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ČÁST DRUHÁ 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ 

Čl. 2 
Účel mistrovství 

(1) Účelem pořádání mistrovství je výkonnostní srovnání znalostí, schopností, 
dovedností a návyků soutěžících se služebními psy (dále jen „psovod“) k výkonu 
základních policejně kynologických činností v těchto oblastech výcviku 

a) ovladatelnost služebních psů (dále jen „pes“) při provádění služebních úkonů a 
zákroků, 

b) taktická připravenost psovodů k použití psů jako 

1. donucovacího prostředku, 

2. pátracího prostředku, 

c) účinnost použití psů. 

Čl. 3 
Organizace mistrovství 

(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají 

a) odbor služební kynologie a hipologie, 

b) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 

c) Unie tělovýchovných organizací Policie České Republiky, sportovní svaz policistů 
a hasičů z. s.,  

d) Sportovní policejní spolek Prezidium Praha z. s. 

(2) Součástí mistrovství bude XXV. ročník celostátní soutěže příslušníků 
Policie České republiky – psovodů se služebními psy o „Putovní pohár policejního 
prezidenta“. 

(3) Soutěž podle odstavce 2 proběhne dle podmínek stanovených rozpisem a 
pravidly mistrovství. 

(4) Informace k mistrovství poskytuje  

a) pplk. Mgr. Michael BALOUN, tel. 974 841 352, 602 476 070, 

b) plk. Ing. Martina AMBROŽOVÁ, tel. 974 841 350. 

Čl. 4 
Přihlášky   

(1) Přihlášky se zasílají on-line ETŘ k č. j. PPR-1707/ČJ-2018-990424-
PMKYNO. 

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je dne 17. srpna 2018 do 12:00 hodin.  

Čl. 5 
Soutěžící 
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(1) Ředitelé krajských ředitelství policie mohou vyslat na mistrovství soutěžní 
družstvo ve složení 

a) vedoucí družstva (vedoucí oddělení služební kynologie odboru služby pořádkové 
policie krajského ředitelství policie nebo pověřená osoba), 

b) 2 x psovod se psem v kategorii všestranný. 

(2) Ředitel Ředitelství služby cizinecké policie může vyslat na mistrovství 
soutěžní družstvo ve složení 

a) vedoucí družstva (vrchní komisař oddělení ochrany vnějších hranic Ředitelství 
služby cizinecké policie nebo pověřená osoba), 

b) 2 x psovod se psem v kategorii všestranný. 

(3) Ředitel Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby může vyslat 
na mistrovství soutěžní družstvo ve složení 

a) vedoucí družstva (vedoucí 6. skupiny 3. oddělení odboru ochrany sídelních 
objektů Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby nebo pověřená 
osoba), 

b) 2 x psovod se psem v kategorii všestranný. 

(4) Soutěžící jsou povinni řídit se v průběhu mistrovství rozpisem a pravidly 
mistrovství a pokyny členů organizačního štábu. 

(5) Soutěžící může odstoupit ze soutěže pouze v případě 

a) nepředvídaného zhoršení vlastního zdravotního stavu nebo zdravotního stavu 
svého psa,  

b) z důvodu zajištění důležitého zájmu služby, na základě rozhodnutí služebního 
funkcionáře, který jej na soutěž vyslal.  

(6) Za škody způsobené psem odpovídá psovod. 

Čl. 6 
Vybavení a ústroj soutěžících 

(1) Povinné vybavení a ústroj1) soutěžících a policistů zařazených 
v organizačním štábu  

a) služebně-pracovní stejnokroj 92 a přípustné kombinace stejnokrojových 
součástek2)  

b) přidělená služební zbraň, 2 ks zásobníků, 

c) pouta, 

d) služební pás, pouzdro na služební zbraň, pouzdro na zásobník, pouzdro na 
pouta,  

(2) Volitelná výstroj psovoda 

a) svítilna, 

                                                   
1) Pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis.	
2) Příloha č. 5 k pokynu policejního prezidenta č. 290/2017.	
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b) taktická vesta, 

c) rukavice, 

d) brašna, 

e) láhev na vodu. 

(3) Povinná výstroj psa 

a) řetízkový obojek umožňující připnutí psa se zamezením úplného zatažení 
smyčky, 

b) náhubek, 

c) vodítko o délce 1 až 2 m, 

d) vodítko o délce 8 až 10 m. 

(4) Volitelná výstroj psa 

e) stopovací postroj, 

f) svítící obojek, 

g) svítilna upevněná na výstroji psa. 

(5) Volitelnou výstroj psovoda a psa lze používat pouze při provádění cviků. 

(6) Vybavení a ústroj pro jednotlivé části mistrovství dle rozpisu a pravidel 
mistrovství určí ředitel mistrovství v rámci porad organizačního štábu a vedoucích 
družstev. 

(7) Ústroj na konkrétním pracovišti může upravit rozhodčí příslušného 
pracoviště. 

Čl. 7 
Vedoucí družstva 

(1) Vedoucí družstva se účastní technických porad s organizačním štábem 
mistrovství, provádí losování, podává protesty za členy svého družstva, zodpovídá 
za jejich připravenost k jednotlivým cvikům, ústroj a vybavení a udržuje za ně oficiální 
styk se členy organizačního štábu. 

(2) Vedoucí družstva je povinen bezodkladně oznámit hlavnímu rozhodčímu 
háravost feny člena svého družstva. 

(3) Vedoucí družstev si při zahájení mistrovství zvolí jednoho zástupce 
psovodů. 

Čl. 8 
Účastníci mistrovství 

(1) Všichni účastníci mistrovství musí být v průběhu soutěžních dnů viditelně 
označeni přidělenou visačkou. 

(2) Soutěžní den začíná pro všechny účastníky hodinu před zahájením 
provádění první disciplíny dle časového rozpisu a končí poslední plánovanou činností 
dle časového rozpisu. Časový rozpis bude upřesněn na první poradě organizačního 
štábu s vedoucími družstev.  
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(3) Ústroj účastníků mistrovství pro následující soutěžní den bude stanovena 
dle povětrnostních podmínek na poradě organizačního štábu s vedoucími družstev. 

Čl. 9 
Prezence a zahájení 

(1) Prezence proběhne dne 3. září 2018 od 9.00 do 11.00 hodin v Hotelu 
Solenice.  

(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni prokázat se služebním průkazem a 
psovodi dále evidenční knížkou psa s vyznačením platného očkování nebo evidenční 
knížkou psa a očkovacím průkazem s vyznačením platného očkování. 

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci 2 nebude 
soutěžícímu umožněn start na mistrovství. 

(4) Součástí prezence je dále 

a) odevzdání zbraní k jejich uložení,   

b) losování pořadí skupin a startovních čísel. 

(5) Slavnostní zahájení proběhne dne 3. září 2018 v době od 13.00 do 14.00 
hodin v Hotelu Solenice. 

Čl. 10 
Ubytování, stravování a doprava 

(1) Ubytování a stravování soutěžících a organizačního štábu mistrovství je 
zajištěno v Hotelu Solenice. Stravování začíná obědem dne 3. září 2018 a končí 
obědem dne 7. září 2018. 

(2) Dopravu do místa konání mistrovství a zpět zajišťuje vysílající útvar 

policie.	
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ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ 

ČÁST PRVNÍ  
ROZPIS MISTROVSTVÍ 

Čl. 1 
Časový harmonogram 

(1) Pondělí 3. 9. 2018 
09:00 – 11:00  Příjezd účastníků, ubytování, prezence 
12:00 – 13:00  Oběd 
13:00 – 14:00  Slavnostní zahájení 
15:00 – 18:00  Poslušnost, disciplíny pachových a obranných prací 
18:00 – 19:00  Večeře 
20:00 – 02:00  Disciplíny pachových a obranných prací 

(2) Úterý 4. 9. 2018 
07:00 – 08:00  Snídaně 
08:00 – 12:00  Disciplíny pachových a obranných prací 
12:00 – 13:00  Oběd 
13:00 – 17:00  Poslušnost, disciplíny pachových a obranných prací 
18:00 – 19:00  Večeře 
20:00 – 22:00  Disciplíny pachových a obranných prací 

(3) Středa 5. 9. 2018 
07:00 – 08:00  Snídaně 
08:00 – 12:00  Disciplíny pachových a obranných prací 
12:00 – 13:00  Oběd 
13:00 – 17:00  Disciplíny pachových a obranných prací 
18:00 – 19:00  Večeře 

(4) Čtvrtek 6. 9. 2018 
07:00 – 08:00  Snídaně 
08:00 – 12:00  Disciplíny pachových a obranných prací 
12:00 – 13:00  Oběd 
13:00 – 17:00  Slavnostní ukončení mistrovství Solenice  
17:00 – 24:00  Večeře, společenský večer 

(5) Pátek 7. 9. 2018 
07:00 – 08:00  Snídaně 
09:00 – 11:00  Příprava na odjezd  
11:00 – 12:00  Oběd  

Čl. 2  
Pořadí provedení cviků  

(1) Pro každou skupinu je stanoven časový rozpis, který může být v případě 
potřeby dle aktuální situace upřesněn na poradě organizačního štábu s vedoucími 
družstev. 
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(2) Pro vypracování pachových stop a vyhledání nábojnic psovodi losují 
pořadí před zahájením cviku v jednotlivých skupinách dle pravidel mistrovství a 
pokynů rozhodčího. 

ČÁST DRUHÁ  
PRAVIDLA MISTROVSTVÍ 

Čl. 3 
Předpis 

V neupravených oblastech se výkony psovodů a psů hodnotí dle pokynu 
ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 119/2017, o provádění služební 
kynologie.  

Čl. 4 
Vyhodnocované kategorie  

(1) Vyhlášení výsledků mistrovství bude provedeno v těchto kategoriích 

a) Soutěž družstev, celkově 1., 2., 3. místo, 

b) jednotlivci 

1.   celkem 1., 2., 3. místo, 

2.   nejlepší výsledek v části obranné práce, 

3.   nejlepší výsledek v části pachové práce, 

4.   nejlepší výsledek v části poslušnost. 

Čl. 5 
Stanovení pořadí psovodů mistrovství 

(1)  V kategorii „Družstva“ jsou započítávány výsledky všech závodníků 
družstva ze všech cviků. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet bodů v disciplíně 
Pachové práce, dále pak disciplíně Obranné práce. 

(2)  V kategorii „Jednotlivci – celkem“ jsou započítávány u každého psovoda 
výsledky ze všech cviků mistrovství. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet bodů 
v disciplíně Pachové práce, dále pak disciplíně Obranné práce.  

(3)  V kategorii „Jednotlivci – obranné práce“ jsou započítávány u každého 
psovoda výsledky ze všech cviků disciplíny Obranné práce. V případě rovnosti bodů 
rozhoduje součet získaných bodů v disciplíně Poslušnost. 

(4)  V kategorii „Jednotlivci – pachové práce“ jsou započítávány výsledky ze 
cviků disciplíny Pachové práce. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet získaných 
bodů v disciplíně Poslušnost. 

(5)  V kategorii „Jednotlivci – poslušnost“ jsou započítávány výsledky ze všech 
cviků disciplíny Poslušnost. V případě rovnosti bodů rozhoduje získaný počet bodů 
za jednotlivé cviky v disciplíně Poslušnost postupně dle pořadí stanoveného těmito 
pravidly mistrovství. 

Čl. 6  
Protest a odvolací komise 
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(1) Během mistrovství může být podán protest ze strany psovoda pouze 
prostřednictvím svého vedoucího družstva písemně do jedné hodiny po provedení 
cviku. Protest se podává k rukám hlavního rozhodčího nebo technického vedoucího 
mistrovství. 

(2) Protest může být podán pouze z formálních důvodů nebo proti porušení 
pravidel mistrovství. Proti bodovému výroku rozhodčího není protest přípustný. 

(3) O podaném protestu rozhoduje odvolací komise ve složení  

a) hlavní rozhodčí – předseda komise, 

b) technický vedoucí mistrovství – 1. člen komise, 

c) zástupce soutěžících – 2. člen komise. 

(4) Zástupce soutěžících do odvolací komise si soutěžící zvolí mezi sebou 
před zahájením soutěžních disciplín. 

(5) Tato komise dále rozhoduje  

a) o vyloučení psovoda z mistrovství dle ustanovení odst. 8 tohoto článku, 

b) o přerušení mistrovství a následně jeho případném pokračování nebo ukončení; 
v případě ukončení rozhodne také o tom, zda budou dosažené výsledky 
považovány za konečné. 

(6) Odvolací komise přijímá svá rozhodnutí schválením nadpoloviční většinou 
členů komise. Proti rozhodnutí odvolací komise se již žádný protest nepřipouští. 

(7)  Nenastoupí-li psovod k provedení cviku do 2 minut po vyzvání rozhodčím 
do prostoru určeného k nástupu pro provedení cviku je v tomto cviku diskvalifikován. 

(8) Z mistrovství bude vyloučen psovod 

a) který závažným způsobem poruší služební předpisy nebo pravidla mistrovství,  

b) který zachází se psem hrubým způsobem1)  

c) závažným způsobem poruší etický kodex Policie ČR. 

ČÁST TŘETÍ 
PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ CVIKŮ 

Čl. 7  
Obecná pravidla pro provádění cviků 

(1)  Prověřované cviky jsou prováděny 

a) samostatně nebo spojeny do bloku více vzájemně na sebe navazujících cviků ve 
formě modelových situací, které musí psovod se psem samostatně a komplexně 
řešit,  

b) zpravidla se zahájením z navozené praktické situace, např. obchůzkové činnosti, 
střežení objektu, příjezdu psovoda vozidlem na místo zákroku apod. 

(2)  Způsob použití psa musí odpovídat povaze služebního zákroku nebo 
úkonu, který vychází z popisu modelové situace a chování figurantů. 

                                                   
1)  § 4 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.	
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(3) Figurant navozující modelovou situaci 

a) provádí veškeré činnosti výhradně dle pokynů rozhodčího,  

b) nesmí být výrazně odlišen od ostatních osob navozujících modelovou situaci, 

c) při útoku na psovoda nebo psa postupuje tak, aby nedošlo k jejich zranění. 

(4) Rozhodčí 

a) před zahájením provádění cviků určí podmínky modelové situace, a to zejména 

1.   úkol psovoda jako policejní hlídky,  

2.   zákonný rámec pro použití psa2), 

3.   časový limit pro provedení cviku, 

4.   mezní hranici pro splnění účelu cviku (mezní vzdálenost pro útěk figuranta, 
provedení specifické činnosti figurantem apod.), 

5.   činnost figuranta a dalších osob podílejících se na navození modelové 
situace,  

b) při posuzování cviků postupuje tak, aby mohl sledovat jejich provedení a mohl 
posoudit práci psovoda se psem, 

c) může z důvodu zajištění bezpečnosti osob nebo majetku 

1.   stanovit povinnost použití psa v náhubku nebo pod kontrolou psovoda na 
vodítku nebo, 

2.   přerušit provádění cviku povelem „STOP“, psovod je na tento povel povinen 
okamžitě přerušit činnost psa a zajistit ho pod svou kontrolu, 

d) v čase stanoveném hlavním rozhodčím po ukončení posouzení cviku 
provedeného posledním psovodem na žádost vedoucího družstva je povinen 
provést 

1.   podrobné vyhodnocení výkonů jednotlivých psovodů,  

2.   odůvodnění bodových ztrát. 

(5) Psovod  

a) k provedení všech cviků nastupuje v povinné výstroji psovoda se psem 
s povinnou výstrojí, 

b) volitelnou výstroj psovoda i psa používá při provádění cviků dle vlastního uvážení 
se souhlasem rozhodčího,  

c) tam kde není pravidly mistrovství stanoveno jinak, má při provádění jednotlivých 
cviků psa upoutaného na vodítku s nasazeným náhubkem,  

d) psa odpoutává z vodítka, popřípadě mu snímá náhubek na pokyn rozhodčího 
nebo v okamžiku, kdy vývoj modelové situace vyžaduje použití psa na volno, 
popřípadě bez náhubku, 

e) zákroky proti figurantovi u cviků disciplíny obranných prací provádí pes bez 
vodítka, použití psa s připnutým vodítkem je přípustné pouze v případech, kdy 

                                                   
2) Zejména §26, §27, §35, §40, §41, §42, §48, §49, §53, §58, §61, §63, §111 a §114 zákona č.   
   273/2008 Sb., o Policii České republiky 
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zákrok v modelové situaci nesnese odkladu, např. pro ohrožení života a zdraví 
psovoda nebo jiné osoby,  

f) v průběhu cviku neodkládá výstrojní součástky psa ze svého dosahu, ale musí je 
mít v takové pozici, aby je mohl kdykoli použít,  

g) odpovídá za funkčnost výstrojních součástek psa z hlediska zajištění bezpečnosti 
psa, osob i majetku, 

h) v rámci provádění cviku rozhoduje o způsobu a čase použití psa v souladu 
s platnými právními předpisy, interními akty řízení, zásadami bezpečnosti, 
taktickými postupy policie a ustanoveními pravidel mistrovství, 

i) usměrňuje činnost psa povely a posunky za účelem splnění účelu cviku; 
požadovanou činnost by měl pes vždy splnit na jeden povel, případně doplněný 
posunkem, 

j) začíná a končí provedení cviku v základním postoji (tj. pes vsedě u levé nohy 
psovoda), pokud není v pravidlech mistrovství pro provedení cviku stanoveno 
jinak, 

k) psovod používá pouze povinné vybavení a ústroj soutěžícího a volitelnou výstroj 
a současně používá pouze povinnou a volitelnou výstroj psa; všechny ostatní 
součásti či pomůcky jsou nepřípustné  

l) psovod odměňuje psa pouze po ukončení cviku a to slovně pochvalou či 
poplácáním; kombinace obou je přípustná 

m) na pokyn rozhodčího je povinen okamžitě ukončit cvik. 

(6)  Bezpečnou vzdáleností pro účely pravidel mistrovství se rozumí 
vzdálenost psovoda od figuranta minimálně 2 m; pokud prostorové poměry 
neumožňují dodržet vzdálenost minimálně 2 m, volí psovod největší možnou 
vzdálenost, popřípadě i s krytím za vhodnou překážkou. 

(7)  Pořadatel si vyhrazuje právo provést úpravu, zrušení jednotlivých cviků 
uvedených v tomto rozkaze s odpovídající bodovou úpravou. 

Čl. 8  
Poslušnost 

(1) Vybrané cviky poslušnosti mohou být posuzovány při provádění některých 
obranných a pachových prací. Jinak budou cviky poslušnosti prověřeny samostatně 
v bloku cviků poslušnosti. 

(2) Cviky poslušnosti jsou prověřovány se psem neupoutaným na vodítku. 

(3) Pes má podle požadavku jít, sedět, ležet nebo stát u levé nohy psovoda 
tak, aby podélná osa jeho těla byla ve směru, kterým stojí psovod. Ve všech 
polohách musí být rameno psa na úrovni levé nohy psovoda. Výjimka se připouští 
pouze u cviků obranných prací, kdy může pes zaujímat polohu mezi nohami 
psovoda. 

(4) Psovod usměrňuje činnost psa povely a posunky bez fyzického kontaktu, 
použití více povelů nebo posunků k provedení jedné činnosti psa nebo fyzický 
kontakt se psem je chybou, pokud není v pravidlech MR pro provedení cviku 
stanoveno jinak. 
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Čl. 9  
Obranné práce 

(1) Použití psa je prováděno jako použití donucovacího prostředku v souladu 
s § 51 až § 58, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

(2) Při řešení modelové situace, pro zdůraznění splnění účelu cviku, může 
psovod jako další donucovací prostředek použít pouze hrozbu namířenou střelnou 
zbraní (k tomuto účelu využívá přidělenou atrapu služební zbraně).  

(3) Pes má pozorně sledovat činnost figuranta po celou dobu provádění cviku. 

(4) Za účinný způsob zákroku psa je považován takový zákrok, při kterém pes 
aktivně s výraznou bojovností a vytrvalostí brání figurantovi v činnosti (útok, útěk 
apod.), k jejímuž přerušení služební zákrok směřuje. Pes má uvedeným způsobem 
psovodovi umožnit bezpečné dokončení služebního zákroku tím, že 

a) v náhubku napadá (blokuje pohyb) figuranta, 

b) bez náhubku zákusem drží figuranta a aktivně mu brání v dalším pohybu.  

(5) Po provedeném zákroku psem psovod 

a) z bezpečné vzdálenosti vyzve figuranta k ukončení kladení odporu nebo k jeho 
zastavení, 

b) po ukončení kladení odporu nebo zastavení figuranta (z důvodu bezpečnosti 
figurant vždy zůstává ve stoje) dává psovi z bezpečné vzdálenosti povel 
k puštění figuranta (jestliže je zákrok prováděn v náhubku, tak k ukončení 
blokování figuranta); pes na povel psovoda figuranta pustí (jestliže je zákrok 
prováděn v náhubku, přestane na figuranta útočit) a dále jej pozorně sleduje, 

c) po přerušení činnosti psa z bezpečné vzdálenosti  

1. psa přivolává k noze, nebo 

2. vydává psovi povel k setrvání na místě, následně figurantovi vydává pokyn k 
odstoupení do vzdálenosti minimálně 2 m od psa a nakonec se přiřazuje ke 
psu, 

d) psovod zakončuje cvik střežením figuranta se psem u nohy a na vodítku v 
bezpečné vzdálenosti od figuranta; ukončení cviku obranných prací oznamuje 
psovod rozhodčímu vzpažením ruky, 

e) po ukončení cviku psovodem přebírají figuranta na pokyn rozhodčího určení 
pomocníci a odvádějí z prostoru provádění cviku. 

(6) K provádění jednotlivých cviků budou figuranti vybaveni ochranným 
oděvem s ochranným rukávem, ring oblekem nebo ochrannou manžetou, případně 
doplněné ochrannou přilbou a maskou.  

Čl. 10  
Vyhledání osob a věcí 

(1) Počet hledaných osob a věcí v jednotlivých cvicích vyhledávání určí hlavní 
rozhodčí a vedoucí družstev s nimi budou seznámeni na organizační poradě. 
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(2) Při vyhledávání osob nebo věcí může psovod se psem postupovat 
prostorem dle svého uvážení za dodržení všech taktických a bezpečnostních 
pravidel. Průzkum má být plánovitý a systematický. 

(3) Psovod oznamuje rozhodčímu nalezení hledaného figuranta nebo věci 
vzpažením ruky.  

(4) Psovod se psem musí prohledat celý přidělený prostor a ukončení práce 
oznamuje rozhodčímu. 

(5) K místu nálezu figuranta nebo věci smí psovod jít až na pokyn rozhodčího. 

(6) Každá věc použitá k vyhledání musí mít pach pomocníka, který ji má u 
sebe minimálně 10 minut před položením (odhozením) do prostoru vyhledání. 

(7) Nalezené věci musí pes označovat 

a) zaujetím polohy a setrváním u místa nálezu (vsedě, vleže, ve stoje), 

b) štěkáním u místa nálezu, 

c) vzájemnou kombinací předchozích způsobů označování uvedených v bodě 1 a 
2. 

Čl. 11  
Vyhledávání a vypracování pachových stop 

(1) Pachové stopy (dále jen „stopa“) jsou praktického charakteru bez přesně 
specifikovaného průběhu, který je přizpůsoben terénu, s možnými přechody přes 
komunikace a přírodní překážky. Stopy jsou ukončeny předmětem. 

(2) Pokud průběh stopy prochází městem, vede zpravidla po používaných 
pěšinách, chodnících a po krajnicích cest s přechody přes pozemní komunikace. Na 
vozovce nesmí být stopa položena v jízdní dráze vozidel, tuto může stopa pouze 
křížit nebo vést po její krajnici. 

(3) Pro splnění účelu cviku vypracování stopy je nutné, aby pes spolehlivě 
vyhledal a označil předměty na stopě. Pes musí prokázat samostatné nalezení a 
označení předmětů na stopě bez pomoci psovoda. 

(4) Náhodné porušení stopy zvěří, osobami a povětrnostními vlivy není na 
závadu pro posouzení vypracování stopy. Ve výjimečných případech při nadměrném 
znehodnocení stopy (zemědělská technika, živelná pohroma apod.) se provede 
náhradní stopa. 

(5) Při pokládání stop mohou být přítomni jen nezbytní pomocníci a rozhodčí. 

(6) O položení stopy a uložení předmětů pořizuje kladeč náčrtek se 
základními údaji dle pokynů rozhodčího. 

(7) Předměty na stopách 

a) jsou praktického charakteru s plochou povrchu o velikosti minimálně 10 cm2, 

b) musí mít pach kladeče, který ho má u sebe minimálně 5 minut před zahájením 
kladení stopy, 

c) jejich velikost, druh a počet stanoví rozhodčí, 

d) velikost a druh není účastníkům mistrovství znám,  
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e) první předmět je položen na stopu cca po 30% její celkové délky. 

(8) Psovod 

a) zachycení stopy psem a zahájení jejího sledování oznamuje rozhodčímu 
vzpažením ruky a následuje psa, 

b) smí prostor určený pro vyhledání stopy opustit až po zahájení sledování stopy, 

c) následuje psa ve vzdálenosti na délku vodítka po opuštění prostoru pro 
vyhledání stopy, minimálně však na 3 m v případě neprostupného či jinak 
obtížného terénu; je-li pes na stopovacím vodítku, může být i v tahu (napnuté 
vodítko), 

d) oznamuje nález předmětu na stopě vzpažením ruky a pokračuje ve sledování 
stopy (předmětu se nedotýká a nechává ho na místě nálezu), 

e) po ukončení práce na stopě podává rozhodčímu hlášení se psem v základním 
postoji. 

(9) Rozhodčí ukončí práci psovoda při vyhledání nebo sledování stopy 
v těchto případech 

a) po vypršení stanoveného časového limitu, 

b) po opuštění prostoru pro vyhledání stopy, aniž by psovod oznámil rozhodčímu 
zahájení sledování stopy, 

c) pokud se psovod vzdálí od sledované stopy o více než 10 m, 

d) po vyhledání posledního předmětu na stopě. 

ČÁST ČTVRTÁ 
CVIKY MISTROVSTVÍ 

Hlava I.  
Rozdělení cviků, struktura jejich popisu  

Čl. 12  
Rozdělení cviků mistrovství 

(1) Cviky pro hodnocení psovodů se psy se rozdělují na tři části 

a) disciplíny poslušnosti psa, 

b) disciplíny obranné práce, 

c) disciplíny pachové práce,  

(2) Seznam cviků s bodovým hodnocením je uveden v čl. 38.  

Čl. 13  
Obecný popis cviku 

(1) Jednotlivé cviky jsou popsány shodným způsobem. V názvu hlavy je 
uveden název disciplíny, v názvu článku je uveden název cviku a v odstavcích je 
popis každého cviku při členění 

a) odstavec 1 - účel prověřovaného cviku z hlediska využitelnosti při výkonu služby, 
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b) odstavec 2 - cíl přezkoušení cviku, 

c) odstavec 3 - popis provedení cviku rozdělený na tři základní části 

1. písmeno a) - výchozí situace před započetím cviku, 

2. písmeno b) - požadované činnosti psovoda a služebního psa, 

3. písmeno c) - způsob ukončení cviku, 

d) odstavec 4 - hodnocení cviku a dílčí bodové ztráty za chyby v provedení.  

Hlava II.  
Cviky disciplíny poslušnosti 

Čl. 14  
Přivolání psa 

(1) Ochrana bezpečnosti osob, služebního psa a majetku při výkonu služby se 
služebním psem neupoutaným na vodítku. 

(2) Prověření spolehlivé ovladatelnosti služebního psa psovodem, spočívající 
ve schopnosti psovoda přivolat služebního psa v jakékoliv situaci v jakémkoliv 
prostředí. 

(3) Provedení cviku 

a) na pokyn rozhodčího musí psovod služebního psa ihned přivolat k sobě, 

b) rozhodčího určí, zda bude cvik proveden v běžných nebo v praktických 
podmínkách; služební pes musí i za ztížených podmínek okamžitě reagovat na 
první povel psovoda; za chůze psovod služebního psa přivolává povelem 
„K NOZE“, v případě, že psovod stojí na místě, služebního psa přivolává 
povelem „KE MNĚ“. Služební pes na povel psovoda rychle, ochotně a 
v nejkratším směru přibíhá k psovodovi, za chůze se přiřazuje k levé noze 
psovoda a plynule s ním pokračuje v chůzi; ke stojícímu psovodovi služební pes 
přibíhá a bez dalšího povelu zaujímá polohu vsedě, čelem k psovodovi do 
vzdálenosti 1 m; oslovení služebního psa jménem na začátku cviku je povoleno. 
Cvik může být prováděn i ve spojení s přerušením nežádoucí činnosti, 

c) na pokyn rozhodčího psovod se služebním psem zaujímá základní postoj.  

(4) Hodnocení cviku 

Cvik je hodnocen nejvýše 10 body a pokud není penalizace přesně dána, hodnotí se 
jako celek na základě celkového dojmu, dílčí body budou strženy  

a) za pomoc nebo změnu postoje psovoda až - 3 body, 

b) za pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem až - 3 body, 

c) za chyby při předsednutí a následnému přiřazení až - 2 body,  

d) za povel navíc - 1 až 2 body, 

e) pokud služební pes nepřijde ani na třetí povel, nezíská žádný bod, 

f) pokud se služební pes nevzdálí na požadovanou vzdálenost až - 10 bodů. 
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(5) Pokud služební pes není pod vlivem psovoda, na dané povely nereaguje 
nebo jej nelze přivolat, je posuzování ukončeno. 

Čl. 15  
Chůze u nohy 

(1) Ochrana bezpečnosti lidí, služebního psa a majetku při pohybu psovoda se 
služebním psem na veřejnosti. 

(2) Prověření spolehlivé ovladatelnosti služebního psa psovodem, spočívající 
ve schopnosti služebního psa následovat psovoda u jeho levé nohy a tímto 
způsobem se pohybovat v prostoru. 

(3) Provedení cviku 

a) podle pokynů rozhodčího se psovod se služebním psem u levé nohy pohybuje ve 
stanoveném prostoru, 

b) cíl cviku je dosažen při přesném a ukázněném sledování psovoda služebním 
psem při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě; 
psovod dává služebnímu psu povel při vykročení, změně směru nebo 
pohybového rytmu a při zastavení a obratech na místě, 

c) při zastavení psovoda služební pes musí těsně usednout u jeho levé nohy. 

(4) Hodnocení cviku 

Cvik je hodnocen jako celek, na základě celkového dojmu; hodnotí se zejména  
ochota a přesnost provedení cviku; za předbíhání, vychylování služebního psa do 
stran, zpožďování služebního psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, 
překážení nebo obtěžování psovoda služebního psem, se uděluje bodová srážka. 
Cvik je hodnocen 10 body, dílčí body budou strženy 

a) za vybočování a zaostávání služebního psa od nohy psovoda až - 3 body, 

b) za občasné ovlivňování služebního psa vodítkem či povely až - 5 bodů; 

(5) Trvalé ovlivňování služebního psa vodítkem či povely má za následek 
anulování cviku. 

Čl. 16  
Cviky sedni, lehni, vstaň 

(1) Ovladatelnost služebního psa při výkonu služby, zejména při střežení osob 
či prostoru a při odložení služebního psa. 

(2) Prověření spolehlivé ovladatelnosti služebního psa psovodem, spočívající 
ve schopnosti služebního psa na pokyn psovoda zaujímat požadovanou polohu. 

(3) Provedení cviku 

a) na pokyn rozhodčího musí služební pes u nohy psovoda na jeho povel zaujmout 
požadovanou polohu, 

b) psovod dává psovi povely „SEDNI“, LEHNI“, „VSTAŇ“ dle pokynů rozhodčího; 
služební pes u nohy psovoda na daný povel musí rychle a přesně zaujmout 
požadovanou polohu a v této poloze setrvává až do dalšího povelu psovoda, 

c) psovod se služebním psem zaujímá základní postoj. 
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(4) Hodnocení cviku  

Hodnotí se zejména ochota, přesnost a reakční rychlost psa na povely psovoda. Cvik 
je hodnocen 10 body a dílčí body budou strženy 

a) za pomalé a loudavé provádění cviků až - 5 bodů, 

b) za nepřesné a nesymetrické zaujímání poloh s tělem psovoda až - 3 body, 

c) za nesplnění jedné polohy - 3 body, 

d) za opakovaný povel -1 bod. 

Čl. 17  
Štěkání na povel 

(1) Odrazení osoby od útoku na policisty štěkotem služebního psa při 
provádění služebního zákroku. Umocnění zákonné výzvy před použitím 
donucovacího prostředku. Usnadnění výcviku služebního psa k označování nálezů 
vyštěkáním. 

(2) Prověření schopnosti služebního psa výrazně zaštěkat na povel psovoda. 

(3) Provedení cviku 

a) na pokyn rozhodčího musí služební pes u nohy psovoda na jeho povel a 
posunek hlasitě bez přestání štěkat a na povel štěkot ukončit, 

b) na jeden povel a posunek musí služební pes okamžitě a vytrvale štěkat u nohy 
psovoda v poloze vsedě, 

c) na povel psovoda musí služební pes okamžitě štěkot ukončit.  

(4) Hodnocení cviku  

Hodnotí se okamžité a energické štěkání služebního psa na povel psovoda. Cvik je 
hodnocen 10 body a dílčí body budou strženy 

a) za slabý nebo přerušovaný štěkot až - 5 bodů, 

b) za drobnou změnu polohy - 2 body, 

c) za výraznou změnu polohy až - 4 body, 

d) za opakovaný povel -1 bod, 

e) za pokračování ve štěkotu po povelu „DOST“ nebo „KLID“ až - 3 body. 

Čl. 18  
Odložení psa za pochodu vleže 

(1)  Ochrana bezpečnosti osob, služebního psa a majetku při výkonu služby 
se služebním psem neupoutaným na vodítku. 

(2)  Prověření spolehlivé ovladatelnosti služebního psa psovodem, spočívající 
v okamžitém zastavení služebního psa v jeho dalším pohybu a setrvání na místě. 

(3)  Provedení cviku 

a) psovod s neupoutaným služebním psem vykročí ze základního postoje v přímém 
směru,  
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b) na pokyn rozhodčího dává psovod služebnímu psu povel a posunek k jeho 
odložení; služební pes rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil 
či měnil způsob chůze nebo se ohlížel; psovod pokračuje v chůzi a zastavuje se 
až na pokyn rozhodčího, 

c) na pokyn rozhodčího se vrací ke služebnímu psu a zaujímá s ním základní 
postoj. 

(4)  Hodnocení cviku 

a) cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, pokud není bodová 
penalizace přesně dána; cvik je hodnocen 10 body, dílčí body budou strženy 

1. za chyby při chůzi až - 3 body, 

2. za pomalé ulehnutí až - 3 body, 

3. za nekorektní provedení psovodem až - 5 bodů, 

4. za opakovaný povel -1 bod, 

5. lehnutí na bok nebo šikmo až - 2 body, 

6. jiná poloha než vleže - 5 bodů, 

b) jestliže služební pes opustí místo odložení více než o 2 m cvik se anuluje. 

Čl. 19  
Skok vysoký 

(1)  Zajištění plnění úkolů policejně kynologických činností při výkonu služby i 
v případě přítomnosti praktických překážek. 

(2) Prověření schopnosti služebního psa překonávat 1 m vysokou překážku. 

(3)  Provedení cviku 

a) překážka a směr jejího překonání je určen rozhodčím nebo situací vycházející 
z jiného cviku, 

b) služební pes na povel a posunek psovoda překoná 1 m vysokou překážku 
jedním směrem, 

c) na další povel provede zařazení k noze za pochodu s následným zastavením, 
nebo psovod uvede služebního psa do polohy – sed, leh nebo stůj s následným 
přiřazením psovoda ke služebnímu psu a zaujetím základního postoje. 

(4)  Hodnocení cviku  

a) cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, pokud není bodová 
penalizace; vzdálenost od překážky si určuje psovod dle svého uvážení; cvik je 
hodnocen 10 body; body  strženy 

3.   za váhavé překonání až - 4 body, 

4.   za lehký kontakt s překážkou - 1 bod, 

5.   za obtížné překonání se silným kontaktem s překážkou až - 6 bodů, 

6.   za povel navíc -1 bod; 

b) chyby v základním postoji nebo při závěru cviku se musí projevit v celkovém 
hodnocení cviku; pokud pes překážku nepřekoná, cvik se anuluje. 
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Čl. 20  
Skok šplhem 

(1)  Zajištění plnění úkolů policejně kynologických činností při výkonu služby i 
v případě přítomnosti praktických překážek. 

(2)  Prověření schopnosti služebního psa překonávat překážku typu A (plná 
překážka 180 cm vysoká a minimálně 120 cm široká. 

(3)  Provedení cviku 

a) překážka a směr jejího překonání je určen rozhodčím nebo situací vycházející 
z jiného cviku, 

b) služební pes na povel a posunek psovoda překoná překážku typu A jedním 
směrem, 

c) na další povel provede zařazení k noze za pochodu s následným zastavením, 
nebo psovod uvede psa do polohy – sed, leh nebo stůj s následným přiřazením 
psovoda ke služebnímu psu a zaujetím základního postoje. 

(4)  Hodnocení cviku 

a) cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, pokud není bodová 
penalizace přesně dána; vzdálenost od překážky si určuje psovod dle svého 
uvážení; cvik je hodnocen 10 body; dílčí body budou strženy 

1.   za váhavé překonání až - 4 body, 

2.   za těžké překonání až - 6 bodů, 

3.   za chyby v základním postoji, nebo při závěru cviku se musí projevit 
v celkovém hodnocení cviku, 

4.   Za povel navíc – 1bod, 

b) pokud pes překážku nepřekoná, cvik se anuluje. 

Čl. 21  
Prolézání propustí 

(1)  Zajištění plnění úkolů policejně kynologických činností při výkonu služby i 
v případě přítomnosti praktických překážek. 

(2)  Prověření schopnosti služebního psa překonat různé praktické překážky 
(např. tunel, průlezná roura apod.). 

(3)  Provedení cviku 

a) překážka a směr jejího překonání je určen rozhodčím nebo situací vycházející 
z jiného cviku, 

b) služební pes na povel a posunek psovoda překoná určenou praktickou překážku 
jedním směrem,  

c) na další povel provede zařazení k noze za pochodu s následným zastavením, 
nebo psovod uvede služebního psa do polohy – sed, leh nebo stůj s následným 
přiřazením psovoda ke služebnímu psu a zaujetím základního postoje. 
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(4)  Hodnocení cviku 

a) cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, vzdálenost od překážky 
si určuje psovod dle svého uvážení; chyby v základním postoji nebo při závěru 
cviku se musí projevit v celkovém hodnocení cviku; cvik je hodnocen 10 body; 
dílčí body budou strženy za každý povel navíc - 1 bod, 

b) cvik se anuluje, jestliže služební pes překážku nepřekoná. 

Čl. 22  
Vysílání psa vpřed 

(1)  Ovladatelnost služebního psa při výkonu služby. 

(2)  Prověření schopnosti služebního psa na povel psovoda běžet do 
určeného místa a po dosažení stanovené vzdálenosti nebo vymezeného prostoru, 
v němž se nachází předmět, na povel psovoda zaujmout polohu vleže. 

(3)  Provedení cviku 

a) rozhodčí určí prostor, směr a předmět, na který bude služební pes vyslán, 

b) služební pes je do směru psovodem vyslán ze základního postoje, 

c) na daný povel musí služební pes rychle vyběhnout do určeného směru 
k předmětu ve vzdálenosti minimálně 25 m a na povel psovoda okamžitě 
ulehnout, 

d) na pokyn rozhodčího dojde psovod ke služebnímu psu, postaví se k jeho pravé 
straně a na další pokyn rozhodčího zaujímá se služebním psem základní postoj. 

(4) Hodnocení cviku 

a) cvik je hodnocen jako celek na základě celkového dojmu; cvik je hodnocen 10 
body; dílčí body budou strženy 

1. za pomalý běh až - 3 body, 

2. za vybočení psa ze směru až - 5 bodů, 

3. za předčasnou změnu polohy psa při příchodu psovoda až - 3 body, 

4. za pomalé ulehnutí až - 2 body, 

5. za povel navíc - 1 bod; 

b) cvik se anuluje za vybočení ze směru o více než 5 m nebo nedosažení více než 
poloviny požadované vzdálenosti.  

Čl. 23  
Dlouhodobé odložení  

(1) Umožnění vykonat psovodovi neodkladné úkony při výkonu služby a 
usnadnění výkonu PK činností. 

(2)  Prověření schopnosti služebního psa setrvat na určeném místě po určitou 
dobu, aniž by pes dané místo opustil.  

(3)  Provedení cviku 
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a) dle pokynů rozhodčího psovod musí služebního psa odložit na určené místo a 
vykonávat stanovenou činnost; polohu pro odložení služebního psa určuje 
psovod (vleže, vsedě nebo ve stoje), 

b) na začátku cviku odloží psovod služebního psa povelem a posunkem „LEHNI“ na 
určeném místě; na pokyn rozhodčího psovod odchází, aniž by se ohlédl 20 m od 
služebního psa a otočí se čelem ke služebnímu psu. Po dobu odložení služební 
pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet. V době odložení služebního 
psa se provádí střelba (1 výstřel), 

c) na pokyn rozhodčího se vrací psovod k pravému boku služebního psa a na další 
pokyn služební pes zaujímá základní postoj. 

(4) Hodnocení cviku 

a) cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, je hodnocen 10 body; 
dílčí body budou strženy 

1. za pomalé ulehnutí až - 1 bod, 

2. za drobný neklid až - 2 body, 

3. za výrazný neklid až - 3 body, 

4. za změnu polohy - 5 bodů, 

5. služební pes opustí místo do vzdálenosti 2 m až - 5 bodů, 

6. služební pes při příchodu psovoda předčasně změní polohu až - 3 body, 

7. povel navíc - 1 bod; 

b) cvik se anuluje, pokud služební pes opustí místo odložení o více než 2 m. 

Čl. 24  
Reakce na rázový hluk (střelbu)  

(1) Prověření, zda reakce služebního psa na výstřel neohrožuje plnění úkolů 
při výkonu služby či plnění ostatních cviků. 

(2)  Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se nechat rušit v požadované 
činnosti. 

(3)  Provedení cviku se prověřuje současně při přezkušování jiných cviků 
obraných pracích a poslušnosti; střelbu provádí dle pokynů rozhodčího pomocník 
nebo psovod; veškeré nedostatky v chování služebního psa a jeho negativní reakce 
na rázový hluk se musí promítnout do celkového hodnocení cviku; pokud služební 
pes po výstřelu projeví bázlivost nebo nekontrolovatelnou agresivitu, které by mu 
nedovolovaly plnit požadované úkoly, je nutno přezkušování ukončit. Cvik bude 
v rámci poslušnosti proveden současně při cviku 
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a) odložení za pochodu vleže -  kdy psovod po odložení služebního psa odchází 
v přímém směru od psa. Na pokyn rozhodčího se zastaví na předem určeném 
místa, kde převezme sl. cvičnou zbraň a provede výstřel. Následně pokračuje 
v dokončení cviku. 

b)  dlouhodobé odložení – po odložení služebního psa odchází psovod na určené 
místo. V době odložení dochází k výstřelu. 

(4)  Hodnocení cviku  

Cvik je hodnocen v rámci cviku odložení za pochodu vleže a dlouhodobé odložení 
psa. 

HLAVA III. 

Cviky disciplíny obranných prací 
Jednotlivé cviky disciplíny obranných prací dle čl. 25 – čl. 32 mohou být 

spojeny do jednoho celku (bloku) vzájemně na sebe navazující. Hodnocení dle 
jednotlivých cviků. 

Čl. 25  
Vyhledání a označení ukrývající se osoby v objektu  

(1) Ochrana života a zdraví policistů při provádění průzkumu  objektu tím, že 
služební pes označí místo úkrytu osob dříve, než mohou ohrozit jejich bezpečnost. 

(2)  Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést systematický a 
z hlediska účelu cviku i taktický průzkum určeného místa, kde se osoba nachází. 

(3)  Provedení cviku  

a) rozhodčí určí psovodovi počet ukrytých osob a prostory v objektu, které skýtají 
dostatečné množství možných úkrytů a časový limit k prohledání prostoru podle 
velikosti a složitosti prostoru, 

b) psovod se služebním psem prohledává prostor takovým způsobem, aby zajistil 
spolehlivé a rychlé prohledání určeného prostoru, služební pes po celou dobu 
vyhledání pracuje samostatně, avšak psovod musí být schopen psa po celou 
dobu ovládat, po zachycení pachu služební pes rychle a samostatně dohledá a 
označí figuranta;  služební pes u nalezeného figuranta zůstane a vytrvale a 
hlasitě štěká až do příchodu  psovoda; služební pes se nesmí od osoby 
vzdalovat,  

c) na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu; cvik může být 
ukončen ve fázi výzvy, aby figurant opustil úkryt, nebo může navazovat na další 
cviky (např. prohlídka osoby). 

(4)  Hodnocení cviku 

a) vyhledání ukrývající se osoby je hodnoceno 20 body, dílčí body budou strženy 

1. za nesystematické propátrání objektu - 1 až 5 bodů, 

2. jestliže je služební pes při průzkumu pomalý a provádí ho s menším zájmem 
 - 2 až 7 bodů, 

3. za nejistý pohyb služební psa v objektu - 5 až 10 bodů, 
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4. jestliže služební pes je psovodem neovladatelný - 5 až 10 bodů, 

5. jestliže psovod postupuje netakticky - 2 až 7 bodů, 

b) označení ukrývající se osoby je hodnoceno 30 body (15 bodů/osoba), dílčí body 
budou strženy 

1. jestliže služební pes pomocníka zuřivě napadá - 5 bodů, 

2. jestliže služební pes přiběhne k figurantovi, váhá a chová se lehce nejistě - 1 
až 4 body, 

3. jestliže služební pes štěká, ale od figuranta nebo jeho úkrytu odbíhá - 2 až 5 
bodů, 

4. jestliže služební pes na figuranta štěká, ale doráží na něj a napadá ho - 1 až 
4 body, 

c) cvik se anuluje, pokud služební pes doběhne k figurantovi a nejeví o něj zájem 
nebo odejde od něj na více než 10 m anebo když figuranta nenajde. 

Čl. 26  
Prohlídka osoby 

(1) Zajištění bezpečnosti psovoda a ostatních osob při prohlídce osob 
omezených na svobodě.  

(2)  Prověření schopnosti služebního psa zajistit bezpečnost psovoda při 
provádění prohlídky osoby psovodem nebo zamezit pokusu osoby o útěk. 

(3)  Provedení cviku  

a) prohlídka figuranta navazuje na určené cviky obranných prací podle rozhodnutí 
rozhodčího, 

b) služební pes musí figuranta při prohlídce pozorně střežit a figurantovi se nesmí 
podařit pokus o útěk a ani nesmí dojít k ohrožení psovoda nebo dalších 
nezúčastněných osob, 

c) psovod může prohlídku figuranta ukončit zahájením jeho předvedení nebo 
následným střežením osoby. 

(4)  Hodnocení cviku 

a) cvik je hodnocen 10 body, dílčí body budou strženy, jestliže služební pes 

1. změní polohu, ale zůstane na místě - 1 až 2 body,  

2. nejeví o pomocníka zájem - 1 až 3 body, 

3. ruší štěkáním - 1 až 3 body, 

b) cvik se anuluje, pokud služební pes nezůstane na místě, odkud má hlídání 
provádět, nebo pokud figuranta bezdůvodně napadne. 

Čl. 27  
Střežení osoby s následným zákrokem 

(1) Zajištění bezpečnosti ostatních osob při střežení osob omezených na 
svobodě a dále osobám omezených na svobodě zabránit v útěku. 
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(2)  Prověření schopnosti služebního psa samostatně a účinně střežit osoby 
omezené na svobodě a jejich případný útok nebo útěk účinně zastavit. 

(3)  Provedení cviku  

a) psovod se služebním psem střeží ve stanoveném prostoru figuranta, 

b) služební pes po celou dobu střežení sleduje pozorně figuranta a nesmí ho 
bezdůvodně napadat; při útoku figuranta na jakoukoli osobu nebo při pokusu o 
útěk služební pes figuranta bez zaváhání účinně zastaví, 

c) po provedeném zákroku psovod vydá figurantovi pokyn k ukončení napadání, 
útěku; při pouštění psovod nesmí stát blíže než 2 m od figuranta; po puštění 
může psovod služebního psa odvolat k noze nebo nechá figuranta odstoupit a 
poté se přiřadí ke služebnímu psu; figurant poté zaujme polohu podle pokynu 
psovoda. 

(4)  Hodnocení cviku 

a) střežení osoby je hodnoceno 10 body, dílčí body budou strženy, jestliže služební 
pes 

1. nejeví o figuranta zájem - 2 až 4 body, 

2. neustále štěká - 1 až 2 body, 

b) následný zákrok je hodnocen 50 body, dílčí body budou strženy 

1. za potřebnou razanci s drobnou chybou v zákusu - 1 až 3 body, 

2. za menší razanci s ne zcela plným zákusem - 4 až 6 bodů, 

3. za utržení služebního psa při menší razanci a se zákusem ne zcela plným a 
nepevným - 7 až 9 bodů, 

4. za menší razanci se zákusem na přední zuby - 7 až 9 bodů, 

5. za nepřesvědčivý a váhavý zákrok bez razance, - 10 až 15 bodů, 

c) cvik je anulován, jestliže služební pes selže a z důvodu nezájmu o figuranta po 
pouštění odběhne od figuranta o více než 10 m, 

d) pouštění je hodnoceno 5 body, dílčí body budou strženy 

1. za nedodržení vzdálenosti - 1 až 5 bodů, 

2. jestliže služební pes pouští váhavě - 1 bod, 

3. jestliže služební pes pouští na druhý povel - 2 body, 

4. jestliže služební pes pouští na druhý povel váhavě - 3 body, 

5. jestliže služební pes pouští na třetí povel okamžitě - 4 body, 

6. jestliže služební pes pouští váhavě na třetí povel - 5 bodů, 

7. fyzická pomoc psovoda k pouštění - 5 bodů, 

e) cvik se anuluje za hrubé zacházení vůči služebnímu psu. 

Čl. 28  
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Předvedení osoby 
(1) Předvedení osoby na určené místo pro potřeby provedení dalších 

služebních úkonů3) takovým způsobem, aby tato osoba neohrozila bezpečnost 
psovoda ani jiných osob a nepodařilo se jí uprchnout. 

(2)  Prověření schopnosti služebního psa zastavit předváděnou osobu při 
útoku na psovoda nebo při pokusu o útěk. 

(3)  Provedení cviku 

a) předvedení figuranta navazuje na určené cviky obranných prací dle rozhodnutí 
rozhodčího, 

b) služební pes figuranta při předvádění pozorně střeží a figurantovi se nesmí 
podařit pokus o útěk a ani nesmí dojít k ohrožení psovoda nebo dalších 
nezúčastněných osob, 

c) předvedení figuranta psovod ukončuje na místě předem určeném rozhodčím. 

(4) Hodnocení cviku 

a) cvik je hodnocen 10 body, dílčí body budou strženy, jestliže služební pes 

1.   se nedostatečně koncentruje na chování figuranta - 1 bod, 

2.   má při předvedení hrubé nedostatky v koncentraci na figuranta - 2 až 5 bodů, 

3.   se chová nervózně nebo zbrkle, štěká nebo jinak ztěžuje psovodovi práci při 
předvedení - 1 až 3 body, 

b)  cvik se anuluje za bezdůvodné napadení figuranta během předvedení. 

Čl. 29  
Obrana psovoda 

(1)  Ochrana života a zdraví psovoda při výkonu služby. 

(2)  Prověření schopnosti služebního psa samostatně chránit psovoda před 
útokem osoby, která svým jednáním bezprostředně ohrožuje jeho život a zdraví. 

(3)  Provedení cviku 

a) útok na psovoda může být prováděn v libovolné praktické situaci (obchůzková 
činnost, kontrola osoby, zadržení podezřelých osob, zákrok policisty, prohlídka 
osoby, předvedení osoby apod.); figurant se při útoku na psovoda snaží vyhnout 
střetu se služebním psem a útok směřuje proti osobě psovoda, 

b) je požadována samostatná činnost služebního psa bez povelu psovoda k jeho 
ochraně; služební pes musí zastavit nebo alespoň zpomalit naznačený útok 
figuranta takovým způsobem, aby bylo zabráněno bezprostřednímu ohrožení 
života a zdraví psovoda (tj. aby nedošlo k fyzickému kontaktu figuranta 
s psovodem); služební pes by měl psovodovi svojí činností zajistit dostatek času 
na ústup do bezpečné vzdálenosti s možností připravit se k použití dalšího 
donucovacího prostředku nebo zbraně, 

c) po provedeném zákroku vyzve psovod figuranta k ukončení kladení odporu; při 
provádění pouštění psovod nesmí stát blíže než 2 m od figuranta; po puštění si 

                                                   
3) § 26, § 27, § 61 odst. 5 a § 63 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 	
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může psovod služebního psa odvolat k noze nebo nechá figuranta odstoupit a 
poté se přiřadí ke služebnímu psu; figurant na pokyn psovoda zaujímá polohu 
umožňující jeho bezpečné zajištění. 

(4)  Hodnocení cviku 

a) cvik je hodnocen 45 body, dílčí body budou strženy 

1. za drobnou chybu v zákusu při zákroku s potřebnou razancí - 1 až 3 bod, 

2. za ne zcela plný zákus a zákrok s menší razancí - 4 až 6 bodů, 

3. za utržení psa z ne zcela plného a nepevného zákusu při zákroku s menší 
razanci - 7 až 9 bodů, 

4. za zákrok s menší razancí se zákusem na přední zuby - 7 až 9 bodů, 

5. za nepřesvědčivý a váhavý zákrok bez razance - 10 až 15 bodů, 

6. za selhání služebního psa díky nezájmu o figuranta po pouštění nebo 
případně za odběhnutí od figuranta o více než 10 m až - 30 bodů 

b) pouštění včetně dohledání po puštění se hodnotí 5 body, dílčí body budou 
strženy 

1. za nedodržení vzdálenosti - 1 až 5 bodů, 

2. za váhavé pouštění - 1 bod, 

3. za puštění figuranta po druhém povelu - 2 body, 

4. jestliže služební pes pouští na druhý povel váhavě - 3 body, 

5. jestliže služební pes pouští na třetí povel okamžitě - 4 body, 

6. jestliže služební pes pouští váhavě na třetí povel - 5 bodů, 

7. za fyzickou pomoc psovoda k pouštění - 5 bodů, chyby v dohlídání po 
pouštění se musí promítnout v hodnocení, 

c) celý cvik se anuluje za hrubé zacházení vůči služebnímu psu. 

Čl. 30  
Zákrok v místnosti 

(1)  Ochrana života a zdraví osob. 

(2) Prověření schopnosti služebního psa zabránit nebezpečnému jednání 
osoby ohrožující život a zdraví jiných osob. 

(3) Provedení cviku 

psovod vejde do určeného prostoru se psem na vodítku. Při zákroku proti osobě 
ohrožující jeho život a zdraví nebo život a zdraví jiných osob psovod pouští vodítko a 
zaujímá obranné postavení připraven použít další donucovací prostředky nebo 
zbraň. Rozhodčí může rozhodnout o tom, že z důvodu bezpečnosti osob 
zúčastněných na konkrétním přezkoušení, psovod nebude pouštět vodítko z ruky. 
V tomto případě psovod nesmí vodítko použít k ovlivnění ovladatelnosti psa (při 
pouštění), 

a) služební pes musí nebojácně vejít do místnosti a je-li zde veden útok na 
psovoda, musí útočníka okamžitě zneškodnit, 
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b) služební pes musí pozorně sledovat situaci a na povel psovoda účinně provést 
zákrok proti figurantovi,  

c) po provedeném zákroku vydá psovod figurantovi pokyn k ukončení kladení 
odporu; při provádění pouštění psovod nesmí stát blíže než 2 m od figuranta.  Po 
pouštění psovod se služebním psem takticky postupuje, aby vůči figurantovi 
zaujal polohu umožňující jeho bezpečné zajištění.  

(4) Hodnocení cviku 

a) cvik je hodnocen 50 body, dílčí body budou strženy 

1. za drobnou chybu v zákusu při zákroku s potřebnou razancí - 1 až 3 body, 

2. za ne zcela plný zákus a zákrok s menší razancí - 4 až 6 bodů, 

3. za utržení psa z ne zcela plného a nepevného zákusu při zákroku s menší 
razancí - 7 až 9 bodů, 

4. za zákrok s menší razancí se zákusem na přední zuby - 7 až 9 bodů, 

5. za nepřesvědčivý a váhavý zákrok bez razance - 10 až 15 bodů; 

b) cvik je anulován při selhání služebního psa díky nezájmu o figuranta po pouštění 
nebo případně za odběhnutí od figuranta o více než 10 m.  

c) pouštění včetně dohlídání po pouštění je hodnoceno 5 body, dílčí body budou 
strženy 

1. za nedodržení vzdálenosti - 1 až 5 bodů, 

2. za váhavě pouštění - 1 bod, 

3. za puštění figuranta po druhém povelu - 2 body, 

4. jestliže služební pes pouští na druhý povel váhavě - 3 body, 

5. jestliže služební pes pouští na třetí povel okamžitě - 4 body, 

6. jestliže služební pes pouští váhavě na třetí povel - 5 bodů, 

7. za fyzickou pomoc psovoda k pouštění - 5 bodů, 

chyby v dohlídání po pouštění se musí promítnout v hodnocení. 

Čl. 31  
Zadržení osoby pokoušející se o útěk 

(1)  Zadržet osobu, která neuposlechne výzvy policisty a pokouší se o útěk. 

(2)  Prověřit schopnost služebního psa po marné výzvě k zastavení na povel 
psovoda účinně zabránit osobě v útěku. 

(3)  Provedení cviku 

a) figurant se i po zákonné výzvě k zastavení pokouší o útěk; psovod se služebním 
psem musí figuranta zadržet do vzdálenosti určené rozhodčím. Provádí se na 
vzdálenost cca 100 m, když je služební pes vzdálen od figuranta cca 30 m, 
figurant na pokyn rozhodčího odhazuje předmět, 

b) služební pes musí na povel psovoda dostihnout figuranta před dosažením 
stanovené vzdálenosti a zadržet ho pevným zákusem až do příchodu psovoda; 
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psovod okamžitě po vyslání služebního psa k zadržení za dodržení taktických 
podmínek vybíhá za služebním psem, 

c) po provedeném zákroku vydává psovod figurantovi pokyn k ukončení kladení 
odporu, 

d) při provádění pouštění psovod nesmí stát blíže než 2 m od figuranta; po puštění 
může psovod služebního psa odvolat k noze nebo nechá figuranta odstoupit a 
poté se přiřadí ke služebnímu psu; figurant na pokyn psovoda zaujímá polohu 
umožňující jeho bezpečné zajištění. 

(4) Hodnocení cviku  

a) zadržení je hodnoceno 50 body, dílčí body budou strženy 

1. jestliže byl zákrok proveden s potřebnou razancí ale s drobnou chybou 
v zákusu - 1 až 3 body, 

2. jestliže byl zákrok proveden menší razancí a s ne zcela plným zákusem - 4 
až 6 bodů, 

3. jestliže došlo k utržení služebního psa při menší razanci, zákus ne zcela plný 
a nepevný -  7 až 9 bodů, 

4. jestliže byl zákrok proveden s menší razancí, zákus na přední zuby - 7 až 9 
bodů, 

5. jestliže byl zákrok proveden nepřesvědčivě, váhavě a bez razance - 10 až 15 
bodů, 

6. při výrazné ztrátě zájmu o figuranta - 5 až 8 bodů, 

7. při drobné ztrátě zájmu o figuranta - 1 až 4 body, 

8. při nadměrnému zájmu o odhozený předmět - 5 až 8 bodů, 

9. při drobném zaváhání kvůli odhozenému předmětu - 1 až 4 body, 

b) pouštění je hodnoceno 5 body, dílčí body budou strženy 

1. při nedodržení dané vzdálenosti pro zadržení - 1 až 5 bodů, 

2. pokud služební pes pouští váhavě - 1 bod, 

3. pokud služební pes pustí až na druhý povel - 2 body, 

4. pokud služební pes pouští až na druhý povel a váhavě - 3 body, 

5. pokud služební pes pustí na třetí povel okamžitě - 4 body, 

6. pokud služební pes pouští váhavě na třetí povel - 5 bodů, 

7. fyzická pomoc psovoda k pouštění - 5 bodů, 

8. chyby v dohlídání po pouštění se musí promítnout v hodnocení, 

c) cvik se anuluje za nezájem služebního psa o figuranta nebo za odběhnutí od 
figuranta o více než 10 m po puštění.  

Čl. 32  
Zadržení osoby s překonáním odporu 

(1)  Zadržet osobu, která se snaží zmařit zákrok tím, že se aktivně brání. 
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(2)  Prověření schopnosti služebního psa účinně bránit osobě v útěku i přes 
její aktivní odpor s možným použitím praktických předmětů. 

(3)  Provedení cviku 

a) figurant po zákonné výzvě k přerušení protiprávního jednání nereaguje nebo se 
pokusí o útěk, 

b) služební pes musí na povel psovoda figuranta dostihnout a přes jeho aktivní 
odpor a snahu ho odradit od provedení zákroku musí služební pes figuranta 
zadržet pevným zákusem; služební pes musí figuranta držet do příchodu 
psovoda; psovod okamžitě po vyslání služebního psa k zadržení za taktických 
podmínek vybíhá za služebním psem,  

c) po provedeném zákroku vydává psovod figurantovi pokyn k ukončení kladení 
odporu; při provádění pouštění psovod nesmí stát blíže než 2 m od figuranta; po 
puštění si může psovod služebního psa odvolat k noze nebo nechá figuranta 
odstoupit a poté se přiřadí ke služebnímu psu; figurant na pokyn psovoda 
zaujímá polohu umožňující jeho bezpečné zajištění. 

(4)  Hodnocení cviku 

a) zadržení osoby s překonáním odporu je hodnoceno 50 body, dílčí body budou 
strženy 

1. pokud byl zákrok proveden s potřebnou razancí ale s drobnou chybou 
v zákusu - 1 až 3 body, 

2. pokud byl zákrok proveden s menší razancí a ne zcela plným zákusem - 4 až 
6 bodů, 

3. pokud byl zákrok proveden s menší razancí, při utržení služebního psa nebo 
pokud nebyl zákus zcela plný a pevný - 7 až 9 bodů, 

4. pokud byl zákrok proveden s menší razancí a zákus byl pouze na přední 
zuby - 7 až 9 bodů, 

5. pokud byl zákrok nepřesvědčivý či váhavý, bez razance - 10 až 15 bodů, 

6. při drobné ztrátě zájmu o figuranta - 1 až 4 body, 

7. při výrazné ztrátě zájmu o figuranta - 5 až 8 bodů, 

8. za nedodržení dané vzdálenosti pro zadržení - 1 až 5 bodů, 

b) pouštění je hodnoceno 5 body, dílčí body budou strženy  

1. pokud služební pes pouští váhavě - 1 bod, 

2. pokud služební pes pustí až na druhý povel - 2 body, 

3. pokud služební pes pouští až na druhý povel a váhavě - 3 body, 

4. pokud služební pes pustí na třetí povel okamžitě - 4 body, 

5. pokud služební pes pouští váhavě na třetí povel - 5 bodů, 

6. fyzická pomoc psovoda k pouštění - 5 bodů, 

7. chyby v dohlídání po pouštění se musí promítnout v hodnocení, 
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c) cvik se anuluje pro nezájem služebního psa o figuranta, nebo za odběhnutí od 
figuranta o více než 10 m po puštění. 

HLAVA IV. 
Cviky disciplíny pachových prací 

Čl. 33  
Stopa v terénu praktického charakteru s jejím vyhledáním   

(1) Vyhledat a vypracovat pachovou stopu za účelem nalezení důkazního 
materiálu pro potřeby trestního řízení. 

(2) Prověřit schopnost psovoda se služebním psem vyhledat a sledovat 
pachovou stopu a schopnost služebního psa vyhledat a označit na pachové stopě 
pachové předměty. 

(3)  Provedení cviku 

a) rozhodčí rozhodne, zda bude cvik proveden v denní či noční době a určí 
psovodovi prostor pro vyhledání pachové stopy; se začátkem vyhledávání 
pachové stopy začíná měření časového limitu, který je stanoven na 5 min. pro 
vyhledání stopy a 25 min. na její vypracování; zachycení pachové stopy a 
zahájení jejího sledování psovod oznamuje rozhodčímu vzpažením ruky, 

b) psovod se služebním psem musí v časovém limitu provést vyhledání pachové 
stopy a jejím sledováním vyhledat pachové předměty položené na pachové 
stopě, 

c) rozhodčí po nálezu posledního předmětu služebním psem oznámí psovodovi 
konec pachové stopy, 

d) časový limit na vypracování pachové stopy určí rozhodčí dle celkových 
podmínek, 

e)   parametry stopy 

1. stáří stopy v terénu      – cca 3 - 4 hodiny, 

2. délka stopy v terénu      – cca 1000 m, 

3. vyhledání stopy v prostoru o velikosti    – 10 x 10 m, 

4. počet předmětů na stopě     – 3 předměty, 

5. stopa jednou křížená     – křížení prováděno 
v 3/3 stopy. 

(4) Hodnocení cviku 

a) při hodnocení pachových prací rozhodčí přihlíží k obtížnosti terénu a 
povětrnostním podmínkám; chyby v uvedení, časté ověřování, nepřesné 
označování předmětů, velké smyčky a dlouhé ověření, vysoký nos, roztěkanost, 
malá aktivita služebního psa, působení vedlejších rušivých podnětů na 
služebního psa v průběhu stopy musí rozhodčí promítnout do celkového 
hodnocení, platí zásada přiměřenosti a cvik hodnotí jako celek na základě 
celkového dojmu; bodové srážky jsou pouze orientační 

b) maximální počet bodů je 150 body z toho 
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1. 50 bodů za vyhledání stopy, 

2. 70 bodů za sledování stopy, 

3. po 10 bodech za každý nalezený předmět, 

c) dílčí body se strhnou za 

1. drobné ověření - 1 až 2 body, 

2. velké smyčky nebo dlouhé ověření až - 4 body, 

3. falešné označení předmětu až - 4 body, 

4. nepřesné označování předmětů až - 4 body, 

5. přímá pomoc psovoda při označení předmětu vede k anulaci bodů cviku 
vyhledání předmětu, 

6. při opakovaných chybách se strhávání bodů opakuje, 

d) práce služebního psa na stopě je ukončena 

1. po přímé pomoci psovoda k usměrnění služebního psa po jednom 
napomenutí rozhodčího, 

2. pokud se služební pes vzdálí od stopy o více než 10 m. 

Čl. 34  
Vyhledání pachových předmětů 

(1) Vyhledání předmětů s lidským pachem a zajištění jejich důkazní hodnoty 
pro potřeby trestního řízení. 

(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést systematický 
průzkum určeného prostoru v terénu a schopnost služebního psa samostatně 
vyhledat a označit nalezené předměty. 

(3) Provedení cviku 

a) rozhodčí  rozhodne, zda bude cvik proveden v denní či noční době a určí velikost 
rozlohy terénu a podle obtížnosti terénu, povětrnostních a pachových podmínek 
rozmístění předmětů praktického charakteru, 

b) psovod se služebním psem zvolí postup prostorem podle svého uvážení a za 
dodržení všech taktických a bezpečnostních pravidel; zvolený postup průzkumu 
musí být plánovitý a systematický, 

c) při hlášení před započetím práce psovod oznámí rozhodčímu způsob označování 
předmětů; služební pes může označovat setrváním v určité poloze (vsedě, vleže, 
ve stoje), štěkáním u místa nálezu nebo vzájemnou kombinací těchto způsobů, 
ale při tom nesmí předměty přemísťovat, olizovat či jiným způsobem 
znehodnocovat jejich důkazní hodnotu, 

d) psovod oznamuje nalezení hledaného předmětu zdvižením ruky a označením 
místa nálezu; k místu nálezu může jít až na pokyn rozhodčího, 

e)  časový interval pro vyhledání předmětů určí rozhodčí   

f) prohledání celého přiděleného prostoru a ukončení práce sdělí psovod 
rozhodčímu podáním hlášení. 
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(4) Hodnocení cviku  

Při hodnocení pachových prací rozhodčí přihlíží k obtížnosti terénu a povětrnostním 
podmínkám; nedostatky v průzkumu terénu, týkající se motivace a vůle služebního 
psa nalézt předmět a nedostatky v ovladatelnosti služebního psa, musí rozhodčí 
promítnout do celkového hodnocení; platí zásada přiměřenosti a cvik se hodnotí jako 
celek na základě celkového dojmu; plný počet bodů za vyhledání získá pouze 
služební pes, který pracuje samostatně, aktivně, s touhou nalézt předmět, ale je při 
hledání ovladatelný psovodem 

a) cvik se hodnotí 100 body rozdělené na 

1. 30 bodů za průzkum, 

2. 10 bodů za ovladatelnost, 

3. 20 bodů za každý ze tří předmětů, 

b) dílčí body se strhnou  

1. jestliže služební pes bere předmět do tlamy nebo ho jakýmkoli jiným 
způsobem znehodnocuje až - 10 bodů, 

2. jestliže se služební pes od předmětu vzdaluje a vrací k němu zpět - 4 až 8 
bodů, 

3. jestliže služební pes neprovádí systematický průzkum terénu - 4 až 8 bodů, 

4. jestliže služební pes nereaguje na povely psovoda - 2 až 4 body, 

5. přímá pomoc psovoda při označení předmětu vede k anulaci předmětu. 

Čl. 35  
Dostižení osoby po pachové stopě v terénu 

(1)  Dostižení osoby po čerstvé pachové stopě. 

(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem sledovat čerstvou 
pachovou stopu v terénu, v dostatečném tempu, které zajistí dostižení osoby 
v pohybu volnou chůzí. 

(3)  Provedení cviku 

a) rozhodčí rozhodne, zda bude cvik proveden v denní či noční době; počátek 
pachové stopy je označen; po příjezdu (příchodu) psovoda na místo ho rozhodčí 
seznámí se zadanou situací a po seznámení s úkolem začíná měření časového 
limitu, 

b) psovod musí v časovém limitu provést uvedení služebního psa na pachovou 
stopu a jejím sledováním dostihnout osobu kladeče nebo vyhledat pachový 
předmět odložený na jejím konci, 

c) stopa je ukončena nálezem osoby kladeče nebo nálezem pachového předmětu 
kladeče (např. oděvní svršky); psovod hlásí rozhodčímu dostižení osoby nebo 
nalezení pachového předmětu kladeče před vypršením časového limitu, 

d) parametry stopy 

1. stáří stopy v terénu      – cca 10 – 15 min., 
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2. délka stopy v terénu      – cca 600 m. 

(4) Hodnocení cviku  

Cvik je hodnocen nejvýše 100 body podle dosaženého času potřebného 
k vypracování stopy, 

 
body čas body čas body čas body čas 
100 3:00 75 4:15 50 5:30 25 6:45 
99 3:03 74 4:18 49 5:33 24 6:48 
98 3:06 73 4:21 48 5:36 23 6:51 
97 3:09 72 4:24 47 5:39 22 6:54 
96 3:12 71 4:27 46 5:42 21 6:57 
95 3:15 70 4:30 45 5:45 20 7:00 
94 3:18 69 4:33 44 5:48 19 7:03 
93 3:21 68 4:36 43 5:55 18 7:06 
92 3:24 67 4:39 42 5:54 17 7:09 
91 3:27 66 4:42 41 5:57 16 7:12 
90 3:30 65 4:45 40 6:00 15 7:15 
89 3:33 64 4:48 39 6:03 14 7:18 
88 3:36 63 4:51 38 6:06 13 7:21 
87 3:39 62 4:54 37 6:09 12 7:24 
86 3:42 61 4:57 36 6:12 11 7:27 
85 3:45 60 5:00 35 6:15 10 7:30 
84 3:48 59 5:03 34 6:18 9 7:33 
83 3:51 58 5:06 33 6:21 8 7:36 
82 3:54 57 5:09 32 6:24 7 7:39 
81 3:57 56 5:12 31 6:27 6 7:42 
80 4:00 55 5:15 30 6:30 5 7:45 
79 4:03 54 5:18 29 6:33 4 7:48 
78 4:06 53 5:21 28 6:36 3 7:51 
77 4:09 52 5:24 27 6:39 2 7:55 
76 4:12 51 5:27 26 6:42 1 8:00 

ČÁST PÁTÁ 
CVIKY MISTROVSTVÍ  HODNOCENÍ 

Čl. 36  
Obecná pravidla pro hodnocení cviků 

(1) Pro hodnocení cviků je rozhodujícím kritériem úroveň dosažení 
sledovaného účelu cviku pro výkon služby. 

(2) Při opakování chyby se dílčí bodové srážky sčítají. 

Čl. 37  
Ukončení posuzování 

(1) Psovod nebude posouzen a nebudou mu přiznány žádné body pokud 
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a) jeho vedoucí družstva neprovede ve stanoveném čase určená losování, 

b) nenastoupí k provedení cviku včas, 

c) cvik navazuje na jiný cvik, u kterého psovod se psem nesplnil účel cviku, 

d) psovod se psem nenastoupí k provedení cviku řádně ustrojen a se stanoveným 
vybavením dle čl. 4, nebo s výstrojní součástkou nezajišťující bezpečné 
provedení cviku. 

(2) Rozhodčí ukončí posuzování psovoda se psem při provádění cviku a jeho 
výkon bude anulován v případě že 

a) psovod  

1.   ztratí kontrolu nad svým psem a nedokáže jej ani na třetí pokus přivolat, 

2.   při provádění cviku nedodrží povinnosti uložené právními předpisy a interními 
akty řízení, 

3.   fyzicky nutí psa k provedení požadované činnosti, 

4.   neuposlechne pokynu rozhodčího, 

b) pes  

1.   bezdůvodně napadne figuranta, jinou osobu nebo zvíře, 

2.   pes projeví psovodem nezvladatelnou pasivní nebo aktivní reakci, 

c) není splněn účel cviku. 

(3) Rozhodčí ukončí práci psovoda se psem při provádění cviku, ale dílčí 
hodnocení cviku bude provedeno v případě, že 

a) byl překročen časový limit určený pro vypracování cviku, 

b) psovod nedodrží bezpečnou vzdálenost od figuranta před ukončením činnosti 
psa (tj. před puštěním nebo ukončením blokování figuranta) a k ovládnutí psa 
musí psovod použít fyzický kontakt, 

c) psovod se psem provádí činnost mimo stanovený prostor (ztráta orientace), 

d) při sledování stopy z ní psovod se psem sejde na vzdálenost psovoda od stopy 
více než 10 m, 

e) v průběhu cviku dojde ke zranění psa nebo psovoda. 

Čl. 38 
Seznam cviků mistrovství 

Maximální počet bodů jednotlivec  
 800  

Cviky disciplíny - poslušnost: 
 

100   

1.    přivolání psa, 10    

2.    chůze psa u nohy, 10    

3.    cviky sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10    

4.    štěkání na povel 10    
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5.    odložení za pochodu vleže 10    

6.    skok vysoký, 10    

7.    skok šplhem, 10    

8.    prolézaní propustí 10    

9.    vysílání psa vpřed 10    

10.    dlouhodobé odložení psa, 10    

11.    reakce na rázový zvuk, 
 

   

Cviky disciplíny - Obranných prací: 
 

350   
1.   vyhledání a označení ukrývající se osoby v objektu  20/30    

             2.   obrana psovoda, 45/5    

             3.   prohlídka osoby 10    

4.  střežení osoby s následným zákrokem     10/50/5     

5.   předvedení osoby 10    

             6.  zákrok v místnosti 50/5    

7.  zadržení osoby pokoušející se o útěk, 50/5    

  8. zadržení osoby s překonáním odporu, 50/5    
 

Cviky disciplíny - Pachových prací: 
 

350   

1.    stopa v terénu praktického charakteru s jejím   
       vyhledáním, 150 

   

2.    dostižení osoby po pachové stopě v terénu, 100    

3.    vyhledání pachových předmětů, 100    

Maximální počet bodů družstvo: 
 

 1600 
 


