
                                                                                                                                   RH-F A 

Zkouška záchranného stopování – stupeň A                                                         RH_F A 

dělí se na:                   pachovou práci                                                                       200 bodů 

                                   poslušnost a dovednost                                                           100 bodů 

                                   nejvyšší možný bodový zisk celkem                                      300 bodů 

 

Pachová práce  RH-F A                                                                                            Odd. A 

 

Kritéria hodnocení a nejvyšší možný bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk                                                                                     200 bodů 

Zachycení stopy                                                                                                           10 bodů 

Sledování stopy                                                                                                            50 bodů 

Identifikační předmět                                                                                                   20 bodů 

Předměty  5 x 8 bodů                                                                                                   40 bodů 

Označení osoby                                                                                                            80 bodů 

 

Všeobecná ustanovení 

Položení stopy: 

+     Cizí stopa 1 000 kroků dlouhá (krok 70 cm), 90 minut stará, čtyři pravoúhlé nebo tupé lomy. 

Stopa by měla vést co možná nejpřirozeněji a měla by se přizpůsobit různorodému terénu.  V 

průběhu stopy by mělo dojít ke změně terénu. Může zahrnovat les, louku a pole, ale tak i přechody 

cest a silnic. 

Kladeč jde při kladení stopy po celou dobu normálním krokem. Nesmí narušovat terén, ani zůstat 

stát. Rozhodčímu předá přesný plán stopy, se všemi potřebnými informacemi o jejím průběhu, jako 

je pořadí předmětů a nápadné body. Nákres s označením GPS polohy je povolený. 

+    Výchozí prostor: Dobře napachovaný identifikační předmět kladeče (maximálně o velikosti 

boty, povoleny jsou též kusy oblečení zredukované na požadovanou velikost) na ploše 20 x 20 m. 

Základní linie tohoto prostoru je označena zleva a zprava. Kladeč vstoupí z pravé nebo levé boční 

strany do výchozího prostoru, ve kterém zanechá identifikační předmět, jenž značí vlastní nášlap. 

Po krátkém setrvání se kladeč vydá normálním tempem požadovaným směrem. 

+    Předměty: 5 dobře napachovaných předmětů denní potřeby kladeče, které se svou barvou 

výrazně neliší od terénu. 

Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž na stopu. Kladeč musí umístnění každého 

předmětu přesně označit do nákresu. Předměty jsou kromě toho označeny značkou, nebo přesně 

popsány. 

+     Konec stopy: ležící nebo sedící kladeč. 

Kladeč musí zaujmout své místo na konci stopy min. 30 min. Před uvedením psa na stopu. 

+    4asový limit pro vypracování: max. 20 minut včetně identifikačního předmětu. 

 

Povolené povely 

Je povoleno opakování libovolných zvukových a posunkových povelů. 

 

Prováděcí pokyny 

psovod se svým psem připraveným a ustrojeným ke stopování vyčká, dokud nebude přivolán. Pes 

může stopovat na volno nebo na 10 m vodítku připoutaném k řetízkovému obojku nebo postroji. 

Označuje-li pes nálezkou, musí mu být připnuta pře započetím práce. Před zahájením práce, jakož i 

při navádění psa na stopu, či při samotném stopování nesmí být na psa vyvíjen jakýkoliv tlak. 

Psovod podává hlášení rozhodčímu s připoutaným psem. Přípustný způsob označování předmětů je 

uchopení předmětu nebo vystavování, a to i střídavě. Pokud pes označuje předmět uchopením, 

může zůstat stát, posadit se nebo se vrátit k psovodovi. Při vystavování může pes sedět, ležet nebo 

stát. Mezi přípustné způsoby označení kladeče patří vyštěkání, přinesení nálezky nebo vystavení. 

Rozhodčí seznámí psovoda s výchozím prostorem, za kterým se smí psovod volně pohybovat. 



                                                                                                                                RH – F A 

 

Psovod svého psa případně odpoutá z vodítka a vyzve ho k vyhledání identifikačního předmětu. Pes 

musí identifikační předmět vyhledat vyhledat do 3 min., Přičemž ho psovod smí podporovat 

zvukovými a posunkovými povely. Po nalezení identifikačního předmětu si případně psovod psa 

připoutá a nasadí ho k vypracování stopy 

Pokud pes identifikační předmět nenalezne, avšak zcela jistě zachytí stopu, může ho psovod 

povelem zastavit a připoutat ho na vodítko, nebo při stopování na volno ho po informování 

rozhodčího následovat. 

Pokud pes během časového limitu pro prohledání výchozího prostoru (3 minuty) stopu nezachytí, 

může ve snaze o vyhledání v rámci časového limitu pro vypracování stopy pokračovat, ale pokud je 

rozhodčí přesvědčen, že pes odmítá pracovat nebo není schopen tento úkol splnit, může práci 

ukončit. 

Při vypracování má pes sledovat stopu kladeče, přičemž psovod ho následuje ze vzdálenosti 10 m. 

Rozhodčí sleduje dvojici v přiměřené vzdálenosti. 

Psovodovi je dovoleno práci na stopě kdykoliv přerušit. Tyto přestávky se však započítávají do 

časového limitu. 

Psovi je dovoleno během práce na stopě psovi očistit hlavu, oči a nos, případně mu dát napít. 

Při označování kladeče je zakázána jakákoliv podpora ze strany psovoda nebo kladeče. Psovod 

musí nahlásit rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí 

nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzivně značit v okruhu maximálně 2 m. 

 

Tato část zkoušky končí odevzdáním předmětů a odhlášením se psovoda, při kterém mu rozhodčí 

sdělí hodnocení. 

 

Hodnocení 

Rozhodčí hodnotí práci ve výchozím prostoru včetně označení identifikačního předmětu, zachycení 

a sledování stopy, označení nalezených předmětů v chronologickém pořadí a samostatné označení 

osoba na konci stopy. 

Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy 

není považováno za chybu, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh. 

Překročení časového limitu při práci ve výchozím prostoru je hodnoceno 0 body za nalezení 

identifikačního předmětu a zachycení stopy. 

Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, 

který nebyl psem označen samostatně. 

Je-li označení osoby na konci stopy vyvoláno psovodem nebo kladečem, nebo vzdálí-li se pes víc 

jak o 2 m od kladeče, je toto označení hodnoceno 0 body. 

Jakékoliv obtěžování kladeče psem snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení cviku. 

Pokud je rozhodčí přesvědčen, že pes není schopen vlastními silami ve stopování pokračovat, může 

práci kdykoliv ukončit 

Při nenalezení kladeče nemůže být zkouška splněna 

Zranění kladeče psem je důvodem diskvalifikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                      RH-F stupeň B 

Zkouška záchranného stopování – stupeň B                                                                       RH_F B 

Dělí se na:                      pachovou práci                                                                                 200 bodů 

                                       poslušnost a dovednost                                                                     100 bodů 

                                       nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                300 bodů 

 

Pachová práce  RH-F B                                                                                                  Odd. A 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                      200 bodů 

Zachycení stopy                                                                                                                         10 bodů 

Sledování stopy                                                                                                                         50 bodů 

Identifikační předmět                                                                                                                20 bodů 

Předměty 8 x 5 bodů                                                                                                                 40 bodů 

Označení osoby                                                                                                                         80 bodů 

 

Všeobecná ustanovení 

Položení stopy: 

+    Cizí stopa 2 000 m dlouhá ( krok 70 cm) 180 min. Stará, 8 ostrých, pravoúhlých nebo tupých 

lomů. 

Stopa by měla vést co možná nejpřirozeněji a měla by se přizpůsobit různorodému terénu. V 

průběhu stopy by mělo dojít ke změně terénu. Může zahrnovat les, louku a pole, ale stejně tak i 

přechody cest a silnic. 

Kladeč jde po celou dobu kladení stopy normálním krokem. Nesmí narušovat terén, ani zůstat stát. 

Rozhodčímu předá přesný plán stopy se všemi potřebnými informacemi o jejím průběhu, jako je 

pořadí předmětů a nápadné body. Nákres s označením GPS polohy je povolen. 

+    Výchozí prostor: dobře napachovaný identifikační předmět kladeče (max. o velikosti boty, 

povoleny jsou též kusy oblečení zredukované na tuto velikost) na ploše 30 x 30 m. Základní linie 

tohoto prostoru je označena zleva i zprava. Kladeč vstoupí z pravé nebo levé boční strany do 

výchozího prostoru, ve kterém zanechá identifikační předmět, jenž značí vlastní nášlap. Po krátkém 

setrvání se kladeč vydá normálním tempem požadovaným směrem. 

+     Předměty: 8 dobře napachovaných předmětů denní potřeby kladeče, které se svou barvou 

výrazně neliší od terénu. 

Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž na stopu. Kladeč musí umístnění každého 

předmětu přesně zaznamenat do nákresu. Předměty jsou kromě toho označeny značkou nebo přesně 

popsány. 

+     Konec stopy: ležící nebo sedící kladeč. 

Kladeč musí zaujmout své místo na konci stopy min. 30 min. Před uvedením psa na stopu. 

+    Časoví limit pro vypracování stopy max. 45 min. Včetně  nalezení identifikačniho předmětu. 

 

Povolené povely 

Je povoleno opakování libovolných zvukových a posunkových povelů. 

 

Prováděcí pokyny 

Psovod se svým psem připraveným a ustrojeným ke stopování vyčká, dokud nebude přivolán. Pes 

může pracovat na volno nebo na 10 m vodítku, připoutaném na řetízkový obojek nebo postroj. 

Označuje-li pes nálezkou, musí mu být připnuta před zahájením práce. Před zahájením práce, jakož 

i při navádění psa na stopu či při samotném stopování nesmí být na psa vyvíjen jakýkoliv nátlak. 

Psovod podává hlášení rozhodčímu s připoutaným psem. Přípustný způsob označení předmětů je 

uchopení předmětů nebo vystavování a to i střídavě. Pokud pes označuje předmět uchopením, může     



                                                                                                                                 RH – F B 

 

zůstat stát, posadit se nebo se vrátit k psovodovi. Při vystavování může pes ležet, sedět nebo stát. 

Mezi přípustné způsoby označení kladeče patří vyštěkání, přinesení nálezky nebo vystavení.                             

                                                                                                                                                

Rozhodčí seznámí psovoda s výchozím prostorem, za kterým se psovod smí volně pohybovat. 

Psovod svého psa případně odpoutá z vodítka a vyzve ho k vyhledání identifikačního předmětu. Pes 

musí identifikační předmět vyhledat do 3 minut, přičemž ho psovod smí podporovat zvukovými a 

posunkovými povely. Po nalezení identifikačního předmětu si případně psovod psa připoutá a 

nasadí ho k vypracování stopy. 

Pokud pes identifikační předmět nenalezne, avšak zcela jistě zachytí stopu, může ho psovod 

povelem zastavit a připoutat si ho, nebo při stopování na volno ho po informování rozhodčího 

samostatně následovat. 

Pokud pes během časového limitu pro prohledání výchozího prostoru (3 minuty) stopu nezachytí, 

muže ve snaze o vyhledání v rámci časového limitu pro vypracování stopy pokračovat, ale pokud je 

rozhodčí přesvědčen, že pes odmítá pracovat nebo není schopen tento úkol splnit, může práci 

ukončit. 

Při vypracování má pes sledovat stopu kladeče, přičemž psovod  ho následuje ze vzdálenosti 10 

metrů. 

Rozhodčí sleduje dvojici z přiměřené vzdálenosti. 

Psovodovi je dovoleno práci na stopě kdykoliv přerušit. Tyto přestávky se však započítávají do 

časového limitu. 

Psovodovi je dovoleno během práce na stopě očistit psovi hlavu, oči či nos, či případně mu dát 

napít. 

Při označování kladeče je zakázána jakákoliv podpora ze strany psa nebo kladeče. Psovod nahlásí 

rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu až so 

příchodu psovoda zřetelně a intenzivně značit v okruhu maximálně 2 metrů. 

Tato část zkoušky končí odevzdáním předmětů a odhlášením se psovoda, přičemž mu rozhodčí sdělí 

hodnocení. 

 

Hodnocení 

Rozhodčí hodnotí práci ve výchozím prostoru, včetně označení identifikačního předmětu, zachycení 

a sledování stopy, označení nalezených předmětů v chronologickém pořadí a samostatné označení 

kladeče na konci stopy. 

Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy 

není považováno za chybné, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh. 

Překročení časového limitu při práci ve výchozím prostoru je hodnoceno 0 body za vyhledání 

identifikačního předmětu a zachycení stopy. 

Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, 

který nebyl psem označen samostatně. 

Je-li označení kladeče na konci stopy vyvoláno psovodem nebo kladečem, nebo vzdálí-li se pes víc 

jak dva metry od kladeče, je toto označení hodnoceno 0 body. 

Jakékoliv obtěžování kladeče psem snižuje odpovídajícím způsobem hodnocení cviku. 

Pokud je rozhodčí přesvědčen, že pes není schopen vlastními silami ve stopování pokračovat, může 

práci kdykoliv ukončit. 

Při nenalezení kladeče nemůže být zkouška splněna. 

Zranění kladeče psem je důvodem k diskvalifikaci. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      RH-Fl stupeň A 

 

Zkouška plošného vyhledání – stupeň A                                                                             RH_Fl A 

Dělí se na:                               pachovou práci                                                                       200 bodů 

                                                poslušnost a dovednost                                                           100 bodů 

                                                nejvyšší možný bodový zisk celkem                                      300 bodů 

 

Pachová práce RH – Fl A                                                                                                     Odd. A 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                     200 bodů 

ovladatelnost                           spolupráce s psovodem, okamžité a cílevědomé                     30 bodů 

                                                 provedení úkolů při zachování motivace. 

Intenzita hledání                      Ochota k práci, temperament, motivace, radost                      10 bodů 

                                                 z práce, kondice, způsob hledání. 

Pohyblivost                              druh a způsob pohybu, pohyb ve stísněném prostředí            10 bodů 

Samostatnost                            Projev vlastní chuti k práci                                                     10 bodů                                                                                                   

Taktika psovoda                       Použití zvolené taktiky, přehled psovoda během                    20 bodů 

                                                 pachové práce.                                                               

Označení                                  2 osoby, každá maximálně 60 bodů, mínus                          120 bodů 

                                                 případné falešné označení.                                       

 

Všeobecná ustanovení 

+     Prohledávaná plocha:  100 x 200 m, otevřený a nepřehledný terén. 

+     Hledané osoby: 2 

Psovi by měl být umožněn zrakový i fyzický kontakt. Úkryty musí být od sebe minimálně 10 m a 

mohou být po každém psovi měněny. Úkryty lze použít i opakovaně. 

Figuranti musí zaujmout své pozice 10 minut před nasazením psa. Figuranti jsou asistenti 

rozhodčího, musí sedět nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe 

upozorňovali. 

+     Pomocníci: Do 15 minut před započetím práce prvního psa projde terénem křížem krážem 

několik osob se zkušebním psem. 

+     Časový limit pro vypracování max. 15 min. 

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. 

Povolené povely 

Je dovoleno opakování libovolných zvukových i posunkových povelů. 

 

Prováděcí pokyny 

psovod se psem připraveným k vyhledávání se zdržuje až do přivolání mimo dohled 

prohledávaného terénu. Pes smí pracovat v dečce, případně i v řetízkovém obojku. Rozhodčí popíše 

ústně prohledávaný terén, který je opticky vymezen, nebo má jasně rozpoznatelné hranice a určí 

směr, kterým bude prohledávání zahájeno. Psovod se smí pohybovat pouze po středové linii, která 

je každých 50 metrů označena. Aniž by došlo k bodové ztrátě je z počátku povoleno psovodovi 

pouze hrubé prohledání terénu. Vždy když psovod dojde na konec středové linie, smí se obrátit a 

pokračovat v práci opačným směrem. 

Před počátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování psa. Povoleno je vyštěkávání, 

označování nálezkou nebo vystavování. 

Psovod vyšle psa do jím určeného směru. Teprve když se pes od něj znatelně vzdálí, dá rozhodčí 

psovodovi svolení opustit výchozí bod. Pes musí dle povelů psovoda prohledávat terén po obou 

stranách středové linie hlubokými průniky. Příležitostné vybíhání psa opačným směrem než je směr 

vyhledávání není chybné, ale zpětné vyhledání, tj. Vracení se psovoda je povoleno, až když dosáhne 

konce prohledávaného prostoru. 



                                                                                                                                         RH-Fl A 

 

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoliv podpora ze strany psovoda nebo figuranta. 

Psovod nahlásí rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí 

nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzivně značit v okruhu max. 2 m. 

Po nalezení se na pokyn rozhodčího pokračuje v práci za stejného místa, na kterém se psovod 

nacházel v době hlášení předešlého nálezu. 

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda, přičemž mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

 

Hodnocení 

Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzita práce, pohybu nebo samostatnosti 

psa, stejně tak jako obtěžování figurantů snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné. 

Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení této osoby hodnoceno 0 body. 

První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů. 

Při druhém falešném označení je práce psa ukončena. 

Při nenalezení osoby nemůže být zkouška splněna, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém 

případě 139 bodů. 

Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        RH – Fl stupeň B 

 

Zkouška plošného vyhledání – stupeň B                                                                RH-Fl B 

Dělí se na:                         pachovou práci                                                               200 bodů 

                                           poslušnost a dovednost                                                  100 bodů 

                                           nejvyšší možný bodový zisk celkem                             300 bodů 

 

Pachová práce RH – Fl B                                                                                         Odd. A 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                           200 bodů 

Ovladatelnost                     spolupráce s psovodem, okamžité a cílevědomé                 20 bodů 

                                           provedení úkolů při zachování motivace. 

Intenzita hledání                Ochota k práci, temperament, motivace                               10 bodů 

                                           radost z práce, kondice, způsob hledání. 

Pohyblivost                        druh a způsob pohybu, pohyb ve stísněném                         10 bodů 

                                           prostředí. 

Samostatnost                     Projev vlastní chuti k práci                                                    10 bodů 

Taktika psovoda                Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky                       30 bodů 

                                          a její dodržování, přehled psovoda během celé 

                                          pachové práce. 

Označení                           3 osoby, každá max. 40 bodů, mínus případné                    120 bodů 

                                          falešné označení. 

 

Všeobecná ustanovení 

+     Prohledávaná plocha zhruba 35 000 – 40 000 m2, min z 5O% zarostlý terén nebo budovy. 

+     Hledané osoby: 3 

Psovi by měl být umožněn zrakoví nebo fyzický kontakt, povoleny jsou ale i úkryty, které nejsou 

pro psa zjevné a dosažitelné, ale jsou fyzické pro druh prohledávaného terénu: např. Posedy. Úkryty 

musí být od sebe vzdáleny min. 10 metrů a mohou se nalézat až do výšky 2 metrů. Místa ukrytých 

osob mohou být měněna po každém psovi. Použité úkryty lze použít i opakovaně. 

Figuranti musí zaujmout své pozice minimálně 15 min. před nasazením psa. Figuranti jsou asistenti 

rozhodčího, musí sedět nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe 

upozorňovali. 

+     Pomocníci: Do 15 min. Před započetím práce prvního psa projde terénem křížem krážem 

několik osob se zkušebním psem. 

+     Časový limit pro vypracování – max. 30 min. 

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. 

 

Povolené povely 

Je dovoleno opakování libovolných zvukových a posunkových povelů. 

 

Prováděcí pokyny 

Psovod se se psem připraveným k vyhledávání zdržuje až do přivolání mimo dohled 

prohledávaného prostoru. Pes smí pracovat v dečce popřípadě v řetízkovém obojku. Psovod obdrží 

popis situace ve formě nákresu nebo mapy. Prohledávaný terén je opticky vymezen, nebo má jasně 

rozpoznatelné hranice. Rozhodčí může stanovit linii, kterou psovod nesmí překročit. 

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, 

označování nálezkou nebo vystavování. 

Taktika prohledávání terénu je ponechána zcela na psovodovi, který ji musí před započetím práce 

sdělit rozhodčímu. Pokud psovod taktiku během práce změní, je o tom povinen informovat 

rozhodčího. V tomto případě běží časový limit dál. 



                                                                                                                              RH-Fl B 

 

Časový limit začíná sdělením taktiky rozhodčímu a prvním nasazením psa 

Pes musí dle povelů psovoda prohledávat terén hlubokými průniky do obou směrů. Příležitostné 

vybíhání psa opačným směrem než je směr vyhledávání není chybné. Zpětné prohledávání prostoru 

je povoleno. 

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoliv podpora ze strany psovoda nebo figuranta. 

Psovod musí nahlásit rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí 

nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzivně značit v okruhu max. 2 m. u 

výškových úkrytů v místě pachu. 

Po nalezení osoby se na pokyn rozhodčího pokračuje v práci za stejného místa, na kterém se psovod 

nacházel při hlášení předešlého nálezu. 

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

 

Hodnocení 

Nedostatky v taktice psovoda, tak i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti 

psa, stejně jako obtěžování figurantů psem snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Označení, které nebylo potvrzeno psovodem je chybné, ale není považováno za falešné značení. 

Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení hodnoceno 0 body. 

První falešné označení snižuje známku o 40 bodů. 

Při druhém falešném označení rozhodčí práci ukončí. 

Při nenalezení osoby není možné zkoušku splnit, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 

139 bodů. 

Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zkouška sutinového vyhledání – stupeň A                                                            RH-T stupeň A 

dělí se na:                     pachovou práci                                                                             200 bodů 

                                     poslušnost na dovednost                                                               100 bodů 

                                     nejvyšší možný bodový zisk celkem                                            300 bodů 

 

Pachová práce při RH – T A                                                                                            Odd. A 

 

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                 200 bodů 

Ovladatelnost                       spolupráce se psovodem, okamžité a                                      20 bodů 

                                             cílevědomé provedení úkolů při zachování 

                                             motivace. 

Intenzita hledání                  ochota k práci, temperament, motivace,                                  10 bodů 

                                             radost z práce, kondice, radost z hledání. 

Pohyblivost                          Druh a způsob pohybu, pohyb ve stíženém                             10 bodů 

                                             terénu. 

Samostatnost                        Projev vlastní chuti k práci                                                      10 bodů 

Taktika psovoda                   Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky                          30 bodů 

                                             a její dodržení, přehled psovoda během celé 

                                             pachové práce. 

Označení                              2 osoby, každá max. 60 bodů. Mínus                                      120 bodů 

                                             případné falešné označení. 

 

Všeobecná ustanovení 

+     Prohledávaný terén: zcela nebo částečně zničený objekt, může být složen z různých stavebních 

materiálů, o ploše minimálně 800 – 1 000 m2, v jedné či několika úrovních. 

Součástí prohledávané 

ho terénu stupně A zkoušky musí být temné nebo duté prostory, hluboké úkryty s hloubkou zásypu 

zhruba 1 m. Prohledávání jen prázdné budovy není dovoleno, avšak do prohledávaného prostoru 

mohou být zahrnuty jednotlivé místnosti. 

Prohledávaný terén musí být přehledný pro psovoda i rozhodčího. 

+     Počet hledaných osob. 2 zakryté osoby. 

Psovi nesmí být umožněn ani zrakový ani dotykový kontakt, zakrytí osoby má být velmi 

nenápadné. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité 

úkryty lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí falešného 

označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, zůstávají otevřené. Ukryté osoby musí zaujmout 

svou polohu 15 minut před uvedením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní pravidla. Ukryté osoby 

jsou asistenti rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe 

záměrně upozorňovaly. Označené osoby vyprošťují na pokyn rozhodčího pomocníci. 

+     Rušivé vlivy: doutnající oheň, zvuk motoru údery kladivem, bubny atd. 

 

Prováděcí pokyny 

Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled určeného prostoro pro vyhledání. Psovod 

obdrží popis situace formou nákresu. Určený prostor k prohledání je zřetelně vymezen, nebo má 

jasně rozpoznatelné hranice. 

Taktika prohledání terénu je zcela ponechána na psovodovi, který ji musí před započetím práce 

sdělit rozhodčímu. Pokud psovod během práce taktiku změní, je povinen o tom informovat 

rozhodčího. V tomto případě však běží časový limit. 

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, 

označení nálezkou nebo vystavení. 

Pes je nasazen k vyhledání na místě zvoleném psovodem bez dečky a obojku. Pouze při označení 

nálezkou smí pes mít obojek sloužící k upevnění nálezky, který je vybaven samouvolňovacím                                                                                                                                       



RH_T A 

 

 mechanizmem, chránícím psa před zraněním. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů 

psovoda. Ten smí svého psa následovat do sutin jen na pokyn rozhodčího. 

Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoliv podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod 

hlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo 

nálezu zřetelně a intenzivně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí 

jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu. 

Na pokyn rozhodčího psovod pokračuje v práci. Psa smí vyslat jednorázově k dalšímu hledání z 

místa, kde se právě nachází. To může být přímo u místa předešlého nálezu nebo z okraje sutin. Pak 

musí prostor sutin opět opustit. 

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda, přičemž mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

 

Hodnocení 

Nedostatky v taktice psovoda, stejně jako v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo 

samostatnosti psa snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Označení, které nebylo potvrzeno psovodem je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení. 

Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení této osob y hodnoceno 0 body. 

První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů. 

Při druhém falešném označení je práce psa ukončena. 

Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit. Nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 

bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zkouška sutinového vyhledání – stupeň B                                                             RH – T B 

Dělí se na :                          pachovou práci                                                                     200 bodů 

                                            poslušnost a dovednost                                                         100 bodů 

                                            nejvyšší možný bodový zisk celkem                                    300 bodů 

 

Pachová práce RH – T B                                                                                                Odd. A 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                               200 bodů 

Ovladatelnost                       spolupráce se psovodem, okamžité a                                    20 bodů 

                                             cílevědomé provedení úkolů při 

                                             zachování motivace. 

Intenzita práce                      Ochota k práci, temperament, motivace,                              10 bodů 

                                             radost z práce, kondice, způsob hledání. 

Pohyblivost                          druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém                           10 bodů 

                                              prostředí. 

Samostatnost                        Projev vlastní chuti k práci                                                   10 bodů      

Taktika psovoda                    Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky                     30 bodů 

                                              a její dodržení, přehled psovoda během celé 

                                              pachové práce. 

Označení                              3 osoby, každá maximálně 40 bodů,                                   120 bodů 

                                             mínus případné falešné označení. 

 

Všeobecná ustanovení 

+    prohledávaný terén zcela nebo částečně zničený objekt, může být složen z různých stavebních 

materiálů, o ploše min. 1 200 – 1 500 m2, v jedné či několika úrovních. 

Součástí prohledávaného terénu stupně B zkoušky musí být nejméně 6 úkrytů, z toho nejméně 2 v 

temných místnostech nebo dutých prostorách, nejméně dva hloubkové úkryty s hloubkou zásypu 

cca 2 m a nejméně dva úkryty v minimální výšce 2 m. Prohledávaný terén musí obsahovat nejméně 

dva z těchto možností. Prohledávání jen prázdné budovy není dovoleno, avšak do prohledávaného 

prostoru mohou být zahrnuty jednotlivé místnosti. 

+     počet hledaných osob:“ 3 zakryté osoby. 

Psovi nesmí být umožněn ani zrakový ani fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. 

Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze 

použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí falešné označení. Použité 

ukryty, které nebudou obsazené, musí zůstat otevřeny. Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 15 

minut před nasazením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní pravidla. Ukryté osoby jsou asistenti 

rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe upozorňovali. Není 

bezpodmínečně nutné, aby označené osoby byly vyprošťovány. Pokud dá rozhodčí pokyn k 

vyproštění nalezených osob, provedou to pomocníci. 

+    Rušivé vlivy: Doutnající oheň, zvuky motoru, údery kladivem, bubny atd. 

+    Pomocníci: do 1ř min. Před začátkem práce prvního psa je prostor sutin křížem krážem 

procházen několika osobami s jedním zkušebním psem. Bezprostředně před nasazením psa a během 

jeho práce prohledávaným prostorem prochází několik osob bez psa. 

+     Časový limit pro vypracování je max. 30 minut. 

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. 

 

Povolené povely 

Je dovoleno opakování libovolných zvukových a posunkových povelů. 

 

 

 



                                                                                                                                   RH – T B 

 

Prováděcí pokyny 

Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod obdrží 

popis situace formou nákresu. Prohledávaný prostor je opticky vymezen nebo má jasně 

rozpoznatelné hranice. 

Taktika prohledání terénu je zcela ponechána na psovodovi, který ji musí před započetím práce 

sdělit rozhodčímu. Pokud psovod během práce taktiku změní, je povinen o to informovat 

rozhodčího. V tom případě však běží časový limit. 

Před začátkem práce sdělí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkání, označení 

nálezkou nebo vystavení. 

Pes je nasazen k vyhledání na místě voleném psovodem bez dečky a obojku. Pouze při označování 

nálezkou smí pes mít obojek sloužící k upevnění nálezky, který je vybaven samouvolňovacím 

mechanismem, chránícím psa před zraněním. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů 

psovoda. Ten smí svého psa následovat do sutin jen na příkaz rozhodčího. 

Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoliv podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod 

hlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo 

nálezu zřetelně a intenzivně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Ten smí svého psa 

následovat do sutin jen na pokyn rozhodčího. 

Na pokyn rozhodčího pokračuje psovod v práci. Psa smí vyslat jednorázově k dalšímu hledání z 

místa, kde se právě nachází. To může být přímo z místa předešlého nálezu nebo z okraje sutiny. Pak 

musí prostor sutin opět opustit. 

Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

 

Hodnocení 

Nedostatky v taktice psovoda, stejně jako v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo 

samostatnosti psa snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo 

potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení. 

Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení hodnoceno 0 body. 

První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů. 

Při druhém falešném označení je práce psa ukončena. 

Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit. Nejvyšší bodový zisk je v tomto případě 139 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Poslušnost RH – F, FL, T stupeň A,B. 

 

Poslušnost a dovednost RH – F, Fl, T                                                                                Odd.B 

Zkouška záchranného stopování                                                                                         RH-F AaB 

Zkouška plošného vyhledání                                                                                              RH-Fl AaB 

Zkouška sutinového vyhledání                                                                                            RH-T AaB 

 

kritéria pro hodnocení a bodový zisk 

 

Nejvyšší možný bodový zisk                                                                                             100 bodů 

cvik 1.                          Ovladatelnost bez vodítka                                                               10 bodů 

cvik 2.                          Polohy psa na vzdálenost s přivoláním                                           10 bodů 

cvik 3.                          Aport volný                                                                                     10 bodů 

cvik 4.                          Pohyblivá lávka na sudech                                                              10 bodů 

cvik 5.                          Vodorovný žebřík                                                                            10 bodů 

cvik 6.                          Tunel                                                                                                10 bodů 

cvik 7.                          Ovladatelnost na vzdálenost                                                            10 bodů 

cvik 8.                          Nesení psa a jeho předání                                                                10 bodů 

cvik 9.                          Dlouhodobé odložení                                                                       20 bodů 

 

Všeobecná ustanovení 

Nahlášení o odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze 

vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí 

to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden 

zvukový povel. Posunkové povely jsou možné pouze, pokud jsou vysloveně povoleny. Pokud 

použije psovod ke splnění cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky. 

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. 

Přechodové fáze mezi cviky se nehodnotí. Povolena je krátká motivace psa mezi jednotlivými cviky 

a stejně tak i pochvala psa po provedení každého cviku. Před započetím následujícího cviku zaujme 

psovod základní postoj. 

V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžně s 

kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje se smí pes přiřadit 

přímo, nebo ho těsně obejít. 

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího. 

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 8. Po losování psovod psa 

odpoutá z vodítka. 

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely ( 6 – 9 mm), pes musí zůstat lhostejný. 

Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmínečně 

chybné, ovšem musí zůstat pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke 

střelbě. 

 

Prováděcí pokyny 

 

1. Ovladatelnost bez vodítka 

Předpoklad pro provedení cviku 

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve 

vyjímečných případech, daných místními podmínkami může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž 

toto musí zůstat pro všechny účastníky zkoušky stejné. 

Skupina se skládá nejméně ze 4 osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na 

vodítku psa (pes a fena). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ričiček. 

 

 



                                                                                                               Poslušnost RH-F, Fl, T   AaB 

Povolené povely 

Buď jeden krátký zvukový, nebo jeden posunkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován 

při každém vykročení nebo změně rytmu chůze. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel  k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo 

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

zastavení se musí rychle a přímím směrem posadit. 

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním krokem. Po obratu 

čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 

kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. 

Následně provede psovod normálním tempem první obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, 

následuje druhý obrat a po dalších 25 – 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 

– 15 krocích přímím směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích 

provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod, kde zaujme základní 

postoj. 

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček 

pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy, vedenými ve 

skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde 

kolem psa. 

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se 

zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí 

skupinu a základním postojem cvik ukončí. 

 

Hodnocení 

Předbíhání, vybočování do strany, opožďování se, neochota psa nebo pomalé a váhavé sedání, 

stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posunkové povely snižují bodové hodnocení 

cviku. 

 

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním                                                                            10 bodů 

Prováděcí pokyny 

 

Povolené povely 

Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujetí 

základního postoje. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro každé přivolání. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v sedě. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v leže. 

Jeden zvukový a, posunkový povel pro odložení ve stoje. 

 

Provedení cviku 

ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. PO 

zhruba 10 – 15 krocích na jeden zvukový a jeden posunkový povel pro odložení v sedě  ihned 

sedne, aniž by psovod přerušil chůzi, nebo se ohlédl. Po dalších zhruba 40 krocích v přímém směru 

se psovod zastaví a otočí se ke svému klidně sedícímu psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa  

přivolá jedním zvukovým a posunkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba 

poloviny vzdálenosti, dá psovod jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v leže. Na 

opětovný pokyn rozhodčího se pes na jeden zvukový a posunkový povel pro odložení ve stoje 

postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého psa  jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí 

radostně a rychle přiběhnout a před sednou  těsně před psovoda. Na  další zvukový nebo posunkový 

povel zaujme pes základní postoj. 
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Hodnocení 

Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé 

přiběhnutí a před sednutí snižují odpovídajícím způsobem hodnocení cviku. 

Pokud pes zaujme jinou, jak požadovanou hodnotu, budou mu sraženy dva body. 

 

3: Aport volný 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

předmět běžné potřeby psovoda, který má po celou dobu trvání zkoušky psovod u sebe. 

 

Povolené povely 

Po jednom zvukovém nebo posunkovém povelu ki přinesení a k zaujetí základního postoje. 

Jeden zvukový povel odevzdání aportu. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje odhodí psovod předmět denní potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. 

Zvukový nebo posunkový povel pro přinesení může dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. 

Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit 

a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak těsně předsedne před psovoda a drží ho tak 

dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na 

další zvukový nebo posunkový povel zaujme pes základní postoj. 

 

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. 

 

Hodnocení 

Odhození předmětu na příliž krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, 

stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, 

pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si sním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, 

chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení. 

Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně. 

Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body. 

 

4. Pohyblivá lávka na sudech 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Překážka: 

+     dřevěné prkno, délka cca 4 m, šířka cca 0,30 m, šířka prkna cca 0,04 m. 

+     2 stejně velké sudy, průměr cca 0,40 m. 

+     pohyb prkna musí být ve směru běhu psa vymezen pevnými zarážkami ve vzdálenosti 0,20 m. 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel pro naskočení. 

Jeden zvukový povel pro zastavení. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro každé pokračování v chůzi. 

 

Provedení cviku 

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od překážky základní postoj.  

Na zvukový a posunkový povel k naskočení pes vyskočí na pohyblivou lávku a na zvukový povel k 

zastavení se ve směru pohybu ihned zastavuje. Psovod na pokyn rozhodčího jde ke svému psovi, 

vydává zvukový nebo posunkový povel k pokračování v chůzi a jde se psem podél lávky až na její 

konec. Pes musí na konci lávky zůstat samostatně stát. Na pokyn rozhodčího dává psovod psovi 
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zvukový nebo posunkový povel k pokračování a jde několik kroků za překážku. Tam se zastaví a 

jeho pes samostatně zaujme základní postoj. 

Pes musí projít lávku po celé délce, aniž by z ní seskakoval nebo projevoval bázlivost. 

 

Hodnocení 

Váhavé naskočení, nejistý phyb, chyby při zastavení nebo seskočení snižují odpovídajícím 

způsobem bodové hodnocení cviku. 

 

5. Vodorovný žebřík                                                                                                              10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Překážka: Pevný dřevěný žebřík, vodorovný s náběhovým prknem. 

+     Žebřík: délka cca 4 m, šířka cca 0,50 m. 

+     vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 0,05 m. 

+     Náběhové prkno: délka 1,20 m, šířka 0,50 m, povoleny jsou příčné výstupy jako pomoc při 

náběhu. 

 

Povolené povely 

jeden zvukový a jeden posunkový povel pro překonání překážky. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti před překážkou základní 

postoj. Na zvukový a posunkový povel pes vyběhne přes náběh  na žebřík. Tento samostatně přejde 

až na poslední příčku, na které se zastaví. Jakmile pes předními tlapkami vstoupí na na první příčku, 

vydá se psovod za ním, aniž by se dotýkal psa nebo žebříku. Na konci žebříku psovod psa sundá na 

zem a pes na zvukový nebo posunkový povel zaujme základní postoj. 

 

Hodnocení 

Váhavé nebo ukvapené vyběhnutí, nejistá chůze po žebříku, jednotlivé kroky po bočnici nebo 

nedoběhnutí na konec žebříku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pes, který velkou část žebříku přejde po bočnici, vykazuje značnou nejistotu, propadává mezi 

jednotlivými příčkami nebo potřebuje pomoc svého psovoda, bude ve cviku hodnocen chybně. 

Pokud pes ze žebříku seskočí, bude cvik hodnocen 0 body. 

 

6. Tunel                                                                                                                                    10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Překážka: 

+     Pevný vstup do tunelu,  výška cca 0,50 m, délka cca 3 m. 

+     Následuje část pro plazení z měkkého materiálu, délka cca 3 m. 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel k plazení. 

Jeden zvukový povel pro setrvání. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí základního postoje 

Provedení cviku 

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před 

překážkou. Na zvukový a posunkový povel k plazení musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z 

tunelu musí pes na zvukový povel k zastavení setrvat na místě. Na pokyn rozhodčího dojde psovod 

ke svému psovi a na zvukový nebo posunkový povel zaujmou základní postoj. 
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Hodnocení 

Váhavé vběhnutí do tunelu a jeho nejisté proběhnutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové 

hodnocení cviku. 

V případě, že pes neopustí tunel, je cvik hodnocen chybně. 

 

7. Ovladatelnost na vzdálenost                                                                                              10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+     1 značka na startovací místo 

+     1 značka pro středové místo 

+     3 výrazné objekty ve vzdálenosti 40 m, 

        plocha cca 1 x 1 m, výška max. 0,60 m. 

        (paleta, stůl apod.) 

+     6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených bodů. 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel k vyběhnutí ke středové značce. 

Jeden zvukový povel pro zastavení. 

Po jednom zvukovém a posunkovém povelu k vyběhnutí k označeným objektům. 

Po jednom zvukovém povelu pro vyskočení a setrvání na každém ze tří označených objektů. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel k přivolání. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel k zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Psovod si před zahájením cviku vylosuje variantu pořadí, ve kterém bude pes k jednotlivým 

objektům vysílán. 

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem  postoj ve výchozím bodě. Na pokyn rozhodčího, aniž 

by měnul své stanoviště vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posunkovým povelem k 

označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží 

zvukový nebo  posunkový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, 

aniž by měnil své stanoviště zvukovým a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu. Na 

další zvukový povel má pes na určený objekt vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá zvukovým 

a posunkovým povelem k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. Totéž platí i pro 

třetí určený bod. 

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo posunkovým povelem k sobě a ten si 

před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posunkový povel zaujme pes základní postoj. 

 

Hodnocení 

Váhavé vyběhnutí k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální 

linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku, nebo svévolné opuštění určeného cílového 

bodu, pomoc ze strany psovoda, jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují 

odpovídajícím způsobem bodové hodnocení cviku. 

Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem, bude 

cvik hodnocen známkou chybně. 

 

8. Nesení psa a jeho předání                                                                                                  10 bodů 

  

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Startovní pozice: psa lze zvednout ze země nebo zvýšeného stanoviště. 

+    pomocník 
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Povolené povely 

Vždy buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí startovní pozice, přivolání a zaujetí 

základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje smí udělit psovod svému psovi jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k 

zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psa. 

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa 

dalších 10 metrů, zatímco psovod zůstává stát. Následně položí pomocník psa na zem. Pes u něj 

musí zůstat, dokud není na pokyn rozhodčího psovodem na jeden zvukový nebo posunkový povel 

přivolán. Na další zvukový nebo posunkový povel pak zaujme základní postoj. 

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoliv agresivitu. 

Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem. 

 

Hodnocení 

Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží 

vymanit z náruče, snižuje se bodové ohodnocení. 

Pokud pes vyskočí z náruče, je cvik hodnocen známkou chybně. 

Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci.. 

 

9. Dlouhodobé odložení                                                                                                      20 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Dvě označená místa zvlášť pro psy a feny. 

 

Povolené povely 

Zvukový nebo posunkový povel pro odložení. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro usednutí. 

 

Provedení cviku 

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní 

postoj na místě určeném pro odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým nebo 

posunkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoliv předmět. Psovod pak odejde od psa 

nejméně 40 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez 

ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 – 8 jiným psem. 

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a 

pak se vrací zpět na své místo. 

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na další 

pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posunkovým povelem pro usednutí posadí. Pes se musí 

rychle a v přímém směru posadit. 

 

Hodnocení 

Neklidné ležení, předčasné změny polohy, nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, 

stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení cviku. 

Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik 

hodnocen známkou chybně. Opustí-li po ukončení 4 cviku druhého psa určené místo více jak o 3 

metry, následuje dílčí hodnocení. 

Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením 4 cviku druhého psa o víc jak 3 metry, je cvik 

hodnocen 0 body. 

Oddíl poslušnost a dovednost končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení. 
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Zkouška lavinového vyhledání – stupeň A                                                                         RH – L A 

Dělí se na:                         pachovou práci                                                                              200 bodů 

                                          poslušnost a dovednost                                                                  100 bodů 

                                          Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                            300 bodů 

 

Pachová práce RH – L A                                                                                                        odd. A 

Pachová práce se skládá z dílčích cviků určení polohy psem a z technického určení polohy 

vyhledávacím přístrojem. 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                      200 bodů 

Ovladatelnost                        Spolupráce se psovodem, okamžité a                                          20 bodů 

                                              cílevědomé provedení úkolů při 

                                              zachování motivace. 

Intenzita hledání                    Ochota k práci, temperament, motivace                                     10 bodů 

                                               radost z práce, kondice, způsob hledání. 

Pohyblivost                            Druh a způsob pohybu, pohyb ve                                               10 bodů 

                                               stíženém prostředí. 

Samostatnost                          Projev vlastní chuti k práci                                                         10 bodů 

Taktika psovoda                     Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky                            10 bodů 

                                               a její dodržení, přehled psovoda během celé 

                                               pachové práce. 

Označení                                2 osoby, každá max. 60 bodů                                                    120 bodů 

                                               mínus případné falešné označení. 

Práce s vyhledávacím            Zacházení psovoda s vyhledávacím                                            20 bodů 

přístrojem                               přístrojem, nalezení vysilače. 

 

Všeobecná ustanovení 

 

Vyhledávání psem 

+     Prohledávaná plocha: sněhová plocha 8 000 m2. 

Prostor je z důvodu snadnější kontroly práce a viditelnosti hranic označen vlajkami. 

+     počet ukrytých osob: 2 osoby zahrabány v hloubce max. 1 m. 

Psovi nesmí být umožněn zrakový nebo fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. 

Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze 

použít i opakovaně. Při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí falešného označení. 

Použité úkryty, které nebudou obsazené, musí zůstat otevřené. Ukrývaným osobám je zakázáno 

podílet se těsně před zahrabáním na přípravě úkrytu. 

Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 10 minut před nasazením psa. Musí se dodržovat 

bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenti rozhodčího a musejí se chovat naprosto klidně, 

aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly. 

+    pomocníci bezprostředně před začátkem vyhledávání a během práce psa projdou prohledávaný 

prostor křížem krážem na lyžích nebo bez nejméně 3 osoby. 

+     časový limit pro vyhledání: 15 min. 

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. Během vyprošťování první osoby je česový 

limit přerušen. 

 

Vyhledávání vyhledávacím přístrojem 

+    sněhové pole 10 x 10 m, zřetelně označené. 

+    1 vyhledávací přístroj slouží jako vysilač. 
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+     Jeden vyhledávací přístroj slouží jako přijímač. 

Při hlášení je psovod povinen informovat rozhodčího o tom, zda používá vlastní vyhledávací 

přístroj, nebo přístroj pořadatele. 

 

Povolené povely 

Vyhledání psem 

Je dovoleno používání libovolných zvukových i posunkových povelů. 

 

Prováděcí ustanovení 

Vyhledání psem 

psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se během 

práce pohybuje na turistických lyžích nebo sněžnicích. 

Psovod obdrží popis situace a zadání úkolu v řeči pořadatele, případně na požádání v němčině nebo 

angličtině. Rozhodčí stručně popíše psovodovi prohledávanou plochu. Taktika prohledání terénu je 

ponechána zcela na psovodovi, který ji musí před zahájením práce sdělit rozhodčímu. Pokud 

psovod během práce taktiku změní, je povinen o tom informovat rozhodčího. V tom případě však 

běží časový limit. 

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat 

určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 30 m od psovoda nebo 

pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod. 

Při značení nalezené osoby je zakázána jakoukoliv podpora ze strany psovoda nebo figuranta. 

Psovod hlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí 

místo nálezu zřetelně a intenzivně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí 

jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu. Psovod označí místo nálezu a 

na pokyn rozhodčího osobu vyprostí. Na další pokyn rozhodčího pak smí pokračovat v práci. 

 

Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

u 

Vyhledávání vyhledávacím přístrojem 

Psovod musí ve vymezeném prostoru během 5 minut nalézt, vyhrabat a předat rozhodčímu 

vyhledávací přístroj, který je ukryt pod sněhem v hloubce cca 30 cm. Taktika vyhledání je zcela na 

psovodovi. 

 

Hodnocení 

Vyhledávání psem 

Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti 

psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení. 

Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body. 

První falešné označení snižuje známku o 40 bodů. 

Při druhém falešném označení se práce psa ukončuje. 

Při nenalezení jedné osoby nemůže být zkouška splněna. Maximální bodový zisk je v takovém 

případě 139 bodů. 

Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci. 

 

Vyhledávání vyhledávacím přístrojem 

Při překročení časového limitu je cvik hodnocen 0 body. 
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Zkouška lavinového vyhledání – stupeň B                                                                        RH – L B 

Dělí se na:                                       pachovou práci                                                               200 bodů 

                                                        poslušnost a dovednost                                                   100 bodů 

                                                        nejvyšší možný bodový zisk celkem                              300 bodů 

 

Pachová práce RH – L B                                                                                                      odd. A 

Pachová práce se skládá z dílčích cviků určení polohy psem a technického určení polohy 

vyhledávacím přístrojem. 

 

Kritéria pro hodnocení a bodový zisk 

 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                      200 bodů 

Ovladatelnost                       spolupráce s psovodem, okamžité a                                             20 bodů 

                                             cílevědomé provádění úkolů při 

                                             zachování motivace. 

Intenzita hledání                  Ochota k práci, motivace, temperament                                       10 bodů 

                                             radost z práce, kondice, způsob hledání 

pohyblivost                          druh a způsob pohybu, pohyb ve                                                  10 bodů 

                                             stísněném prostředí. 

Samostatnost                        Projev vlastní chuti k práci                                                           10 bodů 

Taktika psovoda                   Vyhodnocení situace, kvalita zvolené taktiky                              10 bodů 

                                             a její dodržení, přehled psovoda během celé 

                                             pachové práce. 

Označení                              3 osoby, každá max. 40 bodů                                                     120 bodů 

                                             mínus případné falešné označení. 

Práce s vyhledávacím          Zacházení psovoda s vyhledávacím                                             20 bodů 

přístrojem                            přístrojem, nalezení vysilače. 

 

Všeobecná ustanovení 

 

vyhledání psem 

+     prohledávaná plocha: sněhová plocha  12 000 m2. 

Prostor je z důvodu snadnější kontroly a viditelnosti hranic označen vlajkami. 

+     Počet ukrytých osob: 3 osoby zahrabány v hloubce cca 2 m. 

Psovi nesmí být umožněn zrakový nebo fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. 

Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze 

použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí falešného označení. 

Použité úkryty, které nebudou obsazené, musí zůstat otevřené. Ukrývaným osobám je zakázáno 

podílet se těsně před zahrabáváním na přípravě úkrytů. 

Ukryté osoby musí zaujmou svou polohu 10 minut před nasazením psa. Musí se dodržovat 

bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, 

aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly. 

+     pomocníci do 15 minut před začátkem vyhledávání projdou prohledávaný prostor křížem 

krážem na lyžích nebo bez minimálně 3 osoby se zkušebním psem. Bezprostředně před nasazením 

psa nebo v jeho průběhu projdou nebo projedou na lyžích prohledávaný terén min. 3 osoby bez psa. 

+     časový limit pro vypracování. Max. 30 minut. 

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa. 
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Vyhledávání vyhledávacím přístrojem 

+     Sněhové pole: 10 x 10 m, zřetelně označeno 

+     1 vyhledávací přístroj slouží jako vysílač 

+     1 vyhledávací přístroj slouží jako přijímač. 

Při hlášení je psovod povinen informovat rozhodčího o tom, zda používá vlastní vyhledávací 

přístroj , či přístroj pořadatele. 

 

Povolené povely 

Vyhledání pse: 

Je povoleno používání libovolných zvukových a posunkových povelů. 

 

Prováděcí ustanovení 

Vyhledání psem: 

Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se během 

práce pohybuje na turistických lyžích. 

Psovod obdrží popis situace a zadání úkolu v řeči pořadatele, případně na požádání i německy nebo 

anglicky. Rozhodčí popíše ústně prohledávanou plochu. Taktika prohledávání terénu je ponechána 

zcela na psovodovi, který ji musí před započetím práce sdělit rozhodčímu. Pokud psovod taktiku 

během práce změní, je povinen o tom informovat rozhodčího. V tom případě však běží časový limit. 

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat 

určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 30 metrů od psovoda nebo 

pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod. 

Při značení osoby je zakázána jakákoliv podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod musí 

nahlásit rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo 

nálezu zřetelně a intenzivně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí 

jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu. Psovod označí místo nálezu. 

Nalezená osoba je pak pomocníky vyproštěna. Na pokyn rozhodčího smí dvojice pokračovat v 

práci, aniž by vyčkala ukončení vyprošťovacích prací. 

 

Oddíl A zkoušky končí odhlášením se psovoda, přičemž mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

 

Vyhledávání vyhledávacím přístrojem. 

Psovod musí v označeném prostoru během 5 minut nalézt, vyhrabat a předat rozhodčímu 

vyhledávací přístroj, který je ukryt pod sněhem v hloubce cca 30 cm. Taktika vyhledávání je zcela 

ponechána na psovodovi. 

 

Hodnocení 

 

Vyhledávání psem: 

Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti 

psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižuje odpovídajícím způsobem bodové ohodnocení. 

Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení. 

Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body. 

První falešné označení snižuje známku o 40 bodů. 

Při druhém falešném označení je práce psa ukončena. 

Při nenalezení jedné osoby nemůže být zkouška splněna. Nejvyšší možný bodový zisk je stakovém 

případě 139 bodů. 

Zranění figuranta psem je  důvodem k diskvalifikaci. 

 

Vyhledání vyhledávacím přístrojem. 

Při překročení časového limitu je cvik hodnocen 0 body. 
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poslušnost a dovednost RH – L 

Zkouška lavinového vyhledání                       RH – L       A a B 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                100 bodů 

cvik 1.                Ovladatelnost bez vodítka                                                                        10 bodů 

cvik 2.                Polohy psa na vzdálenost s přivoláním                                                    10 bodů 

cvik 3.                Aport volný                                                                                               10 bodů 

cvik 4.                Ovladatelnost na vzdálenost                                                                     10 bodů 

cvik 5.                Nesení psa a jeho předání                                                                         10 bodů 

cvik 6.                Dlouhodobé odložení                                                                                20 bodů 

cvik 7.                Chůze ve stopě psovoda                                                                            20 bodů 

cvik 8.                Jízda dopravním prostředkem                                                                   10 bodů 

 

Všeobecná ustanovení: 

poslušnost a dovednost se provádí na sněhu. 

Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze 

vodítko a řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí 

to vždy být jeden krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem se považuje za jeden 

zvukový povel. Posunkové povely jsou možné pouze, pokud je to výslovně povoleno. Pokud 

použije psovod ke splnění cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky. 

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. 

Přechodové fáze mezi cviky se nehodnotí. Povolena je krátká motivace psa mezi jednotlivými cviky 

a stejně tak i pochvala psa po provedení každého cviku. Před započetím následujícího cviku zaujme 

psovod znovu základní postoj. 

V základním postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžné s 

kolenem psovoda. Při změně z pozice před psovodem do základního postoje se smí pes k psovodovi 

přiřadit přímo nebo ho těsně obejít. 

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího. 

Bezprostředně před začátkem práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 5. Po losování psovod psa 

odpoutá z vodítka. 

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní 2 výstřely (6 – 9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. 

Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, 

ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke 

střelbě.   
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Prováděcí pokyny: 

1. Ovladatelnost bez vodítka                                                                                             10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Ovladatelnost bez vodítka se provádí vždy dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve 

vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž 

toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušek. 

Skupina se skládá nejméně ze 4 osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na 

vodítku psa (pes a fena). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček. 

 

Povolené povely 

Buď jeden krátký zvukový, nebo posunkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován při 

každém vykročení a změně rytmu chůze. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo své 

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

zastavení se musí samostatně, rychle a přímím směrem posadit. 

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním krokem. Po obratu 

čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 

kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. 

Následně provede psovod normálním tempem prví obrat, pokračuje dalších 20 – 25 kroků, 

následuje druhý obrat a po dalších 25 – 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 

– 15 krocích přímím směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích 

provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bo, kde zaujme základní postoj. 

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček 

pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve 

skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde 

kolem psa. 

Poté provede psovod svého psa normální chůzi s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se 

zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. 

Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a základním postojem cvik ukončí. 

 

Hodnocení 

Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé a váhavé sedání, stejně 

tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posunkové povely snižují bodové hodnocení. 

 

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním                                                                          10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cvik 

 

povolené povely 

Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujetí 

základního postoje. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro každé přivolání. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v sedě. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v leže. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení ve stoje. 

 

 



                                                                                                                       Poslušnost  RH – L  AaB 

Provedení cviku 

Ze  základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 

10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, aniž 

by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod 

zastaví a otočí ke svému psovi. Na pokyn rozhodčího psovod přivolá jedním zvukovým a 

posunkovým povelem. Jakmile pes rychle a radostně dosáhne zhruba poloviny vzdálenosti, dá 

psovod jeden zvukový a posunkový povel k odložení v leže. Na opětovný pokyn se pes na jeden 

zvukový a posunkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího psovod svého 

psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostně a rychlým krokem přiběhnou a 

předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový nebo posunkový povel zaujme pes základní 

postoj.   

 

Hodnocení 

Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí nebo postavení, stejně tak 

pomalé přiběhnutí a předsednutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení cviku. 

Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body. 

 

3. Aport volný                                                                                                                10 bodů 

 

Předpoklad pro provedení cviku 

Předmět běžné potřeby psovoda, který má po celou dobu trvání oddílu zkoušky u sebe. 

 

Povolené povely 

Po jednom zvukovém nebo posunkovém povelu k přinesení a zaujetí základního postoje. 

Jeden zvukový povel pro odevzdání aportu. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje odhodí psovod předmět běžné potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. 

Zvukový nebo posunkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, 

který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle odběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a 

stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak těsně předsedne před psovoda a drží ho tak 

dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na 

další zvukový nebo posunkový povel zaujme pes základní postoj. 

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. 

 

Hodnocení 

Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, 

stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, 

pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si sním nebo jeho překusování, rozkročený postoj 

psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení. 

Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně. 

Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body. 

 

4. Ovladatelnost na vzdálenost                                                                                          10 bodů 

 

předpoklady pro provedení cviku 

Pomůcky: 

+    1 značka pro startovací místo. 

+    1 značka pro středové místo. 

+    3 výrazné předměty ve vzdálenosti 40 m, 

      (batoh, část oblečení apod. 
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+    6 variant, ve kterých bude graficky znázorněné pořadí označených objektů. 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel pro vyběhnutí ke středové značce. 

Jeden zvukový povel k zastavení. 

Po jednom zvukovém a posunkovém povelu k vyběhnutí k označeným bodům. 

Po jednom zvukovém povelu k setrvání u každého ze 3 označených bodů. 

Buď jeden zvukový nebo posunkový povel k přivolání. 

Buď jeden zvukový nebo posunkový povel k uvedení do základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Psovod si před začátkem provedení cviku vylosuje pořadí, ve kterém bude pes k jednotlivým 

objektům vyslán. 

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj ve výchozím bodě. Na pokyn 

rozhodčího, aniž by měnil své stanoviště, vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posunkovým 

povelem k označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, 

obdrží zvukový nebo posunkový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého 

psa, aniž by měnil své stanoviště, zvukovým a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu. Na 

další zvukový povel má pes zde setrvat. Psovod jej pak vysílá zvukovým a posunkovým povelem k 

dalšímu bodu, u kterého má pes opět zůstat. Totéž platím i pro třetí určený bod. 

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo jedním posunkovým povelem k sobě a 

ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posunkový povel zaujme pes základní 

postoj. 

 

Hodnocení 

Váhavé vyběhnuti k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální 

linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu 

pomoc ze strany psovoda, jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují odpovídajícím 

způsobem bodové hodnocení. 

Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude 

cvik hodnocen známkou chybně. 

 

5. Nesení psa a jeho předání                                                                                             10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Startovní pozice: psa lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště. 

+    Pomocník 

 

Povolené povely 

Vždy buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí startovní pozice, přivolání a k zaujetí 

základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje smí psovod udělit svému psovi jeden zvukový nebo posunkový povel k 

zaujetí startovní pozice. Která usnadní zvedání psa. 

Psovod nese svého psa 10 m přímým směrem a pak ho předá pomocníkovi. Ten pak nese psa 

dalších 10 m, zatímco psovod zůstane stát. Následně položí pomocník psa na zem. Pes u něj musí 

zůstat, dokud není na pokyn rozhodčího psovodem zvukový nebo posunkový povel přivolán. Na 

další zvukový nebo posunkový povel pak zaujme základní postoj. 

 



                                                                                                                    Poslušnost RH – L  Aa B 

Pes nesmí ke svému psovodovi ani k pomocníkovi projevit jakoukoliv agresivitu. 

Během nesení musí mít pes možnost volně pohybovat ocasem. 

 

Hodnocení 

Pokud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží 

vymanit z náruče, snižuje se bodové hodnocení. 

Pokud pes vyskočí z náruče, je cvik hodnocen známkou chybně. 

Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovodovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci. 

 

6. Dlouhodobé odložení                                                                                                      20 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Dvě označená místa pro psy a feny. 

 

Povolené povely 

Zvukový nebo posunkový povel pro odložení. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro usednutí. 

 

Provedení cviku 

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní 

postoj na místě určeném pro odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa jedním zvukovým nebo 

posunkovým povelem, aniž by u něj zanechal jakýkoliv předmět. Psovod pak odejde od psa 

nejméně 40 kroků na místo určené rozhodčím a zůstane klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez 

ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviku 1 – 6 druhého psa. 

V průběhu cviků ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny 

osob a pak se vrací zpět na své místo. 

Na pokyn rozhodčího se vrací psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Na 

další pokyn rozhodčího ho zvukovým nebo posunkovým povelem  pro usednutí posadí. Pes se musí 

rychle a v přímém směru posadit. 

 

Hodnocení 

Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, 

stejně jako neklidné chování psovoda, či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení. 

Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo je cvik 

hodnocen známkou chybně. Opustí-li pes po ukončení čtvrtého cviku druhého psa určené místo více 

jak o 3 m, následuje dílčí hodnocení. 

Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa o více jak 3 m, je 

cvik hodnocen 0 body. 

 

7. Chůze ve stopě psovoda                                                                                                     20 bodů 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a jeden posunkový povel pro chůzi ve stopě. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

chůze ve stopě psovoda u stupně A provádí na sněžnicích nebo na turistických lyžích, u stupně B 

pouze na lyžích. 

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj. Ze základního postoje se psovod se 

psem vydá na rozhodčím předem určenou trasu o celkové délce cca 500 m. Psovod udělí psovi na 

začátku trasy zvukový a posunkový povel k chůzi ve stopě, který smí během chůze vícekrát 



                                                                                                                        poslušnost RH – L  AaB 

opakovat. Pes musí ze základního postoje ihned vejít do stopy psovoda a následovat ho v ní, aniž by 

na něj dotíral nebo mu překážel. 

 

Hodnocení 

Vystupování psa ze stopy, předbíhání psovoda nebo opožďování snižuje odpovídajícím způsobem 

bodové hodnocení. 

 

8. Jízda dopravním prostředkem                                                                                      10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

Dopravní prostředek: Rolba, sedačková lanovka, vrtulník atd. 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel pro naskočení 

Jeden zvukový povel pro setrvání. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti od dopravního prostředku 

základní postoj. Použít lze všechny dostupné dopravní prostředky za předpokladu dodržení 

bezpečnostních ustanovení. Pes do dopravního prostředku nastoupí, naskočí nebo bude do 

dopravního prostředku vyzvednut. Po celou dobu přepravy se pes musí chovat klidně a nenuceně. 

Po ukončení jízdy nebo letu psovod se svým psem vystoupí, postaví ho na zem vedle jízdní dráhy a 

za použití zvukového povelu s ním zaujme základní postoj. 

 

Hodnocení 

Nejisté chování psa snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes při nastupování či vystupování nespolupracuje, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Oddíl B zkoušky končí odhlášením psovoda, při čemž mu rozhodčí sdělí hodnocení. 
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Zkouška vodních prací – stupeň A                                                                            RH – W A 

Dělí se na:                      práce ve vodě                                                                            200 bodů    

                                       poslušnost a dovednost                                                             100 bodů 

                                       nejvyšší možný dosažený počet bodů celkem                          300 bodů   

 

Práce ve vodě RH -W A                                                                                                    odd. A 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                               200 bodů 

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu                    lano                                                  20 bodů 

Záchrana tonoucího ze břehu                                    postroj                                              60 bodů 

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu                    lano                                                  20 bodů 

Záchrana tonoucího ze člunu                                    postroj                                              60 bodů 

přivlečení nepojízdné lodi                                        člun s vesly                                      40 bodů 

 

všeobecná ustanovení. 

Během zkoušky musí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí 

ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu. 

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven 

plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce. 

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků musí 

plavat, snadný výstup na břeh. 

 

Povolené povely 

Je povoleno opakování libovolných zvukových a posunkových povelů. 

 

Prováděcí pokyny 

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu                                                                             20 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Člun s vesly s lodníkem 

+    Lodní lano o délce 30 m. 

 

Provedení cviku 

Člun s lodníkem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod, stojící na břehu podá psovi konec 30 m 

dlouhého lodního lana. Na pokyn psovoda plave pes s lanem ke člunu a předá ho lodníkovi. 

Zatímco psovod přitahuje člun, pes klidně plave vedle člunu zpět. Ve chvíli, kdy člun dosáhne 

břehu, psovod si přivolá psa k sobě. 

 

Hodnocení 

Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, stejně jako chyby při sledování člunu snižují 

odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes lano lodníkovi nepřinese, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Záchrana tonoucího ze břehu                                                                                         60 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    pomocník ve vodě v neoprénovém obleku 

 

Provedení cviku 

Osoba, simulující tonoucího a volající o pomoc, se nachází ve vodě 25 metrů od břehu. 



                                                                                                                                        RH – W A 

Na povel psovoda plave pes k pomocníkovi. Jakmile se tonoucí chytne psa za postroj nebo plovací 

vestu, pes se samostatně vrací ke břehu. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, přebírá 

další péči o zachráněného psovod. 

 

Hodnocení 

Pokud pes neplave přímo k tonoucímu, neplave nejkratší cestou zpět ke břehu nebo narušuje 

následné ošetření zachráněného, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu                                                                             20 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+     Motorový člun s lodníkem 

+     Loďka s vesly s lodníkem 

+     Lodní lano, délka cca 30 m. 

 

Provedení cviku 

Psovod se psem se nachází na motorovém člunu. Ve vzdálenosti 25 m od nich pluje loďka s vesly, 

na které je lodník. 

Na povel psovoda skáče pes do vody. Psovod mu podá konec 30 m dlouhého lana. Na další povel 

plave pes k loďce a odevzdá lano lodníkovi. Psovod pak lanem loďku přitáhne. Pes se po boku 

loďky vrací k psovodovi. Jakmile se loďka dostane do blízkosti člunu, předá psovod lano 

pomocníkovi a přivolá si svého psa. Ten k němu doplave a psovod mu pomůže zpět na palubu. 

 

Hodnocení 

Chyby při uchopení lana, nebo jeho následné upuštění, chyby při sledování loďky, stejně jako 

nedostatky při skoku do vody, plavání k loďce nebo vytahování do člunu snižují odpovídajícím 

způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes lodníkovi lano v loďce nepřinese, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Záchrana tonoucího ze člunu                                                                                           60 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Motorový člun s lodníkem 

+    Pomocník ve vodě v neoprénovém obleku. 

 

Provedení cviku 

Psovod se psem se nachází v motorovém člunu. Ve vzdálenosti cca 25 m od nich ve vodě je 

pomocník simulující tonoucího a volající o pomoc. 

Na povel psovoda skáče pes do vody a plave k tonoucímu. Jakmile se plavec chytne psa za postroj 

nebo plovací vestu, pes se samostatně vrací zpět k člunu. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne 

člunu přebírá další péči o zachráněného pomocník ve člunu. Psovod si přivolá svého psa, ten k 

němu doplave a psovod mu pomůže zpět na palubu. 

 

Hodnocení 

Pokud pes neplave přímo k tonoucímu nebo neplave nejkratší cestou zpět ke člunu, nebo prokáže-li 

nedostatky při skoku do vody, plavání nebo vytahování do člunu, snižuje se odpovídajícím 

způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body. 

 

 



                                                                                                                                           RH – W A 

Přivlečení nepojízdné loďky                                                                                           40 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Loďka s vesly s lodníkem. 

 

Provedení cviku 

Ve vzdálenosti cca 25 m od břehu se nachází plovoucí loďka s bezvládně ležícím lodníkem. 

Na povel psovoda plave pes k loďce. Samostatně vyhledá konec visícího lana, uchopí ho do mordy 

a plave s ním zpět ke břehu. Jakmile loďka dosáhne břehu, odevzdá pes na povel psovodovi lano, 

psovod si psa odloží na břeh a věnuje se bezvládnému lodníkovi. 

 

Hodnocení 

neplave-li pes přímo k lodi, neuchopí-li hned lano nebo neplave-li nejkratší cestou zpět, snižuje se 

odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes loďku nepřivleče, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Tato část zkoušky je ukončena odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení. 
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Zkouška vodních prací – stupeň B                                                                                RH – W B 

dělí se na:                                  práce ve vodě                                                                    200 bodů 

                                                  poslušnost a dovednost                                                     100 bodů 

                                                  nejvyšší možný bodový zisk celkem                                300 bodů 

 

Práce ve vodě     RH – W B                                                                                              odd. A 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                                   200 bodů 

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu           záchranný kruh        vzdálenost 40 m            20 bodů 

Záchrana tonoucího ze břehu                            uchopení za ruku,    vzdálenost 40 m            60 bodů 

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu            záchranný kruh,       vzdálenost 40 m            20 bodů 

Záchrana tonoucího ze člunu                            uchopení za ruku,    vzdálenost 40 m            60 bodů 

Přivlečení nepojízdného člunu                          motorový člun         vzdálenost 40 m            40 bodů 

 

Všeobecná ustanovení. 

Během zkoušky musí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí 

ve vodě nebo ve člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu. 

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven 

plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce. 

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků plave, 

snadný výstup na břeh. 

 

Povolené povely 

Je povoleno opakování libovolných zvukových i posunkových povelů. 

 

Prováděcí pokyny: 

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu                                                                           20 bodů 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku 

+    Záchranný kruh s provazem. 

 

Provedení cviku 

Ve vzdálenosti paralelně se břehem projíždí člun s lodníkem a pomocníkem na palubě. Aniž by si 

toho lodník všiml, vypadne pomocník ze člunu a chová se jako tonoucí. Člun pokračuje v plavbě. 

Psovod odhodí do vody směrem k tonoucímu záchranný kruh. Na povel psovoda se  pes vydá ke 

kruhu, uchopí ho za provaz a přivleče k tonoucímu, který se ho pevně chytí. Pes potom samostatně 

přitáhne pomocníka za kruh zpět. Jakmile pes dosáhne břehu, jde psovod k zachráněnému a přebírá 

další péči o něj. 

 

Hodnocení 

Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění odpovídajícím způsobem  snižují bodové 

hodnocení. 

Pokud pes pomocníka nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Záchrana tonoucího ze břehu                                                                                               60 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+ Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku. 

 

 



                                                                                                                                         RH – W B 

Provedení cviku 

Ve vzdálenosti 40 m paralelně se břehem projíždí člun s lodníkem a pomocníkem na palubě. Aniž 

by si toho lodník všiml, vypadne pomocník ze člunu a chová se pasivně. Člun pokračuje v plavbě. 

Na povel psovoda plave pes k utonulému, uchopí ho za ruku a táhne ho samostatně ke břehu. 

Jakmile pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, jde psovod k zachráněnému a přebírá další péči o 

něj. 

 

Hodnocení 

Pokud pes neplave přímo k tonoucímu nebo nebo neplave nejkratší cestou zpět ke břehu, pokud 

narušuje následné ošetření zachráněného, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes tonoucího nepřitáhne nebo ho zraní, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu                                                                            20 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Motorový člun s lodníkem 

+    Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku 

+    Záchranný kruh s lanem 

 

provedení cviku 

Psovod se psem se nacházejí v motorovém člunu. Ve vzdálenosti 40 m paralelně od nich jede člun, 

ze kterého vypadne pomocník a chová se jako tonoucí. Aniž by to lodník zpozoroval, pokračuje v 

plavbě. 

Psovod odhodí do vody směrem k tonoucímu záchranný kruh. Na povel psovoda pes skočí do vody, 

plave ke kruhu, uchopí ho za provaz a přitáhne k pomocníkovi v nesnázích, který se ho pevně chytí. 

Poté pes samostatně táhne kruh s tonoucím zpět k motorovému člunu. Jakmile se ocitne v blízkosti 

člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník. Psovod si psa přivolá, ten k němu doplave a 

psovod mu pomůže na palubu. 

 

Hodnocení 

Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, stejně jako nedostatky při skoku do vody, 

plavání ke člunu nebo vytahování do člunu odpovídajícím způsobem snižují bodové hodnocení. 

Pokud pes pomocníka nepřivleče, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Záchrana tonoucího ze člunu                                                                                            60 bodů    

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+    Motorový člun s lodníkem 

+    Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku 

 

provedení cviku 

Psovod se psem se nacházejí v motorovém člunu. Ve vzdálenosti 40 m paralelně od nich jede člun, 

ze kterého vypadne pomocník a chová se pasivně. Aniž by to lodník zpozoroval, pokračuje v 

plavbě. 

Na povel psovoda skočí pes do vody, plave k utonulému, uchopí jej za ruku a samostatně ho táhne 

zpět ke člunu. Jakmile dosáhne člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník. Psovod si 

přivolá svého psa, ten plave k němu a psovod mu pomůže zpět na palubu. 
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Hodnocení 

Pokud pes neplave přímo k utonulému, nebo neplave nejkratší cesto zpět, nebo prokáže-li 

nedostatky při skoku do vody, plavání ke člunu, nebo vytahování na člun, snižuje se odpovídajícím 

způsobem bodové hodnocení. 

 

Přivlečení nepojízdné lodi                                                                                                 40 bodů 

 

předpoklady pro provedení cviku 

+    Motorový člun s lodníkem, celková hmotnost cca 1 000 kg. 

      Na člunu je upevněn cca 5 m dlouhý provaz se zesíleným koncem. 

+    Molo 

 

Provedení cviku 

Psovod se psem se nachází na motorovém člunu vzdáleném 40 m od mola. Na povel psovoda skočí 

pes do vody, psovod mu podá do mordy konec lana a pes vleče člun k molu. Jakmile člun dosáhne 

mola, převezme lano pomocník. Psovod si psa přivolá, ten plave k němu a psovod mu pomůže do 

člunu nebo na molo. 

 

Hodnocení 

Neplave-li pes přímo k molu nebo neuchopí-li lano hned, snižuje se odpovídajícím způsobem 

bodové ohodnocení. 

Nedosáhne-li člun mola, ale přesto překoná alespoň polovinu vzdálenosti, je cvik ohodnocen 

známkou chybně. 

Překoná-li člun méně než polovinu vzdálenosti, ja cvik hodnocen 0 body. 

 

Tato část zkoušky je ukončena odhlášením se psovoda, přičemž mu rozhodčí sdělí hodnocení. 
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Poslušnost a dovednost  RH – W                                                                                          odd B. 

Zkouška vodních prací                              RH – W AaB 

 

Kritéria hodnocení a bodový zisk 

Nejvyšší možný bodový zisk celkem                                                                               100 bodů 

cvik 1.                 Ovladatelnost bez vodítka                                                                       10 bodů 

cvik 2.                 Polohy na vzdálenost psa s přivoláním                                                   10 bodů 

cvik 3.                 Nesení psa a jeho předání                                                                        10 bodů 

cvik 4.                 Aport z vody hozený ze břehu                                                                 10 bodů 

cvik 5.                 Naskočení a jízda na serfu                                                                       10 bodů 

cvik 6.                Ovladatelnost na vzdálenost                                                                     10 bodů 

cvik 7.                Dlouhodobé odložení                                                                                10 bodů 

cvik 8.                Plavání na vzdálenost                                                                                20 bodů 

cvik 9.                Jízda ve člunu                                                                                            10 bodů 

 

Všeobecná ustanovení. 

Během zkoušky musí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí 

ve vodě nebo ve člunu jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu. 

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven 

plavací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce. 

Nahlášení a odhlášení se provádí na vodítku v základním postoji. Povoleno je pouze vodítko a 

řetízkový obojek. Volba povelů při provádění cviků je ponechána na psovodovi, ale musí to vždy 

být jeden krátký povel. Jméno psa při spojení s povelem se považuje za jeden zvukový povel. 

Posunkové povely jsou možné pouze, pokud je to vysloveně povoleno. 

Pes má cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem základním 

postoji sedí pes těsně a rovně na levé straně psovoda tak, že jeho rameno je souběžné s kolenem 

psovoda. Při změně pozice před psovodem do základního postoje, se smí pes k psovodovi přiřadit 

přímo nebo ho těsně obejít. 

Každý cvik se zahajuje na pokyn rozhodčího. 

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1 – 6. Po losování psovod psa 

odpoutá z vodítka. 

Během cviku ovladatelnost bez vodítka zazní dva výstřely ( 6-9 mm). Pes musí zůstat lhostejný. 

Projeví-li při střelbě strach, je diskvalifikován. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, 

ovšem jen pokud zůstane pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat jen pes lhostejný ke 

střelbě. 
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Prováděcí pokyny 

 

1. Ovladatelnost bez vodítka                                                                                        10 bodů 

Prováděcí pokyny 

Ovladatelnost bez vodítka se vždy provádí dle schématu uveřejněného v příloze. Pouze ve 

vyjimečných případech daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž 

toto musí být stejné pro všechny účastníky zkoušek. 

Skupina se skládá nejméně ze 4 osob včetně druhého psovoda, dvě osoby ve skupině vedou na 

vodítku psa (pes a fena). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček. 

 

Povolené povely 

Buď jeden krátký zvukový, nebo jeden posunkový povel pro chůzi u nohy, který smí být opakován 

při každém vykročení nebo změně rytmu chůze. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo 

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

zastavení se musí samostatně, rychle a přímím směrem posadit. 

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu 

čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvede nejméně 10 kroků v poklusu a 10 

kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. 

Následně provede psovod normálním tempem první obrat. Pokračuje dalších 20 – 25 kroků, 

Následuje druhý obrat a po dalších 25 – 30 krocích udělá čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 

– 15 krocích přímím směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích 

provede opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovod vrací na výchozí bod. Kde zaujme základní 

postoj. 

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček 

pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo setkal s oběma psi vedenými ve 

skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde 

kolem psa. 

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou. Uprostřed se 

zastaví a pes zaujme základní postoj. Následně psovod se psem normálním tempem opustí skupinu 

a základním postojem cvik ukončí. 

 

Hodnocení 

Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé a váhavé sedání, stejně 

tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové nebo posunkové povely snižují bodové hodnocení 

cviku. 

  

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním                                                                       10 bodů 

 

Prováděcí pokyny 

Povolené povely 

Jeden krátký zvukový povel pro chůzi u nohy, který smí být udělen při vykročení a při zaujetí 

základního postoje. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro každé přivolání. 

Jeden zvukovým a posunkový povel pro odložení v sedě. 

 Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení v leže. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro odložení ve stoje. 

 

Provedení cviku 



                                                                                                                     poslušnost  RH _ W AaB 

Ze základního postoje vykročí psovod se svým neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po cca 

10 – 15 krocích si pes na jeden zvukový a jeden posunkový povel pro odložení v sedě ihned sedne, 

aniž by psovod přerušil chůzi nebo se ohlédl. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovod 

zastaví a otočí ke svému psovi. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá jedním zvukovým a 

posunkovým povelem. Jakmile pes dosáhne rychle a radostně zhruba poloviny vzdálenosti, dá 

psovod jeden zvukový a jeden posunkový povel k odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího 

dá psovod jeden zvukový a posunkový povel k odložení ve stoje postaví. Na další pokyn 

rozhodčího psovod svého psa jedním zvukovým povelem přivolá. Pes musí radostným a rychlý 

přiběhnout a předsednout těsně před psovoda. Na další zvukový nebo posunkový povel zaujme pes 

základní postoj. 

 

Hodnocení 

Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí nebo postavení, stejně jako 

pomalé přiběhnutí nebo předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body. 

 

3. Nesení psa a jeho předání                                                                                             10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+     Startovní pozice: Psa je možno zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště. 

+     Pomocník 

 

Povolené povely 

Po jednom zvukovém nebo posunkovém povelu pro zaujetí startovní pozice, pro přivolání a pro 

zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje smí psovod na jeden zvukový nebo posunkový povel zaujmout startovací 

pozici, která ulehčí zvednutí psa. Kontrola vzdálenosti psovoda a psa není chybou. 

Psovod nese svého psa 10 m v přímém směru a pak ho předá pomocníkovi. Psovod zůstane stát, 

zatímco pomocník nese psa dalších 10 m a postaví jej na zem. Pes má setrvat na místě, dokud ho 

psovod na pokyn rozhodčího nepřivolá zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí rychle a 

radostně předsednout. Na další zvukový nebo posunkový povel pak zaujme základní postoj. 

Pes nesmí ke svému psovodovi ani pomocníkovi projevit jakoukoliv agresivitu. Během nesení musí 

mít pes možnost volně pohybovat ocasem. 

 

Hodnocení 

pkud pes nespolupracuje, je při nesení neklidný, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem snaží 

vymanit z náruče, snižuje se bodové hodnocení. 

Pokud pes vyskočí z náruče, je cvik hodnocen známkou chybně. 

Přílišná bázlivost nebo agrese psa vůči psovi nebo pomocníkovi je důvodem k diskvalifikaci. 

 

4. Aport z vody hozený ze břehu                                                                                       10 bodů 

 

předpoklady pro provedení cviku 

Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na 

břeh. 

+     Plovoucí předmět běžné potřeby psovoda, který má psovod po celý oddíl zkoušky u sebe. 
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Povolené povely 

Po jednom zvukovém nebo, posunkovém povelu pro přinesení a zaujetí základního postoje. 

Zvukový povel pro odevzdání aportu. 

 

Provedení cviku 

Ze základního postoje v přiměřené vzdálenosti od vody odhodí psovod do vody předmět denní 

potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posunkový povel pro přinesení dává v 

okamžiku, kdy předmět klidně leží na hladině. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na jeden 

zvukový a posunkový povel doplavat k předmětu, ihned ho uchopit a přinést jej přímou cestou k 

psovodovi. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po 

krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo 

posunkový povel zaujme pes základní postoj. 

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. 

 

Hodnocení 

Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, 

stejně jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, 

pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj 

psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení. 

Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou chybně.Pokud 

pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body 

 

5: Naskočení a jízda na serfu                                                                                            10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, kde pes bude stačit a kde bude mít snadný přístup 

z vody na břeh. 

+     Surf 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel pro nastoupení, setrvání a seskočení. 

Buď zvukový, nebo posunkový povel k zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Psovod se psem zaujme základní postoj na výchozí bod. 

Ze základního postoje musí pes na zvukový a posunkový povel pro nastoupení naskočit ne serfové 

prkno bez plachty, které je na mělčině. Serf musí být v takové vzdálenosti od břehu, aby byl pro psa 

dosažitelný bez plavání. Psovod muže přidržením serfu psovi při nastupování pomoci. 

Na zvukový a posunkový povel musí pes na serfu setrvat v klidu. Na pokyn rozhodčího postrčí 

psovod serf s ležícím psem předem určeným směrem do vzdálenosti cca 20 m. Pes se musí chovat 

klidně a zůstat na serfu, dokud mu psovod nedá zvukový a posunkový povel pro seskočení. 

Cvik končí zaujetím základního postoje na břehu. 

 

Hodnocení 

Neklidné nastoupení nebo neklidné chování na serfu snižuje bodové hodnocení. 

Pokud pes svévolně serf opustí, je cvik hodnocen známkou chybně. 

Nenastoupí-li pes na serf, je cvik hodnocen 0 body. 
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6. Ovladatelnost na vzdálenost                                                                                             10 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na 

břeh. 

+     Dva čluny nebo serfy ve vzdálenosti 40 m od sebe i od břehu. 

 

Povolené povely 

Zvukový a posunkový povel pro plavání k jednotlivým cílovým bodům. 

Zvukový povel pro přivolání. 

Buď jeden zvukový, nebo posunkový povel pro zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od vody základní postoj. Na 

pokyn rozhodčího vyšle psovod psa jedním zvukovým a posunkovým povelem k prvnímu 

určenému cíli, aniž by při tom změnil své stanoviště. Jakmile pes cíle dosáhne, posílá ho psovod 

zvukovým a posunkovým povelem k druhému. 

Pořadí cílů, ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku. 

Od druhého bodu je pes přivolán zpět k psovodovi zvukovým nebo posunkovým povelem. 

Předsedne si těsně před něho a na zvukový nebo posunkový povel zaujme základní postoj. 

 

Hodnocení 

Váhavý pohyb k určeným bodům, silné vybočení ze základní linie, svévolné opuštění cílového 

bodu, pomoc ze strany psovoda, jako např. Opakování povelů nebo chyby při zakončení cviku 

snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Pokud není dodrženo rozhodčím určené pořadí cílů, nebo pokud psovod opustí své stanoviště, je 

cvik hodnocen známkou chybně. 

 

7. Dlouhodobé odložení                                                                                                      10 bodů 

 

Předpoklad pro provedení cviku 

Dvě označená místa zvlášť pro si a feny. 

 

Povolené povely 

Zvukový povel pro odložení 

Zvukový nebo posunkový povel pro usednutí. 

 

Provedení cviku 

Před započetím cviků poslušnosti druhého psa zaujme psovod se svým neupoutaným psem základní 

postoj namístě určeném pro odložení. Na pokyn rozhodčího odloží psa zvukovým povelem, aniž by 

u něj zanechal jakýkoliv předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstane klidně stát 

čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu provádění cviků 1 – 6 

druhého psa. 

V průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka druhého psa odchází psovod samostatně do skupiny a 

pak se vrací zpět na své místo. 

Na pokyn rozhodčího se psovod vrací spět ke svému psovi, postaví se po jeho pravé straně a dává 

mu zvukový nebo posunkový povel pro usednutí. Pes se musí rychle a v přímém směru posadit. 
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Hodnocení 

Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, 

stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení. 

Pokud pas nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo je cvik 

hodnocen známkou chybně. 

Opustí-li pes po ukončení 4 cviku druhého psa určené místo víc jak o 3 m, následuje dílčí 

hodnocení. 

Pokud se pes vzdálí z určeného místa před ukončením čtvrtého cviku druhého psa více jak o 3 m, je 

cvik hodnocen 0 body. 

 

8. Plavání na vzdálenost                                                                                                     20 bodů 

 

Předpoklady pro provedení cviku 

+     Motorový člun s lodníkem 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel pro skočení do vody. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro vzdálení se od člunu. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro následování. 

Jeden zvukový a posunkový povel pro přivolání. 

 

Provedení cviku 

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Musejí se chovat disciplinovaně, ale zaujetí základního 

postoje se nevyžaduje. 

Na zvukový a posunkový povel skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod pošle psa pryč od 

člunu tak, aby se tento mohl dát do pohybu. Člun jede ve vzdálenosti cca 10 m od psa tak, aby mohl 

být pes stále pod kontrolou. Na zvukový a posunkový povel pes člun klidně následuje na vzdálenost 

600 m. Následně člun zastaví a psovod psa zvukovým a posunkovým povelem přivolá. Pes plave k 

němu a psovod mu pomůže na palubu. 

 

Hodnocení 

neklidné, nerovnoměrné plavání, stejně jako nedostatky při skoku do vody, při plavání nebo zvedání 

do člunu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. 

Prokáže-li pes nedostatečnou kondici je cvik předčasně ukončen a hodnocen 0 body. 

 

9. Jízda ve člunu                                                                                                            10 bodů 

 

Předpoklad pro provedení cviku 

+     motorový člun s lodníkem. 

 

Povolené povely 

Jeden zvukový a posunkový povel k naskočení 

Jeden zvukový povel k setrvání. 

Jeden zvukový nebo posunkový povel k zaujetí základního postoje. 

 

Provedení cviku 

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od člunu základní postoj. Na 

zvukový a posunkový povel pes do člunu nastoupí, skočí, nebo je do něj vyzvednut. Během 

transportu se pes musí chovat klidně a uvolněně. Po ukončení plavby psovod se psem opustí člun a 

pomocí jdnoho zvukového nebo posunkového povelu zaujmou základní postoj. 



                                                                                                                     Poslušnost  RH – W AaB 

Hodnocení 

Nejisté chování psa snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení 

Pokud pes nenastoupí bez váhání do člunu při nakládání do člunu a vykládání ze člunu 

nespolupracuje, je cvik hodnocen 0 body. 

 

Oddíl B poslušnost a dovednost končí odhlášením psovoda, přičemž mu rozhodčí sdělí hodnocení. 

Pokud se oddíl A práce ve vodě provádí až následně, musí mít pes nejméně 1 hodinu na odpočinek. 

 

     

 

 


