usporiadateľskej krajiny. Z rozhodcovského zboru na skúškach musí byť minimálne jeden zo 
zahraničia.  
 Počet rozhodcov na skúšky je stanovený tak, aby na jedného rozhodcu pripadli najviac dva psy. 
Minimálny počet rozhodcov pre skúšky je 3 /v jednej skupine/. Delegujúca organizácia zároveň stanoví, ktorý 
z delegovaných rozhodcov je hlavný rozhodca. 

Hlavný rozhodca zodpovedá za regulárnosť a vysokú úroveň skúšok. Rieši prípadné spory medzi 
vodičmi a rozhodcami a jeho rozhodnutie je konečné. Hlavný rozhodca pred otvorením skúšok zvolá poradu 
rozhodcov a zástupcov usporiadateľskej organizácie. Hlavný rozhodca zodpovedá za správne vyplnené a 
rozhodcami podpísané rozhodcovské tabuľky, za správnosť a úplnosť záznamov o výsledkoch skúšok v 
preukazoch o pôvode resp. v pracovných knižkách, ktoré v príslušnom stĺpci podpisuje a signuje pečiatkou 
svojho mena. 
 Každé rozhodnutie pri podanom proteste musí hlavný rozhodca verejne zdôvodniť počas skúšok 
príslušným ustanovením skúšobného poriadku, za ktorého presné dodržiavanie zodpovedá. 
 

7. Spôsob posudzovania. 
 

Hlavnou zásadou pri posudzovaní je správny výklad skúšobného poriadku so zreteľom na použitie psa v 
poľovníckej praxi. Aj ten najpodrobnejší skúšobný poriadok si môže vykladať každý po svojom. Posúdenie 
výkonu psa sa však musí zhodovať so znením skúšobného poriadku. 
 Po skončení každej disciplíny musia rozhodcovia verejne oznámiť vodičovi výsledok posudzovania 
okrem disciplín, ktoré sa skúšajú počas celých skúšok. Výsledná známka sa už nesmie meniť, len ak vodič podá 
protest, ktorý bol prijatý. Organizátor môže v prípade protestu žiadať od vodiča zloženie finančnej záruky, 
ktorá prepadá v prospech organizátora, ak námietka bola neopodstatnená. 
Rozhodcovia sa preto pred vyhlásením výsledku musia zjednotiť a ak sa nemôžu dohodnúť o ocenení s 
konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca, ktorý svoje rozhodnutie musí zdôvodniť, vyhlásiť a uviesť v 
rozhodcovskej tabuľke. Rozhodcovia  musia zachovať v každom prípade takt a rozvahu. 
 V záujme objektívneho hodnotenia psa musí byť posudzovanie výkonu nestranné a spravodlivé. 
Rozhodcovia musia sledovať výkony psov z primeranej vzdialenosti a zamedziť zasahovaniu rušivých vplyvov. 
 Ak nie je pes v určenom čase dostatočne odskúšaný z niektorej disciplíny, rozhodcovia sú povinný 
verejne to oznámiť a pred ukončením skúšok umožniť psovi dokončenie tejto disciplíny, aby po odchode z 
revíru mali všetky psy ukončené práce a známky mohli byť verejne oznámené. 
 Rozhodca nemôže posudzovať psov ktorých vlastní, je spolumajiteľom, trénuje ich alebo drží, alebo ich 
predal v priebehu posledných 6 mesiacov pred konaním skúšok na ktoré bol oficiálne delegovaný. To isté platí 
aj o psoch ktorí patria členom jeho najbližšej rodiny alebo partnerovi. 
 

8. Druh zveri 
 
 Psy by mali preukázať prácu najmä na diviačej zveri. Pes môže preukázať svoje vrodené vlastnosti aj na 
iných druhoch zveri  ako je zajac alebo líška resp. raticová zver. Účelom týchto skúšok je však predovšetkým 
preveriť schopnosti psov pracovať na diviačej zveri a tomu je prispôsobená aj celá organizácia a priebeh 
skúšok. 
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9. Povinné záznamy. 
 

Rozhodcovia sú povinný viesť presný záznam o priebehu skúšok a hodnotení každého psa osobitne v 
rozhodcovskej tabuľke. Záznamy v rozhodcovskej tabuľke musia byť jasné, stručné, jednoznačné a čitateľné. 
Rozhodcovskú tabuľku musia podpísať rozhodcovia , ktorí psa posudzovali a hlavný rozhodca. 

Hlavný rozhodca je povinný skontrolovať, aby v preukaze o pôvode resp. v pracovnej knižke boli 
uvedené údaje: dátum, miesto konania a druh skúšok, výsledné ocenenie a počet bodov. Hlavný rozhodca 
záznam o výsledku skúšok potvrdí v preukaze o pôvode podpisom a pečiatkou svojho mena. 
 

10.Trestanie psa. 
 

Vodič má na skúškach viesť psa na hladkom pracovnom obojku a nesmie ho trestať ani počas ani mimo 
predvádzania na skúškach. Vodič nesmie počas predvádzania psa niesť v ruke, resp. držať v ruke predmet 
umožňujúci trestať psa alebo hroziť psovi trestom. Počas skúšok nesmie mať pes obojok s elektronickým 
zariadením alebo s atrapou elektronického zariadenia používaného na trestanie psa  a ostnatý obojok. Ak vodič 
počas skúšok so psom hrubo zaobchádza alebo ho trestá, môže ho rozhodca zo skúšok vylúčiť. Vodiči psov sa 
musia postarať, aby ich psy mimo skúšania voľne nepobiehali a ani inak nerušili priebeh skúšok.  
 

11. Neuznanie skúšok. 
 

Skúšky usporiadané bez súhlasu a vedomia SKJ a jej členskej organizácie, alebo pri ktorých boli hrubo 
porušené ustanovenia skúšobného poriadku, nebudú uznané a ich výsledky budú vyhlásené za neplatné. 
Náhrada strát z takýchto skúšok ide na ťarchu usporiadateľa, resp. funkcionárov ktorí to zavinili. 

Skúšky sa majú konať v dostatočne zazverenom revíri tak aby bolo možné objektívne ohodnotiť prácu 
psov .Ak sa skúšky konajú v nedostatočne zazverenom revíri a výkony psov sa nedajú ohodnotiť, hlavný 
rozhodca je povinný skúšky ukončiť bez ohodnotenia psov.  
.  
 

12. Známkovanie a výsledná klasifikácia. 
 
Práca psov na skúškach sa hodnotí podľa výkonu v jednotlivých predmetoch známkami v rozmedzí 0 – 4. 
Známky za výkon z jednotlivých predmetov sú:  

 4 – výborne 

 3 – veľmi dobre 

 2 – dobre 

 1 – dostatočne 

 0 – nedostatočne 
Pri disciplínach, ktoré sa hodnotia viacerými známkami, výslednú známku tvorí aritmetický priemer, pričom sa 
výsledok zaokrúhľuje na celú známku – do 0.50 nadol, od 0,51 nahor. 
Dôležitosť a obtiažnosť tej ktorej disciplíny je vyjadrená koeficientom, ktorým sa násobí udelená známka. 
Výsledné číslo je počet bodov, ktoré pes získal z danej disciplíny. Súčtom bodov zo všetkých disciplín 
dostaneme celkový prospech psa. V tabuľkách pre jednotlivé druhy skúšok je uvedený najnižší počet bodov pre 
získanie I., II. a III. ceny. Okrem toho musí pes získať pre tú- ktorú cenu  aj limitné známky z jednotlivých 
disciplín / tiež uvedené v tabuľkách/. 
 Ak pes počas skúšok nepreukáže prácu na živej a prirodzenej zveri, tzn. že počas hľadania v priebehu 
skúšok zver nenašiel a jeho práca sa nedala ohodnotiť, hodnotí sa „neklasifikovaný“ (N.C.).   
 Pri rovnakom počte bodov u viacerých jedincov má pri zostavovaní poradia prednosť chovný jedinec 
pred nechovným, pri dvoch chovných alebo nechovných jedincoch mladší pred starším a pri rovnakom veku, 
prvšie abecedné písmená vlastného mena. 
Dokladom získaného ocenenia pre vodiča sú: 
a) originál rozhodcovskej tabuľky, 
b) diplom, 
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c) záznam v preukaze o pôvode resp. v pracovnej knižke, 
Bez zreteľa na získané ocenenie si majiteľ psa nemusí dať výsledok skúšok zapísať. V takom prípade mu 
rozhodca odovzdá rozhodcovskú tabuľku s uvedením hodnotenia , prípadne i diplom. 
  
 

13.Námietky. 
 

Vodič psa môže mať námietky proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak môže dokázať, že pri skúškach nebol 
dodržaný skúšobný poriadok. Námietky musí podať ihneď po oznámení výsledku ocenenia z jednotlivých 
disciplín a rozhodca je povinný vyriešiť ich hneď. V spomínaných prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou 
hlavný rozhodca ešte pred vyhlásením výsledkov skúšok. Dodatočné námietky ani neskoršie podané písomné 
oznámenia sa neberú do úvahy. 
 

14. Previnenia vodičov psov. 
 

Vodiči psov, ktorí sa dopustia priestupku proti tomuto skúšobnému poriadku, alebo sa snažia nejakým 
spôsobom znevážiť alebo pozmeniť výsledok skúšok, môžu byť disciplinárne stíhaný.  

Vodiči počas skúšok nesmú požívať alkoholické nápoje: pri neuposlúchnutí tohto zákazu má rozhodca 
právo vylúčiť ich zo skúšok, a takisto každého, kto by svojim správaním narúšal riadny priebeh skúšok. 
 

15. Všeobecne. 
 

Vodiči a ich psy musia byť počas skúšok k dispozícii rozhodcom a musia dodržiavať ich pokyny. Vodič 
psa sa musí na skúškach postarať o kŕmenie  a ustajnenie psa sám. Zodpovedá za škody spôsobené jeho psom. 
Pri strate alebo poranení psa nemôže žiadať náhradu od usporiadajúcej organizácie.  

Pes ktorý sa vzdiali z dosahu svojho vodiča na dlhší čas, ako umožňuje skúšobný poriadok, na skúškach 
neobstál.  
Ďalšie pokyny sú uvedené pri jednotlivých predmetoch skúšok. 
 

 

16. Predmety skúšok 
 

16.1. Čuch 
Kvalitu čuchu možno najlepšie posúdiť pri hľadaní a durení, najmä pri držaní stopy. Pes s jemným čuchom, 
ktorý ho vie aj správne používať, nielenže zver rýchlo nájde, ale z jej stopy nezbieha, vytrvalo a spoľahlivo ju 
sleduje a čerstvú stopu sústavne hlási bez častých a dlhých pomĺk, väčšinou pracuje s vysokým nosom. Naopak, 
pes so slabším čuchom nachádza zver neskoršie, z jej stopy častejšie schádza, v dôsledku čoho sa aj častejšie 
odmlčuje a obyčajne po krátkom a nesúvislom durení stopu definitívne stráca. Stáva sa, že pri tom dlhšie hľadá 
aj svojho vodiča. Kvalita čuchu sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa nakoniec. Treba pritom 
zohľadňovať aj vonkajšie vplyvy, ako je mimoriadne sucho, silný mráz, snehová prikrývka z tvrdého 
zamrznutého snehu ap.  

16.2. Hľadanie 
Do pohonu nastupujú psy v poradí podľa vyžrebovaných čísiel. Rozhodcovia postupujú v pohone s vodičmi, 
prípadne sa postavia na vhodnom mieste v pohone tak, aby mali čo najlepší prehľad o hľadaní psov. 
Usporiadatelia skúšok zabezpečia, aby vodičov usmerňovali osoby, ktoré terén poznajú a s ktorými je 
dohovorené miesto zrazu po skončení pohonu. Všetci účastníci pohonu musia postupovať vyrovnane, hlasito 
sa ozývať a vzájomne kontrolovať vyrovnanosť postupu v pohone.  
Pes uvoľnený z remeňa sa má na daný rozkaz pustiť s chuťou do hľadania, snažiť sa čo najrýchlejšie naraziť na 
zver, vnikať do krytín, krovia a húštin, hľadať rýchlo, cieľavedome, sústavne do hĺbky i šírky. Pes má hľadať tak, 
aby nevynechal nijaké miesto, kde by mohla byť zaľahnutá zver. Z jeho práce musí byť vidieť chuť  a ochota 
vyhľadať zver ako aj neutíchajúca snaha pracovať.   
Pes má prejavovať záujem predovšetkým o stopy diviačej zveri a len potom o škodlivú zver,  zajace resp. 
raticovú zver. 
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Diviaka, so zreteľom na jeho intenzívny pach, má hľadať durič veľkorysejšie, a nezabávať sa s riešením iných 
stôp, častejšie si overovať stanovištia diviakov v závane vetra (s vysokým nosom), aby sa po ich navetrení 
pobral k nim najkratšou cestou. Rozhodcovia musia pozorne sledovať intenzitu, rýchlosť a cieľavedomosť 
hľadania duriča, ktorý má tieto vlastnosti preukázať vo veľkom priestore. 
Durič na týchto skúškach má  prejavovať sústavný záujem o nájdenie práve diviačej zveri. Z celkovej jeho 
činnosti má byť zrejmá cieľavedomosť, ktorá sa prejavuje aj tým, že sa nerozptyľuje hľadaním zajacov alebo 
ostatnej raticovej zveri, ktorú duriť nemá. 
Chyby: Pes sa neriadi smerom pohonu. Neprejavuje záujem o stopy zveri alebo samotnú zver, nehľadá zver 
čuchom ale zrakom a sluchom, spolieha sa na to, že niektorý iný pes zver nájde a k tomu sa potom pri durení 
pridá. Drží sa stále v blízkosti vodiča, zdržiava sa dlho v miestach, kde sa zver pásla a nehľadá jej východziu 
stopu, prípadne sa zdržiava v miestach, ktoré nie sú typické ako stanovištia diviačej zveri (holé pastviny, 
pieskoviská, cesty ap.). Hľadá len v ľahko prístupných miestach a nesnaží sa vniknúť do húštin, prípadne sa 
vyhýba miestam, kde sa dokázateľne nachádza zver.  

16.3. Durenie 
Durenie spočíva v napadnutí teplej stopy zveri a v jej spoľahlivom a hlasitom sledovaní. Je jednou z 
najdôležitejších disciplín, pri ktorej má durič preukázať svoje kvality a poľovnú upotrebiteľnosť. 
Ak je pes na studenej stope, má ju sledovať ticho, po teplej stope má však sústavne hlásiť. Keď sa pes po zídení 
zo stopy odmlčí, dá sa podľa dĺžky týchto pomĺk posúdiť schopnosť držania stopy a majstrovstvo v riešení 
rozličných rébusov, ktoré mu unikajúca zver predkladá, no v neposlednej miere i kvalita čuchu. 
Nepovažuje sa za chybu, ak pes z teplej stopy na krátko zíde, ale hneď sa opraví a pôvodnú stopu ďalej vytrvalo 
sleduje. Rozhodcovia si musia všímať, akú zver pes pri durení uprednostňuje. Ak pôjde o uprednostňovanie 
diviaka pred líškou a zajacom, budú to hodnotiť kladne, ak pes stopu diviaka opustí a prejde z nej na čerstvé 
zajačie alebo líščie stopy, budú to hodnotiť záporne. Záporne budú hodnotiť najmä uprednostňovanie srnčej 
alebo inej raticovej zveri pred diviakom, prípadne ak sa bude pes zameriavať len na jej preháňanie.  
Zdvihnutie a krátke podurenie srnčej zveri, ktoré netrvá viac ako 5 minút, neznižuje známku z durenia za 
predpokladu, že v uvedenom úseku sa iná zver nenachádza a že sa dá od nej do uvedeného času signálom 
odvolať. Dlhšie durenie srnčej zveri má za následok zníženie známky z durenia o 2 stupne. Uprednostňovanie 
srnčej zveri a neuposlúchnutie privolávacieho signálu pri jej durení do 30 minút, má za následok ohodnotenie 
výkonu psa známkou 0. Ak pes počas celého priebehu skúšok nenarazil na diviaka, škodlivú zver alebo zajaca 
a mal možnosť pracovať len na ostatnej raticovej zveri, jeho výkon nemôže byť hodnotený lepšie, ako v III. 
cene. Ak pes v priebehu skúšok zver nenašiel a nepreukázal durenie, hodnotí sa ako „neklasifikovaný“. 
Pes by pri durení, ak sleduje stopu zdravej diviačej zveri, nemal opúšťať priehon, resp. mal by sa po krátkom 
predurení vrátiť späť do pohonu. Nie je žiadúce, aby pes duril zver mimo pohonu, zohľadniť to možno len 
vtedy, ak stavia zver. 
V priebehu skúšok sledujú rozhodcovia i dĺžku durenia. Pes musí pri durení zveri preukázať patričnú výdrž. 
Nestačí, ak zdvihnutú zver chvíľu hlási a hneď sa z jej stopy vracia. Pri diviakovi má zotrvať a hlasito ho 
obrechávať, nežiada sa však, aby na neho bezhlavo útočil. Pri durení zajacov a líšok sledujú rozhodcovia 
sústavnosť durenia, aby pes, ak je to možné, dokázal so zajacom alebo líškou urobiť obrátku a neprechádzal z 
jednej zajačej alebo líščej stopy na druhú. 
Celkove sa žiada rýchle hľadanie, ale pomalšie, vytrvalé durenie. Rýchlosť durenia zodpovedá kvalite čuchu psa 
a majstrovstvu v držaní stopy. 

16.4. Orientácia 
Od duriča sa žiada, aby sa dobre orientoval aj v jemu neznámom teréne. Po skončení durenia má bez ťažkostí 
nájsť svojho vodiča bez toho, aby sa bezradne potuloval, postával, zavýjal a vyčkával na to, kedy sa mu vodič 
ozve. Po skončení pohonu má byť do polhodiny pri svojom vodičovi. Tolerovať možno len prípad, keď pes 
dokázateľne prebehol s diviakom mimo pohonu a duril ho alebo držal na mieste alebo preukázateľne odišiel za 
postrieľaným diviakom. Každý vodič má právo po skončení pohonu privolať si psa zaužívaným signálom. 
Ak sa pes nevráti k vodičovi ani do ukončenia poľovačky, môže byť z tejto disciplíny hodnotený len známkou 0. 
V prípade, ak bol sa pes nevrátil v stanovenom limite a vodič psa dohľadá pomocou GPS prístroja, hodnotí sa 
ako v prípade, keď sa pes k vodičovi nevrátil (s výnimkou prípadu, ak preukázateľne pracoval s postrieľaným 
diviakom). 
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16.5. Vytrvalosť 
Pes má pri poľovačke vytrvalo prehľadávať pohon, neponevierať sa po chodníkoch alebo zdržiavať sa len v 
blízkosti vodiča. Jeho pracovná činnosť nemá stratiť na intenzite po celý deň. Má vytrvalo pracovať i v ťažkom 
teréne, nepriaznivom počasí alebo v hlbokom snehu. 
Pri konečnom hodnotení tejto disciplíny treba prihliadať i na poveternostné podmienky a všetky nepriaznivé 
vplyvy, ktoré odčerpávajú sily skúšaných psov. 
 
 

16.6. Hlasitosť na stope 
Hlasitosť na teplej stope možno skúšať len na prirodzenej stope zveri. Zvlášť treba dbať, aby bol pes hlasitý na 
teplej stope pred ním unikajúcej zveri. 
Hlas duriča má byť výrazný, zvučný, odlišný pri durení zajaca a líšky od durenia diviaka. Vodič má na požiadanie 
rozhodcu podľa hlasu svojho psa určiť, akú zver pes durí. Zohľadňuje sa to pri hodnotení vodiča. 
Pri posudzovaní tejto disciplíny si treba zvlášť všímať, či pes nie je hlasitý len pri styku s diviakom, zatiaľ čo sa 
pri pohybe zveri odmlčuje. Hlasitosť sa dá najlepšie posúdiť pri durení zajacov a líšok, kde k omylu v tomto 
smere zriedka dochádza. 
Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý teplú stopu vytrvalo, dostatočne dlho a intenzívne hlási, len s minimálnymi 
odmlkami. 
Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý je na teplej stope zveri  hlasitý, ale častejšie sa odmlčuje. 
Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý stopu hlási kratšie a nevýrazne, s väčšími odmlkami, a z jeho hlasu nie je 
jasné, akú stopu sleduje. 
Hlásenie psa bez toho, že by bol na teplej stope, durenie zveri takmer bez hlasu a s veľkými pomlkami, hoci je 
na stope zveri sa môže hodnotiť najviac známkou 1. 
Hlásenie stopy vodiča, vtákov, balamutenie ap. sa môže hodnotiť len známkou 0. 

16.7. Odvaha psa pri diviačej zveri 
Pes má hľadať zver s chuťou, a keď narazí na diviaka, má na neho energicky dorážať a sústavne ho obrechávať. 
Ak sa diviak z húštiny pohne, má byť s ním bez prerušenia v stálom kontakte. Nie je chybou, ak je pes 
obozretný a uskakuje od diviaka, keď sa po ňom oženie. Najdôležitejšia je výdrž psa pri diviakovi so stálym 
obrechávaním.  
Duriča, ktorý prejavuje pri diviakovi mimoriadny dôraz, hlasito ho vytláča z húštiny a v stálom kontakte s ním 
ho vytrvalo a hlasito sleduje, treba hodnotiť z odvahy známkou 4. 
Psa, ktorý zo začiatku prejaví potrebnú odvahu na diviaka, ale potom sa od neho vzdiali, nemožno z tejto 
disciplíny vysoko hodnotiť. Treba mať na zreteli, že v praxi je výhodnejšie mať menej dôrazného psa, ktorý pri 
diviakovi hoci aj vo väčšej vzdialenosti zotrvá a vytrvalo ho obrecháva ako psa, ktorý ide do priameho kontaktu 
s diviakom, po krátkej potýčke ho však opúšťa. 
Ak durič v revíri pri narazení na diviaky ustrašene odbehne k vodičovi alebo k inej osobe, hľadajúc u nich 
ochranu a diviaky ani neohlási, dostane z odvahy známku 0. 
Ak treba psa pri diviakoch stále posmeľovať a povzbudzovať, lebo pri nich inak nezostane, obrecháva ich len v 
blízkosti vodiča, možno jeho odvahu hodnotiť len známkou 1. 
Ak pes pri narazení na diviaky v húštine krátko hlási, potom však odbieha k vodičovi a po posmelení sa znovu k 
zveri vráti a obrecháva ju, prípadne i málo výrazne predurí, môže byť ohodnotený najviac známkou 2. 
Duriča, ktorý pri narazení na diviaky húštinu len z diaľky, ale vytrvalo a bez posmeľovania obrecháva a 
neopúšťa ich, treba z odvahy hodnotiť známkou 3. 
 

16.8. Správanie sa po výstrele 
Pri disciplíne hľadanie si rozhodcovia všímajú prácu psa po výstrele počas priebehu celých skúšok. 
Pre odskúšanie tejto disciplíny vodič na pokyn rozhodcu na začiatku pohonu , po vypustení psov v ich blízkosti   
/cca 15 m/ vystrelí. Rozhodcovi si všímajú správanie hodnotených psov.  
Pes, ktorý preukáže svojím správaním, že sa nebojí výstrelu a zostane pokojný, hodnotí sa známkou 4. Ak začne 
pes po výstrele vystrašene pobiehať, resp. prejavuje bojazlivosť, vráti sa k vodičovi a pohybuje sa po výstrele 
iba v jeho blízkosti, resp. potrebuje pre opätovné začatie hľadania veľa povzbudzujúcich povelov  hodnotí sa 
nižšou známkou podľa intenzity prejavovania bojazlivosti. 
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16.9. Vodenie psa  
Pes musí chodiť na remeni tak, aby neprekážal, nepredbiehal, neťahal vodiča, ani za ním nezaostával. Má ísť 
pokojne vedľa jeho ľavej nohy, resp. za ním. Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom 
vodidle prevesenom cez pravé rameno. Ak vodič predvádza psa na inom druhu vodidla, alebo drží vodidlo v 
ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na remeni o jeden stupeň.  Pri zbadaní zveri alebo pri strieľaní nesmie sa 
na remeni trhať. Túto disciplínu hodnotia rozhodcovia počas celých skúšok, keď vodič nevie, že ho rozhodcovia 
pozorujú. Treba si pritom všímať, či pes sleduje svojho pána, podriaďuje sa zmenám smeru a rýchlosti pri 
chôdzi. Pes, ktorý túto disciplínu ovláda, vodiaci remeň nenapína. 
Chyby: predbiehanie, ťahanie, zaostávanie tak, že vodidlo je napnuté. Pri opakovanom trhaní a kňučaní psa pri 
zočení zveri alebo pri streľbe hodnotí sa pes známkou 0. 
 
 
 

16.10. Poslušnosť 
Pes musí svojho vodiča poslúchať natoľko, aby rozhodca nadobudol presvedčenie, že ho vodič ovláda. Pre 
posúdenie tejto disciplíny sú smerodajné všetky rozkazy, ktoré pes dostal od vodiča, s prihliadnutím na ich 
plnenie. Predovšetkým je to reagovanie psa na privolávací signál. Rozhodca však rozlišuje, či pes práve nie je v 
kontakte so zverou. Na zatrúbenie má prísť durič ochotne k vodičovi a dať sa pokojne uviazať na vodiaci 
remeň. Privolávací signál treba dávať poľovníckym rohom alebo trúbkou. Ak vodič nemá signálnu trúbku, je 
povinný vopred oznámiť rozhodcovi, na aký signál má psa nacvičeného. 
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SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ Č. žrebu 

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA –SKÚŠKY DURIČOV na diviačiu zver Označenie: 

 
Usporiadateľ Miesto a dátum 

Meno psa PK a č. záp. 

Plemeno Dát. nar. Pohl. 

Majiteľ 

Vodič 
 

P r e d m e t  Najnižšie známky pre 
cenu Koef. Známka Počet Poznámka 

 I. II. III.  za výkon bodov  

1 Čuch 3 2 2 4    

2 Hľadanie 3 2 1 5    

 
 

3 

Durenie 
a) diviak* 
b) zajac, líška* 
c) iná zver * 

 
3 
- 
- 

 
2 
2 
- 

 
1 
1 
1 

 
7 
4 
1 

   

4 Orientácia 3 2 1 4    

5 Vytrvalosť 3 2 1 3    

6 Hlasitosť na stope  3 2 1 6    

7 Odvaha** 3 - - 6    

8 Správanie sa po výstrele 3 2 2 2    

9 Vodenie psa 2 1 1 4    

10 Poslušnosť 3 2 1 2    

Najnižší počet bodov pre cenu 129 

 

72 

 

37 

 

                                                              

Cena Celkový počet bodov  

*Aby pes ukončil skúšky v I. cene musí preukázať durenie na diviačej zveri. Ak preukázal durenie na líške alebo zajacovi  

 skončí v II. cene,  a na inej zveri tak  v III. cene. Ak pes počas skúšok neprišiel do styku so zverou, hodnotí sa N.C.. 
 
**Hodnotí sa len pri práci na diviačej zveri 
 
Poznámky rozhodcu k disciplínam a k práci vodiča a psa: 
 
 
Hlavný rozhodca: 
 
 
Rozhodcovia: 
 
 


