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VŠEOBECNÁ  ÁST 

Platnost 

Tento zkušební #ád obsahuje vybrané zkoušky národního zkušebního #ádu 
n!meckého kynologického svazu (VDH). Je vydáván za ú elem obohacení zkouškové 
 innosti sportovní kynologie $R a pro p#ípadné využití chovatelskými kluby $KS.  

Vstupuje v platnost dne 1. 1. 2006. Jeho vydavatelem a garantem je $eský 
kynologický svaz. Od uvedeného data nahrazuje zkušební #ád $KNO, který se tímto 
ruší. V postupových stupních zkoušek na n!j p#ímo navazuje. 

Všeobecné zásady 

Zkouškové akce a sout!že mají sloužit dv!ma cíl"m. Na jedné stran! složením 
zkoušky prokazují jednotliví psi zp"sobilost pro sou asný ú el svého použití, na druhé 
stran! pak v #ízeném chovu mají zkoušky p#ispívat k zachování, p#ípadn! ke zvyšování 
zdraví a výkonnosti ps", ve smyslu pracovních schopností od jedné ke druhé generaci. 
Složení zkoušky platí také jako d"kaz chovné zp"sobilosti psa.  

Všechny zkouškové akce ve vztahu ke svému provád!ní i chování ú astník" 
podléhají všeobecným sportovním zásadám. Obsah zkušebního #ádu je pro všechny 
ú astníky závazný. Všichni ú astníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. 

Po#ádání zkoušek musí odpovídat celému stupni zkoušky. V rámci jedné akce platí 
úsp!šné složení celého stupn! zkoušky jako výkonnostní zna ka. Výkonnostní zna ky 
jsou uznávány všemi kynologickými subjekty v $R v rámci $MKU. 

Zkouškové období 

Zkoušky mohou být organizovány v pr"b!hu celého roku, mimo m!síce prosince, 
ledna a února, pokud to dovolí pov!trnostní podmínky a není ohrožena bezpe nost 
a zdraví lidí i zví#at. Jinak musí být zkoušky odloženy. Rozhodnutí p#ísluší rozhod ímu 
z výkonu. 

Závody bez zápisu výcvikové zna ky v oddílu B a C sm!jí být organizovány 
po celý rok. 

Zkoušky lze konat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna. Tato 
zásada se nevztahuje na akce po#ádané v rámci kynologických tábor" nebo soust#ed!ní, 
za p#edpokladu, že delegující orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhod ího. 

Organizace zkoušek / vedoucí zkoušek  

Zkouškové akce se konají dle pokyn", které vydává $KS a MSKS.  
V t!chto pokynech jsou stanoveny termíny i obsah žádostí o konání zkouškových 

akcí, jakož i dokumenty, které se p#i hlášení, pr"b!hu a ukon ení akcí zpracovávají. 
Po#adatelem akce m"že být pouze právní subjekt, za len!ný do $KS nebo MSKS 

(ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajiš%uje. 
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Akcí se mohou zú astnit psovodi: 
a) ob ané $R -  lenové organizací a svaz" za len!ných do $MKU 
b) ob ané jiných stát" -  lenové zahrani ních organizací a svaz" za len!ných 

do FCI. 
$lenství nutno prokázat p#ed zahájením akce platným  lenským pr"kazem. Za ú ast 

na akci vybírá po#adatel na úhradu náklad" startovné, jehož výši sám stanoví. 
Každá akce se zahajuje nástupem všech ú astník". Rozhod í zde vyhlašuje 

harmonogram akce, pro který se rozhodl po domluv! s vedoucím. Rovn!ž i ukon ení 
akce se provádí nástupem všech ú astník", p#i kterém rozhod í provede její 
vyhodnocení. 

P#i nezajišt!ní odpovídajících cvi ebních prostor", ná#adí, pom"cek nebo 
pomocník" po#adatelem dle zkušebního #ádu, rozhod í posuzování daného stupn! 
zkoušek ukon í, p#ípadn! je nezahájí. 

Za organiza ní  ást zkouškové akce je odpov!dný vedoucí zkoušek. Plní, kontroluje 
a dohlíží na všechny pot#ebné práce k p#íprav! a po#ádání zkouškové akce. Musí 
zabezpe it nerušený pr"b!h akce a po celou dobu po#ádání zkoušek být k dispozici 
rozhod ímu. 

Vedoucí zkoušek nesmí p#edvád!t psa nebo plnit jiné funkce. 

Povinnosti vedoucího zkoušek: 

− zajistit všechny souhlasy k po#ádání zkoušek  
− p#ipravit termín zkoušek a v dané lh"t! zažádat o delegaci rozhod ího 
− p#ipravit a mít k dispozici odpovídající terény pro kladení stop  
− p#ipravit a mít k dispozici pot#ebné pom"cky, pomocníky, po#adatele, klade e stop 

a figuranty  
− p#ipravit všechny písemné doklady ke zkouškám (výsledkovou listinu ú astník", 

 lenské pr"kazy psovod")  
− p#ipravit výkonnostní pr"kazy ps", pr"kazy p"vodu ps", o kovací pr"kazy ps" 

a pokud je to pot#eba, také doklad zákonného pojišt!ní odpov!dnosti 
Vedoucí zkoušek musí nejmén! 3 týdny p#ed akcí sd!lit rozhod ímu místo 

a za átek akce, popis p#íjezdu, druhy zkoušek a po ty p#ihlášených ps". Pokud toto 
opomene, má delegovaný rozhod í právo od svého závazku odstoupit. Figuranti 
a klade i cizích stop nesm!jí na akcích vystupovat jako psovodi a nesm!jí provád!t 
funkce pro své psy nebo pro psy  len" rodiny (viz odst. Rozhod í).  

Rozhod!í  

K posuzování akcí dle tohoto zkušebního #ádu jsou rozhod í delegováni $KS a 
MSKS. Tyto  svazy též ur ují termíny a zp"sob delegace, její zm!ny a odvolání, 
zrušení nebo p#eložení akce. P#i delegaci více rozhod ích na jednu akci je ur ován 
jeden jako hlavní rozhod í. 

Jeden rozhod í smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddíl". 
Zkoušky odpovídají následujícím po t"m oddíl": 
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BH (zkouška doprovodného psa) odpovídá 2 oddíl"m 
SchH/ VPG A  (poslušnost, obrana)  odpovídá 2 oddíl"m 
FPr stupe& 1, 2, 3  (vypracování stopy SchH /VPG l, 

2, 3)  
každá odpovídá 1 oddílu 

SchH/VPG 1, 2, 3  (všestranné zkoušky 1 – 3)  každá odpovídá 3 
oddíl"m 

FH 1, FH 2  (pachové práce 1 - 2)  každá odpovídá 3 
oddíl"m 

Pro po#ádání velkých akcí mohou být stanoveny zvláštní p#edpisy. Rozhod í nesmí 
posuzovat na akci svého psa, rovn!ž i psy v držení  len" rodiny. Za rodinu se pro tyto 
ú ely považují manžel nebo druh, d!ti, rodi e a p#ípadn! další osoby, žijící 
s rozhod ím ve spole né domácnosti. Z tohoto ustanovení jsou vyjmuty výb!rové 
sout!že a mistrovství, na které je rozhod í delegován $KS nebo MSKS.  

Rozhod í nesmí svým chováním práci ps" rušit ani ovliv&ovat. Rozhod í 
zodpovídá za p#esné dodržování ustanovení platného zkušebního #ádu. Je oprávn!n 
zkoušku ukon it, není-li dodržován zkušební #ád  i nejsou-li dodržovány jeho pokyny. 
V tomto p#ípad! zašle zprávu delegujícímu orgánu.  

Rozhodnutí rozhod ího je kone né a nenapadnutelné. Jakákoliv kritika jeho 
posudku m"že mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, p#ípadn! 
disciplinární #ízení. V od"vodn!ných p#ípadech stížnost (protest), která se netýká 
vlastního posudku, ale porušení ustanovení zkušebního #ádu rozhod ím, musí být jím 
#ešena p#ímo v pr"b!hu akce. Nedojde-li ke shod!, je podána delegujícímu orgánu 
písemnou formou do osmi dn" podepsanou rozhod ím, st!žovatelem a dalším sv!dkem 
prost#ednictvím vedoucího zkoušek. Rozhodnutí o stížnosti p#ísluší výcvikové komisi 
$KS, MSKS. 

Nad stanovený nejvyšší po et ú astník" (ps") na akci m"že výjime n! být 
p#ipušt!na ú ast jednoho národního rozhod ího (z výkonu nebo exteriéru) s jedním 
psem. 

Rozhod í m"že p"sobit jako klade  cizích stop, nikoliv jako figurant.  
Rozhod í smí posoudit jen psovody se psy k akci v as p#ihlášené, kte#í se zú astnili 

zahájení akce, u nichž se kontrolou p#edem p#esv!d il o platnosti  lenských pr"kaz". 
Rozhod í má právo po dohod! s psovodem a vedoucím zkoušek dále již 

neposuzovat další oddíl zkoušky u psa, který v p#edchozím oddílu nedosáhl pot#ebný 
po et bod" k zadání výcvikové zna ky (neplatí p#i sout!žích). 

Po#adatel má povinnost uhradit delegovaným rozhod ím, p#ípadn! i ur eným 
pomocník"m, náležitosti podle sm!rnic (posuzovné, stravné, jízdné) a to i v p#ípad!, 
kdy došlo k odvolání akce v dob! jejího zahájení nebo rozhod í nebyli o jejím odvolání 
informováni. 

Ú!astník zkoušek 

Ú astník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzáv!rky p#ihlášek. 
Podáním p#ihlášky se ú astník zavazuje k úhrad! startovného. Nem"že-li se 
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z jakéhokoliv d"vodu dostavit, musí toto neprodlen! sd!lit vedoucímu zkoušek. Každý 
ú astník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zví#at, platící v míst! 
konání akce. Každý ú astník se musí pod#ídit pokyn"m rozhod ího a vedoucího 
zkoušek. Ú astník zkoušek musí svého psa p#edvád!t bezzávadným sportovním 
zp"sobem. Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledk" (rozdílením cen) a p#edáním 
doklad".  

Rozhod í je oprávn!n, i proti názoru psovoda, vylou it ze zkoušky psa zran!ného 
nebo ve svých výkonech omezeného. V tomto p#ípad! následuje do výkonnostního 
pr"kazu psa zápis "nedostate n! - ukon ení pro zran!ní". Pokud psovod sám se psem 
dále nepokra uje pro viditelné zran!ní nebo p#edloží dosv!d ující veterinární 
potvrzení, následuje zápis "ukon ení pro zran!ní". P#i nesportovním chování, 
p#estupcích proti zkušebnímu #ádu, proti pravidl"m ochrany zví#at  i dobrých mrav" 
je rozhod í oprávn!n diskvalifikovat psovoda z akce. V každém p#ípad! je nutno 
takové p#ed asné ukon ení zkoušky se zd"vodn!ním poznamenat do výkonnostního 
pr"kazu psa. Dosud získané body se nezadávají.  

V pr"b!hu celé zkoušky musí mít psovod u sebe vodítko na psa, který 
je neupoutaný. To zárove& vyžaduje, aby pes neustále nosil jednoduchý, jedno#adý, 
voln! p#iléhající #etízkový obojek, který není nastaven na stahování. Jiné, p#ípadn! 
p#ídavné obojky (kožené, proti klíš%at"m a jiné) nejsou v pr"b!hu zkoušky dovoleny. 
Vodítko m"že být nošeno skryt! nebo zav!šené z levého ramene na pravý bok. 
Zvukové pokyny jsou normáln! vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány 
v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou  innost musí být ale stejné.  

Pokud se v jednom stupni zkoušek zú astní více ú astník", je o jejich po#adí 
rozhodnuto losem. 

Psovod se psem podává rozhod ímu hlášení p#i nástupu ke každému oddílu 
zkoušek a p#i jeho ukon ení. Výjimku tvo#í jen zahájení oddílu C. 

Psovod hlásí v základním postoji rozhod ímu jméno své i psa a p#ipravenost 
k zahájení nebo ukon ení oddílu. 

Podmínky ú!asti 

V den konání zkoušek musí mít pes ukon ený p#edepsaný v!k.  
BH (zkouška doprovodného psa)  15 m!síc" 
SchH/VPG A  (poslušnost, obrana)  18 m!síc" 
FPr 1, 2, 3  (pachové práce SchH/VPG 1, 2, 3) 15 m!síc" 
SchH/VPG 1  (všestranná zkouška 1 stupe )  18 m!síc" 
SchH/VPG 2  (všestranná zkouška 2 stupe )  19 m!síc" 

SchH/VPG 3  ( všestranná zkouška 3 stupe )  20 m!síc" 
FH 1  (zkouška psa stopa!e 1 stupe )  18 m!síc" 
FH 2  (zkouška psa stopa!e 2 stupe )  20 m!síc" 

Psovod se m"že v jeden den zú astnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné 
zkouškové akci m"že jeden psovod p#edvád!t nejvíce dva psy. V jeden den m"že být 
jeden pes p#edvád!n pouze na jednu zkoušku. Každý stupe& zkoušky m"že být 
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libovoln! opakován. Zkoušky FPr 1-3, SchH/VPG 1-3, FH 1-2 se skládají 
od nejnižšího stupn! k vyššímu (1 až výše ).  

K vyššímu stupni zkoušky m"že být pes, s ohledem na sv"j v!k, p#edveden 
po úsp!šn! složené nižší zkoušce. U zkoušek SchH/ VPG se pro postup k vyšší zkoušce 
2-3 vyžaduje v oddíle „C“ dosažení minimáln! 80 bod" v nižší zkoušce. Po úsp!šn! 
složeném stupni zkoušky m"že být pes p#edveden na zkoušku stejného nebo vyššího, 
nikoliv však nižšího stupn!. Háravé feny jsou p#ipušt!ny ke všem zkouškovým akcím, 
musí však být drženy odd!len! od ostatních ú astník" zkoušek. K p#ezkušování 
nastupují v oddíle A dle  asového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na záv!r 
zkouškové akce. B#ezí a kojící feny nejsou ke zkouškám p#ipušt!ny. Nemocná 
a z nákazy podez#elá zví#ata jsou ze všech zkouškových akcí vylou ena. 

Nejnižší po et ps" na jedné zkouškové akci je stanoven na 5. 
Ke zkouškám mohou nastoupit psi všech plemen i bez PP. Pes musí být schopný 

po t!lesné i povahové stránce splnit veškeré požadavky p#íslušné zkoušky zkušebního 
#ádu. 

Z ú!asti jsou vylou!eni psi s kupírovanýma ušima. 

Prov"rka chování psa k cizí osob" 

P#i za átku každé zkoušky podrobuje rozhod í psa prov!rce chování k cizí osob!. 
Sou ástí prov!rky "chování psa k cizí osob!" je i prov!#ení jeho identity (kontrola 
tetovacího  ísla,  ipu, atd.).  

Vlastníci  ipovaných ps" musí zajistit možnost identifikace. Psi, kte#í p#i prov!rce 
chování k cizí osob! neobstojí, jsou z ú asti na zkoušce vylou eni, pop#ípad! 
diskvalifikováni.  

Z tohoto d"vodu sleduje rozhod í chování psa k cizí osob! po celou dobu zkoušky. 
P#i zjišt!ní povahové slabosti je rozhod í povinen takového psa ihned diskvalifikovat.  

Diskvalifikace s uvedením povahové slabosti musí být zaznamenána 
ve výkonnostním pr"kazu psa.  
Provád!ní prov!rky chování psa k cizí osob! : 
1. Prov!rka se provádí v b!žném prost#edí, bez mimo#ádných rušivých vliv", 

na míst! pro psa neutrálním. 
2. Zú astn!ní psi jsou rozhod ímu p#edvád!ni jednotliv!. 
3. Pes je p#edvád!n upoutaný na obvyklém vodítku. Vodítko je drženo voln!. 
4. Rozhod í se musí zdržovat jakýchkoliv dráždivých pohyb". Dotknouti se psa mu 

není dovoleno. 
Posuzování : 
a) kladné chování psa: pes se p#i prov!rce chová neutráln!, sebev!dom!, jist!, pozorn!, 

temperamentn!, nebojácn! 
b) p#ípustné chování psa: pes se chová trochu t!kav!, lehce podrážd!n!, lehce nejist!, 

tito psi mohou být p#ipušt!ni ke zkoušce, musí být ale v jejím pr"b!hu sledováni. 
c) záporné chování psa, p#ípadná povahová slabost: pes se chová bázliv!, nejist!, plaše, 

reaguje na st#elbu, je nezvladatelný, kousavý, úto ný (diskvalifikace). 
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Hodnocení 
Hodnocení p#edvád!ných výkon" se provádí známkami a body. Známka a k ní 

p#ináležející body musí odpovídat p#edvedeným cvik"m. 
Bodová tabulka 

Po et 
bod" 

Výborn! 
Velmi 
dob#e 

Dob#e 
Uspokoji
v! 

Nedostate -n! 

5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0-0 
10,0 10,0 9,5-9,0 8,5-8,0 7,5-7,0 6,5-0 
15,0 15,0-14,5 14,0-13,5 13,0-12,0 11,5-10,5 10,0-0 
20,0 20,0-19,5 19,0-18,0 17,5-16,0 15,5-14,0 13,5-0 
30,0 30,0-29,0 28,5-27,0 26,5-24,0 23,5-21,0 20,5-0 
35,0 35,0-33,0 32,5-31,5 31,0-28,0 27,5-24,5 24,0-0 
70,0 70,0-66,5 66,0-63,0 62,5-56,0 55,5-49,0 48,5-0 
80,0 80,0-76,0 75,5-72,0 71,5-64,0 63,5-56,0 55,5-0 
100,0 100,0-96,0 95,5-90,0 89,5-80,0 79,5-70,0 69,5-0 

Procentní propo et: 
Známka Zadáno bod" nebo odpo et bod" 
Výborn! nejmén! 96 % až - 4% 
Velmi dob#e = 95 - 90 % - 5 až 10 % 
Dob#e = 89 - 80 % -11 až 20 % 
Uspokojiv! = 79 - 70 % -21 až 30 % 
Nedostate n! mén! než 70 % -31 až 100 % 

P#i celkovém hodnocení oddíl" mohou být zadávány pouze celé body. Naproti tomu 
u jednotlivých cvik" se m"že hodnotit p"lbody. Pokud kone ný sou et oddíl" 
nevykazuje po etn! celé body, je dle celkového dojmu p#íslušného oddílu zaokrouhlen 
nahoru neb dolu.  

P#i rovnosti bod" rozhoduje vyšší po et bod" v oddíle C. Pokud i tyto body jsou 
stejné, rozhoduje vyšší po et bod" v oddíle B. Výsledky, které jsou shodné ve všech 
t#ech oddílech, jsou #azeny rovným dílem. 

Diskvalifikace  

1) Celková diskvalifikace. 
a) Opustí-li pes v pr"b!hu zkoušky psovoda a nep#ijde-li ani na t#etí povel. 
b) Když pes v pr"b!hu zkoušky napadne a kousne jakoukoliv osobu, psa nebo 

kousne figuranta mimo ochranný rukáv. 
c) P#i nesportovním chování psovoda, p#estupku proti zkušebnímu #ádu, proti 

pravidl"m na ochranu zví#at  i proti dobrým mrav"m. 
P#i celkové diskvalifikaci se do této doby získané body odebírají. Do výkonnostního 
pr"kazu se nepíše ani známka ani body, ale napíše se záznam o diskvalifikaci. 

2) Diskvalifikace  áste ná. 
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a) Neodevzdání aportu nebo až po použití fyzického p"sobení. 
b) Pes p#i obran! selže 
c) Pes po op!tovném vyslání k maket! v"bec nevyb!hne nebo nez"stane 

u figuranta. 
d) Pes se vzdálí v jakékoli  ásti od figuranta na více než 10 krok" nebo psovod 

použije k setrvání u figuranta jakéhokoliv ovlivn!ní (hlasové, pokynové, 
pohyb t!lem nebo jeho  ástí, atp.) 

e) Pes se v maket! zakousne a drží do p#íchodu psovoda, nepustí ani na povel pro 
odvolání nebo pustí až po použití jakéhokoliv povelu. 

f) Pes u cviku pokus o út!k figuranta 
- Provede zadržení jen p#i použití povelu psovoda 
- Vyrazí p#ed pohybem figuranta a napadne jej 
- Nezadrží figuranta do vzdálenosti 20 krok" 

g) Pes nepustí figuranta ani na druhý dodate ný zvukový povel nebo pustí až 
na další jakékoliv p"sobení psovoda na psa. 

h) Pes po pušt!ní napadne a drží, po p!ti vte#inách je diskvalifikován a to 
i v p#ípad!, že pustí po jakémkoliv p"sobení psovoda. 

i) Pes p#i zadním doprovodu napadne figuranta p#ed zahájením cviku p#epad 
p#i doprovodu. 

j) Pes p#i zadním doprovodu p#edejde psovoda tak, že jeho blízkost u figuranta 
znamená prakticky znemožn!ní plnohodnotného útoku figuranta. 

Odebírají se do této doby získané body p#íslušného oddílu a do výkonnostního 
pr"kazu psa se napíše nehodnocen v p#íslušném oddíle. Body získané v dalších 
oddílech se zapíší.  

Vyhodnocení 

Zkouška platí jako úsp!šná, když pes dosáhne v každém oddíle stupn! zkoušky 

minimáln! 70 % možných bod"  

 

Výkonnostní pr#kaz psa  

Výkonnostní pr"kaz psa je povinný pro každého zú astn!ného psa s PP. Jeho 

Nejvyšší 
po!et 
bod# 

Velmi 
Výborn" Dob$e Uspokojiv" Nedostate!n" 

dob$e 

100 bod" 100-96 95-90 89-80 79-70 69-0 
200 bod"  200-192 191-180 179-160 159-140 139-0 
300 bod" 300-286 285-270 269-240 239-210 209-0 
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vydání provádí pov!#ené orgány $MKÚ. Musí být z#ejmé, že pro jednoho psa byl 
vystaven jen jeden výkonnostní pr"kaz. Každý výsledek zkoušky se zapisuje 
do výkonnostního pr"kazu psa, který podepisuje a kontroluje rozhod í a rovn!ž 
vedoucí zkoušek. 

Pro psy bez PP je povinné „potvrzení o vykonaných zkouškách“ do kterého se 
zapisují jen zkoušky úsp!šn! složené. 

Povinné ru!ení 

Majitel psa zodpovídá za škody na osobách, v!cech a majetku, které byly 
zp"sobeny jeho psem. Za p#ípadné úrazy a škody zp"sobené psem b!hem zkoušky ru í 
psovod. Pokyny vydané rozhod ím nebo po#adatelem psovod plní dobrovoln! a 
na vlastní nebezpe í. 

O kovací pr"kaz s vyzna ením ú#edn! na#ízeného o kování je psovod povinen 
p#edložit p#ed za átkem zkoušek. 

Sportovní komisa$ 

Tyto m"že delegovat $KS  i MSKS – výcviková komise pro kontrolu provád!ní 
zkouškových akcí. K tomuto ú elu jsou pov!#eny odborn! zp"sobilé osoby, jejichž 
úkolem je kontrolovat dodržování zkušebního #ádu a #ádný pr"b!h zkoušek. 

Práce figuranta 

A) P#edpoklady pro provád!ní figurantské práce v oddílu "C" 
1. Dbát sm!rnic týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním #ád!. 
2. V den zkoušek se stává figurant v oddílu "C" asistentem rozhod ího. 
3. S ohledem na osobní jistotu, i z d"vod" bezpe nostn! právních, musí být figurant 

p#i výcviku, jakož i p#i zkouškách a sout!žích, vždy vybaven ochranným oblekem 
(kalhotami, rukávem, p#ípadn! vestou, suspenzorem a rukavicemi). 

4. Obuv figuranta musí odpovídat pov!trnostním a p"dním podmínkám, musí být 
pevná a neklouzavá. 

5. P#ed zahájením oddílu "C" je figurant pou en rozhod ím. Svou  innost provádí dle 
pokyn" rozhod ího. 

6. P#i odzbrojování - prohlídce se figurant #ídí pokyny psovoda, pokud je toto 
vyžadováno zkušebním #ádem. Na za átku bo ního nebo zadního doprovodu, musí 
umožnit psovodovi se psem zaujmutí základního postoje. 

7. P#i zkouškách m"že být pracováno s jedním figurantem. P#i akcích p#esahujících 
rámec kraje, jako jsou výb!rové sout!že, mistrovství, atd. musí být vždy použito 
dvou figurant". 

 
B) Základní pravidla figurantské práce p#i zkouškách 
1. Všeobecn! : 

V rámci zkoušek má být rozhod ím posouzen stav vycvi enosti a dle možnosti 
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i kvalita p#edvád!ného psa (kup#. pudové vlohy, sebejistota, odolnost 
a ovladatelnost). Rozhod í v pr"b!hu zkoušek m"že objektivn! posoudit to, 
co zvukov! nebo pohybov! zjistí.  
Tento aspekt, p#edevším ale skute nost sportovního charakteru zkoušek (t.j. dle 
možnosti stejné podmínky pro všechny ú astníky), vyžaduje, aby figurantská práce 
vytvá#ela pro rozhod ího široký jednostranný obraz.  
Nesmí být proto ponecháno na libov"li figuranta, jak bude oddíl "C" p#edvád!t. Tím 
více musí dodržovat #adu pravidel. P#i zkouškách rozhod í posuzuje v rámci 
jednotlivých výkon" nejd"ležit!jší kriteria oddílu "C". To jsou pudové vlohy, 
sebejistota, schopnost zatížení organizmu a ovladatelnost. Z tohoto d"vodu je t#eba 
též hodnotit kvalitu zákusu p#edvedeného psa. Proto také musí pes, u n!hož má být 
hodnocena kvalita zákusu, dostat možnost se dob#e zakousnout nebo má-li být 
hodnocena schopnost zatížení organismu psa, aby "zatížení" bylo vyvoláno 
odpovídajícím nástupem figuranta. Vyvinutí mimo#ádné snahy o udržení stejn! 
provád!né figurantské práce všem je p#edpokladem možnosti dobrého posouzení. 

2. "Vystavení a vyšt!kání" (stupn! zkoušek 1 - 3). 
Figurant stojí, pro psovoda a psa nevid!n, v p#íslušném úkrytu, s lehce pokr enou 
paží v ochranném rukávu. Nehýbá se, ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj. 
Ochranný rukáv mu slouží k ochran! t!la. P#i "vystavení a vyšt!kání" pozoruje 
figurant psa, jakékoliv dráždivé  i pomocné pohyby jsou nep#ípustné. Obušek drží 
bokem, sm!rem dol". Na nárazy nebo zákusy psa, nesmí být reagováno obrannými 
pohyby. 

3. "Pokus o út!k figuranta" (stupn! zkoušek 1 - 3). 
Po cviku "vystavení a vyšt!kání", na pokyn psovoda vychází figurant normálním 
krokem z úkrytu a postaví se na místo ur ené rozhod ím (ozna ené východišt! 
útoku). Postoj figuranta musí dát psovodovi možnost odložit psa ve vzdálenosti p!ti 
krok" na p#íslušném míst!, bo n! sm!rem k jeho rukávu. Pro psovoda musí být 
z#ejmý sm!r út!ku. Na pokyn rozhod ího se dá figurant okamžit! do rychlého b!hu 
p#ímým sm!rem, aniž by utíkal p#ehnan! rychle  i nekontrolovan!. Nepohybuje ani 
dodate n! rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném 
p#ípad! se figurant b!hem út!ku neobrací ke psu, toho m"že pozorovat jen úkosem. 
Neodtahuje rukáv. Po té, co se pes zakousne, b!ží dál, ochranný rukáv si t!sn! 
p#itáhne k t!lu.  

Vzdálenost út!ku je stanovena rozhod ím. Figurant se zastaví na pokyn rozhod ího. 
Jestliže je figurantem provád!n út!k odpovídající dynamikou, má rozhod í 
optimální možnosti k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako 
p#ehnané nabízení ochranného rukávu p#ed zákusem, výhr"žná zvolání  i údery 
obuškem o kalhoty p#ed nebo v pr"b!hu út!ku, povolování rukávu po zákusu, zm!na 
rychlosti út!ku, ukon ení út!ku bez povelu, atd., jsou nep#ípustné. Ukon ení cviku - 
viz bod 8. (platí pro všechny cviky) 

4. "Obrana psa p#i hlídání" (stupn! zkoušek 1 - 3). 
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Po hlídání podnikne figurant na pokyn rozhod ího útok na psa. Obušek použije 
k výhr"žným pohyb"m nad ochranným rukávem, aniž by psa uhodil. Ve stejném 
okamžiku, aniž by došlo k pohyb"m ochranným rukávem, na n!j pes odpovídající 
silou zaúto í. Ochranný rukáv je stále držen t!sn! na t!le. Jakmile se pes zakousne, 
je figurantem v pohybu p#emíst!n bo n! a v p#ímém sm!ru za íná fáze odolnosti 
psa. Všechny psy musí figurant p#esunout do stejného sm!ru. Rozhod í se musí 
postavit tak, aby mohl u všech ps" posoudit útok, odolnost, zákus, poušt!ní i hlídání. 
Tla ení psa sm!rem ke psovodovi je nep#ípustné.  
Rány obuškem jsou sm!rovány na stehna  i zá' psa. Síla t!chto úder" musí být pro 
všechny psy stejná. První úder následuje po 4-5ti krocích, druhý úder po dalších 4-
5ti krocích. Po druhém úderu následují další výhr"žné pohyby obuškem bez úder". 
Dobu trvání zákusu ur uje rozhod í. Na jeho pokyn se figurant zastaví a p#estane se 
psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhod í 
optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako 
nabízení rukávu p#ed zákusem, výhr"žná zvolání  i údery obuškem o kalhoty p#ed 
nebo v pr"b!hu útoku, povolování rukávu po zákusu v pr"b!hu  ásti odolnosti, 
r"zná intenzita boje se psem i úder", ukon ení boje p#i nedostatku odolnosti psa bez 
povelu, atd., jsou nep#ípustné. Ukon ení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky) 

5. "Doprovod zezadu" (stupn! zkoušek 2 + 3). 
Na pokyn psovoda jde figurant asi 30 krok" normální ch"zí. Pr"b!h doprovodu 
ur uje rozhod í. V pr"b!hu doprovodu se musí figurant zdržet jakýchkoliv trhavých 
pohyb". Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvá#ely pro psa dráždivý 
podn!t. Zejména obušek musí být nesen skryt!. U všech ps" jde figurant stejným 
rychlostním tempem. 

6. "P#epad psa p#i doprovodu" (stupn! zkoušek 2 + 3). 
Na pokyn rozhod ího následuje z pohybu p#epad psa figurantem. Je proveden 
rychlým oto ením na levou nebo pravou stranu a útokem proti psu. Obuškem 
provádí výhružné pohyby nad ochranným rukávem, který má ve sm!ru b!hu 
p#itisknut k t!lu. Nutno se vyvarovat jakýchkoliv pohyb" ochranným rukávem. 
Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu p#esunut bo n! a v p#ímém sm!ru 
za íná fáze odolnosti psa. Všechny psy musí figurant p#esouvat do stejného sm!ru. 
Rozhod í se musí postavit tak, aby mohl u všech ps" posoudit útok, odolnost, zákus, 
poušt!ní i hlídání.  
Tla ení psa sm!rem k psovodovi je nep#ípustné. Dobu trvání zákusu ur uje 
rozhod í. Na jeho pokyn se figurant zastaví a p#estane se psem bojovat. Jestliže 
je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhod í optimální podmínky 
k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta jako úhybné pohyby nebo 
nabízení rukávu p#ed zákusem, výhružná zvolání  i údery obuškem o kalhoty p#ed 
nebo v pr"b!hu útoku, r"zná intenzita útoku, ukon ení boje p#i nedostatku odolnosti 
psa bez povelu, atd., jsou nep#ípustné. Ukon ení cviku - viz bod 8. (platí 
pro všechny cviky) 

7. "Útok na psa z pohybu" (stupn! zkoušek 1 - 3). 
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Na pokyn rozhod ího opustí figurant jemu ur ený úkryt a projde normální krokem 
(u stupn! zkoušky 1), b!hem (u stupn! zkoušky 2+3) p#íslušný prostor až k myšlené 
st#edové ose. Dále figurant: 
- p#ejde z normálního kroku do b!hu a zaúto í  eln! k#ikem a výhr"žnými pohyby 

obuškem na psovoda a psa (zkouškový stupe& 1) 
- aniž by b!h p#erušil, zaúto í  eln! k#ikem a výhružnými pohyby obuškem 

na psovoda a psa (zkouškové stupn! 2+3) 
Pes musí být zachycen na ochranný rukáv, aniž by se figurant zastavil. P#i setkání se 
psem, pokud je to pot#ebné, m"že se figurant nato it t!lem tak, aby zachytil skok 
(útok) psa. V žádném p#ípad! nesmí být pes obíháván. Jakmile se pes zakousne, 
je figurantem p#esunut bo n! a v p#ímém sm!ru za íná fáze odolnosti psa. 
Každopádn! nesmí dojít k p#evrácení psa. Všechny psy musí figurant p#esunout 
do stejného sm!ru. Rozhod í se musí postavit tak, aby mohl u všech ps" posoudit 
útok, odolnost, zákus, poušt!ní i hlídání. Tla ení psa sm!rem k psovodovi 
je nep#ípustné. Dobu trvání zákusu ur uje rozhod í. Na jeho pokyn se figurant 
zastaví a p#estane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající 
dynamikou, má rozhod í optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné 
pohyby figuranta, jako zm!na tempa útoku, p#evzetí psa na ochranný rukáv 
v zastavení, úhybné pohyby p#ed zákusem, ob!hnutí psa, nabídnutí rukávu 
p#ed zákusem, povolování rukávu po zákusu, r"zná intenzita bojovnosti, ukon ení 
boje p#i nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nep#ípustné. Ukon ení 
cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky) 

8. Ukon ení cviku (platí pro všechny cviky). 
Ukon ení všech cvik" obrany je nutno provád!t tak, aby mohl rozhod í pozorovat 
zp"sob zákusu, poušt!ní i hlídání. Po ukon ení cviku obrany musí odpor proti psovi  
ustat, figurant se p#estane pohybovat, aniž by z#eteln! uvolnil ochranný rukáv. Tento 
není ohnut sm!rem vzh"ru, ale z"stává držen tak, jak byl v p#edchozím cviku. 
Obušek je držen sm!rem dol", bo n! podél t!la, aby nebyl pro psa viditelný. 
Za ú elem poušt!ní nesmí být figurantem provád!ny žádné pomocné postoje. 
Po pušt!ní udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoliv dráždivé  i pomocné 
postoje r"zných druh" jsou nep#ípustné. Aby mohl být udržen zrakový kontakt 
p#i zastavení, m"že se figurant k pohybujícímu se psu pomalu, netrhavými pohyby 
otá et. 

 
9. Nejistota a selhání psa. 

Na psa, který p#i cvicích obrany nezakousne nebo zákus uvolní a pustí, je figurantem 
dále úto eno, dokud cvik není rozhod ím ukon en. V této situaci nesmí figurant 
v žádném p#ípad! poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukon it. Psi, kte#í necht!jí 
poušt!t, nesmí být k tomuto donucováni držením obušku v p#íslušné pozici nebo 
jeho pohybováním. Psi, kte#í p#i hlídání mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím 
lákáni dráždivými pohyby k setrvání. P#i všech cvicích a jejich  ástech se musí vždy 
figurant chovat aktivn! dle požadavk" zkušebního #ádu. Pokud p#i hlídání pes 
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do figuranta narazí nebo jej kousne, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných 
pohyb". 

Zvláštní ustanovení 

1. Zkoušky úsp!šn! spln!né do doby platnosti tohoto zkušebního #ádu dle zkušebního 
#ádu SchH (Klubu n!meckých ov ák" $R) se pln! uznávají a musí na n! být 
navazováno. 

2. Na žádost psovoda je p#iznáván $MKU titul "Šampión práce $R". K tomuto 
je nutno získat t#i CACTy nebo rezervní CACTy v pr"b!hu dvou výcvikových 
období (rok") po sob! jdoucích na výcvikových akcích schválených $MKU, z toho 
minimáln! jedenkrát na mezinárodní, národní nebo svazové vrcholové sout!ži. 
CACT a rezervní CACT se ud!luje nejlepšímu psu nebo fen! v každém plemeni 
s PP, kte#í získají nejmén! 280 bod" ve zkoušce SchH/VPG 3. Podrobné pokyny 
k ud!lování titulu a  ekatelství titulu ur uje $MKU. 

ZKOUŠKA BH (DOPROVODNÉHO PSA)  

D!lí se na: Oddíl B (poslušnost)  
 Oddíl D (chování psa 

na ve#ejnosti a v doprav!) 
 

Všeobecné ustanovení 

P$i zkoušce BH se neprovádí p$ezkoušení lhostejnosti k výst$elu. 
Po et ú astník" (ps") p#i zkouškách, kde jsou skládány pouze zkoušky BH 

je stanoven na jednoho rozhod ího do 15 startujících.  
Psi, kte#í v oddílu B (poslušnost) nedosáhnou alespo& 70% bodu, nebudou 

p#ipušt!ni ke zkoušce v dopravní ruchu a na ve#ejnosti. Proto zkouška za íná vždy 
poslušností. 

Zkouška v dopravním ruchu se nehodnotí body, nýbrž rozhod í psovodovi výsledek 
slovn! sd!lí a ozna í do výkonnostního pr"kazu „obstál“ nebo „neobstál“. Zkouška 
je složena, když v oddíle poslušnosti je zadáno nejmén! 70% bod" a ve specielní  ásti 
zkoušky budou rozhod ím cviky hodnoceny jako dosta ující. 

P#ípadné opakování zkoušky není termínov! omezeno. Každý výsledek zkoušky je, 
nezávisle na úsp!chu zkoušky, zapsán ve výkonnostní knížce. 

BH ODDÍL „B“ (poslušnost) 

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bod" 
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bod" 
Cvik 3: Odložení v sed! za pochodu 10 bod" 
Cvik 4: Odložení v leže s p#ivoláním 10 bod" 
Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bod" 
Celkem  60 bod" 
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 Rozhod í dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako 
obraty, zastavení, zm!na zp"sobu ch"ze, atd., se provád!jí bez pokynu rozhod ího. 
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho  ást ani 
na t#etí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro 
p#ivolání m"že být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem 
pro p#ivolání je hodnoceno jako druhý povel.   

V základním postoji stojí pes t!sn! a p#ímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou 
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik za íná a kon í základním postojem. Záv!re ný 
základní postoj každého cviku je sou asn! vstupním základním postojem pro 
následující cvik, pokud není vyžadováno p#emíst!ní psovoda se psem. Zaujetí 
základního postoje na za átku cviku je povoleno jen jedenkrát.  

Krátká pochvala je povolena pouze po ukon ení cviku, ze základního postoje. 
Po jejím provedení zaujímá psovod nov! základní postoj. V každém p#ípad! mezi 
pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována z#etelná p#estávka 
(cca. 3 vte#iny).  

Po zaujetí základního postoje následuje provád!ní cviku. Po nejmén! 10-ti a nejvíce 
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi p#edsednutím 
a povelem k p#isednutí, jako i p#i p#íchodu psovoda k odloženému psu, musí být 
zachovány z#etelné p#estávky (cca. 3 vte#iny). Psovod m"že ke svému psu p#istupovat 
zep#edu nebo zezadu. 

Naskakování psa na psovoda  i hraní se psem není dovoleno. Obraty provádí 
psovod vlevo. P#i t!chto cvicích se m"že pes k noze psovoda dostávat obcházením 
nebo ze p#edu, vždy však stejným zp"sobem v pr"b!hu celé zkoušky. Po p#esednutí 
m"že pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zep#edu, 
vždy však stejným zp"sobem v pr"b!hu celé zkoušky.  

1. Ovladatelnost psa na vodítku (15 bod#) 

a) Zvukový povel „K noze“. Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykro ení 
a zm!nu zp"sobu ch"ze. 

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhod ímu, psa posadí a podá mu hlášení. 
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k noze psovoda pozorn!, 
radostn! a v p#ímém sm!ru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku 
psovoda lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. P#i zastavení musí pes samostatn!, 
rychle a v p#ímém sm!ru usednout. Na za átku cviku jde psovod se psem bez 
zastavení 40 až 50 krok" p#ímým sm!rem, po obratu  elem vzad a dalších 10-ti až 
15-ti krocích p#edvede poklus a pomalou ch"zi (vždy nejmén! 10 krok"). P#echod 
z poklusu do pomalé ch"ze musí být proveden bez mezikrok". Jednotlivé zm!ny 
zp"sobu ch"ze se musí od sebe z#eteln! lišit rychlostí svého provedení. V normální 
ch"zi se provádí nejmén! po jednom obratu vpravo, vlevo a  elem vzad. 
V normální ch"zi se provede minimáln! jedno zastavení. Ke konci cviku na pokyn 
rozhod ího prochází psovod se psem skupinou nejmén! 4 pohybujících se osob. 
Psovod se psem ve skupin! jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází 
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a nejmén! 1x se zde zastaví. Je na rozhod ím, zda si nechá cvik opakovat. 
Po opušt!ní skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj. 

c) Hodnocení: P#edbíhání, vychylování psa do stran, zpož'ování psa, dodate né 
zvukové povely, pomoc t!lem, nepozornost, p#ekážení nebo obt!žování psovoda 
psem je hodnoceno ztrátovými body.  

2. Ovladatelnost psa bez vodítka  15 bod# 

Na pokyn rozhod ího psovod sedícího psa v základním postoji odepne z vodítka. 
Psovod si zav!sí vodítko kolem ramen nebo si ho schová do kapsy a jde se psem 
na volno do skupinky, kde se minimáln! jednou zastaví. Po opušt!ní skupinky zaujme 
psovod krátce základní postavení a za íná p#edvedení ch"ze bez vodítka. Ostatní 
viz. cvik 1. 

3. Odložení vsed" za pochodu  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu „K noze“, „Sedni“ 
b) Provedení: Psovod se psem bez vodítka vykro í ze základního postoje v p#ímém 

sm!ru. Po deseti až patnácti krocích si pes na zvukový povel „Sedni“ rychle a  
v p#ímém sm!ru sedne aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se 
ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. 
Na pokyn rozhod ího jde psovod zp!t a postaví se ke psu. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení 
vsed! jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo 
z"stane stát, je mu odebráno 5 bod".  

4. Odložení psa vleže s p$ivoláním  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: „K noze“, „Lehni“, „Ke mn"“ a „K noze“. 

b) Provedení: Psovod s neupoutaným psem vykro í ze základního postoje v p#ímém 
sm!ru. Po deseti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v p#ímém 
sm!ru ulehne, aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel. 
Po dalších asi t#iceti krocích v p#ímém sm!ru se psovod zastaví a ihned se oto í ke 
psu. Na pokyn rozhod ího povelem „Ke mn"“ nebo jménem psa si psovod p#ivolá 
psa k sob!. Pes má p#ib!hnout radostn!, rychle a p#ímým sm!rem, t!st! a p#ímo se 
posadit p#ed psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a p#ímo 
vedle psovoda. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé 
p#icházení, pop#ípad! otálení z p#íchodem, zm!na postoje psovoda, chyby 
p#i p#esednutí a p#i ukon ení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si 
pes místo ulehnutí sedne nebo z"stane stát, je mu odebráno 5 bod". 

5. Odložení dlouhodobé  (10 bod#) 

a) Po jednom zvukovém povelu „Lehni“, „Sedni“. 
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b) Provedení: P#ed zahájením cvik" B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým 
povelem „Lehni“ na míst! ur eném rozhod ím, nesmí u n!ho nechat vodítko 
 i jakýkoliv jiný p#edm!t. Psovod pak odchází cvi ebním prostorem, aniž by se 
ohlédl, nejmén! 30 krok" od psa a z"stává v jeho dohledu, obrácen zády k n!mu 
klidn! stát. Po dobu provád!ní cvik" 1 až 4 jiným psem musí pes, bez ovliv&ování 
psovodem, klidn! ležet. Na pokyn rozhod ího jde psovod ke psu a postaví se 
k jeho pravé stran!. Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, dává psovod psu 
zvukový povel „Sedni“ na který se musí pes rychle a p#ímo posadit.  

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, 
neklidné odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa p#i p#íchodu psovoda 
(zm!na polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Pokud pes vstane nebo si sedne 
nebo opustí-li místo odložení více než je délka jeho t!la – v cviku pes neobstál. 

Pes, který p#i cviku 1 až 5 neobdržel minimáln! 70% (42 bod"), je vylou en   
z dalšího pokra ování zkoušky. 

B) Zkouška v pouli!ním ruchu 

Všeobecn" 

Následující cviky se provád!jí mimo cvi išt!. Rozhod í s vedoucím zkoušek ur í, 
kde a jak budou cviky na ve#ejném prostranství provedeny, (ulice, cesty nebo ve#ejná 
místa). Ve#ejná doprava nesmí být narušována. 

Provedení této  ásti zkoušky vyžaduje, kv"li svému obsahu, v!tší  asovou rezervu. 
Požadavky na p#ezkoušení jednotlivých  ástí nesmí být pro velké množství ps" 
zkracovány. 

Body nejsou za jednotlivé cviky tohoto oddílu zadávány. Pro hodnocení ps" 
v tomto oddílu zkoušky je rozhodující celkový dojem chování psa na ve#ejnosti 
a v doprav!. 

Pr#b"h zkoušky 

1. Chování psa ke skupin" osob 

Na pokyn rozhod ího, psovod se psem vedeným na vodítku, p#ejde na ur ené místo 
v ulici. Rozhod í je následuje. Pes má jít s psovodem ochotn! u jeho levé nohy 
na prov!šeném vodítku. K chodc"m a aut"m se má pes chovat klidn!. 

P#i ch"zi psovoda se psem protíná jejich trasu b!žící osoba. Pes se má chovat 
klidn!. 

Psovod se psem jdou dále do stojící skupiny nejmén! šesti osob, s jednou osobou 
psovod promluví a pozdraví se podáním ruky. Pes si na pokyn psovoda sedne nebo 
lehne a chová se b!hem krátkého rozhovoru klidn!.  

2. Chování psa k cyklistovi 

Psovod se psem na vodítku jde podél cesty, kde je zezadu p#edjede cyklista, který 
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zvoní. Následn! se cyklista obrací a jede proti psovodovi a psu. P#i míjení n!kolikrát 
zazvoní. Míjení probíhá tak, že pes je mezi psovodem a projížd!jícím cyklistou. 

Pes na vodítku má ukázat lhostejnost k cyklistovi. 

3. Chování psa k aut#m 

Psovod jde se psem na vodítku kolem více stojících aut. Jedno auto je nastartováno. 
Mezitím jde psovod a pes dále, vedle nich zastaví auto. (idi  stáhne okénko a stojícího 
psovoda prosí o informaci. P#itom si pes na pokyn psovoda sedne nebo lehne. Pes se 
má chovat k autu i ke všem dopravním zvuk"m klidn!. 

4. Chování psa k b"žci nebo jezdci na kole!kových bruslích 

Psovod jde se psem na vodítku po klidné cest!. P#edb!hnou je minimáln! dva b!žci. 
B!žci se vzdálí a p#iblíží se další b!žec, který psa i psovoda ob!hne a b!ží dále bez 
zm!ny rychlosti. Pes nemusí jít p#esn! u nohy psovoda, musí se však nechat stojícím 
psovodem v dob! probíhání osob usm!rnit do sedu nebo lehu. Je d"ležité, že psovod 
psa b!hem pohybu osob dokáže na povel usm!rnit do polohy v sed! nebo leže. 

Místo b!žc" mohou být použiti také jezdci na kole kových bruslích. 

5. Chování psa k jinému psu 

P#i p#edb!hnutí a projití jiného (jednoho) psa s psovodem, se má pes chovat 
neutráln!. Jdoucí psovod m"že opakovat zvukový povel „k noze“ nebo se zastavit 
a psa posadit nebo položit. 

6. Chování p$ipoutaného psa na vodítku v dopravním a pouli!ním ruchu, chování 
k lidem a zví$at#m 

Na pokyn rozhod ího jde psovod se psem p#ipoutaným na vodítku rušnou ulicí. 
Na pokyn rozhod ího upoutá psovod psa na vodítku nap#. k plotu, sloupu, zábradlí 
apod. Psovod odejde mimo dohled. Pes má stát, sed!t nebo ležet. Po dobu 
nep#ítomnosti psovoda projde kolem osoba, v bo ní vzdálenosti asi p!t krok" 
od upoutaného psa. Upoutaný pes se má b!hem nep#ítomnosti psovoda chovat klidn!. 
Kolem upoutaného psa projde další osoba se psem na vodítku (nesmí být použit 
agresivní pes). Odložený pes nesmí na procházejícího psa úto it. Na pokyn rozhod ího 
psovod odloženého psa odvede. 

Poznámka 

Je ponecháno na rozhod ím, zda jednotlivé cviky provede s každým psem za sebou 
nebo zda provede jednotlivé cviky postupn! se všemi psy.  
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ZKOUŠKA SchH/VPG A 

Nejvyšší po!et bod# 200 
Zkouška SchH/VPG A se skládá z oddílu B poslušnost a C obrana, podle zkoušky 
SchH /VPG 1. Stopa p#i této zkoušce není p#ezkušována. 

 

STOPA%SKÁ ZKOUŠKA FPr 1, 2, 3 

Nejvyšší po!et bod# 100 

Stopa#ské zkoušky ve stupních 1 až 3 se skládají jen z oddílu A, SchH/VPG zkoušky 1 
až 3.  

 

ZKOUŠKA SchH/VPG 1  

d!lí se na: oddíl A 100 bod" 
 oddíl B 100 bod" 
 oddíl C 100 bod" 
 celkem 300 bod" 

 

SchH/ VPG 1 oddíl "A" 

Vlastní stopa, nejmén! 300 krok" dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stup&"), 2 
p#edm!ty psovoda, nejmén! 20 minut stará,  as k vypracování 15 min. Sledování stopy 
80 bod". P#edm!ty (10+10) 20 bod". Celkem 100 bod". 

Všeobecná ustanovení : 

Rozhod í nebo osoba zodpov!dná za úsek stop ur í tvar stopy vzhledem k prostoru, 
který je k pokládání stop ur en. P#edm!ty, p#ípadn! lomy, nemusí být na všech stopách 
položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Za átek (nášlap) stopy musí být dob#e 
ozna en štítkem, který je v bezprost#ední blízkosti vlevo zastr en do zem!. Psovod 
(=klade  stopy) ukáže p#edm!ty p#ed pokládáním stopy rozhod ímu nebo osob! 
odpov!dné za úsek stop. Použity mohou být pouze p#edm!ty dob#e prosycené pachem 
(nejmén! 30 min.). Psovod (=klade  stopy) se zdrží krátce na nášlapu a jde pak 
normálním krokem v ur eném sm!ru. Rovn!ž lomy jsou kladeny normálním krokem, 
kterým klade  plynule vchází do dalšího úseku. První p#edm!t je pokládán po nejmén! 
100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý p#edm!t na konec stopy. P#edm!ty musí být 
pokládány na stopu za ch"ze. Po položení posledního p#edm!tu jde klade  dále ješt! 



 strana 20

 

n!kolik krok" v p#ímém sm!ru. V pr"b!hu jedné stopy musí být pokládány rozdílné 
p#edm!ty (nap#.: k"že, textil, d#evo). P#edm!ty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 
cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatn! lišit od okolního terénu. 
Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhod í a doprovodné osoby se 
nesmí v pr"b!hu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) 
právo stopu vypracovávat (nap#. nesmí psovoda p#edcházet).  
a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen 

na za átku stopy a po prvním p#edm!tu. 
b) Provedení: Psovod si p#ipraví psa pro práci na stop!. Pes m"že hledat bu' voln! 

nebo na 10 m dlouhé š&"#e. Stopovací š&"ra 10 m dlouhá m"že být vedena p#es zá' 
psa bo n!  i mezi p#edními nebo i zadními kon etinami psa. M"že být upevn!na 
p#ímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu 
ur enému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez 
p#ídavných #emen".  

 Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhod ímu a oznámí 
mu, zda pes p#edm!ty zvedá nebo ozna uje. P#ed stopou, v pr"b!hu uvád!ní 
a p#i celkové práci na stop!, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn 
rozhod ího je pes pomalu a klidn! odveden na za átek stopy, a je na stopu uveden. 
Na nášlapu musí pes pach stopy usilovn!, klidn! a nízkým nosem nav!t#it. Pak musí 
dále se zájmem sledovat pr"b!h stopy nízkým nosem a stejnom!rným tempem. 
Psovod následuje psa na konci stopovací š&"ry s odstupem 10 m. Rovn!ž p#i volném 
sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací š&"ru v ruce, 
m"že být prov!šena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování 
musí ve stejném tempu pokra ovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde p#edm!t, 
musí jej bez ovliv&ování psovodem ihned zvednout nebo p#esv!d iv! ozna it. 
P#i zvedání m"že s ním z"stat stát nebo sed!t nebo s ním p#ijít ke psovodovi (též 
st#ídav!). Je chybné, pokud pes se zvednutým p#edm!tem dále na stop! pokra uje 
nebo si s ním lehne. Ozna ovat m"že vleže, vsed! nebo ve stoje (též st#ídav!). 
Pokud pes p#edm!t ozna il, položí psovod stopovací š&"ru a jde k n!mu. Zvednutím 
p#edm!tu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací š&"ru a pokra uje se 
psem na stejném míst! ve sledování stopy. Po ukon ení stopy se nalezené p#edm!ty 
ukazují rozhod ímu. 

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnom!rn! a p#esv!d iv! 
a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem 
hodnocení. Ov!#ování, aniž by pes stopu opoušt!l, není chybou. Chybné sledování, 
vysoký nos, vyprazd&ování se psa, ov!#ování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé 
zvedání p#edm!t", poskytování pomoci, ozna ení nepoloženého p#edm!tu 
je postihováno ztrátou bod". Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací 
š&"ry, je jeho práce na stop! ukon ena. Opustí-li pes stopu a je psovodem 
zadržován, je psovod vyzván rozhod ím, aby psa následoval. Není-li této výzvy 
uposlechnuto, je rozhod ím práce psa na stop! ukon ena. Není-li do 15 min. 
po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stop! rozhod ím 
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rovn!ž ukon ena. Získané body až do ukon ení stopy jsou zadány. Za nezvednuté 
 i neozna ené p#edm!ty se body nezadávají. St#ídavé zvedání a ozna ování 
p#edm!t" na jedné stop! je chybné. Platí zp"sob nahlášený psovodem. Zvednutí 
nebo ozna ení na stop! nepoloženého p#edm!tu je hodnoceno v rámci úseku. 
Rozd!lení bod" za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni 
obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úsek" se provádí známkami a body. Nejeví-li 
pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném míst! bez snahy o hledání stopy), 
m"že být stopa ukon ena, i když se pes dosud na stop! nachází. Po  tvrtém 
neúsp!šném uvedení psa na za átek stopy je jeho práce ukon ena. 

 

SchH/VPG 1 oddíl "B“ 

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 20 bod" 
Cvik 2: Odložení vsed! za pochodu   10 bod" 
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s p#ivoláním 10 bod" 
Cvik 4: Aport volný   10 bod" 
Cvik 5: Aport skokem 15 bod" 
Cvik 6: Aport šplhem 15 bod" 
Cvik 7: Vysílání vp#ed s odložením 10 bod" 
Cvik 8: Odložení dlouhodobé 10 bod" 
Celkem:  100 bod" 

Všeobecná ustanovení : 

Rozhod í dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako 
obraty, zastavení, zm!na zp"sobu ch"ze, atd., se provád!jí bez pokynu rozhod ího.  

Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normáln! vyslovované, krátké 
povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou 
 innost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho  ást ani na t#etí 
zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro p#ivolání m"že 
být použito jména psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro p#ivolání 
je hodnoceno jako druhý povel.  

V základním postoji sedí pes t!sn! a p#ímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou 
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik za íná a kon í základním postojem. Záv!re ný 
základní postoj každého cviku je sou asn! vstupním základním postojem pro 
následující cvik, pokud není vyžadováno p#emíst!ní psovoda se psem. Zaujetí 
základního postoje na za átku cviku je povoleno jen jedenkrát.  

Krátká pochvala je povolena pouze po ukon ení cviku, ze základního postoje. 
Po jejím provedení zaujímá psovod nov! základní postoj. V každém p#ípad! mezi 
pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována z#etelná p#estávka 
(cca 3 vte#iny).  

Po zaujetí základního postoje následuje provád!ní cviku. Po nejmén! 10-ti a nejvíce 
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15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "p#edsednutím" 
a povelem k p#isednutí, jakož i p#i p#íchodu psovoda k odloženému psu, musí být 
zachovány z#etelné p#estávky (cca 3 vte#iny). Psovod m"že ke svému psu p#istupovat 
zep#edu nebo zezadu.  

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i p#i p#echodech k jiným cvik"m. 
P#i odchodu psovoda pro  inku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda  i hraní si 
se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. P#i t!chto cvicích se m"že pes 
k noze psovoda dostávat obcházením nebo zep#edu, vždy však stejným zp"sobem 
v pr"b!hu celé zkoušky. Po p#edsednutí m"že pes zaujmout základní postoj u nohy 
psovoda jeho obcházením nebo zep#edu, vždy však stejným zp"sobem v pr"b!hu celé 
zkoušky.  

P#ekážka má výšku 100 cm a ší#i 150 cm. Šikmá st!na sestává ze dvou, v horní 
 ásti spojených st!n, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní  ásti jsou od sebe 
ob! st!ny vzdáleny tak, aby celková výška p#ekážky byla 180 cm. Na p#echodnou dobu 
není požadováno potažení šikmých st!n nekluzkým materiálem. St!ny jsou v horní 
 ásti opat#eny 3 la%kami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných 
p#ekážek. P#i provád!ní aportu je povoleno použít jen d#ev!ných aportovacích  inek - 
dále jen p#edm!t" (váha 650 g).P#edm!ty p#ipravuje po#adatel a musí být využity 
všemi ú astníky. P#i provád!ní aportu není dovoleno p#edem dávat psu p#edm!t 
do tlamy. Opomene-li psovod provedení n!kterého cviku, je vyzván rozhod ím, 
bez ztráty bod", k jeho provedení.  

1. Ovladatelnost bez vodítka  20 bod# 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykro ení 
a zm!nu zp"sobu ch"ze. 

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhod ímu, psa posadí a podá mu hlášení. 
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorn!, 
radostn! a v p#ímém sm!ru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku 
psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. P#i zastavení musí pes samostatn!, 
rychle a v p#ímém sm!ru usednout. Na za átku cviku jde psovod se psem bez 
zastavení 50 krok" p#ímým sm!rem, po obratu  elem vzad a dalších 10-ti až 15-ti 
krocích p#edvede poklus a pomalou ch"zi (vždy nejmén! 10 krok"). P#echod 
z poklusu do pomalé ch"ze musí být proveden bez mezikrok". Jednotlivé zm!ny 
zp"sobu ch"ze se musí od sebe z#eteln! lišit rychlostí svého provedení. V normální 
ch"zi se provádí nejmén! po jednom obratu vpravo, vlevo a  elem vzad. V normální 
ch"zi se provede minimáln! jedno zastavení. B!hem prvé ch"ze psovoda p#ímým 
sm!rem je v  asovém odstupu 5-ti vte#in dvakrát vyst#eleno (ráže 6 – 9 mm) ze 
vzdálenosti nejmén! 15 krok" od psa. Pes se k výst#el"m musí zachovat lhostejn!. 
Ke konci cviku, na pokyn rozhod ího, prochází psovod se psem skupinou nejmén! 
 ty# pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupin! jednu osobu zprava a jednu 
osobu zleva obchází a nejmén! jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhod ím, zda si 
nechá cvik opakovat. Po opušt!ní skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj. 
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c) Hodnocení: P#edbíhání, vychylování psa do stran, zpož'ování psa, dodate né 
zvukové povely, pomoc t!lem, nepozornost, p#ekážení nebo obt!žování psovoda 
psem je hodnoceno ztrátovými body. 

2. Odložení vsed" za pochodu  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni". 

b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 
až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v p#ímém sm!ru sedne, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel.  

     Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn 
rozhod ího jde psovod zp!t a postaví se ke psu. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsed! 
jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo z"stane 
stát, je mu odebráno 5 bod". 

3. Odložení vleže za pochodu s p$ivoláním  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mn"", "K noze". 

b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 
až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v p#ímém sm!ru ulehne, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti 
krocích v p#ímém sm!ru se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn 
rozhod ího povelem "ke mn"" nebo jménem psa si psovod p#ivolá psa k sob!. Pes 
má p#ib!hnout radostn!, rychle a p#ímým sm!rem, t!sn! a p#ímo se posadit p#ed 
psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo, vedle psovoda.  

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé 
p#icházení, pop#ípad! otálení s p#íchodem, zm!na postoje psovoda, chyby 
p#i p#edsednutí a p#i ukon ení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si 
pes místo ulehnutí sedne nebo z"stane stát, je mu odebráno 5 bod". 

4. Aport volný  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pus#", "K noze". 
b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) 

do vzdálenosti asi 10-ti krok". Zvukový povel k p#inesení dává až když p#edm!t 
klidn! leží. Pes, který klidn! sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" 
rychle a p#ímým sm!rem b!žet k p#edm!tu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle 
p#ímým sm!rem p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed psovoda a drží klidn! 
p#edm!t v tlam! tak dlouho, až mu jej psovod po asi 3 vte#inách po zvukovém 
povelu "pus#" odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod p#edm!t v pravé 
p#ipažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo vedle 
psovoda. V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý b!h psa pro p#edm!t, 
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chyby p#i jeho uchopení, pomalé p#inesení, upušt!ní p#edm!tu, hraní si s ním, 
 i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí a p#i ukon ení 
cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.  
Rovn!ž ztrátovými body je hodnoceno odhození p#edm!tu na p#íliš krátkou 
vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!. Pokud psovod opustí 
stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen nedostate n!. Nep#inese-li pes 
p#edm!t, je cvik hodnocen 0 body. 

5. Aport skokem (100 cm)  15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed nebo Hop", "Aport", "Pus#", "K noze". 
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejmén! 5 krok" p#ed 

p#ekážkou. Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) p#es 100 
cm vysokou p#ekážku. Zvukový povel k p#eskoku dává až když p#edm!t klidn! leží. 
Pes, který klidn! a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" 
a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v pr"b!hu p#eskoku) skokem 
p#ekonat p#ekážku, rychle a p#ímým sm!rem dob!hnout k p#edm!tu, ihned jej 
uchopit a skokem p#ekonat p#ekážku zp!t, a psovodu jej rychle a p#ímým sm!rem 
p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed psovoda a drží klidn! p#edm!t v tlam! tak 
dlouho, až mu psovod asi po 3 vte#inách po zvukovém povelu "pus#" p#edm!t 
odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod p#edm!t v pravé p#ipažené paži. 
Na zvukový povel "k noze"si pes sedá rychle a p#ímo vedle psovoda. V pr"b!hu 
celého cviku nesmí psovod opustit stanovišt!.  

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a b!h psa 
pro p#edm!t, chyby p#i jeho uchopení, pomalý zp!tný skok, upušt!ní p#edm!tu, 
hraní si s ním  i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí 
a p#i ukon ení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Dotkne-li se pes p#i skoku 
p#ekážky, m"že být odebrán až 1 bod p#i každém skoku, p#i odrazu o p#ekážku 
až 2 body. 
 
Tabulka hodnocení 

Skok tam P#inesení p#edm!tu Skok zp!t 
5 bod" 5 bod" 5 bod" 

Díl í hodnocení cvik" je možné jen pokud z jeho t#í  ástí (skok tam - p#inesení 
p#edm!tu - skok zp!t) jsou nejmén! dv!  ásti provedeny. 

* Bez závady provedené skoky a p#inesení p#edm!tu = 15 bod" 
* Skok tam nebo zp!t neproveden, p#edm!t bez závady p#inesen = 10 bod" 
* Skoky tam a zp!t provedeny bez závady, p#edm!t nep#inesen = 10 bod" 

Leží-li p#edm!t po odhození zna n! stranou nebo je t!žko viditelný, m"že psovod 
bez ztráty bod" po požádání rozhod ího  i na jeho p#ímý pokyn odhození p#edm!tu 
opakovat. Pes z"stává sed!t.  
Pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!, je hodnocena ztrátovými body. Pokud 
psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen nedostate n!. 
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6. Aport šplhem (šikmá st"na 180 cm) 15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed nebo Hop" , "Aport", "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejmén! 5 krok" p#ed šikmou 
st!nou. Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) p#es šikmou 
st!nu. Pes, který klidn! a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel 
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v pr"b!hu p#ekonání šikmé 
st!ny), p#ekonat šplhem šikmou st!nu, rychle a p#ímým sm!rem dob!hnout 
k p#edm!tu, ihned jej uchopit a s p#edm!tem šplhem p#ekonat šikmou st!nu zp!t, 
a psovodu jej rychle a p#ímým sm!rem p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed 
psovoda a drží klidn! p#edm!t v tlam! tak dlouho, až mu psovod, asi po 3 vte#inách 
po zvukovém povelu "pus#", p#edm!t odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod 
p#edm!t v pravé p#ipažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle 
a p#ímo, vlevo vedle psovoda. V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit 
stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a b!h psa 
pro p#edm!t, chyby p#i jeho uchopení, pomalý zp!tný šplh, upušt!ní p#edm!tu, hraní 
si s ním  i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí 
a p#i ukon ení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. 
Tabulka hodnocení 

Šplh tam P#inesení p#edm!tu Šplh zp!t 
5 bod" 5 bod" 5 bod" 

Díl í hodnocení cvik" je možné jen pokud z jeho t#í  ástí (šplh tam - p#inesení 
p#edm!tu - šplh zp!t) jsou nejmén! dv!  ásti provedeny. 

* Bez závady provedené šplhy a p#inesení p#edm!tu = 15 bod" 
* Šplh tam nebo zp!t neproveden, p#edm!t bez závady p#inesen = 10 bod" 
* Šplhy tam a zp!t provedeny bez závady, p#edm!t nep#inesen = 10 bod" 

Leží-li p#edm!t po odhození zna n! stranou nebo je t!žko viditelný, m"že psovod 
bez ztráty bod" po požádání rozhod ího  i na jeho p#ímý pokyn odhození p#edm!tu 
opakovat. Pes z"stává sed!t. 
Pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!, je hodnocena ztrátovými body. Pokud 
psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen nedostate n!. 

7. Vysílání vp$ed s odložením 10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed", "Lehni", "Sedni". 

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem p#ímo 
v p#ikázaném sm!ru. Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vp!ed" se 
sou asným jediným pokynem paží a sám z"stane stát. Po tomto zvukovém 
a pokynovém povelu se pes p#ikázaným sm!rem rychle a p#ímo vzdálí nejmén! 30 
krok" od psovoda. Na pokyn rozhod ího dá psovod psu zvukový povel "lehni", 
na který musí pes ihned ulehnout. Psovod m"že ponechat zdviženou paži ve sm!ru 
p#ikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhod ího jde psovod 
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ke psu a postaví se k jeho pravé stran!. Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, 
dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a p#ímo 
posadit. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyb!hnutí, 
pomalý b!h psa vp#ed, silné odbo ení ze sm!ru, krátká vzdálenost, váhavé nebo 
p#ed asné ulehnutí psa, neklidné odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa 
p#i p#íchodu psovoda (zm!na polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body. 

8. Odložení dlouhodobé  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni". 
b) Provedení: P#ed zahájením cvik" oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým 

povelem "lehni" na míst! ur eném rozhod ím, nesmí u n!ho nechat vodítko 
 i jakýkoliv jiný p#edm!t. Psovod pak odchází cvi ebním prostorem, aniž by se 
ohlédl, nejmén! 30 krok" od psa a z"stává v jeho dohledu, obrácen zády k n!mu, 
klidn! stát. Po dobu provád!ní cvik" 1 až 6 jiným psem musí pes, bez ovliv&ování 
psovodem, klidn! ležet. Na pokyn rozhod ího jde psovod ke psu a postaví se k jeho 
pravé stran!. Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího dává psovod psu zvukový 
povel "sedni", na který se musí pes rychle a p#ímo posadit. 

c) Hodnocení: Neklidné chování  psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné 
odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa p#i p#íchodu psovoda (zm!na polohy), 
je hodnoceno ztrátovými body. Díl í hodnocení cvik" je možné, pokud pes vstane 
nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více 
než 3 m p#ed ukon ením cviku 3 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo 
odložení pozd!ji, obdrží díl í hodnocení. Jestliže p#i p#íchodu psovoda jde pes 
k n!mu, následuje ztráta až 3 body. 

 

SchH/VPG 1 oddíl "C" 

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bod" 
Cvik 2: Vystavení a vyšt!kání 10 bod" 
Cvik 3: Pokus o út!k figuranta 20 bod" 
Cvik 4: Obrana psa p#i hlídání 35 bod" 
Cvik 5: Útok na psa z pohybu 30 bod" 
Celkem:  100 bod" 

Všeobecná ustanovení : 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestav!no 6 úkryt" (3 úkryty po každé 
stran!). Pot#ebná zna ení musí být pro psovoda, rozhod ího a figuranta dob#e viditelná. 
Figurant musí být vybaven ochranným od!vem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být 
opat#en ochrannou vrstvou, na které je našitá juta p#írodní barvy. Jestliže je t#eba, aby 
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mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmíne n! zcela bez hnutí. Nesmí 
ale d!lat žádné výhr"žné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své t!lo.  
Je ponecháno na psovodovi, jakým zp"sobem odebírá figurantovi obušek 
(viz.“Všeobecná  ást – práce figuranta“). 

Ve všech stupních zkoušek m"že být pracováno s jedním figurantem.  
Pro všechny psovody p#íslušného výcvikového stupn! zkoušek musí být použit 

stejný figurant. Psi, kte#í nejsou psovodem zvladatelní, pouští rukáv až p#i silném 
ovliv&ování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U ps", kte#í p#i cvicích obrany 
selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C p#erušit, v oddílu C 
dosažené body nezadat. Zvukový povel pro pušt!ní je dovolen p#i všech cvicích obrany 
jen jednou. 
Hodnocení pro poušt!ní (ztrátové body): 

váhavé 
pušt!ní 

1. 
zvukový 
povel 
navíc – 
okamžité 
pušt!ní 

1. 
zvukový 
povel 
navíc – 
váhavé 
pušt!ní 

2. 
zvukový 
povel 
navíc – 
okamžité 
pušt!ní 

2. 
zvukový 
povel 
navíc – 
váhavé 
pušt!ní 

nepušt!ní 
po 2. 
zvuk. 
povelu 
navíc 

0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval. 

1. Vyhledání figuranta  5 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mn"" (zvukový povel "Ke mn"" m$že být 
spojen se jménem psa). 

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. 
Psovod se psem se postaví na stanovišt! mezi  tvrtým a pátým úkrytem, aby mohl 
psa vyslat do dvou stran. Provád!ní oddílu C za íná na pokyn rozhod ího. Na krátký 
zvukový povel "revír" a pokynový povel nap#ažením pravé nebo levé paže, který 
m"že být opakován, musí pes vyb!hnout od psovoda rychle a cílev!dom! k pátému 
úkrytu a ten ob!hnout. Jakmile pes úkryt ob!hne, zavolá jej psovod zvukovým 
povelem "ke mn"" (ten m"že být spojen se jménem psa) k sob!, a za pohybu jej 
vysílá dalším zvukovým povelem "revír" k úkrytu, kde je skryt figurant. Psovod 
po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné st#edové ose 
prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy p#ed psovodem. 
Jakmile p#ijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod z"stat stát, další zvukové 
a pokynové povely nejsou dovoleny. 

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, t!sném a cílev!domém ob!hnutí úkrytu 
jsou hodnoceny ztrátovými body. 

2. Vystavení a vyšt"kání  10 bod# 

a)  Zvukové povely: „Ke mn"“a „ K noze" 

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorn! vystavit a vytrvale vyšt!kávat. Nesmí 
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na figuranta skákat, dotýkat se ho, ani jej kousat. Na pokyn rozhod ího po cca 20-ti 
vte#inách št!kání jde psovod do vzdálenosti 5-ti krok" k úkrytu za št!kajícího psa. 
Na další pokyn rozhod ího odvolá si psa k noze, a postaví se s ním do základního 
postoje. Je rovn!ž povoleno, aby se psovod se psem na volno p#emístil do ur ené 
vzdálenosti. Oba dva zp"soby jsou hodnoceny stejn!. 

c) Hodnocení: Nedostatky v nep#etržitém a p#esv!d ivém vyšt!kávání a pozorném 
vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není 
ovlivn!no p#ítomným rozhod ím nebo p#icházejícím psovodem, jsou hodnoceny 
srážkovými body. Za nep#erušované št!kání je zadáno 5 bod". Pokud pes št!ká 
slab!, jsou sraženy 2 body. Z"stane-li pes, který nešt!ká, pozorn! a aktivn! hlídat 
figuranta, je sraženo 5 bod". P#i lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se 
sráží až 2 body, p#i zákusu až 9 bod". Opustí-li pes figuranta p#ed tím, než vydá 
rozhod í psovodu pokyn k opušt!ní st#edové pomyslné osy, m"že jej psovod ješt! 
jednou vyslat k figurantovi.  
Z"stane-li pak pes u figuranta, m"že být v oddíle C pokra ováno, cvik vystavení 
a vyšt!kání je ale hodnocen nedostate n!. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo 
opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C ukon eno. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu nebo p#ijde-li k n!mu p#ed povelem, následuje díl í 
hodnocení v rámci nedostate né známky. 

3. Pokus o út"k figuranta  20 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Pus#". 
b) Provedení: Na pokyn rozhod ího vyzve psovod figuranta k opušt!ní úkrytu. Místo, 

kam se má postavit, je ozna eno. Na pokyn rozhod ího pak odejde psovod se psem 
na ur ené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 
5 krok". Psovod ponechá ležícího psa st#ežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby 
odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhod ího. Na pokyn rozhod ího se figurant 
pokusí o út!k. Bez váhání musí pes samostatn!, energickým a silným zákusem út!ku 
zabránit. P#i tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn 
rozhod ího z"stává figurant klidn! stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pušt!ní m"že 
dát samostatn! psovod, v p#íslušném  asovém odstupu, jeden zvukový povel. 
Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až 
dvou dalších zvukových povel" k pušt!ní. Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu 
(jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. P#i dávání 
zvukového povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. 
Po pušt!ní musí pes z"stat t!sn! u figuranta, a pozorn! jej st#ežit. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa 
na prchajícího figuranta a jeho následování, ukon ené p#esv!d ivým zadržením 
s plným a klidným zákusem až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. 
Z"stane-li pes ležet  i do vzdálenosti cca 20-ti krok" út!ku figuranta zadržením 
a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukon eno. Jestliže je pes p#i hlídání 
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lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku sníženo 
o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce zna n! 
ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když 
u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo 
obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C 
ukon eno. 

4. Obrana psa p$i hlídání  35 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vte#in, na pokyn rozhod ího 
podnikne figurant útok na psa. Bez ovliv&ování psovodem se musí pes energickým 
a silným zákusem ubránit. Pes se p#i tom smí zakousnout pouze do ochranného 
rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny 
rány pouze na stehna  i zá' psa. Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant klidn! 
stát, pes jej musí ihned pustit.  
Pro poušt!ní m"že dát psovod v p#íslušném  asovém odstupu samostatn! jeden 
zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhod í 
psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povel" "pus#". Nepustí-li pes 
po t#etím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje 
diskvalifikace. V dob! vydání povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by psa 
ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes u figuranta a pozorn! jej st#ežit. Na pokyn 
rozhod ího jde psovod normálním krokem p#ímým sm!rem ke psu a zvukovým 
povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový 
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

5. Útok na psa z pohybu  30 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pus#", "K noze" (2x). 

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na ozna ené místo v úrovni prvního úkrytu 
na pomyslné st#edové ose prostoru. Psa m"že p#idržovat rukou za obojek, nesmí jej 
však nijak ovliv&ovat. Na pokyn rozhod ího vystoupí figurant vybavený obuškem 
z úkrytu a jde normálním krokem ke st#edové ose prostoru. Zde se oto í ke psovodu 
a psu a k#ikem s výhr"žnými pohyby na n! v b!hu zaúto í. Jakmile se p#iblíží 
k psovodu a psu na vzdálenost 40 - 30 krok", psovod psa na pokyn rozhod ího 
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vysílá k obran! zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným 
zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. 
Psovod nesmí opustit své stanovišt!. Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant 
klidn! stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pušt!ní m"že dát psovod samostatn! 
v p#íslušném  asovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním 
povoleném zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až dvou dalších 
zvukových povel" "pus#". Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu (jednom 
povoleném a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. V dob! vydání povelu 
"pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes 
u figuranta a pozorn! jej st#ežit. Na pokyn rozhod ího jde psovod normálním 
krokem p#ímým sm!rem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním 
základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje bo ní doprovod figuranta 
k rozhod ímu na vzdálenost asi 20-ti krok". Jeden zvukový povel "k noze" 
je povolen.  
Pes jde po pravé stran! figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. 
Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedliv! st#ežit, nesmí na n!j vyskakovat 
ani jej napadat. P#ed rozhod ím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod p#edá 
rozhod ímu obušek a ohlásí mu ukon ení oddílu C. P#ed hodnocením si psovod 
na pokyn rozhod ího p#ipevní psa na vodítko. 

 c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny    
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový 
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

 

 

ZKOUŠKA SchH/VPG 2 

d!lí se na: oddíl A 100 bod" 
 oddíl B 100 bod" 
 oddíl C 100 bod" 
 Celkem: 300 bod" 

SchH/VPG 2 oddíl "A" 

Cizí stopa, nejmén! 400 krok" dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stup&"), 
2 p#edm!ty, nejmén! 30 minut stará,  as k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 
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bod". P#edm!ty (10+10) 20 bod". Celkem 100 bod" 

Všeobecná ustanovení : 

Rozhod í nebo osoba zodpov!dná za úsek stop, ur í tvar stopy vzhledem 
k prostoru, který je k pokládání stop ur en. P#edm!ty, p#ípadn! lomy, nemusí být 
na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Za átek (nášlap) stopy 
musí být dob#e ozna en štítkem, který je v bezprost#ední blízkosti vlevo zastr en 
do zem!.  

Po#adí ú astník" je rozhod ím po položení stop losováno.  
Klade  stopy ukáže p#edm!ty p#ed pokládáním stopy rozhod ímu nebo osob! 

odpov!dné za úsek stop. Použity mohou být pouze p#edm!ty dob#e prosycené pachem 
(nejmén! 30 min.). Klade  stopy se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním 
krokem v ur eném sm!ru. Rovn!ž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým 
klade  plynule vchází do dalšího úseku. První p#edm!t je pokládán po nejmén! 100 
krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý p#edm!t na konec stopy. P#edm!ty musí být 
pokládány na stopu za ch"ze. Po položení posledního p#edm!tu jde klade  dále ješt! 
n!kolik krok" v p#ímém sm!ru. V pr"b!hu jedné stopy musí být pokládány rozdílné 
p#edm!ty (nap#.: k"že, textil, d#evo). P#edm!ty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 
cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatn! lišit od okolního terénu. 
Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.  

Rozhod í, klade  a doprovodné osoby se nesmí v pr"b!hu práce psa zdržovat 
v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (nap#. nesmí 
psovoda p#edcházet). 
a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa", zvukový povel pro hledání je povolen 

na za átku stopy a po prvním p#edm!tu. 
b) Provedení: Psovod si p#ipraví psa pro práci na stop!. Pes m"že hledat bu' voln! 

nebo na 10 m dlouhé š&"#e. Stopovací š&"ra 10 m dlouhá m"že být vedena p#es zá' 
psa, bo n!  i mezi p#edními nebo i zadními kon etinami psa. M"že být upevn!na 
p#ímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu 
ur enému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez 
p#ídavných #emen". Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji 
rozhod ímu a oznámí mu, zda pes p#edm!ty zvedá nebo ozna uje. P#ed stopou, 
v pr"b!hu uvád!ní a p#i celkové práci na stop! je nutno se zdržet jakéhokoliv 
nátlaku na psa. Na pokyn rozhod ího je pes pomalu a klidn! odveden na za átek 
stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovn!, klidn! 
a nízkým nosem nav!t#it. Pak musí dále se zájmem sledovat pr"b!h stopy nízkým 
nosem a stejnom!rným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací š&"ry 
s odstupem 10 m. Rovn!ž p#i volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. 
Drží-li psovod stopovací š&"ru v ruce, m"že být prov!šena. Lomy musí pes 
vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokra ovat 
ve sledování stopy. Jakmile pes najde p#edm!t, musí jej bez ovliv&ování psovodem 
ihned zvednout nebo p#esv!d iv! ozna it. P#i zvedání m"že s ním z"stat stát, sed!t 
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nebo též s ním p#ijít ke psovodovi (též st#ídav!). Je chybné, pokud pes se zvednutým 
p#edm!tem dále na stop! pokra uje nebo si s ním lehne. Ozna ovat m"že vleže, 
vsed! nebo ve stoje (též st#ídav!). Pokud pes p#edm!t ozna il, položí psovod 
stopovací š&"ru a jde k n!mu. Zvednutím p#edm!tu ukáže, že byl psem nalezen. Pak 
zvedne stopovací š&"ru a pokra uje se psem na stejném míst! ve sledování stopy. 
Po ukon ení stopy se nalezené p#edm!ty ukazují rozhod ímu.  

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnom!rn! a p#esv!d iv!, 
a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem 
hodnocení. Ov!#ování, aniž by pes stopu opoušt!l, není chybou. Chybné sledování, 
vysoký nos, vyprazd&ování se psa, ov!#ování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé 
zvedání p#edm!t", poskytování pomoci, ozna ení nepoloženého p#edm!tu 
je postihováno ztrátou bod".  
Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací š&"ry, je jeho práce na stop! 
ukon ena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván 
rozhod ím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhod ím práce 
psa na stop! ukon ena. Není-li do 15-ti min. po uvedení psa na nášlap dosaženo 
konce stopy, je práce psa na stop! rozhod ím rovn!ž ukon ena. Získané body 
až do ukon ení stopy jsou zadány. Za nezvednuté  i neozna ené p#edm!ty se body 
nezadávají. St#ídavé zvedání a ozna ování p#edm!t" na jedné stop! je chybné. Platí 
zp"sob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo ozna ení na stop! nepoloženého 
p#edm!tu je hodnoceno v rámci úseku. Rozd!lení bod" za sledování stopy 
na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých 
úsek" se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa 
na stejném míst! bez snahy o hledání stopy), m"že být stopa ukon ena, i když se pes 
dosud na stop! nachází. 
Po  tvrtém neúsp!šném uvedení psa na za átek stopy je jeho práce ukon ena. 

SchH/VPG 2 oddíl "B" 

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bod" 
Cvik 2: Odložení vsed! za pochodu 10 bod" 
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s p#ivoláním 10 bod" 
Cvik 4: Odložení ve stoje za pochodu 10 bod" 
Cvik 5: Aport volný 10 bod" 
Cvik 6: Aport skokem 15 bod" 
Cvik 7: Aport šplhem 15 bod" 
Cvik 8: Vysílání vp#ed s odložením 10 bod" 
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bod" 
Celkem:  100 bod" 

Všeobecná ustanovení : 

Rozhod í dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako 
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obraty, zastavení, zm!na zp"sobu ch"ze, atd., se provád!jí bez pokynu rozhod ího.  
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normáln! vyslovované, krátké 

povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou 
 innost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho  ást ani na t#etí 
zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro p#ivolání m"že 
být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro p#ivolání 
je hodnoceno jako druhý povel.  

V základním postoji sedí pes t!sn! a p#ímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou 
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik za íná a kon í základním postojem. Záv!re ný 
základní postoj každého cviku je sou asn! vstupním základním postojem 
pro následující cvik, pokud není vyžadováno p#emíst!ní psovoda se psem. Zaujetí 
základního postoje na za átku cviku je povoleno jen jedenkrát.  

Krátká pochvala je povolena pouze po ukon ení cviku ze základního postoje. 
Po jejím provedení zaujímá psovod nov! základní postoj. V každém p#ípad! mezi 
pochvalou a zahájením nového cviku, musí být zachována z#etelná p#estávka 
(cca 3 vte#iny).  

Po zaujetí základního postoje následuje provád!ní cviku, po nejmén! 10-ti a nejvíce 
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "p#edsednutím" 
a povelem k p#isednutí, jako i p#i p#íchodu psovoda k odloženému psu, musí být 
zachovány z#etelné p#estávky (cca 3 vte#iny). Psovod m"že ke psu p#istupovat zep#edu 
nebo zezadu.  

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i p#i p#echodech k jiným cvik"m. 
P#i odchodu psovoda pro  inku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda  i hraní si 
se psem není dovoleno.  

Obraty provádí psovod vlevo. P#i t!chto cvicích se m"že pes k noze psovoda 
dostávat obcházením nebo zep#edu, vždy však stejným zp"sobem v pr"b!hu celé 
zkoušky. Po p#edsednutí m"že pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho 
obcházením nebo zep#edu. Vždy však stejným zp"sobem po dobu celé zkoušky.  

P#ekážka má výšku 100 cm a ší#i 150 cm. Šikmá st!na sestává ze dvou, v horní 
 ásti spojených, st!n 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní  ásti jsou od sebe 
ob! st!ny vzdáleny tak, aby celková výška p#ekážky byla 180 cm. Na p#echodnou dobu 
není vyžadováno potažení šikmých st!n nekluzkým materiálem. St!ny jsou v horní 
 ásti opat#eny 3 la%kami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných 
p#ekážek.  

P#i provád!ní aportu je povoleno použít jen d#ev!ných aportovacích  inek - dále jen 
p#edm!t" (aport volný o váze 1000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). P#edm!ty 
p#ipravuje po#adatel a musí být využity všemi ú astníky. P#i provád!ní aportu není 
dovoleno p#edem dávat psu p#edm!t do tlamy.  

Opomene-li psovod provedení n!kterého cviku, je vyzván rozhod ím, bez ztráty 
bod", k jeho provedení. 
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1. Ovladatelnost bez vodítka  10 bod# 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykro ení 
a p#i zm!n! zp"sobu ch"ze. 

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhod ímu, psa posadí a podá mu hlášení. 
Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorn!, 
radostn! a v p#ímém sm!ru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku 
psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda.  
P#i zastavení musí pes samostatn!, rychle a v p#ímém sm!ru usednout. Na za átku 
cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 krok" p#ímým sm!rem, po obratu  elem 
vzad a dalších 10ti až 15ti krocích p#edvede poklus a pomalou ch"zi (vždy nejmén! 
10 krok"). P#echod z poklusu do pomalé ch"ze musí být proveden bez mezikrok". 
Jednotlivé zm!ny zp"sobu ch"ze se musí od sebe z#eteln! lišit rychlostí svého 
provedení. V normální ch"zi se provádí nejmén! po jednom obratu vpravo, vlevo 
a  elem vzad. V normální ch"zi se provede minimáln! jedno zastavení. B!hem prvé 
ch"ze psovoda p#ímým sm!rem je v  asovém odstupu 5ti vte#in dvakrát vyst#eleno 
(ráže 6-9 mm) ze vzdálenosti nejmén! 15 krok" od psa. Pes se k výst#el"m musí 
zachovat lhostejn!. Ke konci cviku, na pokyn rozhod ího, prochází psovod se psem 
skupinou nejmén!  ty# pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupin! jednu 
osobu zprava a jednu osobu zleva obchází, a nejmén! jedenkrát se zde zastaví. 
Je na rozhod ím, zda si nechá cvik opakovat. Po opušt!ní skupiny zaujímá psovod 
se psem základní postoj. 

c) Hodnocení: P#edbíhání, vychylování psa do stran, zpož'ování psa, dodate né 
zvukové povely, pomoc t!lem, nepozornost, p#ekážení nebo obt!žování psovoda 
psem je hodnoceno ztrátovými body. 

2. Odložení vsed" za pochodu  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni". 

b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 
až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v p#ímém sm!ru sedne, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti 
krocích se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn rozhod ího jde psovod 
zp!t a postaví se ke psu. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsed! 
jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo z"stane 
stát, je mu odebráno 5 bod". 

3. Odložení vleže za pochodu s p$ivoláním  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mn"", "K noze". 

b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 
až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v p#ímém sm!ru ulehne, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti 
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krocích v p#ímém sm!ru se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn 
rozhod ího povelem "ke mn"" nebo jménem psa si psovod p#ivolá psa k sob!. Pes 
má p#ib!hnout radostn!, rychle a p#ímým sm!rem, t!sn! a p#ímo se posadit p#ed 
psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo vedle psovoda. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé 
p#icházení, pop#ípad! otálení s p#íchodem, zm!na postoje psovoda, chyby 
p#i p#edsednutí a p#i ukon ení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si 
pes místo ulehnutí sedne nebo z"stane stát, je mu odebráno 5 bod". 

4. Odložení ve stoje za pochodu  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "St$j", "Sedni". 

b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 
až 15-ti krocích pes na zvukový povel "st$j" ihned a v p#ímém sm!ru z"stane stát, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti 
krocích se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn rozhod ího jde psovod 
zp!t a postaví se vedle psa. Po cca 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, zvukovým 
povelem psovoda "sedni" si pes rychle a v p#ímém sm!ru sedne. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, protahování se p#i zvukovém povelu, neklidné stání, 
popocházení, neklidné chování p#i návratu psovoda, pomalé usednutí p#i záv!ru 
cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, místo aby z"stal stát, si sedne 
nebo lehne, je mu odebráno 5 bod". 

5. Aport volný  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 1000 g) 
do vzdálenosti asi 10-ti krok". Zvukový povel k p#inesení dává až když p#edm!t 
klidn! leží. Pes, který klidn! sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" 
rychle a p#ímým sm!rem b!žet k p#edm!tu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle 
a p#ímým sm!rem p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed psovoda a drží klidn! 
p#edm!t v tlam! tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vte#inách po zvukovém 
povelu "pus#" odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod p#edm!t v pravé 
p#ipažené paži. Na zvukový povel" k noze" si pes sedá rychle a p#ímo vedle 
psovoda. V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý b!h psa pro p#edm!t, 
chyby p#i jeho uchopení, pomalé p#inesení, upušt!ní p#edm!tu, hraní si s ním  i jeho 
p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí a p#i ukon ení cviku 
jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovn!ž ztrátovými body je hodnoceno odhození 
p#edm!tu na p#íliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento neopustí 
stanovišt!. Pokud psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen 
nedostate n!. Nep#inese-li pes p#edm!t, je cvik hodnocen 0 body. 
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6. Aport skokem (100 cm)  15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed nebo Hop", "Aport", "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejmén! 5 krok" 
p#ed p#ekážkou. Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) p#es 
100 cm vysokou p#ekážku. Zvukový povel k p#eskoku dává až když p#edm!t klidn! 
leží. Pes, který klidn! a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel 
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v pr"b!hu p#eskoku) skokem 
p#ekonat p#ekážku, rychle a p#ímým sm!rem dob!hnout k p#edm!tu, ihned jej 
uchopit, skokem p#ekonat p#ekážku zp!t a psovodu jej rychle a p#ímým sm!rem 
p#inést.  
Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed psovoda a drží klidn! p#edm!t v tlam! tak dlouho, 
až mu psovod asi po 3 vte#inách po zvukovém povelu "pus#" p#edm!t odebere. 
Po odebrání drží vzp#ímený psovod p#edm!t klidn! v pravé p#ipažené paži. 
Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo, vlevo vedle psovoda. 
V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a b!h psa 
pro p#edm!t, chyby p#i jeho uchopení, pomalý zp!tný skok, upušt!ní p#edm!tu, 
hraní si s ním  i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí 
a p#i ukon ení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se 
pes p#i skoku p#ekážky, m"že být odebrán až 1 bod p#i každém skoku, p#i odrazu 
o p#ekážku až 2 body. 
 
Tabulka hodnocení 

Skok tam P#inesení p#edm!tu Skok zp!t 
5 bod" 5 bod" 5 bod" 

Díl í hodnocení cvik" je možné jen, pokud z jeho t#í  ástí (skok tam - p#inesení 
p#edm!tu - skok zp!t) jsou nejmén! dv!  ásti provedeny. 
* Bez závady provedené skoky a p#inesení p#edm!tu = 15 bod" 
* Skok tam nebo zp!t neproveden, p#edm!t bez závady p#inesen = 10 bod" 
* Skoky tam a zp!t provedeny bez závady, p#edm!t nep#inesen = 10 bod" 

Leží-li p#edm!t po odhození zna n! stranou nebo je t!žko viditelný, m"že psovod 
bez ztráty bod" po požádání rozhod ího  i na jeho p#ímý pokyn odhození p#edm!tu 
opakovat. Pes z"stává sed!t. 
Pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!, je hodnocena ztrátovými body. Pokud 
psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen nedostate n!. 

7. Aport šplhem (šikmá st"na 180 cm)  15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed nebo Hop", "Aport", "Pus#", "K noze". 
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejmén! 5 krok" p#ed šikmou 

st!nou. Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) p#es šikmou 
st!nu. Pes, který klidn! a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel 
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"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v pr"b!hu p#ekonání šikmé 
st!ny) p#ekonat šplhem šikmou st!nu, rychle a p#ímým sm!rem dob!hnout 
k p#edm!tu, ihned jej uchopit, a s p#edm!tem šplhem p#ekonat šikmou st!nu zp!t 
a psovodu jej rychle a p#ímým sm!rem p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed 
psovoda a drží klidn! p#edm!t v tlam! tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vte#inách 
po zvukovém povelu "pus#" p#edm!t odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod 
p#edm!t v pravé p#ipažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle 
a p#ímo, vlevo vedle psovoda. V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit 
stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a b!h psa 
pro p#edm!t, chyby p#i jeho uchopení, pomalý zp!tný šplh, upušt!ní p#edm!tu, hraní 
si s ním  i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí 
a p#i ukon ení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. 
 
Tabulka hodnocení 

Šplh tam P#inesení p#edm!tu Šplh zp!t 
5 bod" 5 bod" 5 bod" 

 

Díl í hodnocení cvik" je možné jen, pokud z jeho t#í  ástí (šplh tam - p#inesení 
p#edm!tu - šplh zp!t) jsou nejmén! dv!  ásti provedeny. 
* Bez závady provedené šplhy a p#inesení p#edm!tu = 15 bod" 
* Šplh tam nebo zp!t neproveden, p#edm!t bez závady p#inesen = 10 bod" 
* Šplhy tam a zp!t provedeny bez závady, p#edm!t nep#inesen = 10 bod" 

Leží-li p#edm!t po odhození zna n! stranou nebo je t!žko viditelný, m"že psovod 
bez ztráty bod" po požádání rozhod ího  i na jeho p#ímý pokyn odhození p#edm!tu 
opakovat. Pes z"stává sed!t. 
Pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!, je hodnocena ztrátovými body. Pokud 
psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen nedostate n!.  

8. Vysílání vp$ed s odložením  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed", "Lehni", "Sedni". 

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem p#ímo v p#ikázaném sm!ru. 
Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vp!ed" se sou asným jediným 
pokynem paží a sám z"stane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes 
p#ikázaným sm!rem rychle a p#ímo vzdálí nejmén! 30 krok" od psovoda. Na pokyn 
rozhod ího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout.  
Psovod m"že ponechat zdviženou paži ve sm!ru p#ikázaného vyslání psa až do jeho 
ulehnutí. Na pokyn rozhod ího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé stran!. 
Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", 
na který se musí pes rychle a p#ímo posadit. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyb!hnutí, 
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pomalý b!h psa vp#ed, silné odbo ení ze sm!ru, krátká vzdálenost, váhavé nebo 
p#ed asné ulehnutí psa, neklidné odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa 
p#i p#íchodu psovoda (zm!na polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body. 

9. Odložení dlouhodobé  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni". 

b) Provedení: P#ed zahájením cvik" oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým 
povelem "lehni" na míst! ur eném rozhod ím, nesmí u n!ho nechat vodítko 
 i jakýkoliv jiný p#edm!t.  
Psovod pak odchází cvi ebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejmén! 30 krok" 
od psa a z"stává v jeho dohledu, obrácen k n!mu zády, klidn! stát. Po dobu 
provád!ní cvik" 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovliv&ování psovodem, klidn! 
ležet. Na pokyn rozhod ího jde psovod ke svému psu a postaví se k jeho pravé 
stran!. Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, dává psovod psu zvukový povel 
"sedni", na který se musí pes rychle a p#ímo posadit. 

c) Hodnocení: Neklidné chování  psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné 
odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa p#i p#íchodu psovoda (zm!na polohy), 
je hodnoceno ztrátovými body. Díl í hodnocení cvik" je možné, pokud pes vstane 
nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více 
než 3 m p#ed ukon ením cviku 4 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo 
odložení pozd!ji, obdrží díl í hodnocení. Jestliže p#i p#íchodu psovoda jde pes 
k n!mu, následuje ztráta až 3 body. 

SchH/VPG 2 oddíl "C" 

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bod" 
Cvik 2: Vystavení a vyšt!kání 10 bod" 
Cvik 3: Pokus o út!k figuranta 10 bod" 
Cvik 4: Obrana psa p#i hlídání 20 bod" 
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bod" 
Cvik 6: P#epad psa p#i doprovodu 30 bod" 
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 20 bod" 
Celkem:  100 bod" 

 

Všeobecná ustanovení : 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestav!no 6 úkryt" (3 úkryty po každé 
stran!). Pot#ebná zna ení musí být pro psovoda, rozhod ího a figuranta dob#e viditelná. 
Figurant musí být vybaven ochranným od!vem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být 
opat#en ochrannou vrstvou, na které je našitá juta p#írodní barvy. Jestliže je t#eba, aby 
mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmíne n! zcela bez hnutí. Nesmí 
ale d!lat žádné výhr"žné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své t!lo. 
 Je ponecháno na psovodovi, jakým zp"sobem odebírá figurantovi obušek 
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(viz.“Všeobecná  ást – práce figuranta“). 
 

Ve všech stupních zkoušek m"že být pracováno s jedním figurantem. Pro všechny 
psovody, p#íslušného výcvikového stupn! zkoušek, musí být použit stejný figurant. Psi, 
kte#í nejsou svým psovodem zvladatelní, pouští rukáv až p#i silném ovliv&ování 
(odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U ps", kte#í p#i cvicích obrany selžou nebo 
se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C p#erušit, v oddílu C dosažené body 
nezadat. Zvukový povel pro pušt!ní je dovolen p#i všech cvicích obrany jen jednou.  

Hodnocení pro poušt!ní (ztrátové body): 
váhavé 
pušt!ní 

1. zvukový 
povel navíc 
– okamžité 
pušt!ní 

1. zvukový 
povel 
navíc – 
váhavé 
pušt!ní 

2. zvukový 
povel navíc 
– okamžité 
pušt!ní 

2. zvukový 
povel 
navíc – 
váhavé 
pušt!ní 

nepušt!ní 
po 2. zvuk. 
povelu 
navíc 

0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval. 

1. Vyhledání figuranta  5 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mn"" (zvukový povel "Ke mn"" m$že být 

spojen se jménem psa). 
b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. 

Psovod se postaví se psem na stanovišt! mezi druhým a t#etím úkrytem, aby mohl 
psa vyslat do  ty# stran. Provád!ní oddílu C se za íná na pokyn rozhod ího. 
Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel nap#ažením pravé nebo levé 
paže, který m"že být opakován, musí pes vyb!hnout od svého psovoda rychle 
a cílev!dom! ke t#etímu úkrytu a ten ob!hnout. Jakmile pes úkryt ob!hne, zavolá jej 
psovod zvukovým povelem "ke mn"" (tento m"že být spojen se jménem psa) k sob!, 
a za pohybu jej vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod 
se po dobu vyhledávání pohybuje normálním krokem po pomyslné st#edové ose 
prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy p#ed psovodem. 
Jakmile p#ijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod z"stat stát, další zvukové 
a pokynové povely nejsou dovoleny. 

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, t!sném a cílev!domém ob!hnutí úkrytu 
jsou hodnoceny ztrátovými body. 

2. Vystavení a vyšt"kání  10 bod# 

a) Zvukové povely „Ke mn"“ a „K noze " 

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorn! vystavit a vytrvale vyšt!kávat. Nesmí 
na figuranta skákat, (dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhod ího po cca 20-ti 
vte#inách št!kání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti krok" k úkrytu za št!kajícího psa. 
Na další pokyn rozhod ího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního 
postoje. 
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c) Hodnocení: Nedostatky v nep#etržitém a p#esv!d ivém vyšt!kávání a pozorném 
vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není 
ovlivn!no p#ítomným rozhod ím nebo p#icházejícím psovodem, jsou hodnoceny 
srážkovými body. Za nep#erušované št!kání je zadáno 5 bod". Pokud pes št!ká 
slab!, jsou sraženy 2 body. Z"stane-li pes, který nešt!ká, pozorn! a aktivn! hlídat 
figuranta, je sraženo 5 bod". P#i lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se 
sráží až 2 body, p#i zákusu až 9 bod". Opustí-li pes figuranta p#ed tím, než vydá 
rozhod í psovodu pokyn k opušt!ní st#edové pomyslné osy, m"že jej psovod ješt! 
jednou vyslat k figurantu. Z"stane-li pak pes u figuranta, m"že být v oddíle C 
pokra ováno, cvik vystavení a vyšt!kání je ale hodnocen nedostate n!. Pokud již 
nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C 
ukon eno. Jde-li pes naproti p#icházejícímu psovodu nebo p#ijde-li k n!mu 
p#ed povelem, následuje díl í hodnocení v rámci nedostate né známky. 

3. Pokus o út"k figuranta  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Pus#". 
b) Provedení: Na pokyn rozhod ího vyzve psovod figuranta k opušt!ní úkrytu. Místo, 

kam se má postavit, je ozna eno. Na pokyn rozhod ího pak odejde psovod se psem 
na ur ené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 
5 krok". Psovod ponechá ležícího psa st#ežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby 
odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhod ího. Na pokyn rozhod ího se figurant 
pokusí o út!k. Bez váhání musí pes samostatn!, energickým a silným zákusem út!ku 
zabránit. P#i tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn 
rozhod ího z"stává figurant klidn! stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pušt!ní m"že 
dát samostatn! psovod, v p#íslušném  asovém odstupu, jeden zvukový povel. 
Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až 
dvou dalších zvukových povel" k pušt!ní. Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu 
(jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. P#i dávání 
zvukového povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. 
Po pušt!ní musí pes z"stat t!sn! u figuranta a pozorn! jej st#ežit. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa 
na prchajícího figuranta a jeho následování, ukon ené p#esv!d ivým zadržením 
s plným a klidným zákusem až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. 
Z"stane-li pes ležet  i do vzdálenosti cca 20-ti krok" út!ku figuranta zadržením 
a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukon eno. Jestliže je pes p#i hlídání 
lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku sníženo 
o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce zna n! 
ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když 
u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo 
obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C 
ukon eno. 
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4. Obrana psa p$i hlídání  20 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vte#in, na pokyn rozhod ího 
podnikne figurant útok na psa. Bez ovliv&ování psovodem se musí pes energickým 
a silným zákusem ubránit. Pes se p#i tom smí zakousnout pouze do ochranného 
rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny 
rány pouze na stehna  i zá' psa. Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant klidn! 
stát, pes jej musí ihned pustit. Pro poušt!ní m"že dát psovod v p#íslušném  asovém 
odstupu samostatn! jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném 
zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových 
povel" "pus#". Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu (jednom povoleném 
a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. V dob! vydání povelu "pus#" musí 
psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes u figuranta, 
a pozorn! jej st#ežit. Na pokyn rozhod ího jde psovod normálním krokem p#ímým 
sm!rem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. 
Obušek figurantovi neodebírá. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový 
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

5. Doprovod zezadu  5 bod# 

a) Jeden zvukový povel: "K noze" 
b) Provedení: V návaznosti na cvik  . 4 následuje doprovod figuranta zezadu 

do vzdálenosti asi 30-ti krok". Pr"b!h doprovodu ur í rozhod í. Psovod vyzve 
figuranta k ch"zi a jde se psem, kterého má voln! u nohy, ve vzdálenosti 5-ti krok" 
za ním. Pes musí figuranta pozorn! st#ežit. Vzdálenost 5-ti krok" musí být dodržena 
v pr"b!hu celého doprovodu. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná 
ch"ze psa, dodržení vzdálenosti 5ti krok". 
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6. P$epad psa p$i doprovodu  30 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: P#i doprovodu následuje na pokyn rozhod ího bez zastavení p#epad psa 
figurantem. Bez ovliv&ování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným 
zákusem ubránit. Pes se p#itom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu 
figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod z"stat na míst!, na kterém se práv! 
nachází. Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant klidn! stát, pes jej musí ihned 
pustit. Pro poušt!ní m"že dát psovod v p#íslušném  asovém odstupu samostatn! 
jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, 
dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povel" "pus#". 
Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodate ných), 
následuje diskvalifikace. V dob! vydání povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž 
by psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes u figuranta, a pozorn! jej st#ežit. 
Na pokyn rozhod ího jde psovod normálním krokem p#ímým sm!rem ke psu 
a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi 
odebírá. Následuje bo ní doprovod figuranta k rozhod ímu na vzdálenost asi 
20ti krok".  
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé stran! figuranta, takže 
je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedliv! 
st#ežit, nesmí na n!j vyskakovat, ani jej napadat. P#ed rozhod ím se tato skupinka 
zastaví, pes si sedne, psovod p#edá rozhod ímu obušek a ohlásí mu ukon ení první 
 ásti oddílu C. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový 
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

7. Útok na psa z pohybu  20 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pus#", "K noze" (2x). 
b) Provedení: Psovod se psem se postaví na ozna ené místo v úrovni prvního úkrytu 

na pomyslné st#edové ose prostoru. Psa m"že p#idržovat rukou za obojek, nesmí jej 
však nijak ovliv&ovat. Na pokyn rozhod ího vystoupí figurant vybavený obuškem 
z úkrytu a b!ží ke st#edové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne, aniž by b!h p#erušil, 
oto í se  eln! proti psovodu a psu a k#ikem a výhr"žnými pohyby na n! v b!hu 
zaúto í. Jakmile se p#iblíží k psovodu a psu na vzdálenost 50-40 krok", psovod psa 



 strana 43

 

na pokyn rozhod ího vysílá k obran! zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku 
energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného 
rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanovišt!. Na pokyn rozhod ího z"stane 
pak figurant klidn! stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pušt!ní m"že dát psovod 
samostatn! v p#íslušném  asovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes 
po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až 
dvou dalších zvukových povel" "pus#". Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu 
(jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. V dob! vydání 
povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí 
z"stat pes u figuranta, a pozorn! jej st#ežit. Na pokyn rozhod ího jde psovod 
normálním krokem p#ímým sm!rem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá 
s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje bo ní doprovod 
figuranta k rozhod ímu na vzdálenost asi 20-ti krok". Jeden zvukový povel "k noze" 

je povolen. Pes jde po pravé stran! figuranta, takže se nachází mezi figurantem 
a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedliv! st#ežit, nesmí na n!j 
vyskakovat, ani jej napadat. P#ed rozhod ím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, 
psovod p#edá rozhod ímu obušek a ohlásí mu ukon ení oddílu C. P#ed hodnocením 
si psovod na pokyn rozhod ího p#ipevní psa na vodítko. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda 
zvukovýpovel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

 

ZKOUŠKA SchH/VPG 3 

d!lí se na: oddíl A 100 bod" 
 oddíl B 100 bod" 
 oddíl C 100 bod" 
 Celkem 300 bod" 

SCHH/VPG 3 oddíl "A" 

Cizí stopa, nejmén! 600 krok" dlouhá, 5 úsek", 4 lomy (cca 90 stup&"), 
3 p#edm!ty, nejmén! 60 minut stará,  as k vypracování 20 min. Sledování stopy 80 
bod". P#edm!ty (7+7+6) 20 bod". Celkem 100 bod". 
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Všeobecná ustanovení : 

Rozhod í nebo osoba zodpov!dná za úsek stop ur í tvar stopy vzhledem k prostoru, 
který je k pokládání stop ur en. P#edm!ty, p#ípadn! lomy, nesmí být na všech stopách 
položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Za átek (nášlap) stopy musí být dob#e 
ozna en štítkem, který je v bezprost#ední blízkosti vlevo zastr en do zem!. Po#adí 
ú astník" je rozhod ím po položení stop losováno. Klade  stopy ukáže p#edm!ty p#ed 
pokládáním stopy rozhod ímu nebo osob! odpov!dné za úsek stop. Použity mohou být 
pouze p#edm!ty dob#e prosycené pachem (nejmén! 30 min.). Klade  stopy se zdrží 
krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v ur eném sm!ru. Rovn!ž lomy jsou 
kladeny normálním krokem, kterým klade  plynule vchází do dalšího úseku. První 
p#edm!t je pokládán po nejmén! 100 krocích na 1. úsek, druhý p#edm!t na 2. nebo 3. 
úsek, t#etí p#edm!t na konec stopy. P#edm!ty musí být pokládány na stopu za ch"ze. 
Po položení posledního p#edm!tu jde klade  dále ješt! n!kolik krok" v p#ímém sm!ru. 
V pr"b!hu jedné stopy musí být pokládány rozdílné p#edm!ty (na p#.k"že, textil, 
d#evo). P#edm!ty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné 
a nesmí se svou barvou podstatn! lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy 
musí být psovod i pes mimo dohled. Rozhod í, klade  a doprovodné osoby se nesmí 
v pr"b!hu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo 
stopu vypracovávat (nap#. nesmí psovoda p#edcházet). 
a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen 

na za átku stopy a po prvním a druhém p#edm!tu. 
b) Provedení: Psovod si p#ipraví psa pro práci na stop!. Pes m"že hledat bu' voln! 

nebo na 10 m dlouhé š&"#e. Stopovací š&"ra 10 m dlouhá m"že být vedena p#es zá' 
psa, bo n!  i mezi p#edními nebo i zadními kon etinami psa. M"že být upevn!na 
p#ímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu 
ur enému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez 
p#ídavných #emen". Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji 
rozhod ímu a oznámí mu, zda pes p#edm!ty zvedá nebo ozna uje. P#ed stopou, 
v pr"b!hu uvád!ní a p#i celkové práci na stop! je nutno se zdržet jakéhokoliv 
nátlaku na psa. Na pokyn rozhod ího je pes pomalu a klidn! odveden na za átek 
stopy a je na stopu uveden.  
Na nášlapu musí pes pach stopy usilovn!, klidn! a nízkým nosem nav!t#it. Pak musí 
dále se zájmem sledovat pr"b!h stopy nízkým nosem a stejnom!rným tempem. 
Psovod následuje psa na konci stopovací š&"ry s odstupem 10 m. Rovn!ž p#i volném 
sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací š&"ru v ruce, 
m"že být tato prov!šena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich 
vypracování musí ve stejném tempu pokra ovat ve sledování stopy. Jakmile pes 
najde p#edm!t, musí jej bez ovliv&ování psovodem ihned zvednout nebo p#esv!d iv! 
ozna it. P#i zvedání m"že s ním z"stat stát, sed!t nebo též s ním p#ijít ke psovodovi 
(též st#ídav!). Je chybné, pokud pes se zvednutým p#edm!tem dále na stop! 
pokra uje nebo si s ním lehne. Ozna ovat m"že vleže, vsed! nebo ve stoje (též 
st#ídav!). Pokud pes p#edm!t ozna il, položí psovod stopovací š&"ru a jde k n!mu. 
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Zvednutím p#edm!tu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací š&"ru 
a pokra uje se psem na stejném míst! ve sledování stopy. Po ukon ení stopy se 
nalezené p#edm!ty ukazují rozhod ímu. 

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnom!rn! a p#esv!d iv! 
a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem 
hodnocení. Ov!#ování, aniž by pes stopu opoušt!l, není chybou. Chybné sledování, 
vysoký nos, vyprazd&ování se psa, ov!#ování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé 
zvedání p#edm!t", poskytování pomoci, ozna ení nepoloženého p#edm!tu 
je postihováno ztrátou bod". Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací 
š&"ry, je jeho práce na stop! ukon ena. Opustí-li pes stopu a je psovodem 
zadržován, je psovod vyzván rozhod ím, aby psa následoval. Není-li této výzvy 
uposlechnuto, je rozhod ím práce psa na stop! ukon ena. Není-li do 20-ti min. 
po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stop! rozhod ím 
rovn!ž ukon ena. Získané body až do ukon ení stopy jsou zadány. Za nezvednuté 
 i neozna ené p#edm!ty se body nezadávají. St#ídavé zvedání a ozna ování 
p#edm!t" na jedné stop! je chybné. Platí zp"sob nahlášený psovodem. Zvednutí 
nebo ozna ení na stop! nepoloženého p#edm!tu je hodnoceno v rámci úseku. 
Rozd!lení bod" za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni 
obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úsek" se provádí známkami a body. Nejeví-li 
pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném míst! bez snahy o hledání stopy), 
m"že být stopa ukon ena, i když se pes dosud na stop! nachází. 
Po  tvrtém neúsp!šném uvedení psa na za átek stopy je jeho práce ukon ena. 

 

SchH/VPG 3 oddíl „B“ 

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bod" 
Cvik 2: Odložení vsed! za pochodu 10 bod" 
Cvik 3: Odložení vleže za poklusu s p#ivoláním 10 bod" 
Cvik 4: Odlož. ve stoje za poklusu s p#ivoláním 10 bod" 
Cvik 5: Aport volný 10 bod" 
Cvik 6: Aport skokem 15 bod" 
Cvik 7: Aport šplhem 15 bod" 
Cvik 8: Vysílání vp#ed s odložením 10 bod" 
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bod" 
Celkem:  100 bod" 

Všeobecná ustanovení : 

Rozhod í dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako 
obraty, zastavení, zm!na zp"sobu ch"ze, atd. se provád!jí bez pokynu rozhod ího.  

Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normáln! vyslovované, krátké 
povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou 
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 innost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho  ást ani na t#etí 
zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro p#ivolání m"že 
být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro p#ivolání 
je hodnoceno jako druhý povel.  

V základním postoji sedí pes t!sn! a p#ímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou 
byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik za íná a kon í základním postojem. Záv!re ný 
základní postoj každého cviku je sou asn! vstupním základním postojem pro 
následující cvik, pokud není vyžadováno p#emíst!ní psovoda se psem. Zaujetí 
základního postoje na za átku cviku je povoleno jen jedenkrát.  

Krátká pochvala je povolena pouze po ukon ení cviku ze základního postoje. 
Po jejím provedení zaujímá psovod nov! základní postoj. V každém p#ípad! mezi 
pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována z#etelná p#estávka 
(cca 3 vte#iny).  

Po zaujetí základního postoje následuje provád!ní cviku. Po nejmén! 10-ti a nejvíce 
15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "p#edsednutím" 
a povelem k p#isednutí, jako p#i p#íchodu psovoda k odloženému psu, musí být 
zachovány z#etelné p#estávky (cca 3 vte#iny). Psovod m"že ke psu p#istupovat zep#edu 
nebo zezadu.  

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i p#i p#echodech k jiným cvik"m. 
P#i odchodu psovoda pro  inku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda  i hraní si 
se psem není dovoleno.  

Obraty provádí psovod vlevo. P#i t!chto cvicích se m"že pes k noze psovoda 
dostávat obcházením nebo zep#edu, vždy však stejným zp"sobem v pr"b!hu celé 
zkoušky. Po p#edsednutí m"že pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho 
obcházením nebo zep#edu. Vždy však stejným zp"sobem v pr"b!hu celé zkoušky.  

P#ekážka má výšku 100 cm a ší#i 150 cm. Šikmá st!na sestává ze dvou, v horní 
 ásti spojených st!n, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní  ásti jsou od sebe 
ob! st!ny vzdáleny tak, aby celková výška p#ekážky byla 180 cm. Na p#echodnou dobu 
není vyžadováno potažení šikmých st!n nekluzkým materiálem. 

St!ny jsou v horní  ásti opat#eny 3 la%kami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci 
musí využívat stejných p#ekážek.  

P#i provád!ní aportu je povoleno použít jen d#ev!ných aportovacích  inek - dále jen 
p#edm!t" (aport volný o váze 2000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). $inky 
p#ipravuje po#adatel a musí být využity všemi ú astníky. P#i provád!ní aportu není 
dovoleno p#edem dávat psu p#edm!t do tlamy.  

Opomene-li psovod provedení n!kterého cviku, je vyzván rozhod ím, bez ztráty 
bod", k jeho provedení. 

1. Ovladatelnost bez vodítka  10 bod# 

a) Zvukový povel: "K noze" zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykro ení 
a zm!nu zp"sobu ch"ze. 

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhod ímu, psa posadí a podá mu hlášení. 



 strana 47

 

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorn!, 
radostn! a v p#ímém sm!ru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku 
psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. P#i zastavení musí pes samostatn!, 
rychle a v p#ímém sm!ru usednout. Na za átku cviku jde psovod se psem, bez 
zastavení, 50ti krocích p#ímým sm!rem, po obratu  elem vzad a dalších 10-ti až 15-
ti krocích p#edvede poklus a pomalou ch"zi (vždy nejmén! 10 krok"). P#echod 
z poklusu do pomalé ch"ze musí být proveden bez mezikrok". Jednotlivé zm!ny 
zp"sobu ch"ze se musí od sebe z#eteln! lišit rychlostí svého provedení. V normální 
ch"zi se provádí nejmén! po jednom obratu vpravo, vlevo a  elem vzad. V normální 
ch"zi se provede minimáln! jedno zastavení. B!hem prvé ch"ze psovoda p#ímým 
sm!rem je v  asovém odstupu 5ti vte#in dvakrát vyst#eleno (ráže 6-9 mm), 
ze vzdálenosti nejmén! 15 krok" od psa. Pes se k výst#el"m musí zachovat 
lhostejn!. Ke konci cviku, na pokyn rozhod ího, prochází psovod se psem skupinou 
nejmén!  ty# pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupin! jednu osobu zprava 
a jednu osobu zleva obchází, a nejmén! jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhod ím, 
zda si nechá cvik opakovat. Po opušt!ní skupiny zaujímá psovod se psem základní 
postoj. 

c) Hodnocení: P#edbíhání, vychylování psa do stran, zpož'ování psa, dodate né 
zvukové povely, pomoc t!lem, nepozornost, p#ekážení nebo obt!žování psovoda 
psem je hodnoceno ztrátovými body. 

2. Odložení vsed" za pochodu  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni". 

b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 
až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v p#ímém sm!ru sedne, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob ch"ze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti 
krocích se psovod zastaví a ihned se oto í k sedícímu psu. Na pokyn rozhod ího jde 
psovod zp!t a postaví se ke psu.  

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsed! 
jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo z"stane 
stát, je mu odebráno 5 bod". 

3. Odložení vleže za poklusu s p$ivoláním  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mn"", "K noze". 
b) Provedení: Psovod se psem vykro í ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 

až 15-ti krocích normální ch"ze následuje dalších 10-15 krok" v poklusu. Poté pes 
na zvukový povel k odložení rychle a v p#ímém sm!ru ulehne, aniž by psovod 
p#erušil  i m!nil zp"sob b!hu nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti krocích v p#ímém 
sm!ru se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn rozhod ího povelem "ke 

mn"" nebo jménem psa, si psovod p#ivolá psa k sob!. Pes má p#ib!hnout radostn!, 
rychle a p#ímým sm!rem, t!sn! a p#ímo se posadit p#ed psovoda. Na zvukový povel 
"k noze" si pes sedá rychle a p#ímo vedle psovoda. 
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c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé 
p#icházení, pop#ípad! otálení s p#íchodem, zm!na postoje psovoda, chyby 
p#i p#edsednutí a p#i ukon ení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes 
místo ulehnutí sedne nebo z"stane stát, je mu odebráno 5 bod". 

4. Odložení ve stoje za poklusu s p$ivoláním   10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze" (2 x), "St$j", "Ke mn"". 
b) Provedení: Psovod se psem vyb!hne ze základního postoje v p#ímém sm!ru. Po 10-ti 

až 15-ti krocích pes na zvukový povel "st$j" ihned a v p#ímém sm!ru z"stane stát, 
aniž by psovod p#erušil  i m!nil zp"sob b!hu nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti 
krocích se psovod zastaví a ihned se oto í ke psu. Na pokyn rozhod ího, zvukovým 
povelem "ke mn"" nebo jménem psa si p#ivolá psovod psa k sob!. Pes má 
p#ib!hnout radostn!, rychle a p#ímým sm!rem, t!sn! a p#ímo se posadit p#ed 
psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo vedle psovoda. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, nezastavení po povelu, neklidné stání, popocházení, 
pomalé p#icházení, pop#ípad! otálení s p#íchodem, zm!na postoje psovoda, chyby 
p#i p#edsednutí a p#i ukon ení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, 
místo aby z"stal stát, si sedne nebo lehne, je mu odebráno 5 bod". 

5. Aport volný  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pus#", "K noze". 
b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 2000 g) 

do vzdálenosti asi 10-ti krok". Zvukový povel k p#inesení dává až když p#edm!t 
klidn! leží. Pes, který klidn! sedí vedle svého psovoda, musí na zvukový povel 
"aport" rychle a p#ímým sm!rem b!žet k p#edm!tu, ihned jej uchopit a psovodu jej 
rychle a p#ímým sm!rem p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed psovoda a drží 
klidn! p#edm!t v tlam! tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vte#inách 
po zvukovém povelu "pus#" odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod p#edm!t 
v pravé p#ipažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo, vlevo 
vedle psovoda. V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý b!h psa pro p#edm!t, 
chyby p#i jeho uchopení, pomalé p#inesení, upušt!ní p#edm!tu, hraní si s ním, 
 i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí a p#i ukon ení 
cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovn!ž ztrátovými body je hodnoceno 
odhození p#edm!tu na p#íliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento 
neopustí stanovišt!. Pokud psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik 
hodnocen nedostate n!. Nep#inese-li pes p#edm!t, je cvik hodnocen 0 body. 

6. Aport skokem (100 cm)  15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed nebo Hop" , "Aport", "Pus#", "K noze". 
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejmén! 5 krok" p#ed 
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p#ekážkou. Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) p#es 100 
cm vysokou p#ekážku. Zvukový povel k p#eskoku dává, až když p#edm!t klidn! leží. 
Pes, který klidn! a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" 
a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v pr"b!hu p#eskoku) skokem 
p#ekonat p#ekážku, rychle a p#ímým sm!rem dob!hnout k p#edm!tu, ihned jej 
uchopit a skokem p#ekonat p#ekážku zp!t a psovodu jej rychle a p#ímým sm!rem 
p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed psovoda a drží klidn! p#edm!t v tlam! tak 
dlouho, až mu psovod asi po 3 vte#inách po zvukovém povelu "pus#" p#edm!t 
odebere. Po odebrání drží vzp#ímený psovod p#edm!t v pravé p#ipažené paži. 
Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a p#ímo, vlevo vedle psovoda. 
V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a b!h psa 
pro p#edm!t, chyby p#i jeho uchopení, pomalý zp!tný skok, upušt!ní p#edm!tu, 
hraní si s ním  i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí 
a p#i ukon ení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se 
pes p#i skoku p#ekážky, m"že být odebrán až 1 bod p#i každém skoku, p#i odrazu 
o p#ekážku až 2 body. 
Tabulka hodnocení 

Skok tam P#inesení p#edm!tu Skok zp!t 
5 bod" 5 bod" 5 bod" 

 Díl í hodnocení cvik" je možné jen, pokud z jeho t#í  ástí (skok tam - p#inesení 
p#edm!tu - skok zp!t) jsou nejmén! dv!  ásti provedeny. 
* Bez závady provedené skoky a p#inesení p#edm!tu = 15 bod" 
* Skok tam nebo zp!t neproveden, p#edm!t bez závady p#inesen = 10 bod" 
* Skoky tam a zp!t provedeny bez závady, p#edm!t nep#inesen = 10 bod" 
Leží-li p#edm!t po odhození zna n! stranou nebo je t!žko viditelný, m"že psovod 
bez ztráty bod", po požádání rozhod ího,  i na jeho p#ímý pokyn, odhození 
p#edm!tu opakovat. Pes z"stává sed!t. Pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!, 
je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením 
cviku, je cvik hodnocen nedostate n!. 

7. Aport šplhem (šikmá st"na 180 cm)  15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed nebo Hop", "Aport", "Pus#", "K noze". 
b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejmén! 5 krok" p#ed šikmou 

st!nou. Ze základního postoje odhodí psovod p#edm!t (o váze 650 g) p#es šikmou 
st!nu. Pes, který klidn! a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel 
"hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v pr"b!hu p#ekonání šikmé 
st!ny) p#ekonat šplhem šikmou st!nu, rychle a p#ímým sm!rem dob!hnout 
k p#edm!tu, ihned jej uchopit, a s p#edm!tem šplhem p#ekonat šikmou st!nu zp!t, 
a psovodu jej rychle a p#ímým sm!rem p#inést. Pes si sedá t!sn! a p#ímo p#ed 
psovoda a drží klidn! p#edm!t v tlam! tak dlouho, až mu psovod, po p#estávce asi 
3 vte#in, po zvukovém povelu "pus#", p#edm!t odebere. Po odebrání drží vzp#ímený 
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psovod p#edm!t v pravé p#ipažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá 
rychle a p#ímo, vlevo vedle psovoda. V pr"b!hu celého cviku nesmí psovod opustit 
stanovišt!. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a b!h psa pro 
p#edm!t, chyby p#i jeho uchopení, pomalý zp!tný šplh, upušt!ní p#edm!tu, hraní si s 
ním  i jeho p#ekusování, zm!na postoje psovoda, chyby p#i p#edsednutí 
a p#i ukon ení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.  
Tabulka hodnocení 

Šplh tam P#inesení p#edm!tu Šplh zp!t 
5 bod" 5 bod" 5 bod" 

Díl í hodnocení cvik" je možné jen, pokud z jeho t#í  ástí (šplh tam - p#inesení 
p#edm!tu - šplh zp!t) jsou nejmén! dv!  ásti provedeny. 
* Bez závady provedené šplhy a p#inesení p#edm!tu = 15 bod" 
* Šplh tam nebo zp!t neproveden, p#edm!t bez závady p#inesen = 10 bod" 
* Šplhy tam a zp!t provedeny bez závady, p#edm!t nep#inesen = 10 bod" 
Leží-li p#edm!t po odhození zna n! stranou nebo je t!žko viditelný, m"že psovod 
bez ztráty bod" po požádání rozhod ího,  i na jeho p#ímý pokyn, odhození p#edm!tu 
opakovat. Pes z"stává sed!t. Pomoc psovoda, i když neopustí stanovišt!, 
je hodnocena ztrátovými body.  
Pokud psovod opustí stanovišt! p#ed ukon ením cviku, je cvik hodnocen 
nedostate n!. 

8. Vysílání vp$ed s odložením  10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vp!ed", "Lehni", "Sedni". 
b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem p#ímo v p#ikázaném sm!ru. 

Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vp!ed" se sou asným jediným 
pokynem paží a sám z"stane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes 
p#ikázaným sm!rem rychle a p#ímo vzdálí nejmén! 30 krok" od psovoda. Na pokyn 
rozhod ího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. 
Psovod m"že ponechat zdviženou paži ve sm!ru p#ikázaného vyslání psa až do jeho 
ulehnutí. Na pokyn rozhod ího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé stran!. 
Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", 
na který se musí pes rychle a p#ímo posadit. 

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyb!hnutí, 
pomalý b!h psa vp#ed, silné odbo ení ze sm!ru, krátká vzdálenost, váhavé nebo 
p#ed asné ulehnutí psa, neklidné odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa 
p#i p#íchodu psovoda (zm!na polohy) jsou hodnoceny ztrátovými body. 

9. Odložení dlouhodobé 10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni". 

b) Provedení: P#ed zahájením cvik" oddílu B jiného psa odloží psovod psa zvukovým 
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povelem "lehni" na míst! ur eném rozhod ím, nesmí u n!ho nechat vodítko 
 i jakýkoliv jiný p#edm!t. Psovod pak odchází cvi ebním prostorem, aniž by se 
ohlédl, nejmén! 30 krok" od psa a z"stává mimo jeho dohled v úkrytu. Po dobu 
provád!ní cvik" 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovliv&ování psovodem, klidn! 
ležet. Na pokyn rozhod ího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé stran!. 
Po asi 3 vte#inách, na pokyn rozhod ího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", 
na který se musí pes rychle a p#ímo posadit. 

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné 
odložení, p#ípadn! p#ed asné postavení se psa p#i p#íchodu psovoda (zm!na polohy) 
je hodnoceno ztrátovými body. Díl í hodnocení cvik" je možné, pokud pes vstane 
nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení více 
než 3 m p#ed ukon ením cviku 5 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo 
odložení pozd!ji, obdrží díl í hodnocení. Jestliže p#i p#íchodu psovoda jde pes 
k n!mu, následuje ztráta až 3 body. 

 

SchH/VPG 3 oddíl „C“ 

Cvik 1: Vyhledání figuranta 10 bod" 
Cvik 2: Vystavení a vyšt!kání 10 bod" 
Cvik 3: Pokus o út!k figuranta 10 bod" 
Cvik 4: Obrana psa p#i hlídání 20 bod" 
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bod" 
Cvik 6: P#epad psa p#i doprovodu 15 bod" 
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 10 bod" 
Cvik 8: Obrana psa p#i hlídání 20 bod" 
Celkem:  100 bod" 

 

Všeobecná ustanovení : 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestav!no 6 úkryt" (3 úkryty po každé 
stran!). Pot#ebná zna ení musí být pro psovoda, rozhod ího a figuranta dob#e viditelná.  

Figurant musí být vybaven ochranným od!vem, rukávem a obuškem. Rukáv musí 
být opat#en ochrannou vrstvou, na které je našitá juta p#írodní barvy. Jestliže je t#eba, 
aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmíne n! zcela bez hnutí. 
Nesmí ale d!lat žádné výhr"žné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání 
své t!lo. Je ponecháno na psovodovi, jakým zp"sobem odebírá figurantovi obušek. 
(viz:"Všeobecná  ást - práce figuranta"). Ve všech stupních zkoušek m"že být 
pracováno s jedním figurantem. Pro všechny psovody p#íslušného výcvikového stupn! 
zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kte#í nejsou psovodem zvladatelní, pouští 
rukáv až p#i silném ovliv&ování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U ps", 
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kte#í p#i cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, je nutno posuzování oddílu C 
p#erušit, v oddílu C dosažené body nezadat. Zvukový povel pro pušt!ní je dovolen 
p#i všech cvicích obrany jen jednou. 

Hodnocení pro poušt!ní (ztrátové body) : 
váhavé 
pušt!ní 

1. zvukový 
povel navíc 
– okamžité 
pušt!ní 

1. zvukový 
povel 
navíc – 
váhavé 
pušt!ní 

2. zvukový 
povel navíc 
– okamžité 
pušt!ní 

2. zvukový 
povel 
navíc – 
váhavé 
pušt!ní 

nepušt!ní 
po 2. zvuk. 
povelu 
navíc 

0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval. 

1. Vyhledání figuranta 5 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mn"" (zvukový povel "Ke mn"" m"že 
být spojen se jménem psa). 

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. 
Psovod se psem se postaví na stanovišt! p#ed prvním úkrytem, aby mohl psa vyslat 
do šesti stran. Provád!ní oddílu C se za íná na pokyn rozhod ího. Na krátký 
zvukový povel "revír" a pokynový povel nap#ažením pravé nebo levé paže, který 
m"že být opakován, musí pes vyb!hnout od psovoda rychle a cílev!dom! k prvnímu 
úkrytu a tento ob!hnout. Jakmile pes úkryt ob!hne, zavolá si jej psovod zvukovým 
povelem "ke mn"" (tento m"že být spojen se jménem psa) k sob!, a za pohybu jej 
vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod po dobu 
vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné st#edové ose 
prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy p#ed psovodem. 
Jakmile p#ijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod z"stat stát, další zvukové 
a pokynové povely nejsou dovoleny. 

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, t!sném a cílev!domém ob!hnutí úkrytu 
jsou hodnoceny ztrátovými body. 

2. Vystavení a vyšt"kání  10 bod# 

a)  Zvukové povely „Ke mn! " a „K noze" 

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorn! vystavit a vytrvale vyšt!kávat. Nesmí 
na figuranta skákat, (dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhod ího, po cca 20-
ti vte#inách št!kání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti krok" k úkrytu za št!kajícího psa. 
Na další pokyn rozhod ího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního 
postoje. 

c) Hodnocení: Nedostatky v nep#etržitém a p#esv!d ivém vyšt!kávání a pozorném 
vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není 
ovlivn!no p#ítomným rozhod ím nebo p#icházejícím psovodem, jsou hodnoceny 
srážkovými body. Za nep#erušované št!kání je zadáno 5 bod". Pokud pes št!ká 
slab!, jsou sraženy 2 body. Z"stane-li pes, který nešt!ká, pozorn! a aktivn! hlídat 
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figuranta, je sraženo 5 bod". P#i lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se 
sráží až 2 body, p#i zákusu až 9 bod". Opustí-li pes figuranta p#ed tím, než vydá 
rozhod í psovodu pokyn k opušt!ní st#edové pomyslné osy, m"že jej psovod ješt! 
jednou vyslat k figurantovi. Z"stane-li pak pes u figuranta, m"že být v oddíle C 
pokra ováno, cvik vystavení a vyšt!kání je ale hodnocen nedostate n!. Pokud již 
nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C 
p#erušeno. Jde-li pes naproti p#icházejícímu psovodu nebo p#ijde-li k n!mu 
p#ed povelem, následuje díl í hodnocení v rámci nedostate né známky. 

3. Pokus o út"k figuranta 10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni" , "Pus#". 

b) Provedení: Na pokyn rozhod ího vyzve psovod figuranta k opušt!ní úkrytu. Místo, 
kam se má postavit, je ozna eno. Na pokyn rozhod ího pak odejde psovod se psem 
na ur ené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 
5 krok". Psovod ponechá ležícího psa st#ežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby 
odtud mohl pozorovat svého psa, figuranta a rozhod ího. Na pokyn rozhod ího se 
figurant pokusí o út!k. Bez váhání musí pes samostatn!, energickým a silným 
zákusem út!ku zabránit. P#i tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu 
figuranta. Na pokyn rozhod ího z"stává figurant klidn! stát, pes jej musí ihned 
pustit. Pro pušt!ní m"že dát samostatn! psovod, v p#íslušném  asovém odstupu, 
jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhod í 
psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povel" k pušt!ní. Nepustí-li pes 
po t#etím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje 
diskvalifikace. P#i dávání zvukového povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by 
psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí pes z"stat t!sn! u figuranta a pozorn! jej st#ežit. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa 
na prchajícího figuranta a jeho následování, ukon ené p#esv!d ivým zadržením 
s plným a klidným zákusem až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. 
Z"stane-li pes ležet  i do vzdálenosti cca 20-ti krok" út!ku figuranta zadržením 
a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukon eno. Jestliže je pes p#i hlídání 
lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku sníženo 
o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce zna n! 
ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když 
u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo 
obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C 
ukon eno. 

4. Obrana psa p$i hlídání 20 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vte#in, na pokyn rozhod ího, 
podnikne figurant útok na psa. Bez ovliv&ování psovodem se musí pes energickým 
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a silným zákusem ubránit. Pes se p#i tom smí zakousnout pouze do ochranného 
rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny 
rány pouze na stehna  i zá' psa. Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant klidn! 
stát, pes jej musí ihned pustit. Pro poušt!ní m"že dát psovod v p#íslušném  asovém 
odstupu samostatn! jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném 
zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových 
povel" "pus#". Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu (jednom povoleném 
a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. V dob! vydání povelu "pus#" musí 
psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes u figuranta 
a pozorn! jej st#ežit. Na pokyn rozhod ího jde psovod normálním krokem p#ímým 
sm!rem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. 
Obušek figurantovi neodebírá. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta.  

  Jestliže je pes p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, 
je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! 
nebo je jeho práce zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. 
Nehlídá-li pes figuranta, i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. 
Jde-li pes naproti p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže 
pes figuranta opustí p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li 
od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

5. Doprovod zezadu 5 bod# 

a) Jeden zvukový povel: "K noze" 

b) Provedení: V návaznosti na cvik  . 4 následuje doprovod figuranta zezadu 
do vzdálenosti asi 30-ti krok". Pr"b!h doprovodu ur í rozhod í. Psovod vyzve 
figuranta k ch"zi a jde se psem, kterého má voln! u nohy, ve vzdálenosti 5-ti krok", 
za ním. Pes musí figuranta pozorn! st#ežit. Vzdálenost 5-ti krok" musí být dodržena 
v pr"b!hu celého doprovodu. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná 
ch"ze psa, dodržení vzdálenosti 5-ti krok". 

6. P$epad psa p$i doprovodu 15 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pus#", "K noze". 

b) Provedení: P#i doprovodu následuje na pokyn rozhod ího, bez zastavení p#epad psa 
figurantem. Bez ovliv&ování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným 
zákusem ubránit. Pes se p#itom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu 
figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod z"stat na míst!, na kterém se práv! 
nachází. Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant klidn! stát, pes jej musí ihned 
pustit. Pro poušt!ní m"že dát psovod v p#íslušném  asovém odstupu samostatn! 
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jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, 
dá rozhod í psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povel" "pus#".  

 Nepustí-li pes po t#etím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodate ných), 
následuje diskvalifikace. V dob! vydání povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž 
by psa ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes u figuranta a pozorn! jej st#ežit. 
Na pokyn rozhod ího jde psovod normálním krokem p#ímým sm!rem ke psu 
a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi 
odebírá.  

 Následuje bo ní doprovod figuranta k rozhod ímu na vzdálenost asi 20-ti krok". 
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé stran! figuranta, takže 
je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedliv! 
st#ežit, nesmí na n!j vyskakovat ani jej napadat. P#ed rozhod ím se tato skupinka 
zastaví, pes si sedne, psovod p#edá rozhod ímu obušek a ohlásí mu ukon ení první 
 ásti oddílu C. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový 
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

7. Útok na psa z pohybu 10 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pus#“. 
b) Provedení: Psovod se psem se postaví na ozna ené místo v úrovni prvního úkrytu 

na pomyslné st#edové ose prostoru. Psa m"že p#idržovat rukou za obojek, nesmí jej 
však nijak ovliv&ovat. Na pokyn rozhod ího vystoupí figurant vybavený obuškem 
z úkrytu a b!ží ke st#edové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne aniž by b!h p#erušil, 
oto í se  eln! proti psovodu a psu a k#ikem a výhr"žnými pohyby na n! v b!hu 
zaúto í. Jakmile se p#iblíží k psovodu a psu, na vzdálenost cca 60 krok", psovod psa 
na pokyn rozhod ího vysílá k obran! zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku 
energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného 
rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanovišt!. Na pokyn rozhod ího z"stane 
pak figurant klidn! stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pušt!ní m"že dát psovod 
samostatn! v p#íslušném  asovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes 
po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu pokyn k vydání 
až dvou dalších zvukových povel" "pus#". Nepustí-li pes po t#etím zvukovém 
povelu (jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje diskvalifikace. V dob! 
vydání povelu "pus#" musí psovod klidn! stát, aniž by psa ovliv&oval. Po pušt!ní 
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musí z"stat pes u figuranta a pozorn! jej st#ežit. 
c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 

srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jestliže pes figuranta 
opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, 
je hodnocení oddílu C ukon eno. 

 

8. Obrana psa p$i hlídání  20 bod# 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pus#", "K noze" (2x). 
b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vte#in, na pokyn rozhod ího 

podnikne figurant útok na psa. Bez ovliv&ování psovodem se musí pes energickým 
a silným zákusem ubránit.  

 Pes se p#itom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes 
zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna  i zá' psa. 
Na pokyn rozhod ího z"stane pak figurant klidn! stát, pes jej musí ihned pustit. Pro 
poušt!ní m"že dát psovod v p#íslušném  asovém odstupu samostatn! jeden zvukový 
povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhod í psovodu 
pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povel" "pus#". Nepustí-li pes po t#etím 
zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodate ných), následuje 
diskvalifikace. V dob! vydání povelu "pus#" musí psovod klidn! stát aniž by psa 
ovliv&oval. Po pušt!ní musí z"stat pes u figuranta a pozorn! jej st#ežit. Na pokyn 
rozhod ího jde psovod normálním krokem p#ímým sm!rem ke psu a zvukovým 
povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. 
Následuje bo ní doprovod figuranta k rozhod ímu na vzdálenost asi 20-ti krok". 
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé stran! figuranta, takže se 
nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta 
bedliv! st#ežit, nesmí na n!j vyskakovat, ani jej napadat. P#ed rozhod ím se tato 
skupinka zastaví, pes si sedne, psovod p#edá rozhod ímu obušek a ohlásí mu 
ukon ení oddílu C. P#ed hodnocením si psovod na pokyn rozhod ího p#ipevní psa 
na vodítko. 

c) Hodnocení: Nedostatky v pln!ní d"ležitých požadavk" cviku jsou hodnoceny 
srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a p#esv!d ivé zadržení, plný 
a klidný zákus až do pušt!ní, pozorné hlídání t!sn! u figuranta. Jestliže je pes 
p#i hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce ne istá, je hodnocení cviku 
sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorn! nebo je jeho práce 
zna n! ne istá, je hodnocení cviku sníženo o dv! známky. Nehlídá-li pes figuranta, 
i když u n!ho z"stává, je hodnocení sníženo o t#i známky. Jde-li pes naproti 
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p#icházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostate n!. Jestliže pes figuranta opustí 
p#ed pokynem rozhod ího k p#íchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový 
povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukon eno. 

 

ZKOUŠKA FH 1 - PSA STOPA%E 1. STUPN&  

sledování stopy =80 bod" 
4 p#edm!ty (4x5) =20 bod" 
celkem 100 bod" 

Cizí stopa 1200 krok" dlouhá, 6 dle terénu p#izp"sobených pravých lom", 4 
p#edm!ty, 180 minut stará, 2x k#ížená stopou jiné osoby, 30minut po položení. $as 
k vypracování je 30 minut. 

Všeobecná ustanovení 

Ke složení této zkoušky je podmínkou, že má pes úsp!šn! složenou zkoušku BH 
nebo SchH/VPG 1 nebo IPO 1.  

Na stop! jsou v nepravidelné vzdálenosti položeny  ty#i, dob#e pachem nasycené 
p#edm!ty, které má klade  u sebe minimáln! 30 minut p#ed za átkem kladením stopy. 
B!hem jedné stopy musí být použity p#edm!ty z r"zných materiál", (nap#. k"že, textil, 
d#evo). P#edm!ty musí mít maximální délku cca 10 cm, ší#ku od 2-3 cm, tlouš%ku 
od 0,5-1 cm, a nesmí se barevn! podstatn! lišit od terénu. Všechny p#edm!ty jsou 
opat#eny  ísly a to tak, že  ísla na startovací tabulce se shodují s  ísly na p#edm!tech. 
Tyto p#edm!ty mají být psem nalezeny, ozna eny nebo zvednuty ( p#ineseny). 

Psovod p#ipraví psa pro práci na stop!. Pes m"že hledat bu' voln! nebo na 10 m 
dlouhé š&"#e. Stopovací š&"ra 10 m dlouhá m"že být vedena p#es zá' psa, bo n! 
 i mezi p#edními nebo i zadními kon etinami psa. M"že být upevn!na p#ímo na obojek 
psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu ur eném na stopovacím 
postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez p#ídavných #emen". Psovod 
se psem v základním postoji se hlásí rozhod ímu a oznámí mu, zda pes p#edm!ty 
ozna uje nebo zvedá. P#ed stopou, v pr"b!hu uvád!ní a p#i celkové práci na stop! 
je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhod ího je pes odveden 
na za átek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy aktivn! 
a nízkým nosem nav!t#it. Pak musí se zájmem sledovat pr"b!h stopy nízkým nosem 
a stejnom!rným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací š&"ry s odstupem 
10 m. Rovn!ž p#i volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod 
stopovací š&"ru v ruce, m"že být prov!šena. Lomy musí pes vypracovávat p#esn!, jist!, 
plynule a nízkým nosem. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokra ovat 
ve sledování stopy. Jakmile pes najde p#edm!t, musí jej bez ovliv&ování psovodem 
ihned ozna it nebo zvednout. Ozna ovat m"že vleže, vsed! nebo ve stoje (též st#ídav!). 
P#i zvedání m"že s ním z"stat stát, sed!t nebo též s ním p#ijít ke psovodovi (též 
st#ídav!). Je chybné, pokud pes se zvednutým p#edm!tem dále na stop! pokra uje nebo 
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si s ním lehne. Pokud pes p#edm!t ozna il, položí psovod stopovací š&"ru a jde 
k n!mu. Zvednutím p#edm!tu ukáže, že byl psem nalezen. Hodnoceny budou jen ty 
p#edm!ty, které odpovídají zp"sobu zna ení, (ozna ování nebo p#inášení) oznámené  
psovodem rozhod ímu. 

Po oznámení nalezeného p#edm!tu psovod zvedne stopovací š&"ru a pokra uje se 
psem v práci na stop! z místa nalezení p#edm!tu. Po ukon ení stopy psovod nalezené 
p#edm!ty ukazuje rozhod ímu.  

a) Položení stopy 

Pro psa cizí klade  obdrží od rozhod ího pop#ípad! od vedoucího stop nákres 
terénu. Rozhod í/vedoucí stop mu popíše podle záznamu o terénu, jak povede stopa 
podle jednotlivých strom", stožár", st#ech atd. P#ed nášlapem ukáže klade  rozhod ímu 
4 p#edm!ty k položení na stopu. Výchozí místo stopy musí být ozna ené cedulkou, 
která bude zastr ena nalevo od výchozího postavení a zde musí být ponechána po celou 
dobu až do ukon ení práce psa. Klade  v míst! nášlapu z"stane chvíli stát, (lehké 
p#ešlapy jsou dovoleny). Klade stopu plynule tak, jak byl instruován rozhod ím. 
P#edm!ty jsou položeny p#ímo na stop!, v nepravidelných vzdálenostech. První 
p#edm!t nesmí být položen d#íve než po 250-ti krocích od nášlapu. $tvrtý - poslední - 
p#edm!t stopu ukon uje. P#edm!ty nesmí být pokládány na lomech nebo v jejich 
bezprost#ední blízkosti. P#edm!ty nesmí být položeny vedle stopy. Místa, na kterých 
budou p#edm!ty položeny, zaznamená klade  do nákresu k#ížkem. 

Je nutné, aby stopa byla položena v r"znorodém terénu a vedla p#es pevnou cestu. 
Stopa musí být položena tak, aby odpovídala p#edepsaným parametr"m.  

T#icet minut po ukon ení kladení stopy, obdrží druhá, pro psa cizí osoba pokyn 
od rozhod ího, aby provedla dvakrát, na ur ených místech, k#ížení stopy. K#ížení 
nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku. 

b) Vypracování stopy 

Pes má na nášlapu stopy intenzivn! na ichat pach a klidn!, bez p"sobení psovoda, 
za ít stopu vypracovávat. Je povolen zvukový povel „Hledej“ nebo „Stopa“. Stejn! 
postupuje psovod p#i znovuuvedení psa na stopu po nalezení p#edm!tu. Psovod nesmí 
na psa p"sobit žádný nátlak, který by jej nutil vyrážet po stop! vp#ed. Má-li psovod 
dojem, že pes není na stop!, má možnost ješt! jednou psa na stopu uvést, ale pouze 
tehdy, když není od nášlapu vzdálen více než 15 krok". V tomto p#ípad! následuje 
ztráta minimáln! 4 bod". 

Stopa má být vypracována klidn! tak, že psovod postupuje za psem krokem. 
Nalezne-li pes p#edm!t, má jej ihned ozna it vleže, v sed!,  i ve stoje,  i v sed! nebo 
ve stoje zvednout nebo p#inést psovodovi. Nalezený p#edm!t psovod zvednutím ukáže 
rozhod ímu. Psovod m"že psa pochválit a nechá jej dále pracovat na stop!. Když pes 
sejde ze stopy na k#ížení a po tomto jde dále než asi 25 krok", musí být práce psa 
ukon ena. 
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c) Hodnocení: 

Nejvyšší po et bod" 100 m"že být zadáno jen tehdy, když pes pracuje na stop! 
od za átku do konce aktivn!, nízkým nosem, rovnom!rným tempem (s ohledem 
na terén) a všechny  ty#i p#edm!ty ozna í nebo zvedne. Všechny lomy musí být 
vypracovány jist!. Pes se k#ížením nesmí nechat ovlivnit. Za každý nenalezený 
p#edm!t se odebírá 5 bod". Zvednutí a sou asné ozna ení p#edm!t" na stejné stop! 
je chybné. Za každé chybné ozna ení nebo zvednutí jiného p#edm!tu jsou odebrány 
4 body. 

Snaží-li se psovod zabránit psu v sejití ze stopy, je rozhod ím jednou napomenut 
k následování psa. Vypracování stopy je ukon eno, když pes opustí stopu o více než 
délku vodítka, p#i volném sledování, více jak deset metr". Práce musí být také 
ukon ena, když psovod neuposlechne pokyn rozhod ího. 

 

ZKOUŠKA FH 2 - PSA STOPA%E 2.STUPN&  

sledování stopy =80 bod" 
7 p#edm!t" (6 x 3, 1 x 2) =20 bod" 
celkem 100 bod" 

Jedna cizí stopa, 1800 krok" dlouhá, 7 lom", z toho minimáln! 2 ostré, jeden 
oblouk, 7 p#edm!t", 180 minut stará, 2x k#ížena stopou jiné osoby, 30 minut p#ed 
vypracováním. $as k vypracování stopy je 40 minut. Za átek stopy pes musí 
do 3 minut vyhledat. 

Všeobecná ustanovení 

Na stop! je klade em položen identifika ní p#edm!t a dále je položeno 
v nepravidelných vzdálenostech 7, pachem dob#e nasycených p#edm!t", (max. 10 cm 
dlouhých, 3 cm širokých, 1 cm tlustých). Všechny p#edm!ty jsou opat#eny  ísly a to 
tak, že  íslo na startovací tabulce se shoduje s  íslem na p#edm!tu.  

P#ed za átkem stopy musí psovod nahlásit rozhod ímu, zda jeho pes p#edm!ty 
ozna uje nebo zvedá (p#ináší). Kombinování, tedy ozna ování a zvedání (p#inášení) 
na jedné stop!, je chybné. Hodnoceny budou jen takové p#edm!ty, které odpovídají 
hlášení psovoda. 

Psovod m"že nechat psa pracovat podle své volby na volno nebo na stopovacím 
vodítku, vždy s odstupem 10 m. Stopovací vodítko 10 m dlouhé, m"že být prov!šené 
nebo napnuté, ale psovod s ním nesmí psa ovliv&ovat. 

a) Položení stopy 

Klade , pro psa cizí osoba, vyhotoví pro rozhod ího nákres terénu. Pr"b!h stopy 
je zaznamenán rozhod ím, pop#ípad! s vedoucím stop na základ! ná rtu terénu jako 
jsou jednotlivé stojící stromy, stožáry, st#ech atd. 
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P#ed položením stopy ukáže klade  rozhod ímu (vedoucímu stop) odpovídající 
p#edm!ty. Tyto p#edm!ty musí mít klade  minimáln! 30 minut p#edem u sebe, aby 
byly dob#e prosyceny pachem. P#edm!ty nesmí p#ekro it p#edepsanou velikost a nesmí 
se podstatn! barvou lišit od terénu. 

Nášlap se nachází na ploše 20 x 20 m, do které vstupuje pouze klade . Klade  
zastr il do zem! ve vzdálenosti 20 m od sebe dv! cedulky, které ozna ují spodní hranu 
výchozího prostoru  tverce. Klade  vstoupí do prostoru ze spodní hrany výchozího 
prostoru nebo od jedné z cedulek a jde odložit identifika ní p#edm!t, který ozna uje 
nášlap stopy. Identifika ní p#edm!t je tvarem a velikostí stejný, jako p#edm!ty 
na stop!, avšak jeho hodnocení se neprovádí. Od identifika ního p#edm!tu m"že vést 
stopa p#ímo rovn!, šikmo doprava nebo doleva, ne však do protism!ru, ale vždy p#es 
protilehlou stranu výchozího prostoru  tverce.  

Klade  položí identifika ní p#edm!t a z"stává krátce stát. Poté klade stopu normální 

ch"zí.  
P#edm!ty jsou položeny na stop! (do šlápot) v nepravidelných vzdálenostech. První 

p#edm!t nesmí být od výchozího místa vzdálen mén! jak 250 krok". Sedmý a poslední 
p#edm!t je položen na konci stopy. Je nep#ípustné, aby p#edm!ty byly položeny 
na lomu nebo v jejich bezprost#ední blízkosti. Nesmí být položeny vedle stopy, nýbrž 
do šlápot. Místo, kde budou p#edm!ty položeny, zaznamená klade  do nákresu 
k#ížkem. Stopa musí být položena tak, aby odpovídala p#edepsaným parametr"m.  

T#icet minut p#ed uvedením psa k vypracování stopy, provede druhá, pro psa cizí 
osoba, dvakrát k#ížení stopy. K#ížení nesmí být provedeno na prvním a posledním 
úseku. 

b) Vypracování stopy 

Klade  oznámí rozhod ímu  as uvedení psa k vyhledání stopy.  
Zp"sob (volné hledání nebo práce na stopovacím vodítku) je od položení 

identifika ního p#edm!tu ponechán na v"li psovoda. $as na vyhledání za átku stopy 
je stanoven maximáln! na dobu 3 minut. Psovod smí vkro it do  tverce ur eného 
k vyhledání nášlapu ( identifika ního p#edm!tu ) až po té, kdy pes hledá na délku celé 
10 m dlouhé š&"ry. P#i hledání psa na volno je uplat&ována stejná zásada. 
Je na psovodovi, na kterém míst! psa pro vyhledání identifika ního p#edm!tu uvede. 
Psovod m"že u identifika ního p#edm!tu psa podpo#it zvukovým nebo posu&kovým 
povelem. Je povolen zvukový povel „ Hledej“ nebo „ Stopa“.  

Za ne-li pes na stop! pracovat za identifika ním p#edm!tem, aniž by jej nalezl, není 
to chybou a psovod postupuje za psem. V takovémto p#ípad! vypracování stopy 
pokra uje psovod tak, jak pes za al vyhledávat (na volno nebo na stopovacím vodítku). 
Najde-li pes identifika ní p#edm!t, odebere se psovod ke psu a uvede jej k vypracování 
stopy.  

Pes má na nášlapu stopy intenzivn! na ichat pach a klidn!, bez p"sobení psovoda, 
za ít stopu vypracovávat. Stejn! postupuje psovod p#i uvedení psa na stopu po nalezení 
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p#edm!tu. Psovod nesmí na psa p"sobit žádný nátlak, který by jej nutil jít po stop! 
vp#ed. Nové uvedení není dovoleno. 

Jakmile pes za ne stopovat, z"stane psovod stát a nechá celé stopovací vodítko 
proklouznout rukou. Stopovací vodítko m"že být upevn!no na obojku nebo 
na stopovacím postroji a pes m"že být veden vodítkem nad zády, bokem nebo mezi 
p#edními a zadními nohami.  

Stopa má být vypracována klidn!, tak že psovod m"že psa následovat krokem. 
Psovod následuje psa od nášlapu v odstupu deseti metr". To platí i p#i práci psa 
na volno. Nalezne-li pes p#edm!t, musí jej ihned ozna it nebo zvednout psovodovi. P#i 
zvedání p#edm!tu m"že z"stat stát, sed!t nebo také p#ijít k psovodovi. P#ináší-li pes 
p#edm!ty, nesmí mu psovod jít naproti. P#i zvedání p#edm!tu je postupování psa vp#ed 
s p#edm!tem chybou. Ozna ovat m"že pes vsed!, vleže nebo vestoje, p#ípadn! 
st#ídav!. 

Nalezený p#edm!t psovod zvednutím ukáže. Psovod m"že psa pochválit 
a pokra uje ve vypracování stopy. Když pes sejde ze stopy na k#ížení více než 10 m, 
a dále pokra uje, musí být jeho práce ukon ena. 

Rozhod í má právo umožnit psovodovi pomoc psu, když je terén neregulérní (nap#. 
velké mok#iny, p#íkopy). Body se neodebírají. 

Psovodovi je povoleno, po dohod! s rozhod ím, krátce p#erušit vypracování stopy, 
pokud on nebo jeho pes z d"vod" t!lesného stavu a pachových podmínek (nap#. únava, 
velmi teplé po así) požadují krátkou p#estávku. Také zde nenásleduje bodová ztráta. 
Uvedení psa na stopu nebude bráno ve smyslu zkušebního #ádu jako nové vyhledání. 
$as k vypracování stopy se však nep#idává. Psovod má povoleno, b!hem krátké 
p#estávky nebo po ozna ení p#edm!tu, o istit psu hlavu, o i a nos. K tomuto m"že mít 
u sebe b!hem vypracování stopy vlhký hadr, pop#ípad! vlhkou houbu. Pom"cku 
je nutno ukázat rozhod ímu p#ed za átkem stopy.  

Jakákoli pomoc (nap#. škubnutí s vodítkem) nebo výrazná slovní pomoc 
je zakázaná a m"že vést k ukon ení práce. 

c) Hodnocení: 

Nejvyšší po et bod" 100 m"že být zadáno jen tehdy, když pes pracuje na stop! 
od za átku do konce aktivn!, nízkým nosem, rovnom!rným tempem (s ohledem 
na terén) a všechny p#edm!ty ozna í nebo p#inese. Všechny lomy musí být 
vypracovány jist!. Pes se k#ížením nesmí nechat ovlivnit. Za každý nenalezený 
p#edm!t budou odebrány 3 body a za poslední p#edm!t 2 body. Kombinace, p#inášení 
a zvedání p#edm!t" je chybou. Za každé chybné ozna ení nebo zvednutí jiného 
p#edm!tu bude odebráno 1,5 bod". 

Snaží-li se psovod zabránit psu v sejití ze stopy, je rozhod ím jednou napomenut 
k následování psa. Vypracování stopy je ukon eno, když pes opustí stopu o více než 
délku stopovacího vodítka, p#i volném sledování je odstup psa mimo stopu v!tší než 
deset metr". Práce musí být také ukon ena, když psovod neuposlechne pokyn 
rozhod ího. 
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Za!átek pokládání stopy u zkoušky FH2. 
 
Klade  zastr í do zem! kolík od kterého pak jde vpravo nebo vlevo 20 m, 

kde zastr í kolík druhý. Tyto kolíky tvo#í spodní stranu pomyslného  tverce (20x20m). 
Z kteréhokoliv místa této spodní strany vstoupí (m"že se i vrátit k prvnímu kolíku) 
do  tverce, kde položí identifika ní p#edm!t. Po položení  identifika ního p#edm!tu 
z"stává krátce stát na míst!. Poté pokládá stopu volným krokem a vždy p#es protilehlou 
stranu základny  tverce.  
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