
STOPAŘSKÁ ZKOUŠKA FPr 1, 2, 3 
 
Nejvyšší počet bodů 100  
 
Stopařské zkoušky ve stupních 1 až 3 se skládají jen z oddílu A, SchH/VPG zkoušky 1 až 
3.  
 
ZKOUŠKA SchH/VPG 1 dělí se na: oddíl A 100 bodů oddíl B 100 bodů oddíl C 100 bodů 
celkem 300 bodů SchH/ VPG 1 oddíl "A" Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 
úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k 
vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 
bodů.  
 
Všeobecná ustanovení: Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy 
vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí 
být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) 
stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen 
do země. Psovod (=kladeč stopy) ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu 
nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře 
prosycené pachem (nejméně 30 min.). Psovod (=kladeč stopy) se zdrží krátce na 
nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny 
normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je 
pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. 
Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde 
kladeč dále ještě strana 20 několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí 
být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být 
nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně 
lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhodčí a 
doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má 
dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet). a) 
Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku 
stopy a po prvním předmětu. b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes 
může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může 
být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může 
být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k 
tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez 
přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji 
rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v 
průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na 
psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na 
stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. 
Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným 
tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při 
volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, 
může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí 
ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej 
bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s 
ním zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, 
pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. 
Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, 
položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem 
nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování 
stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu. c) Hodnocení: Pokud 
je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k 
jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes 
stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, 
ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování 
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pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes 
od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li 
pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. 
Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 
min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím 
strana 21 rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za 
nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování 
předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo 
označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů 
za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení 
jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší 
setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i 
když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek 
stopy je jeho práce ukončena. 
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