
   

Derby víťaz lesa 2016 

Sobota (28.5.2016) 03:30, dŕn-dŕn dŕn-dŕn. Nič nezvyčajné pre  poľovníka. Beriem Bellu, flintu, 
klobúk a ďalšie nutnosti a vyrážam. Nie však do lesa, ani do poľa. Dnes smer Nové Zámky na 2. ročník 
súťaže O pohár primátora mesta s názvom Derby víťaz lesa 2016. Súťaž organizuje Slovenský športový 
klub retrieverov, trvá 2 dni a pozostáva z Farbiarskych a Lesných skúšok retrieverov, ktoré prebiehajú 
podľa platného skúšobného poriadku Slovenskej poľovníckej komory. Obe skúšky obsahujú prácu na 
pofarbenej stope a oprávňujú psa k dohľadávaniu srnčej zveri. Derby víťazom lesa sa stáva retriever, 
ktorý obe skúšky absolvuje v I. cene a získa najvyšší súčet bodov. Zároveň so skúškami pre retrievery 
prebiehajú, mimo súťaže o pohár, farbiarske a lesné skúšky pre malé plemená. 

Bella zatiaľ nemá poľovnú upotrebiteľnosť na  srnčiu zveri a bol by som rád, aby zúročila naše 
tréningy a mohla ma oficiálne  sprevádzať v nadchádzajúcej sezóne. Verím jej, no podľa predpovede 
počasia, to pre nás z hôr, bude dusný víkend na dolnej zemi. 

Prichádzame, vítame sa s priateľmi z klubu i s novými tvárami. Lesopark Berek nás zdraví 50-timi 
odtieňmi májovej zelenej pohojdávajúcej sa v miernom vetre.  Na Farbiarske skúšky nastupuje 9 
retrieverov a 3 jazvečíky. Oficiálne zahájenie. Žrebovanie. Ťahám číslo 1.  

V úvodnej disciplíne Odloženie nechávam Bellu na voľno. Zvláda to predpisovo za 4. 

Bella a aj ostatné retrievery idú na farbe pracovať ako vodiči. My, vzhľadom na žreb, prví. Keď sa 
po pár metroch v poraste, Bella vydá po parádne vychodenej cestičke a dlhšie nevidím farbu, tuším 
zradu, no a keď zbadám na cestičke odstavený bicykel, tak viem, že sme v ..edľa (na nesprávnom mieste).  

- „Pán vodič, vráťte sa.“ Odfúknem, poťahám Bellu sa ucho, zaškúlim na ňu: - „Nie bicykel, srnca 
hľadaj!“ Po náprave ide chvíľu dobre, no za križovatkou s ďalšou turistickou cestičkou ju opäť musím 
opraviť. Potom už ide ako sa patrí až k srncovi.  

- „Pán vodič, nech sa páči zálomky za úspešnú dohľadávku pre vás i pre psa, no mali ste 2 opravy a 
máte o 2 stupne zhoršenú známku.“  Poďakujem a moje  podvedomie mi čosi pošepká o cyklistickom 
zelenom tričku a chalanovi zo Žiliny, ktorého len tak ľahko dajaký defekt nezlomí. 

Pri posliedke má pes na voľno najprv nasledovať zakrádajúceho sa vodiča, ktorý približne po 20 
krokoch psa odloží, odkráča ďalších  20 krokov, psa tichým posunkom privolá a opäť odloží. Potom od 
psa odíde a vystrelí. Pes má zostať ticho v odložení, až kým sa k nemu vodič nevráti. Naša sobotňajšia 
posliedka vyzerala nasledovne: Bellu zaradím za seba a po 20 krokoch odložím. Odkráčam, obzriem sa a 
kývnem na ňu. Nič a opakovane nič. Čo s ňou? Ako ju zdvihnúť? Poľovnícky cit mi velí byť potichu. 
Odcúvam k Belle, pohladením ju zdvihnem, urobíme 2-3 kroky, odložím ju, teraz v sede a odkráčam. Bella 
ma sleduje, no na moje kývanie nereaguje. Tak opäť k nej zacúvam a zoberiem ju, nech ma nasleduje aj 
druhých 20 krokov, potom nechám Bellu zaľahnúť a zvyšok posliedky už zvládame predpisovo. Po 
príchode k rozhodcom si vypočujem nelichotivý verdikt; hodnotia nás známkou 1.  

- "Ach Bella, v odložení si skutočne jednička." 

Víťazom Farbiarskych skúšok retrieverov sa stáva Ivan Ilavský so sučkou Abbey, druhá je Hela 
Saganová s minuloročným Derby víťazom Móricom a v I.cene absolvuje skúšky ešte Ladislav Berecz s 
mladým labradorom. Ďalší sú v II.cene, len ja s Bellou v III. 

Cesta domov. Kopec myšlienok o tom „kde soudruzi z endéer udelali chybu?“ Pri tradičnej 
prestávke na Kremnických Baniach si na záver prisadnem k Belle do kufra auta a máme „pohovor 
v šatni“. Ak nepochopí ona mňa, nespĺňa štandard plemena, ktorý popisuje goldena ako inteligentného 
psa. Ak nepochopím ja ju,  v nedeľu nás hanba neminie. Cieľ, poľovnú upotrebiteľnosť na srnčiu zver, 
máme splnený, ale .. – „Beli, zajtra ideme na to. A s úsmevom.“ 

  



   

V nedeľu na Lesné skúšky nastupuje 7 retrieverov a 1 jazvečík. Náš žreb v skupine retrieverov má 
číslo 7; na stopu pôjdeme poslední.  

Začíname Odložením na voľno,  takže za 4  Posliedka za 4  Pofarbená stopa, chvíľu bez úsmevu, 
a tak na konci s napätím hľadím na rozhodcu. On na mňa. Ticho prerušuje Bella šteknutím a sama sa 
chytá iniciatívy zahlásiť úspešnú dohľadávku. Dostávame 4  Vodenie na remeni za 4  Vlečka srstnatej 
opäť za 4  Poslednú disciplínu, sliedenie s dohľadávkou pohodenej srstnatej a pernatej zveri  stíhame za 
4:41, t.j. tesne v časovom limite 5 minút na 4-ku  

- „Áno Beli, áno. Dnes sme úspešní, darilo sa nám i šťastie nám prialo. Ty potvora, ty si to dnes dala 
na čisté 4-ky. A vyhrala la-la-la. Poď, dnes budeme na bedni. Máš VOĽN!“ 

Hela s Móricom mali na nedeľnej farbe problémy a v súťaži o Derby víťaza lesa ostali len Ivan 
Ilavský a Ladislav Berecz. Po konečnom spočítaní, Pohár primátora mesta Nové Zámky získal a Derby 
víťazom lesa 2016 sa stal Ivan, ktorý zvíťazil o 2 body nad Laci-báčim. Sláva víťazom,  česť zúčastneným. 
Vďaka rozhodcom. Veľká chvála organizačnému tímu. Mne osobne sa páčilo ako absolvovala skúšky 
goldenka Bona vedená Adelou Belanovou. 

Sponzorom podujatia bolo mesto Nové Zámky a firma Royal Canin. 

Slovenský športový klub retrieverov je jedným z 3 záujmových klubov, organizačných zložiek 
Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorých členovia sa venujú  retrieverom. Klub združuje ľudí verných 
práci poľovných psov v podmienkach našich revírov a jednou z jeho ostatných aktív je žiadosť 
nadriadeným orgánom, aby aj Lesné skúšky retrieverov, patrili medzi skúšky, za ktoré je možné 
retrieverovi vystaviť Medzinárodný pracovný certifikát i udeliť titul CACT, keďže aj ony obsahujú disciplíny 
prinášania a aj ony sú jednou z podmienok účasti na Všestranných skúškach retrieverov. 

Poľovníctvu a poľovníckej kynológii zdar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušan Kollárik, 1.6.2016 


