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ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA VYHLEDÁNÍ STOPY  

Nejvyšší počet bodů    100 bodů 

Cvik označení    20 bodů  

Sledování stopy    50 bodů  

Předměty 3 x 10 bodů   30 bodů  

 

Doba vypracování: 15 minut, vlastní stopa cca 600 kroků, 30 minut stará, 2 lomy přizpůsobené terénu, 3 

předměty psovoda do velikosti boty, stopovací šňůra 10 metrů nebo stopa na volno, začátek stopy je označen.  

Všeobecná ustanovení  

Psovod smí používat jen předměty s dostatečným množstvím pachu, které nepřekračují udanou velikost a barvou 

se podstatné neliší od terénu. První předmět je na prvním úseku, druhý na druhém úseku a třetí na konci stopy. 

Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Psovod (kladeč) nesmí narušovat povrch terénu, ani 

zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.  

Vzdálí-li se psovod od stopy více než 10 metrů, je práce psa rozhodčím ukončena. V těžkém terénu může 

rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá-li rozhodčí přesvědčení, že pes 

není schopen samostatně na stopě pokračovat.  

Zvukový povel  

Zvukový povel pro „stopování". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostné 

chválení i další zvukové povely pro stopování jsou rovněž povoleny.  

Cvik označení  

Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování. Osoba, na kterou se označení provádí, se musí 

dostat na místo označení tak, aby ji pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k označení a vyšle 

jej jediným zvukovým a pokynovým povelem k osobě, která sedí nebo leží viditelně ve vzdálenosti 30 metrů. Pes 

musí osobu zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Psovod hlásí označení. Podle způsobu označení - buď jde 

psovod na pokyn rozhodčího k osobě, nebo je psem k této osobě doveden. Psovod odloží psa 3 metry vedle 

místa nalezené osoby a sám jde přímo k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde 

pro svého psa a odhlásí se u rozhodčího. Pokud je způsob označení ovlivňován psovodem nebo ukrytou osobou, 

je cvik hodnocen O body.  

Práce na stopě  



Na pokyn podává psovod se svým psem hlášení rozhodčímu. Před vypracováním, při uvádění a během celé 

stopy nesmí být pes ovlivňován. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů i při sledování 

stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned a přesvědčivě zvednout nebo 

označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodovi. Pokračovat s 

předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě 

nebo vestoje (také střídavě). Označil-li pes předmět, jde psovod k němu a zvednutím nalezeného předmětu do 

výšky oznamuje, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracováni stopy. Po ukončení práce na 

stopě musí nalezené předměty předat rozhodčímu. Po skončení stopy se psovod se svým psem odhlásí 

rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.  

 

ODDÍL B - POSLUŠNOST A DOVEDNOST  

Nejvyšší počet bodů      100 bodů 

Cvik 1:  Ovladatelnost na vodítku    10 bodů  

Cvik 2:  Ovladatelnost bez vodítka    15 bodů  

Cvik 3:  Chůze po nepříjemném materiálu   10 bodů  

Cvik 4:  Volno s přivoláním    10 bodů  

Cvik 5:  Průchod skupinou osob    10 bodů  

Cvik 6:  Překonání 3 různých překážek    15 bodů  

Cvik 7:  Překonání dřevěné kladiny    10 bodů  

Cvik 8:  Nesení psa a jeho předání    10 bodů  

Cvik 9:  Odložení při vzdálení se psovoda   10 bodů  

 

Všeobecná ustanovení  

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku vydává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně 

a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s 

kolenem psovoda.  

Prováděcí ustanovení  

• Ovladatelnost na vodítku 10 bodů  

Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Psovod se svým psem na 

vodítku jde k rozhodčímu,psa posadí a představí se. Vodítko je drženo v levé ruce, volně prověšené. Na 

zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat 

tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si 

samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i 

pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden 

čelem vzad. Zastavování se provádí dvakrát. Při posledním zastaveni se odepíná vodítko.  



• Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů  

Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Na zvukový povel k „chůzi" 

musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou 

byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. 

Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je 

chybné. Provádí se krokem jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí 

jednou. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvráceni pozornosti psa, se dvakrát vystřeli (ráže 6-9 

mm) a použije se hluk motoru. Pes se musí chovat lhostejně. Projeví-li se pes při střelbě nebo hluku 

bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud pes projeví útočnost, je to podmínečně chybné, pokud je ještě 

ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a 

střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.  

• Chůze po nepříjemném materiálu 10 bodů  

Překážka: Na ploše 3x3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, 

suť nebo podobný materiál. Zvukový povel: k „chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní 

postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam 

a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se 

psem základní postoj 

• Volno s přivoláním 10 bodů  

Zvukový povel: pro „volno a přivoláni". Psovod ze základního postoje, aniž by měnil svou pozici, dává 

svému, psovi na pokyn rozhodčího volno. Jakmile se pes vzdáli od něho nejméně 10 m, přivolá jej na 

pokyn rozhodčího libovolným zvukovým povelem k sobě.Pes musí rychle a radostně přijít k psovodovi.  

• Průchod skupinou osob 10 bodů  

Zvukový povel: k „chůzi". Na pokyn rozhodčího prochází psovod s neupoutaným psem skupinou 

pohybujících se osob, která je tvořena nejméně čtyřmi osobami. Nejméně 1x se psovod ve skupině 

zastaví.  

• Překážky 15bodů  

Zvukový povel: k „chůzi", ke „skoku“. Pes je odváděn zvukovým povelem k „chůzi" postupně ke třem 

přirozeným překážkám. Jako překážky může být použito například keře, sudu nebo trámu o výšce 

nejméně 0,4 m a nejvíce 0,8 m. Na povel ke „skoku" musí pes překážku překonat volným skokem, nebo 

šplhem. Psovod jde podél překážek současně se psem.  

• Překonání pevné dřevěné kladiny 10 bodů  

Zvukový povel: k „chůzi". Pes je přiveden k pevné dřevěné kladině s náběhem. Kladina má být asi 4,5m 

dlouhá, 0,4 m vysoká a nejvíce O 4 m široká. Na zvukový povel k "chůzi" musí pes klidně a jistě přejít po 

náběhovém prkně a kladině. Psovod jde normálním krokem podél kladiny.  



• Nesení psa a jeho předání 10 bodů  

Zvukový povel: pro „přivolání" a „k zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze 

země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi 

nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa 

přivolá, zaujme základní postoj a připne si psa na vodítko. Pokud je druhou osobou psovod, pak musí 

pes na místě, kde byl postaven, vyčkat až se psovod vzdálí od něho na 10 m. Pak si jej přivolá a zaujme 

s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani pomocným osobám projevit útočnost.  

• Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů  

Zvukový povel: pro „odložení", „posazení". Před zahájením provádění cviků jiným psem, odloží psovod 

svého psa zvukovým povelem k „odložení" na místo určené rozhodčím, a to bez vodítka, aniž by u něho 

zanechal jakýkoliv předmět. Psovod odejde od psa nejméně 30 kroků a zůstane stát otočen ke psu. Pes 

musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem klidné ležet po dobu předvedeni cviků 1 až 8 jiným psem. V 

průběhu cviku 5 jiného psa se zařazuje psovod mezi skupinu osob. Po ukončení cviku 5 jde psovod opět 

samostatně na své původní místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se po jeho 

pravé straně. Na další pokyn rozhodčího si na zvukový povel psovoda k „posazení" pes rychle a přímo 

sedá.  

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.  

 


