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Medzinárodný zväz farbiarov

Výkonnostná chovná známka Medzinárodného zväzu farbiarov (ISHV) garantuje všetky nižšie uvedené 
kvalitatívne vlastnosti!

Zásady pri udeľovaní a uplatňovaní výkonnostnej chovnej známky

Výkonnostná chovná známka ISHV je certifikát pre poľovný výkonnostný chov podľa ustanovení a  odporúčaní
ISHV. Nalepí sa buď do originálnej tabuľky predkov, alebo do sprievodného listu k tabuľke predkov, ktorý je
potvrdený členským klubom ISHV.

1. V súlade so stanovami ISHV nesmú byť chovné požiadavky členských klubov v rozpore s cieľmi ISHV.

2. Cieľom chovu je zachovanie a rozvoj poľovnej výkonnosti týchto oboch rás farbiarov.

3. Tento  cieľ  možno  dosiahnuť  len  dôsledným  chovom  so  zdravými,  výkonnými  psami,  ktoré  boli

preskúšané  vzhľadom  na  ich  poľovnú  schopnosť  podľa  štandardu  uloženého  v Medzinárodnej
kynologickej federácii (FCI) a ktorých forma bola hodnotená.

4. Výkonnostná chovná známka, ktorá sa udeľuje so súhlasom ISHV, garantuje dodržanie cieľov uvedených

v bodoch 1 – 3.

5. Výkonnostná chovná známka sa nalepí buď do originálnej tabuľky predkov, alebo do sprievodného listu

k tabuľke predkov, potvrdeného členským klubom. Udelením výkonnostnej chovnej známky členský klub
ISHV potvrdzuje,  že rodičovské zvieratá použité  na chov sú zdravé,  v momente nasadenia do chovu
neboli známe žiadne dedičné telesné nedostatky a že zvieratá boli preskúšané vzhľadom na ich poľovnú
výkonnosť ako aj na formu stanovenú v štandarde FCI.

6. Poľovná výkonnostná skúška orientovaná na prax s údajmi o požadovaných vlastnostiach v zmysle

ustanovení ISHV obsahuje nasledujúce minimálne požiadavky:

6.1 práca na dlhom remeni na umelej stope dlhej aspoň 1000 m a starej aspoň 20 hodín

6.1.2 stopa bez farby alebo podľa platných skúšobných poriadkov členských klubov
6.1.3 stopa použitím 1/8 litra krvi divej zvery (BGS) alebo
6.1.4 alternatívne hľadanie pozorovanej, studenej zdravej stopy kusu vysokej zvery podľa

ustanovení združenia Hirschmann (metóda poľovníckeho dvora)

6.2 údaje o predošlom hľadaní a oznamovaní
6.2.1 v spojení s prácou na remeni výkonnostnej skúšky alebo
6.2.2 prostredníctvom osobitnej skúšobnej disciplíny v rámci výkonnostnej skúšky
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6.3 údaje o povahe a správaní pri divej zvery
6.3.1 na typickej siluete diviny
6.3.2 na živej divine
6.3.3 prostredníctvom hlasného štvania a stavania počas hlavnej skúšky alebo
6.3.4 preukázaním štvania a stavania z praxe

                 6.4 Zistenie druhu hlásenia ako je hlásenie na stope alebo hlásenie pri vizuálnom kontakte 
(minimálne hlásenie pri vizuálnom kontakte) počas štvania je bezpodmienečne potrebné. 
Len štandardné hlásenie nepostačuje.

6.5 Vyjadrenie k všeobecnej povahe počas skúšky:
6.5.1 sociálne správanie voči človeku a zvieraťu a
6.5.2 prostredníctvom skúšky odolnosti voči streľbe.

7. Minimálne požiadavky výkonnostnej chovnej známky ISHV v súvislosti so zdravím

7.1 Psy nasadené do chovu musia byť preskúšané uznávaným posudzovateľom formy 

s hodnotením formy podľa veku, a to podľa formy uloženej v štandardoch FCI.

7.2 Rodičovské zvieratá musia byť vyšetrené na dyspláziu bedrového kĺbu (HD) a vyhodnotené

HDA a HDB.

7.3 Odporúča sa dodatočné vyšetrenie na dyspláziu lakťového kĺbu (ED).

7.4 Rodičovské zvieratá musia byť zdravé a nesmú mať žiadne dedičné nedostatky.

8. Národný hlavný poradca chovu overí pred spárením, že rodičovské zvieratá spĺňajú všetky chovné 

predpoklady.
To sú:

8.1 Hodnotenie formy podľa veku s minimálnym výsledkom

8.1.1. „V“ = výborný alebo

8.1.2. „VD“ = veľmi dobrý

8.1.3. vo výnimočných prípadoch pri mimoriadne výkonných psov aj „D“ = dobrý.

8.2 Vyšetrenie HD s výsledkom A = bez príznakov alebo B = prechodná forma

8.2.1 Vyšetrenie ED sa odporúča

8.3 bez dedičných chorôb

8.4 Preukázanie hlásenia

8.4.1. aspoň hlásenie pri vizuálnom kontakte počas štvania
8.4.2 hlásenie na stope uprednostňuje

8.5 len hlásenie stavania nepostačuje

8.6 Predbežná skúška/Skúška farbiara (PS/SF)

8.6.1 úspešne absolvovaná aspoň s „dobrým“ výsledkom alebo lepším

8.7 Hlavná skúška (HS) úspešne absolvovaná

8.8 Preukázanie štvania a stavania

8.8.1. v priebehu hlavnej skúšky
8.8.2. alebo osobitné preukázanie štvania a stavania z praxe s potvrdením svedka a písomným 

opisom práce psa podľa kritérií hlavnej skúšky
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8.9 Chovateľ musí byť členom členského klubu ISHV a musí dodržiavať chovný poriadok 

a odporúčania svojho klubu a odporúčania ISHV.

Ak rodičovské zvieratá spĺňajú tieto vyššie uvedené podmienky, má každé šteňa z tohto povoleného párenia 
právo na vytlačenie výkonnostnej chovnej známky ISHV na svojej tabuľke predkov.

9. Ďalšie ustanovenia v členských kluboch pre nasadenie chovných psov sú nedotknuté.

10. Členský klub ISHV naďalej potvrdzuje, že chovatelia odovzdávajú šteňatá len poľovníkom, ktorí sú 

členmi v niektorom z členských klubov ISHV a pôsobí v tom zmysle, aby bol pes nasadzovaný pri 
poľovačkách pri dohľadávaní.

11. Chovatelia majú zakázané akokoľvek podporovať obchodovanie so psami mimo členských klubov ISHV.

12. ISHV odmieta chov zameraný čisto na vzhľad.

13. Odovzdávanie šteniat do iných chovných oblastí sa uskutoční len po vzájomnej dohode príslušných 

hlavných poradcov chovov. Bez tejto dohody šteňa/pes nedostáva výkonnostnú chovnú známku.

14. Výkonnostná chovná známka sa nachádza výlučne u hlavného poradcu chovu, resp. vedúceho chovu 

členských klubov. Duplikáty sa nesmú vyhotovovať. Len zodpovedný hlavný poradca chovu/vedúci 
chovu smie umiestniť známku do tabuľky predkov, resp. na sprievodný list k tabuľke predkov.

15. Poradové čísla známok sa musia registrovať.

16. Za členské združenia, ktoré nie sú uznané FCI, zodpovedajú osoby zodpovedné za chov v ISHV.

17. V prípade zneužitia môže vedenie ISHV žiadať o vrátenie výkonnostných chovných známok.

Podpisy:

(zástupca vedenia ISHV) Dátum (Hlavný poradca chovu/vedúci chovu členského klubu)

Udeľovanie a uplatňovanie výkonnostnej známky ISHV zodpovednými národnými chovateľmi klubov ISHV
Vydávajú vedúci chovov kmeňových klubov, klub Hirschmann e.V. a Klub pre bavorských horských farbiarov
© ISHV – Medzinárodný zväz farbiarov Stav: platné od 01.01.2018


