
 

Speciální zkoušky WUT (Světová unie jezevčíků). 
 

Barvářské zkoušky bez doprovodu rozhodčích 

na stopách starších 20 a 40 h . WUT (SchwPoR /20 resp. SchwPoR/40) 

 

 

 

Popis  

Světová unie jezevčíků ( WUT) jako zastřešující svaz národních klubů jezevčíků může pořádat speciální zkoušky buď 
sama, nebo prostřednictvím klubů, které jsou členy WUT. 

Speciální zkoušky se konají pod čestnou záštitou Světové unie jezevčíků nebo jejích úřadujícího prezidenta. 
Speciální zkoušky jsou veřejné mezinárodní akce a jejich účelem je umožnit jezevčíkům z různých zemí ukázat své 

dovednosti a tím prokázat loveckou upotřebitelnost na mezinárodní úrovni. Světová unie jezevčíků vydává pro tyto 
speciální zkoušky zkušební řády, podle jejichž obecných a pro jednotlivé zkoušky také podle zvláštních ustanovení se 
takové zkoušky pořádají a mezinárodně uznávaní rozhodčí z výkonu podle nich posuzují. 

Pořádání speciálních zkoušek se sděluje včas všem členským státům, tak aby byly schopné jmenovat na zkoušky své 
psy. 

Oprávnění podat přihlášku mají členské státy; přihlášky vůdců psů se nepřijímají. Speciální zkoušky se konají jen tehdy, 
přihlásí-li se na jedny zkoušky minimálně osm psů. O počtu přijatých psů rozhoduje pořadatel. 
 
Obecná ustanovení 
Pořadatelé a jejich úlohy 

• Praktickým provedením speciálních zkoušek může Světová unie pověřit také členské státy. 
• Přípravné práce zkoušek, vypsání a provedení zkoušek přísluší jednotlivým pořadatelům, kteří také zajišťují 

vhodné honitby, nominují vrchního rozhodčího a jeho zástupce. 
• Pořadatel je povinen vystavit o předvedených výkonech osvědčení a po zkouškách je poslat včetně všech kopií 

Světové unii jezevčíků. 
• Výsledek úspěšně absolvované zkoušky se zapisuje do průkazu původu psa a zároveň se uvádí datum, místo, druh 

zkoušek, celkový počet bodů a ceny; tyto údaje pořadatel potvrdí. 
 

Zkoušky pořádané v režii WUT se vypisují výlučně pro jezevčíky. 
 
Vrchní rozhod čí a rozhod čí z výkonu: 
 

Vrchní rozhodčí 

• Vrchní rozhodčí a jeho zástupce musí být rozhodčími z výkonu pro jezevčíky, kteří jsou v zemi pořadatele zkoušek 
uznáni FCI. 

• Po dohodě s majiteli honiteb a rozhodčími z výkonu přináleží vrchnímu rozhodčímu připravit a provést zkoušky v 
souladu s ustanoveními těchto zkušebních řádů. 

• Vrchní rozhodčí uspořádá před zahájením zkoušek instruktivní poradu rozhodčích na konci zkoušek se koná 
závěrečná porada rozhodčích. 

• Vrchní rozhodčí je povinen přijímat protesty a svolávat rozhodčí soud. 
 
 

Rozhodčí z výkonu 
• Posouzení předvedených psů je v kompetenci rozhodčích z výkonu pro jezevčíky uznaných FCI. Tito rozhodčí 

jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto zkušebního řádu. 

• Na každých zkouškách musí v každé skupině posuzovat minimálně tři rozhodčí z výkonu, kteří pocházejí z 
členských států WUT. 



 

• Rozhodčí z výkonu zve WUT. 

• Při zkouškách není dovoleno, aby rozhodčí z výkonu s sebou vodil psa. 

• Rozhodčí z výkonu jsou povinni oznámit vůdcům výsledné známky z jednotlivých zkušebních disciplín ještě v 
prostoru, kde zkouška probíhá, a podané výkony vysvětlit. 

• Rozhodčí z výkonu mohou v průběhu zkoušek vyloučit neustále kňučící psy nebo psy působící hluk, agresivní psy, 
vůdce nebo majitele psů, kteří opakovaně neuposlechli pokyny vrchní rozhodčího, rozhodčích z výkonu nebo 
pořadatele, nebo kteří ruší rozhodčí z výkonu při jejich činnosti, snaží se je ovlivnit nebo je podrobují nepříznivé 
kritice. Důvod vyloučení se zapisuje do vložky soudcovské tabulky. 

 
Podmínky  p řijetí 

• Ke speciálním zkouškám se připouštějí jezevčíci, kteří jsou zapsáni v plemenné knize členského státu WUT, která 
je uznávaná FCI, nebo kteří jsou zapsáni v plemenné knize států, které mají s FCI dohodu o spolupráci. 

• Hárající feny, nemocní psi nebo psi podezřelí z nemoci nejsou ke zkouškám připuštění. 
• Připuštěni jsou pouze psi, kteří dovršili 12 měsíc svého života 
• Ke zkouškám nejsou připuštěni jako vůdci psů osoby, které FCI, příslušné zemské spolky nebo jejich spolkové svazy 

vyloučily z účasti na kynologických akcích, v případě vyloučení na dobu určitou pak po dobu trvání tohoto vyloučení. 
 

Přihláška 
 

Přihláška musí obsahovat: 

• Jméno, název chovatelské stanice, číslo zápisu a tetovací číslo psa, 
• plemeno, pohlaví datum vrhu, barvu a znaky, 
• jméno chovatele, 

• jméno a adresu majitele a vůdce psa, 
• dosažené výsledky zkoušek a výstav, 
• datum a podpis přihlašujícího národního spolku. 

 

Číslo losů 
 

Pořadí, podle kterého budou psi vyzvání k práci nebo zařazeni do skupin, se losuje. Probíhají-li zkoušky ve více skupinách, 
mohou být tyto skupiny rozhodčím z výkonu přiděleny. 

 

Vůdce psa 
• Vůdci psů musí být přítomni v době, kdy jsou ke zkoušce se svým psem vyzváni, jinak je možné, že budou 

vyloučení. 
• Během zkoušek se psi předvádí podle pořadí stanoveného rozhodčími z výkonu; psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí 

být upoutání na vodítku. 
• Jeden vůdce smí na zkouškách vést jen jednoho psa. 
• Majitel psa nesmí během práce svého psa, v případě, že jej sám nevede, ovlivňovat ani psa ani jeho vůdce. 
• Vůdce může psa před začátkem zkoušek odvolat. V tomto případě pak propadá zápisné a nárok na cenu. 
• Po zkouškách nebo během zkoušek již není možné psa odvolat.  
 
 

Vypisování zkoušek 

Vypsání zkoušek oznamují pořadatelé 12 měsíců před dnem konání zkoušek, tak aby každý členský stát WUT měl dostatek 
času oznámit zkoušky ve svém informačním zpravodaji a psi mohli být včas přihlášeni. Je třeba vzít v úvahu, že ve velkých 
národních klubech trvá výběr těchto psů určitou dobu. 

 

Přihláška musí obsahovat: 
• Jméno a adresu pořadatele, 



 

• místo pro přihlašování a termín uzávěrky přihlášek, 
• zápisné a storno poplatky, 
• druh zkoušek, 
• datum a místo konání zkoušek, 
• minimální a maximální počet připuštěných psů na jeden členský stát, 
• druh použité barvy a zakládání stop, 

 

 
Protesty 
• Protesty je možno podávat kdykoliv v průběhu zkoušek, po vyhlášení výsledků disciplíny v prostoru, kde proběhla, a to 

u příslušných skupin rozhodčích. Skupina rozhodčích je povinna oznámit protest bezodkladně vrchnímu rozhodčímu. 
• Zároveň s protestem se skládá i kauce ve výši dvojnásobku zápisného. Není-li protest uznán, propadá tato kauce ve 

prospěch pořadatele. 
• Protesty podané vrchnímu rozhodčímu a úřadujících rozhodčích jsou do kauce osvobozeny. Námitky vůči formálním 

chybám ( chyba ve spočtu, chyba v zařazení, apod.) jsou od kauce osvobozeny a mohou být podány na místě i po 
rozdělení cen. 

• Po oficiálním ukončení zkoušek již není možné námitky podávat. 
 

Rozhodčí soud 
• O protestech rozhoduje rozhodčí soud. 
• Rozhodčí soud se skládá ze třech členů, a to z vrchního rozhodčího jako předsedy rozhodčího soudu a ze dvou 

rozhodčích z výkonu, kteří na daných zkouškách posuzují, jako přísedících, z nichž jednoho jmenuje pořadatel a 
jednoho jmenuje strana účastnící se soudního sporu. Je-li přítomen úřadující president WUT, pak soudu předsedá on, v 
případě, že je uznávaným FCI rozhodčím z výkonu pro jezevčíky, vrchní rozhodčí pak nastoupí na místo přísedícího 
jmenovaného pořadatelem. Přísedící nezastupují zájmy strany, která je nominovala, ale musí protest posuzovat 
objektivně. 

• Rozhodčí soud rozhoduje podle nejlepšího vědomí a svědomí, aniž by byl vázán na určité formy. Soud rozhoduje 
v přítomnosti všech svých člunů prostou většinou hlasů. Zdržet se hlasování není přípustné. 

• Rozhodčí soud má k vyřízení protestu k dispozici: vyloučení ze zkoušek, zrušení výsledků zkoušek a odebrání již 
udělených ocenění, opakování zkoušky, zamítnutí protestu. 

• Není přípustné, aby rozhodčí soud změnil již udělené známky. 
• Proti rozhodnutí rozhodčího soudu není možné odvolání. 

 
Osvědčení o zkoušce 

O každých úspěšně složených zkouškách se pro každého psa vystavuje osvědčení. Jedna kopie osvědčení o zkoušce se 
rovněž posílá na pobočku Světové unie jezevčíků. 
 

 
Zakládáni stop 

1 .  Barvářské zkoušky bez doprovodu rozhodčích se provádí jen v honitbách se spárkatou zvěří tak, aby každý pes 
vedený na SchwPoR/20 nebo SchwPoR/40 měl práci ztíženou kžižujícími stopami. 

 
2.  Stopy se zakládají především v lese, což zahrnuje i vyskytujíc! se holiny, paseky a louky. 

3. Minimální délka stop činí 1200 kroků (1000 m) a minimální odstup jednotlivých stop v celém jejich průběhu činí 
nejméně 800 kroků. Jednotlivé stopy musí být ohraničené rozpoznatelnými přirozenými hranicemi tak, aby při 
podání řádných instrukcí bylo vyloučeno, aby vůdce přešel z jedné stopy na druhou.Průběh stop se přizpůsobuje 
přirozenému chování postřelené zvěře avšak bez vratistopy. V průběhu celé stopy se zakládají 3 dostatečně 
pobarvená lože a 3 změny směru. Změny směru nemusí být u lože. Na stopě je 5 značek, které jsou viditelné a 
zajištěné proti odvátí. Tyto značky mohou být mimo jiné listy stromů, příčné řezy z větví cca 5 cm v průměru, tříšť 
(kostí) se zbytky zvěřiny nebo bez nich aj.. Tyto značky musí být na každé stopě očíslovány jiným číslem. Barva a 
kousky zvěřiny použité k označení lože stejné jako spárky použité na tupovaných a šlapaných stopách musí být ze 
stejného druhu zvěře. 

4. Pro zakládání stop se používá jen srnčí, jelení nebo dančí barva a pro celé zkoušky barva jen z jednoho druhu 
zvěře. Barvu obstarává pořadatel. Použitý druh barvy se oznamuje při vypisování zkoušek. 

 



 

5.  Na stopu v délce 1200 kroků se použije čtvrt litru barvy. Přípustné je užití barvy, která byla za čerstva zmražena. 

6. Stopy musí být staré minimálně 20 a nebo 40 hodin. 

7. Průběh stop se stanoví určitou dobu před vlastní zkouškou. 

8. Na nástřelu musí být jasné označení čísla stopy a také barva a střiž. 

9. Stopy mohou být kapané, tupované nebo šlapané. 
 

10. Stopy se zakládají výhradně ve směru od nástřelu ke kusu, nikdy ne naopak 
 

 
Průběh zkoušek: 
1. Před začátkem zkoušek se musí konat zahajovací porada rozhodčích, aby se zajistilo řádné provedení a jednotné 
hodnocení. 
 
2. Psům přiděleným k jednotlivých skupinám rozhodčích vrchním rozhodčím se vylosuje číslo stopy. 
 
3. Před začátkem práce psa na stopě se na její konec položí kus spárkaté zvěře v přirozeném stavu nebo nevysušená deka, 
která se neschovává nepřirozeným způsobem. Nosič zvěře musí bezprostředně po uložení zvěře odstranit veškeré značky 
kromě čísla stopy. 
 
4. Poté se rozhodčí, kteří jsou u zvěře, od kusu vzdálí a skryjí se tak, aby od něj byly po větru a nemohli být ani psem ani 
vůdcem zpozorování. Vozidla, která se používají v průběhu zkoušek, se musí odstavit tak, aby je vůdce při práci na stopě 
nemohl spatřit. 
 
5. Přípustná je pouze práce jako vodič na řemeni. 
 
6. Vůdce musí vést psa na minimálně 6 m dlouhém, plně rozvinutém, řádném barvářském řemeni a řádném barvářském 
obojku. 
 
7. Rozhodčí na nástřelu obeznámí vůdce se směrem odskočení zvěře. Pak již vůdce i pes provádí práci bez jakékoliv 
asistence. Rozhodčí zaznamenají dobu započetí práce na stopě do soudcovské tabulky. 
 
8. Rozhodčí u kusu zaznamenají dobu příchodu psa a vůdce na konec stopy do soudcovské tabulky. 
 
9. Stopy si vůdci mezi sebou před začátkem zkoušek losují. 
 
 
Hodnocení práce: 
1. Každý vůdce a pes, který dojde ke kusu v průběhu stanovené doby 1 ½ hodiny a předloží minimálně dvě značky, u 
zkoušky obstál. 
 
2. Vyhlášení výsledků probíhá podle počtu předložených značek; v případě shodného počtu značek se upřednostňuje pes, 
který práci provedl v kratším čase. 
 
 
3. Diplom/osvědčení obsahuje počet předložených oznamovacích bodů a dobu, za kterou byla práce na stopě vypracována. 
 
 
Udílení titul ů: 
Vůdce, který předloží nejvyšší počet nalezených značek nebo v případě stejného počtu, dokončí  práci  v nejkratším čase, 
dostane od WUT přiznaný titul „SchwPoR-Sieger 20/40/letopočet“. 

 

 
Tento zkušební řád byl členskými zeměmi WUT vzat na vědomí a schválen na zasedání WUT 10. srpna 2001 
v Boras. 


