RETRIEVER NA POFARBENEJ STOPE
Na čo je to dobré
Počas postávania pri výstavnom kruhu je možné
prebrať kadečo. Popri klebetách, intrigách a chvále,
či hane na to i ono, príde občas na pretras aj práca.
Onehdy, keď som na klubovej výstave retrieverov
prezradil známej, že mám necelý mesiac na to, aby
som pripravil našu Finnu na farbiarske skúšky,
opýtala sa ma, na čo je to dobré. Známa je
1
zahryznutá do WT-čiek ), o práci retrievera toho vie
skutočne dosť, je zaľúbená do pracovných línií,
a zároveň patrí k odporcom preinačovania psov na
prácu, na ktorú neboli vyšľachtené. Tak som sa
zhlboka nadýchol i vydýchol a dal pár slov o tom, že:
absolvovanie farbiarskych skúšok oprávňuje
retrievera k dohľadávaniu srnčej zveri
na srnčiu zver sa poľuje zásadne individuálne výberom slabých alebo prestarnutých kusov. Žiadna spoločná
poľovačka, žiadne durenie, ani sliedenie pred puškou. Pri posliedke za zverou, má pes pokojne nasledovať vodiča.
Má si všímať vodiča, kráčať a zastať spolu s ním. Na posunkový povel ostať odložený v sede alebo zaľahnutý.
Zaľahnutý, aby vôbec nerušil v situáciách, keď sa vodič potrebuje zakrádať za zverou. Po výstrele ostať v odložení,
až kým sa po neho vodič nevráti.
nie každý výstrel je presný a prekážka v dráhe strely, napríklad v podobe stebla trávy sa môže vyskytnúť aj
streleckým majstrom, a aj pri presnom zásahu zver spravidla nezhasína na mieste, ale odbieha. Povinnosťou
poľovníka je dohľadať zver efektívnym spôsobom. Efektívnym a pomerne málo rušivým spôsobom je použitie
poľovného psa. Efektívny neznamená okamžitý. Pri okamžitom dohľadávaní poranená zver nezaľahne, a stále
uniká. Retrievery sú psy s vynikajúcim nosom a nemajú problém sledovať staršiu stopu.
na pofarbenej stope sa uplatní aj tichý pes pracujúci ako vodič alebo oznamovač. Vodič vedie poľovníka na
farbiarskom remeni až k zveri. Oznamovač sleduje stopu na remeni na miesto, kde poranená zver zaľahla. Tam ho
poľovník vypustí, pes ďalej postupuje samostatne. Po nájdení zveri sa vráti k poľovníkovi, pomocou brinxelu dá
poľovníkovi vedieť, že zver našiel a privedie ho k nej. Brinxel je pomôcka zavesená na obojku, ktorú pes pri nájdení
zveri uchopí do papule a takto sa vráti k poľovníkovi.
Rozumiem, že farbiarske skúšky retrieverov nemajú nejaký veľký význam pre nepoľovníkov, keďže neobsahujú
disciplíny prinášania a ani nie je možné na nich súťažiť o titul CACT. Dovolím si však tvrdiť, že pomoc retrievera pri
poľovaní na srnca nie je žiadnym preinačovaním jeho vlastností a poľovný retriever sa, vďaka svojmu nosu a pokojnej
povahe dokáže pri tejto práci skvele uplatniť.

Skúšky retrieverov na pofarbenej stope
Skúšobný poriadok Slovenskej poľovníckej komory definuje pre retrievery 2 skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s prácou
na pofarbenej stope:
Farbiarske skúšky retrieverov (FSR) obsahujú prácu na stope minimálne 12 hodín starej.
Lesné skúšky retrieverov (LSR) obsahujú prácu na stope 1 až 4 hodiny starej. LSR navyše obsahujú dohľadávanie
a prinášanie malej zveri v lese a pes na nich môže získať poľovnú upotrebiteľnosť nielen na srnčiu, ale aj na malú
zver.
FSR a LSR motivovali Slovenský športový klub retrieverov organizovať súťaž Derby víťaz lesa.
Dvojdňová súťaž býva každoročne koncom mája; prvý deň sú na programe FSR, druhý deň LSR. O titul Derby víťaz lesa
sa môžu uchádzať psy, ktoré obe skúšky absolvujú v I. cene. Zvíťazí retriever s najvyšším súčtom bodov. Pohár do
súťaže venuje primátor mesta Nové Zámky.
Cez víkend 20. a 21.5.2017 sa v lesoparku Berek uskutočnil už 3. ročník tejto súťaže. Derby víťazom lesa a pohár
primátora Nových Zámkov za rok 2017 získal labradorský retriever DAMON z Humburských luk vedený pani Martinou
Sofiou Svitnič, ktorý oba dni pracoval ako oznamovač. Výsledkovú listinu a fotoalbum je možné nájsť na webových
stránkach Slovenského športového klubu retrieverov http://www.sportklub-retriever.sk/, pozri Podujatia 2017.
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) WT = working test, pracovný test v prinášaní, pri ktorom je zver nahradená typizovanými atrapami (dummy)

