
SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKU POLE - VODA SO ZADÁVANÍM TITULOV 

CACIT, CACT  

 

MEMORIÁL ŠTEFANA HRNČÁRA  

 

PRÁCA NA POLI - DISCIPLÍNY 

20.1. Čuch 

Pri posudzovaní čuchu si treba všímať na akú vzdialenosť stavač zvetril zver, rýchlosť pri hľadaní 

vietor – jeho smer a silu, vlhkosť a teplotu vzduchu, ráz pôdy, porast, druh zveri a dĺžku – čas 

hľadania. Stavač nemusí zver vystaviť hneď. Môže ísť za jej pachom a potom ju vystaviť na kratšiu 

vzdialenosť. Vzdialenosť treba posudzovať vždy od prvého zvetrenia a nie od vystavenia. Treba 

prihliadať na to, že stavač sa pri svojej práci s bažantmi priblíži k zveri na kratšiu vzdialenosť kým ju 

pevne vystaví. Jemnosť čuchu sa posudzuje počas celých skúšok. Doplňujúce poznatky o kvalite 

čuchu si rozhodcovia overujú počas celých skúšok. Zvetrenie zveri na malú vzdialenosť a 

nedohľadanie zveri sú chyby, ktoré ovplyvňujú výslednú známku z čuchu. Prechádzanie zajacov ešte 

nemusí byť známkou zlého čuchu psa.  

 Chyby: zvetrenie zveri na kratšiu vzdialenosť pri priaznivom vetre, sústavné vystavovanie 

dýchanísk.  

 

20.3. Hľadanie 

Časový limit. 20-30 minút. Pes má hľadať priečne, priestorne, sústavne, vytrvalo a väčšinou cvalom. 

Ideálne hľadanie je asi 30 krokov dopredu, 150 doľava, 150 doprava. Záleží pritom na poraste a 

ostatných okolnostiach. Hľadanie musí byť aktívne a inteligentné, prispôsobené prehľadávanej ploche. 

Pes má hľadať s vysokým nosom a využívať vietor 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. Všetky stavače sa majú skúšať približne v rovnako hustých a vysokých kultúrach a 

hľadať proti vetru. Najvyššie je hodnotené hľadanie pri ktorom pes prehľadávanie plochy prispôsobí 

vetru, pravdepodobnému úkrytu zveri a jeho tempo zodpovedá kvalite jeho nosa. Každý pes má 

hľadať dovtedy, kým nepríde na zver, Ak nepríde ku zveri vo vymedzenom čase, hľadanie sa preruší, 

pes sa opäť vypustí na hľadanie po minimálne 15 minútovej prestávke a môže hľadať najviac 30 

minút. Známku ovplyvňuje štýl hľadania, ktorý sa skladá z harmonicky pôsobiacich pohybov, spôsobu 

držania hlavy, značenia zveri a pachov, vrátane postupovania za zverou. Preukazné prejdenie viac ako 

2 ks pernatej zveri je vylučujúcou chybou. 

 Chyby: prechádzanie pernatej zveri, nesystematické pobiehanie, pomalé hľadanie v blízkosti 

vodiča, hľadanie zrakom, zabiehanie za vodiča, príliš rýchle hľadanie, hľadanie ďaleko pred vodičom, 

časté zastavovanie a prerušovanie hľadania, neprispôsobenie hľadania smeru vetra. 

 

20.4. Vystavovanie 

Pes musí nájdenú zver vystavovať pokojne, pevne až dovtedy, kým nedostane od vodiča povel alebo 

kým vodič sám zver, prichádzajúc k nej pokojným krokom nevyrazí. Vystavovanie musí byť pevné a 

pes musí byť počas vystavovania nehybný až do príchodu vodiča. Ak pes zvetrí zver na väčšiu 

vzdialenosť, môže postúpiť a potom ju pevne vystavovať, kým k nemu vodič pomaly nepríde. Ak zver 

pred psom uniká, môže pes ešte pred príchodom vodiča s ňou obnoviť nosový kontakt tak, aby ju 

nevyrazil. Toto obnovenie kontaktu s unikajúcou zverou nepovažujeme za postupovanie. Ak zvetrí 

stopu zveri, dýchanisko alebo ležovisko má ich iba naznačiť. Hodnotí sa vystavenie srstnatej i pernatej 

zveri. Psi navrhnuté na titul CACT resp. CACIT však musia vystaviť pernatú zver. Pri vystavovaní 

hodnotíme tiež štýl vystavovania, ktorý musí zodpovedať danému plemenu.  



 Chyby: opätovné vystavovanie miest, kde zver nebola a nie je ( balamutenie), zapieranie zveri, 

vyrážanie zveri, krátkodobé vystavovanie a návrat k vodičovi. Ak sa zistí, že pes sústavne zapiera 

zver, alebo nevystavuje pernatú zver, aj keď mal na to príležitosť, hodnotí sa známkou 0 a nemôže na 

skúškach obstáť.  

20.5. Postupovanie 

Ak pes vystaví zver na väčšiu vzdialenosť, môže spolu s vodičom voľne postupovať do jej blízkosti 

tak, aby ju nevyrazil. Nie je chybou, ak dá vodič na podstupovanie tichý povel. Ak pernatá zver pred 

psom uniká, musí za ňou pes postupovať tak, aby bol s ňou v kontakte. Vodič ho nesmie pri tom 

ovplyvňovať. Neberie sa do úvahy, či zver, ktorú pes vystavoval, vyrazí na pokyn rozhodcu pes alebo 

vodič. Vodič sa s výnimkou zdvihnutia zveri so súhlasom rozhodcu nesmie pohybovať v priestore 

medzi psom a zverou, alebo sám zver hľadať. Pes by mal postupovať na povel vodiča dopredu ľahko a 

nie unáhlene, pred vodičom, bez straty kontaktu so zverou. Dlhé postupovanie je akceptované iba 

vtedy ak je energické, účelné a efektívne. Odmietnutie postupovania má za následok vylúčenie zo 

skúšok.  

 Chyby: Príliš rýchle postupovanie, postupovanie do takej blízkosti zveri, že ju vyrazí, 

nezáujem o postupovanie ani po opätovných poveloch vodiča, postrkovanie psa. Pri sústavnom 

vyrážaní zveri pred príchodom vodiča na vzdialenosť dostrelu môže byť pes hodnotený len známkou 

0. Tiché povzbudenie a pohladenie psa nie je chybou.  

20.6. Dohľadávanie zastrelenej pohodenej pernatej a srstnatej zveri 

Časový limit: maximálne 10 minút, kontrolný pes 5 minút. Pri tejto disciplíne sa skúša použiteľnosť 

stavača v poľovníckej praxi, t.j. či zastrelenú, postrieľanú alebo uhynutú pernatú a srstnatú zver riadne 

dohľadá a prinesie. Skúša sa preto, či pes používa čuch, s akou ochotou a bez povelu vezme a prinesie 

zver a tiež ochota s akou dohľadáva postrieľanú zver. Ako dohľadávanie sa táto práca hodnotí len 

vtedy, ak pes dohľadá zver čuchom a nie zrakom. Ak dohľadá postrieľanú pernatú zver po stope a 

prinesie ju zo vzdialenosti asi 100 krokov, hodnotí sa jeho práca zároveň ako dohľadávanie i 

vypracovanie vlečky. Ak pes dohľadá postrieľanú srstnatú zver po stope a prinesie ju zo vzdialenosti 

asi 200 krokov, takisto sa jeho práca hodnotí ako dohľadávanie a vypracovanie vlečky. Pri 

dohľadávaní nesmie dávať vodič psovi povely „aport“ alebo „prines“. Za každý povel sa znižuje 

známka o jeden stupeň. Pes, ktorý bol preukázateľne pri zveri, ale ju nepriniesol ani po troch 

poveloch, hodnotí sa známkou 0. Ak pes nedohľadá postrieľanú alebo zastrelenú zver do 10 minút, 

pošle rozhodca na prácu kontrolného psa, ďalšieho v poradí a ak taký už nie je, použije 

predchádzajúceho psa. Ak kontrolný pes dohľadá zver do piatich minút, hodnotí sa skúšaný pes 

známkou 0. Kontrolný pes sa hodnotí podľa podaného výkonu. Ak ani kontrolný pes do piatich minút 

zver nedohľadá, považuje sa táto zver za nedohľadateľnú. Každý stavač má dohľadať a priniesť 

najmenej 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej čerstvo zastrelenej (teplej) zveri. Ak je v daných 

podmienkach menej zveri, musí dohľadať a priniesť aspoň 1 kus (druh) čerstvo zastrelenej (teplej) 

pohodenej zveri. V obidvoch prípadoch sa mu pohodí ešte 1 kus pernatej a 1 kus srstnatej studenej 

zveri. Rozhodca hodí zver do vyššieho porastu tak, aby to vodič ani pes nevideli (každý pes musí 

dostať nový priestor). Vodič na pokyn rozhodcu vypustí psa proti vetru zo vzdialenosti aspoň 50 

krokov od pohodenej zveri a môže postupovať so psom až do zastavenia rozhodcom. Rozhodca si 

všíma najmä: ako používa pes čuch, v akej vzdialenosti zvetrí zver, s akou ochotou zver vezme a 

prinesie vodičovi. Vodič môže používať len rozkazy „hľadaj“ alebo „stratil“. Môže usmerňovať psa 

ako pri disciplíne hľadanie. Trvalé povzbudzovanie a usmerňovanie však znižuje známku z výkonu. 

Každý povel „aport“ alebo „prines“ znižuje známku z prinášania vždy o jeden stupeň. Hodnotenie 

„dohľadávania teplej čerstvo zastrelenej pernatej a srstnatej zveri“ a „dohľadávanie pohodenej pernatej 

a srstnatej zveri“ sú nerozdielnou súčasťou disciplíny „dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej 



zveri“. Každý predmet sa skúša samostatne. Aby pes obstál musí všetky predmety splniť. Dosiahnuté 

body z každého predmetu sa zapisujú do rozhodcovskej tabuľky poznámkou. Vypočítaný priemer 

tvorí výslednú známku z disciplíny „dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri“. Ako 

dohľadávka sa hodnotí časť práce po nájdenie zveri. Časť práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie 

vodičovi sa hodnotí v disciplíne prinášanie. Ak pes od nájdenej zveri odíde a nevráti sa k nej ani na 

pokyn vodiča, alebo so zverou odíde a do časového limitu ju neprinesie k vodičovi hodnotí sa 

dohľadávka i prinášanie známkami 0. Pri skúšaní tejto disciplíny nie je dovolené použiť náhradného 

psa. Ak pes pohodeného bažanta alebo zajaca do 10 minút nedohľadá, dostane známku 0. V tom 

prípade je rozhodca povinný ukázať vodičovi, že zver v poraste skutočne leží. Ak pes vystavuje pri 

tejto disciplíne inú zver, môže ju vodič sám vyraziť a ďalej sa pokračuje v skúšaní disciplíny podľa 

pokynov rozhodcu. Ak pes dohľadá zver do 4 minút od vypustenia dostane známku 4, do 6 minút 

známku 3, do 8 minút známku 2, do 10 minút známku 1.  

 Chyby: nezáujem, malý záujem o dohľadávanie zveri, hľadanie len v blízkosti vodiča, 

bojazlivé hľadanie, nevyužívanie čuchu, vetra, nesústredenosť na dohľadávanie, povely k prineseniu 

zveri. 

20.9. Prinášanie pernatej, srstnatej, a škodlivej zveri 

Pre odskúšanie tejto disciplíny, treba pred každým psom streliť najmenej jeden kus zveri. Ak videl pes 

po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť a nepovažuje sa to za chybu. Zver musí rýchle 

uchopiť celou papuľou, bez ťažkostí priniesť, posadiť sa pred vodiča a až na jeho rozkaz ju pustiť, 

Tichý povel na sadnutie môže dať vodič psovi len pri jesenných skúškach. Rozhodca sa musí 

presvedčiť, či pes drží zver pevne a nemačká ju. Pri hodnotení musí rozhodca brať do úvahy počasie, 

únavu psa, vzdialenosť, z ktorej musel zver priniesť. Ak pes neprinesie zver ani po štvrtom povele, 

hodnotí sa známkou 0. Rozhodcovia si robia poznámky pri všetkých disciplínach, pri ktorých mal pes 

možnosť zver prinášať, okrem prinášania kačice z hlbokej vody, prinášania líšky cez prekážku a 

prinášania vlečenej zveri na diaľku, kde sa prinášanie hodnotí v rámci týchto predmetov. Pes, ktorý 

nájdenú a prinášanú zver pustí a odíde od nej je hodnotený známkou 0. 

 Chyby: neochotné uchopenie zveri, mačkanie, hranie sa a pohadzovanie, vypustenie zveri z 

papule pred vodičom. Odchádzanie vodiča, neposadenie sa pri odovzdávaní zveri, časté položenie si 

zveri, opakovanie povelov na prinesenie (každý ďalší povel znižuje známku o jeden stupeň). Ak pri 

prinášaní pes drží zver len za perie alebo srsť, môže dostať na JSS najviac známku 2, na VSS a 

vrcholových podujatiach len známku 1. Psy ktorí zver preukázateľne poškodzujú tvrdým skusom, 

hrobária alebo zver načínajú sa hodnotia z prinášania známku 0.  

20.10. Pokojnosť pred pernatou zverou 

Ak vyletí pred psom pernatá zver, pes má zostať pokojne stáť a vyčkať na povely vodiča, chytenie 

zveri sa hodnotí známkou 0. Rozhodcovia sú však povinný presvedčiť sa, či zver nebola predtým 

poranená. Ak sa nedá pes od prenasledovania vzlietnutej zveri odvolať, hodnotí sa známkou 0. Ak 

skočí pes za zverou, potom však zostane pokojný, hodnotí sa z tejto disciplíny najviac známkou 3, ak 

dostane povel, hodnotí sa známkou 2.  

 Chyby: vyrážanie a skočenie po vzlietnutej zveri, prenasledovanie vzlietnutej zveri.  

20.11. Pokojnosť pre srstnatou zverou 

Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný. Vodič mu môže dávať tiché povely, aby utvrdil jeho 

pokojnosť. Ak pes začne zver prenasledovať, ale na rozkaz sa hneď vráti, alebo si na rozkaz ľahne, 

môže sa hodnotiť najviac známkou 3. Chytenie zveri na všestranných skúškach je hodnotené známkou 

0. Rozhodcovia sú však povinný presvedčiť sa, či nebola predtým zver poranená. Taktiež sústavné 

naháňanie srstnatej zveri na všestranných skúškach sa hodnotí známkou 0. Ak pes nemá možnosť prísť 

na skúškach do styku so srstnatou zverou, hodnotí sa z tejto disciplíny známkou 3.  



 Chyby: vyrážanie a prenasledovanie zveri. Ak sa pes pri prenasledovaní zajaca nevráti do 10 

minút, hodnotí sa známkou 0.  

20.12. Správanie sa po výstrele 

Pri disciplíne hľadanie a na jesenných a všestranných skúškach stavačov i pri spoločnej poľovačke, 

vodič na rozkaz rozhodcu musí vystreliť v čase, keď pes nevidí nijakú zver, a aj vtedy ak sa zver 

zdvihne bez zreteľa na to, či ju pes vystavil alebo nie. Pri výstrele musí zostať pes pokojný, nesmie sa 

výstrelu báť, ani bláznivo pobiehať. Ak sa výstrelu bojí a nechce sa vzdialiť od nohy vodiča alebo sa 

vzdiali od vodiča a ani na rozkaz sa nedá privolať hodnotí sa známkou 0. Vodiči sú povinní vystreliť 

pri každom vzlietnutí zveri, ktorú pes vystavil. Ak dá rozhodca pokyn na zastrelenie zveri, vodič 

nesmie zver úmyselne chybiť. Pes musí zostať po výstrele pokojne stáť na mieste a pokračovať v 

hľadaní až na pokyn vodiča. Ak pes uvidel po výstrele zver padať, môže ju bez povelu priniesť a 

nepovažuje sa to za chybu. Pes ktorý zostane po výstrele pri nohe svojho vodiča a ani na rozkaz 

nechce ísť zver hľadať môže dostať len známku 0.  

 Chyby: Bojazlivosť a splašenosť po výstrele, skočenie za zverou po výstrele, hľadanie v 

blízkosti vodiča po výstrele.  

20.13. Poslušnosť 

Poslušnosť a ovládateľnosť sú základné disciplíny pri predvádzaní psa. Pes musí ochotne a hneď 

poslúchnuť a vykonať každý hlasitý alebo iný rozkaz svojho vodiča. Vodič, aby utvrdil psa v 

pokojnosti pred zverou alebo po výstrele, môže používať tiché a nie moc časté povely. Ak pes povel 

hneď neposlúchne považuje sa to za chybu v poslušnosti. Pes, ktorý z akýchkoľvek príčin, 

neposlúchne vodiča – nedá sa pripútať na remeň, alebo sa vzdiali spod vplyvu vodiča a do 10 minút sa 

nevráti, hodnotí sa známkou 0. Poslušnosť sa posudzuje počas celých skúšok. Pri všestranných 

skúškach sa posudzuje samostatne na poli v lese a na vode.  

 Chyby: časté opakovanie povelov a ich neochotné plnenie.  

 

 

PRÁCA PSA VO VODE - DISCIPLÍNY 

 

Stavač musí ukázať, že sa vody nebojí, že vie dobre plávať a že zastrelenú alebo pohodenú zver 

dokáže vo vode dohľadať a priniesť. Skúša sa na vodných plochách (rybníkoch) v prírodných 

podmienkach (vybetónované nádrže nie sú vhodné). Vodná plocha musí mať dostatočnú šírku a hĺbku, 

aby pes mohol ukázať, že vie dobre plávať. Pri vodnej práci sa použije divá kačica alebo lyska, 

prípadne domáca kačica so sfarbením ako divá.  

20.22.1 Naháňanie v tŕstí 

Časový limit: 3 minúty.  

Skúša sa na vodných plochách, kde je dostatok tŕstia v šírke najmenej 5 m. Pes musí pri skúšaní 

systematicky prehľadávať určený priestor, snažiť sa zver nájsť, vyraziť ju a umožniť vodičovi zastreliť 

ju. Známkou 4 sa hodnotí pes ktorý systematicky a samostatne prehľadáva určený úsek a snaží sa 

nájsť kačicu skrytú v tŕstí. Nepokladá sa za chybu, ak pes z tŕstia vyjde, ale sám sa bez povelu vráti. 

Vodič môže psa miernymi povelmi usmerňovať. Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý častejšie z tŕstia 

vybieha, vodič ho častejšie usmerňuje povelmi no inak priestor prehľadáva dobre. Známkou 2 sa 

hodnotí pes, ktorý tŕstie prehľadáva nesystematicky, často sa vracia k brehu, vodič ho musí častejšie 

povzbudzovať. Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý prehľadáva len kraj tŕstia, nejde dostatočne ďaleko, 

pracuje nesystematicky a neochotne.  



20.22.2. Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 

Časový limit: 10 minút.  

Účelom tejto skúšky je praktické dohľadávanie postrieľanej alebo zastrelenej kačice v tŕstí. Asi 5 m od 

brehu hodí rozhodca do tŕstia zastrelenú kačicu. Vodič ani pes to nesmú vidieť. Rozhodca potom 

zavedie vodiča so psom asi 50 m od pohodenej kačice. Pes musí priniesť tú kačicu, ktorú tam 

rozhodca hodil. Ak prinesie inú, vypustí ho vodič dohľadávať ešte raz, pričom čas sa počíta od tohto 

vypustenia. Predchádzajúca práca sa neberie do úvahy. Občasné usmerňovanie psa počas dohľadávky 

sa nehodnotí ako chyba. Trvalé povzbudzovanie a usmerňovanie znižuje však známku z výkonu. 

Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý dohľadá kačicu do 7 minút. Známkou 3 sa hodnotí pes ktorý dohľadá 

kačicu do 8 minút. Známkou 2 sa hodnotí pes ktorý dohľadá kačicu do 9 minút. Známkou 1 sa hodnotí 

pes, ktorý dohľadá kačicu do 1 minút. Čas práce od nájdenia zveri po jej odovzdanie vodičovi sa 

hodnotí ako poznámka (tzv. malá známka) z prinášania pernatej zveri. Ak pes kačicu nedohľadá, 

dostane z dohľadávky známku 0. Ak bol preukázateľne pri zveri a odišiel od nej hodnotí sa známkou 0 

z dohľadávky i z prinášania. V tom prípade je rozhodca povinný presvedčiť sa, že zver v tŕstí skutočne 

je, a nie je zavesená tak, aby na ňu pes nemohol dosiahnuť. Ak sa rozhodca a vodič presvedčia, že 

kačica je v tŕstí zavesená minimálne 1 m na úrovňou hladiny vody alebo zeme a pes na ňu nemôže 

dosiahnuť, má nárok na opätovné odskúšanie disciplíny. Pre dokázanie dohľadateľnosti kačice môže 

rozhodca použiť predchádzajúceho psa, ktorý je už z disciplíny odskúšaný. Ak tento pes kačicu 

prinesie, netreba iným spôsobom dokazovať ako bola kačica v tŕstí umiestnená. Ak ju však náhradný 

pes do 5 minút nedohľadá, považuje sa kačica za nedohľadateľnú a skúšaný pes má nárok na 

pohodenie novej kačice. Spôsob dokázania nedohľadateľnosti kačice závisí od podmienok, v akých sa 

disciplína skúša a od rozhodnutia rozhodcu.  

 Chyby: povely na prinesenie kačice, hľadanie v blízkosti vodiča, odchádzanie od nájdenej 

zveri, nezáujem alebo malý záujem o jej dohľadanie, nesústredenosť pri dohľadávaní.  

20.22.4. Prinášanie kačice z hlbokej vody  

Časový limit: 5 minút.  

Kačicu hádže do vody zásadne rozhodca, a to asi 10 m od brehu, aby pes mal možnosť ukázať, že vie 

plávať a priniesť kačicu z hlbokej vody. Vodič stojí so psom minimálne dva metre od okraja vodnej 

plochy a psa vypúšťa na pokyn rozhodcu. Na skúškach pole - voda a na všestranných skúškach 

stavačov vodič alebo náhradný strelec vystrelí zo zbrane do vzduchu, keď je pes vo vode asi v tretine 

cesty ku kačici. Rozhodcovia sledujú reakciu psa na výstrel. Otočenie sa psa po výstrele od kačice, 

prípadne ďalšie povely vodiča na prinesenie kačice v dôsledku negatívnej reakcie psa na výstrel 

znižujú známku z výkonu. Pes musí kačicu správne odovzdať. Tichý povel na sadnutie psa alebo 

úkrok neznižuje známku z výkonu na jesenných skúškach. Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý prinesie 

kačicu z hlbokej vody po jednom povele. Každý ďalší povel na prinesenie, uchopenie alebo 

odovzdanie znižuje známku vždy o jeden stupeň. Uchopenie kačice za letku, krk a pod. nie je chybou. 

Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý priniesol kačicu po jednom povele, ale na brehu ju pustí, bez povelu 

vezme a odovzdá, alebo pes, ktorému musel dať vodič dva povely, pes však inak pracuje bezchybne, 

alebo pes, ktorému dal vodič jeden povel, ale pri plávaní hrabe, kačicu však správne prinesie a 

odovzdá, a tiež pes, ktorý pracuje bezchybne, pri odovzdávaní si však nesadne a nechce pustiť kačicu. 

Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý pracuje správne, pri odovzdávaní si však nesadne a kačicu vypustí až 

na tretí povel alebo ju vypustí na zem skôr ako ju vodič odoberie. Známkou 1 sa hodnotí pes, ktorý po 

dlhšom povzbudzovaní vynesie kačicu do stanoveného limitu (5 minút) aspoň na breh.  

 

 

 



20.22.5. Sliedenie v tŕstí so živou kačicou 

Časový limit: maximálne 20 minút. 

K preskúšaniu tejto disciplíny musí byť k dispozícii vodná plocha s minimálnou výmerou 2500 m2 v 

dostatočnej šírke porastená tŕstím. Tŕstie musí byť minimálne 3m široké a voda dostatočne hlboká tak, 

aby pes musel v niektorých častiach tŕstia i plávať. Pes sa posiela na prehľadanie určenej časti tŕstia, v 

ktorej sa vypustí nelietavá kačica. Pes sa vypúšťa do tŕstia minimálne 5m od miesta ako bola do tŕstia 

vypustená kačica. Ideálne je ak musí k miestu vypustenia kačice preplávať vodnú hladinu. Pes má 

tŕstie samostatne prehľadávať a nájsť kačicu. Pri dohľadávaní je potrebné sledovať, či pes správne 

využíva nos na nájdenie kačice resp. jej stopy v tŕstí. Pes musí tiež pri tejto práci ukázať jeho tvrdosť, 

vytrvalosť a radosť z práce vo vode. Kačicu by mal vytlačiť na voľnú hladinu alebo chytiť. Vodič 

môže psa pri tejto práci viesť a povzbudzovať, ale vytrvalé povzbudzovanie znižuje známku z výkonu. 

Rozhodca môže prácu psa ukončiť ihneď ako si urobí obraz o práci psa a jeho hodnotení, aj keď pes 

kačicu z tŕstia nevytlačí. Známkou 4 môže byť ohodnotený iba pes ktorý sleduje vytrvalo sleduje stopu 

kačice a v určenom časovom limite ju vytlačí na vodnú hladinu alebo chytí a prinesie. Známou 3 môže 

byť ohodnotený pes, ktorý vytrvalo sleduje kačicu, ale nepodarí sa mu kačicu chytiť alebo vytlačiť na 

voľnú hladinu. Z celej jeho práce však musí byť vidieť, že pes pracuje s chuťou, prejavuje dostatočnú 

tvrdosť a snahu kačicu nájsť. Pes sa pre ohodnotenie touto známkou musí dostať do kontaktu s 

kačicou. Známkou 2 môže byť ohodnotený pes, ktorý sleduje kačicu prerušovane a s menšou chuťou. 

Častejšie opúšťa tŕstie a musí byť vodičom častejšie povzbudzovaný a usmerňovaný, ale nepodarilo sa 

mu dostať do kontaktu s kačicou Pes, ktorý neprejaví záujem o kačicu alebo sa ju bojí chytiť aj keď 

mal na to príležitosť môže byť z tejto disciplíny hodnotený iba známkou 0. Pes ktorý sa počas tejto 

disciplíny resp. počas disciplíny sliedenie v tŕstí nedostane do kontaktu so živou kačicou nemôže byť 

navrhnutý na titul CACIT resp. CACT. 


