ČÁST DRUHÁ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 2
Účel mistrovství
(1) Účelem mistrovství je výkonnostní srovnání znalostí, schopností, dovedností
a návyků soutěžících se služebními psy (dále jen „psovod“) k výkonu speciálních
policejně kynologických činností v jednotlivých oblastech výcviku
a) taktické připravenosti psovodů k použití služebních psů (dále jen „pes“) jako
pátracího prostředku při vyhledání výbušnin, omamných a psychotropních látek a
jejich prekursorů,
b) poslušnosti psů při provádění služebních úkonů a zákroků,
c) účinnosti použití psů.
Čl. 3
Organizace mistrovství
(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají
a) ředitelství služby pořádkové policie,
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 XXVI. ročník celostátní soutěže příslušníků
Policie České republiky – psovodů se služebními psy o „Putovní pohár policejního
prezidenta“.
(3) Mistrovství a soutěž podle odstavce 2 proběhne dle podmínek stanovených
rozpisem mistrovství a pravidly soutěže.
(4) Informace k mistrovství poskytuje pplk. Mgr. Michael Baloun, tel. 974
841 352 nebo 602 476 070, plk. Ing. Martina Ambrožová, tel. 974 841 350.
Čl. 4
Přihlášky
(1) Přihlášky se zasílají on-line ETŘ k č.j. PPR-434/ČJ-2019-990424-PMKYNO.
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je dne 16. srpna 2019 do 12:00 hodin.
Čl. 5
Soutěžící
(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) soutěžící v kategorii specialista na vyhledávání omamných a psychotropních látek,
kterým je psovod s přiděleným psem s platnou kategorií praktického použití
v dotčené specializaci,
c) soutěžící v kategorii specialista na vyhledávání výbušnin, kterým je psovod
s přiděleným psem s platnou kategorií praktického použití v dotčené specializaci.
(2) Ředitel Ředitelství služby cizinecké policie může vyslat na mistrovství
soutěžní družstvo ve složení
a) vedoucí družstva (vrchní komisař Ředitelství služby cizinecké policie nebo
pověřená osoba),
b) dva soutěžící v kategorii specialista na vyhledávání výbušnin, kterými jsou psovodi
s přidělenými psy s platnou kategorií praktického použití v dotčené specializaci.
(3) Ředitel Ochranné služby může vyslat na mistrovství soutěžní družstvo ve
složení
a) vedoucí družstva (vedoucí 6. skupiny, 3. oddělení odboru ochrany objektů
zvláštního významu Ochranné služby nebo pověřená osoba),
b) dva soutěžící v kategorii specialista na vyhledávání výbušnin, kterými jsou psovodi
s přidělenými psy s platnou kategorií praktického použití v dotčené specializaci.
(4) Krajská ředitelství a útvary policie s celostátní působností, Armáda České
republiky a zahraničních bezpečnostní sbory mohou vyslat na mistrovství soutěžní
družstvo ve složení
a) vedoucí družstva
b) soutěžící v kategorii specialista na vyhledávání omamných a psychotropních látek,
kterým je psovod s přiděleným psem, který má praktického použití v dotčené
specializaci,
c) soutěžící v kategorii specialista na vyhledávání výbušnin, kterým je psovod
s přiděleným psem, který má praktického použití v dotčené specializaci.
(5) Soutěžící a členové organizačního štábu jsou povinni řídit se v průběhu
mistrovství rozpisem mistrovství a pravidly soutěže.
(6) Soutěžící může odstoupit ze soutěže pouze v případě
a) nepředvídatelného zhoršení vlastního zdravotního stavu nebo zdravotního stavu
svého psa,
b) z důvodu zajištění důležitého zájmu služby, na základě rozhodnutí služebního
funkcionáře, který jej na mistrovství vyslal.
(7) Po zahájení mistrovství není dovoleno měnit ani doplňovat soutěžící.
(8) Za škody způsobené psem odpovídá psovod.
Čl. 6
Vybavení a ústroj soutěžících
(1) Povinné vybavení
v organizačním štábu
1)

a

ústroj1

soutěžících

a

policistů

Pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis.

zařazených

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,
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 100 až 200 cm.
(4) Volitelná výstroj psa
a) obojek a vodicí šňůra pro pachové práce,
b) svítící obojek,
c) svítilna upevněná na výstroji psa.
(5) Volitelnou výstroj psovoda a psa lze používat pouze při provádění cviků.
(6) Další vybavení a ústroj vedoucích družstev, policistů odboru služební
kynologie a hipologie a vedoucích policistů organizačních součástí odboru služební
kynologie a hipologie - služební stejnokroj 15.
(7) Vybavení a ústroj pro jednotlivé části mistrovství dle rozpisu mistrovství a
pravidel soutěže určí zástupce ředitele mistrovství v rámci porad organizačního štábu
a vedoucích družstev.
(8) Ústroj na konkrétním pracovišti může dále 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)

Příloha č. 5 k pokynu policejního prezidenta č. 290/2017.

(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.
(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 16. září 2019 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 16. září 2019 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 16. září 2019 a končí
obědem dne 20. září 2019.
(2) Dopravu do místa konání mistrovství a zpět zajišťuje vysílající útvar.

ROZPIS A MISTROVSTVÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE
ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
Rozpis mistrovství
(1) Pondělí 16. 9. 2019
09:00 – 11:00

Příjezd účastníků, ubytování, prezentace

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:00

Slavnostní zahájení

15:00 – 18:00

Poslušnost

18:00 – 19:00

Večeře

(2) Úterý 17. 9. 2019
07:00 – 08:00

Snídaně

08:00 – 12:00

Pachové disciplíny

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 17:00
18:00 – 19:00

Pachové disciplíny
Večeře

(3) Středa 18. 9. 2019
07:00 – 08:00

Snídaně

08:00 – 12:00

Pachové disciplíny

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 17:00

Pachové disciplíny

18:00 – 19:00

Večeře

(4) Čtvrtek 19. 9. 2019
07:00 – 08:00

Snídaně

08:00 – 12:00

Pachové disciplíny

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 17:00

Slavnostní ukončení mistrovství

18:00 – 19:00

Slavnostní večeře

(5) Pátek 20. 9. 2019
07:00 – 08:00

Snídaně

09:00 – 11:00

Příprava na odjezd

11:00 – 12:00

Oběd a odjezd k útvarům

Čl. 2

Pořadí provedení cviků
(1) Je pro každou skupinu stanoveno časovým rozpisem mistrovství (dále jen
„rozpis“). Rozpis může být v případě potřeby dle aktuální situace upřesněn
následujícím způsobem
a)
b)

na poradě organizačního štábu s vedoucími družstev,
písemně novou verzí rozpisu s vyznačenými změnami.

(2) Pro pachové práce v rámci vyhledávání výbušnin, omamných a
psychotropních látek a jejich prekursorů losují psovodi před zahájením cviku
v jednotlivých skupinách dle pravidel mistrovství a pokynů rozhodčího.
ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Čl. 3
Předpis
Soutěží se podle podmínek stanovených tímto rozpisem mistrovství a pravidly
soutěže. V neupravených oblastech se výkony psovodů a psů hodnotí dle pokynu
ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 119/2017 ze dne 29. prosince 2017, o
provádění služební kynologie.
Čl. 4
Soutěžní kategorie psů
V průběhu mistrovství budou prověřováni psovodi se psy v kategoriích
praktického použití k
a) vyhledání výbušnin,
b) vyhledání omamných a psychotropních látek.
Čl. 5
Vyhodnocované kategorie a pořadí
(1) Soutěž jednotlivců
a) kategorie SV, celkově 1., 2., 3. místo,
b) kategorie SD, celkově 1., 2., 3. místo,
c) nejlepší výsledek v části Pachové práce SV,
d) nejlepší výsledek v části Pachové práce SD,
e) nejlepší výsledek v části Poslušnost.
(2) Soutěž družstev, celkově 1., 2., 3. místo.
(3) Maximální bodový zisk v části Poslušnost psa je 100 bodů.
(4) Maximální bodový zisk v části Pachové práce je 500 bodů.
(5) Vítězem jednotlivých kategorií v soutěži jednotlivců se stává soutěžící, který získal
nejvyšší počet bodů v konečném součtu z disciplín Pachové práce a Poslušnost. V případě
rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodové hodnocení v části Pachové práce.
(6) Vítězem v soutěži družstev se stává družstvo, které získá nejvyšší počet bodů v
konečném součtu družstva v částech Pachové práce a Poslušnost. V případě rovnosti bodů

rozhoduje vyšší bodové hodnocení v části Pachové práce.
(7) Vítězem části Pachové práce v soutěži jednotlivců se stává soutěžící s nejvyšším
bodovým ziskem v části Pachové práce v jednotlivých kategoriích.
(8) V případě rovnosti bodů v části Pachové práce rozhoduje nižší celkový čas
vyhledání ve všech disciplínách pachových prací.
(9) Vítězem části Poslušnost v soutěži jednotlivců se stává soutěžící s nejvyšším
bodovým ziskem v části Poslušnost. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk
získaný ve cviku „sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda“, v případě i této rovnosti pak dále u cviků
„odložení za pochodu vleže“, „skok vysoký“.
Čl. 6
Protest a odvolací komise
(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 ředitele 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 ředitel 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)
b)

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

který závažným způsobem poruší služební předpisy nebo pravidla mistrovství,
který zachází se psem hrubým způsobem3),

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
3)

§4 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání;

d) samostatně nebo spojeny do bloku více vzájemně na sebe navazujících cviků ve
formě modelových situací, které musí psovod se psem samostatně a komplexně
řešit,
e) zpravidla se zahájením z navozené praktické situace, příchodu nebo příjezdu
psovoda vozidlem na místo události apod.
(2) Způsob použití psa musí odpovídat povaze služebního úkonu, který vychází
z popisu modelové situace.
(3) Rozhodčí
f) před zahájením provádění cviků určí podmínky modelové situace, a to zejména
1. úkol psovoda,
2. časový limit pro provedení cviku,
g) při posuzování cviků postupuje tak, aby mohl sledovat jejich provedení a mohl
posoudit práci psovoda se psem,
h) může z důvodu zajištění bezpečnosti osob nebo majetku,
1. stanovit povinnost použití psa 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,
i) 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.
(4) Psovod
j)

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

k) volitelnou výstroj psovoda i psa používá při provádění cviků dle vlastního uvážení;
volitelná výstroj psa může být použita pouze při cvicích disciplíny Pachové práce,
l)

tam, kde není pravidly mistrovství stanoveno jinak, má při provádění jednotlivých
cviků psa upoutaného na vodítku,

m) psa odpoutává z vodítka, popřípadě mu snímá náhubek na pokyn rozhodčího nebo
v okamžiku, kdy vývoj modelové situace vyžaduje použití psa na volno,
n) v průběhu cviku neodkládá výstrojní součástky psa ze svého dosahu, ale musí je
mít v takové pozici, aby je mohl kdykoli použít,
o) odpovídá za funkčnost výstrojních součástek psa z hlediska zajištění bezpečnosti
psa, osob i majetku,
p) 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,
q) usměrňuje činnost psa povely a posunky za účelem splnění účelu cviku;
požadovanou činnost by měl pes vždy splnit na jeden povel případně doplněný
posunkem,

r)

začíná a končí provedení cviku v základním postoji (tj. pes vsedě u levé nohy
psovoda) a hlásí rozhodčímu
3. hodnost, jméno, příjmení, útvar zařazení, startovní číslo, jméno psa a
evidenční číslo psa,
4. u disciplín části Pachové práce způsob značení psa při nálezu,
pokud není v pravidlech mistrovství pro provedení cviku stanoveno jinak,

s) na pokyn rozhodčího je povinen okamžitě cvik ukončit,
(5) Pořadatel si vyhrazuje právo provést úpravu, zrušení jednotlivých cviků
uvedených v tomto rozkaze s odpovídající bodovou úpravou.

Čl. 8
Poslušnost
(1) Cviky Poslušnosti jsou prověřovány se psem neupoutaným na vodítku.
(2) 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.
(3) 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 mistrovství pro provedení cviku stanoveno jinak.
(4) Při prověřování disciplín „překážky“ může psovod postupovat současně se psem.
(5) Během provádění disciplín části Poslušnost nesmí mít psovod při sobě pamlsky nebo
motivační předměty sloužící k výcviku psů.
(6) Slovní nebo fyzická pochvala psa psovodem během provádění vlastního cviku není
povolená, pes může být pochválen vždy až po ukončení celé disciplíny.

ČÁST ČTVRTÁ
ROZDĚLENÍ CVIKŮ, STRUKTURA POPISU, HODNOCENÍ
Čl. 9
Rozdělení cviků mistrovství
(1) Cviky pro hodnocení psovodů se psy se rozdělují na dvě části
t) základní část, která obsahuje disciplínu Poslušnost,
u) speciální část, která obsahuje disciplínu Pachové práce - vyhledání
1. výbušnin,
2. návykových látek a jejich prekursorů.
(2) Seznam cviků s bodovým hodnocením je uveden v příslušných částech
pravidel.
Čl. 10
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

v) odstavec 1 - účel prověřovaného cviku z hlediska využitelnosti při výkonu služby,
w) odstavec 2 - cíl přezkoušení cviku,
x) 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,
y) odstavec 4 - hodnocení cviku a dílčí bodové ztráty za chyby v provedení (týká se
pouze cviků poslušnosti). Hodnocení cviků pachových prací je uvedeno v čl. 25.
ČÁST PÁTÁ
CVIKY DISCIPLÍNY POSLUŠNOST
Čl. 11
Soubor disciplín
Soubor disciplín v části Poslušnost se skládá z následujících cviků s tímto bodovým
hodnocením v celkovém součtu 100 bodů
1. přivolání psa
2. chůze psa u nohy
3. cviky sedni, lehni, vstaň u nohy
4. odložení psa za pochodu vleže
5. skok vysoký
6. skok šplhem
7. prolézání propustí
8. překonání překážky s nízkým profilem plížením
9. kladina nebo překonání překážky nad volnou hloubkou
10. reakce na cizí osobu
11. dlouhodobé odložení
12. reakce na rázový hluk (střelba)

10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
10
A/N.

Čl. 12
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 přezkušujícího musí psovod služebního psa ihned přivolat k sobě,
b) přezkušující 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 přezkušujícího 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.
(5) Předčasné ukončení posuzování

Pokud služební pes není pod vlivem psovoda, na dané povely nereaguje nebo jej nelze
přivolat, je posuzování ukončeno.
Čl. 13
Chůze psa 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 přezkušujícího 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;
trvalé ovlivňování služebního psa vodítkem či povely má za následek anulování cviku.
Čl. 14
Cviky sedni, lehni, vstaň u nohy
(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 přezkušujícího musí služební pes u nohy psovoda na jeho povel
zaujmout požadovanou polohu,
b) psovod dává psovi povely „SEDNI“, LEHNI“, „VSTAŇ“ dle pokynů přezkušujícího;
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.
(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. 15
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,
b) na pokyn přezkušujícího 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 přezkušujícího,

c) na pokyn přezkušujícího se vrací ke služebnímu psu a zaujímá s ním základní
postoj.
(4) Hodnocení cviku
Cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, pokud není bodová
penalizace přesně dána; cvik je hodnocen 10 body, dílčí body budou strženy
a) za chyby při chůzi až - 3 body,
b) za pomalé ulehnutí až - 3 body,
c) za nekorektní provedení psovodem až - 5 bodů,
d) za opakovaný povel -1 bod,
e) lehnutí na bok nebo šikmo až - 2 body,
f)

jiná poloha než vleže - 5 bodů;

jestliže služební pes opustí místo odložení více než o 2 m cvik se anuluje.
Čl. 16
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 přezkušujícím 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
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
a) za váhavé překonání až - 4 body,
b) za lehký kontakt s překážkou - 1 bod,
c) za obtížné překonání se silným kontaktem s překážkou až - 6 bodů,
d) za povel navíc -1 bod;
chyby v základním postoji nebo při závěru cviku se musí projevit v celkovém hodnocení
cviku; pokud pes překážku nepřekoná, cvik se anuluje.
Čl. 17

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 přezkušujícím 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
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
a) za váhavé překonání až - 4 body,
b) za těžké překonání až - 6 bodů,
c) za chyby v základním postoji, nebo při závěru cviku se musí projevit v celkovém
hodnocení cviku,
d) za povel navíc - 1bod;
pokud pes překážku nepřekoná, cvik se anuluje.
Čl. 18
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 přezkušujícím 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.

(4) Hodnocení cviku
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 5 body; dílčí body budou
strženy za každý povel navíc – 1 bod; cvik se anuluje, jestliže služební pes překážku
nepřekoná.
Čl. 19
Překonání překážky s nízkým profilem plížením
(1) Zajištění plnění úkolů policejně kynologických činností při výkonu služby i
v případě přítomnosti praktických překážek.
(2) Prověření schopnosti služebního psa podlézt překážku s nízkým profilem
(překážka s profilem průlezu od 30 do 40 cm nad terénem).
(3) Provedení cviku
a) překážka a směr jejího překonání je určena přezkušujícím nebo situací vycházející
z jiného cviku,
b) služební pes na povel a posunek psovoda překoná překážku s nízkým profilem
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
Cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu není-li bodová penalizace
přesně dána; 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 5 body; dílčí body budou strženy za každý povel navíc - 1 bod; cvik
se anuluje, jestliže služební pes překážku nepřekoná.
Čl. 20
Kladina, nebo překonání překážky nad volnou hloubkou
(1) Zajištění plnění úkolů policejně kynologických činností při výkonu služby i
v případě přítomnosti praktických překážek.
(2) Prověření schopnosti služebního psa překonat minimálně 1 m vysokou a
minimálně 3 m dlouhou kladinu nebo překážku nad volnou hloubkou jedním směrem.
(3) Provedení cviku
a) překážka a směr jejího překonání je určen přezkušujícím nebo situací vycházející
z jiného cviku,
b) služební pes na povel a posunek psovoda překoná minimálně 1 m vysokou a
minimálně 3 m dlouhou kladinu nebo překážku nad volnou hloubkou 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 základní polohy.

(4) Hodnocení cviku
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, překonání má být klidné a přesné; cvik je
hodnocen 10 body, dílčí body budou strženy
a) za nejisté překonání až - 3 body,
b) za hektické překonání až - 2 body,
c) za seskočení nebo naskočení v začátku či na konci cviku až - 4 body,
d) za povel navíc - 1 bod;
cvik se anuluje, pokud služební pes z horní části kladiny nebo překážky nad volnou
hloubkou seskočí nebo z ní spadne nebo pokud překážku nepřekoná.
Čl. 21
Reakce na cizí osoby
(1) Zajistit bezpečný pohyb psovoda se služebním psem v přítomnosti
nezúčastněných osob při pohybu na veřejnosti a schopnost vykonávat činnosti, ke
kterým byl vycvičen.
(2) Prověření chování služebního psa k cizím osobám.
(3) Provedení cviku
a) psovod se služebním psem na vodítku prochází kolem skupinky osob ve
vzdálenosti cca 2 m podle pokynů přezkušujícího,
b) psovod může služebního psa usměrňovat povely; služební pes jde u nohy
psovoda, osoby nesmí bezdůvodně napadat ani projevovat bázlivost,
c) psovod pokračuje v provádění cviku až do pokynu přezkušujícího a poté zaujme
se služebním psem základní postoj.
(4) Hodnocení cviku
Veškeré nedostatky v chování služebního psa a jeho negativní reakce na cizí osoby se musí
promítnout do celkového hodnocení cviku; cvik je hodnocen 10 body; pokud služební pes
v přítomnosti cizích osob projeví vůči osobám bázlivost, nebo agresivitu, která mu
nedovoluje plnit požadované úkoly, je nutno zvážit použitelnost služebního psa pro
speciální pachové práce.
Čl. 22

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
a) dle pokynů přezkušujícího 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 přezkušujícího 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 přezkušujícího se vrací psovod k pravému boku služebního psa a na
další pokyn služební pes zaujímá základní postoj.
(4) Hodnocení cviku
Cvik se hodnotí jako celek na základě celkového dojmu, je hodnocen 10 body; dílčí
body budou strženy
a) za pomalé ulehnutí až - 1 bod,
b) za drobný neklid až - 2 body,
c)

za výrazný neklid až - 3 body,

d) za změnu polohy - 5 bodů,
e)

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

f)

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

g)

povel navíc - 1 bod;

cvik se anuluje, pokud služební pes opustí místo odložení o více než 2 m.
Čl. 23

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
Prověřuje se současně při přezkušování jiných cviků obraných pracích a poslušnosti;
střelbu provádí dle pokynů přezkušujícího 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.
(4) Hodnocení cviku
Cvik je hodnocen pouze ANO/NE.
ČÁST ŠESTÁ
PACHOVÉ PRACE
Čl. 24
Pravidla při provádění cviků v části Pachové práce
(1) Při provádění cviků vyhledávání a označování látek v rámci Policejního
mistrovství psovodů se služebními psy platí níže uvedená pravidla.

(2) Účelem výkonu činností v části Pachové práce je prověření vymezeného
prostoru nebo určeného objektu a označení místa uložení ukrytého vzorku.
(3) V rámci každé discipliny založen jeden vzorek a jedna nebo dvě tzv. klamné
zálože (potraviny, čistící prostředky, krmivo, koření apod.), typ a počet klamných záloží
v disciplině bude na všech pracovištích shodný.
(4) Druh vzorků, typ a počet klamných záloží pro jednotlivé discipliny určen
hlavním rozhodčím před zahájením mistrovství. S rozložením vzorků, typem a počtem
klamných záloží na jednotlivá pracoviště budou seznámeni pouze příslušní rozhodčí a
technický ředitel mistrovství.
(5) Měření časového limitu
a)

je zahájeno pokynem rozhodčího k zahájení vyhledání,

b)

je ukončeno

1.

hlášením nálezu psovodem (při falešném značení psa je započítán plný
stanovený pro vyhledání v dané disciplině),

2.

hlášením ukončení hledání psovodem.

časový limit

(6) Před vlastním výkonem může psovod provést následující úkony, které jsou
započítávány do časového limitu určeného pro hledání
a)

vizuální prohlídku vymezeného prostoru nebo určeného objektu (dle potřeby je možno
provést odvětrání, případně zamezit průvanu),

b)

aktivizaci psa, před zahájením práce (formou samostatného odložení psa, přidržením
psa další osobou, případně uvázáním psa apod.).
(7) Při provádění vizuální kontroly prohledávaného objektu, při provádění
aktivizace psa a během vlastní práce psa, nesmí psovod žádným způsobem ukrytou látku
sám fyzicky hledat formou otevírání skříněk, vytahováním zásuvek, otevíráním zavazadel,
odklápěním sedaček, přerovnáváním zboží, otvíráním krabic apod. Při zjištění porušení
tohoto ustanovení soutěžního řádu bude daná disciplína psovodovi anulována.
(8) Přesný způsob prohledávání, jeho rozsah i rozsah kontroly určených prostor a
objektů před započetím hledání určuje rozhodčí na konkrétním pracovišti před zahájením
práce psovoda.
(9) Způsob označování psovod oznamuje rozhodčímu při hlášení před započetím
práce.
(10)
Prověření vymezeného prostoru nebo určeného objektu vyhledávání
psovod zahajuje na pokyn rozhodčího.
(11) Vedení psa během vlastní práce je možno provádět na vodítku nebo na volno,
oba způsoby je možno též během výkonu kombinovat.
(12)
Značení ukrytého vzorku psem hlásí psovod rozhodčímu zřetelným
zdvižením ruky a hlášením „nález“, přičemž musí setrvat na svém místě, ke psu přistupuje
na pokyn rozhodčího.
(13)
Psovod je povinen na výzvu rozhodčího označit místo, kde se domnívá,
že je na základě značení psa vzorek ukryt.
(14) Ukončení hledání hlásí psovod rozhodčímu zřetelným zdvižením ruky a
hlášením „hledání ukončeno“.
(15)
Při provádění Pachových prací bude u kategorie SV požadováno
značení pasivním způsobem, nesmí přijít do fyzického kontaktu se založeným vzorkem;
v případě kontaktu služebního psa s místem uložení vzorku nesmí dojít k otřesům nebo
pohybu vzorku v místě jeho uložení; štěkání v průběhu hledání nebo při značení vzorku

je nepřípustné a u kategorie SD nedestruktivní značení.
(16) Při dlouhodobém vyhledávání, při únavě psa, při ztrátě motivace psa apod.
může psovod práci přerušit. Tuto skutečnost musí psovod ohlásit rozhodčímu. Každé
přerušení práce je však zatíženo bodovou ztrátou (viz. kritéria pro posuzování pachových
prací), přičemž časový limit určený k vyhledávání se nepřerušuje.
(17) Při falešném značení psa, které psovod ohlásí jako nález vzorku, je rozhodčí
povinen psovoda na tuto skutečnost ihned upozornit, aby psovod mohl přerušit nežádoucí
činnost psa. Práce je však ukončena.

Čl. 25
Hodnocení cviků pachové práce kategorií „SD, SV“
(1) Provádění vyhledávání látek a způsob jejich označování musí odpovídat
praktickým požadavkům výkonu služby; při této činnosti nesmí docházet
k poškozování věcí a k poranění osob; u vyhledávání výbušnin musí označení nálezu
odpovídat zásadám bezpečnosti tak, aby nedošlo k iniciaci výbušniny – služební pes
musí značit pasívně, bez štěkání a bez přímého kontaktu se vzorkem či
bezprostředním okolím místa uložení vzorku.
(2) Při hodnocení pachových prací musí přezkušující přihlédnout k obtížnosti
prohledávaného prostředí a všem podmínkám ovlivňující šíření pachu (například
teplota, vlhkost, tlak, proudění vzduchu); vždy platí zásada přiměřenosti a cvik je
hodnocen jako celek na základě celkového dojmu; bodové srážky jsou pouze ilustrací
celkového dojmu.
(3) Bodové hodnocení cviku
a)

plný počet bodového zisku 100 bodů obdrží služební pes, který aktivně, samostatně nebo
pod vedením psovoda provede předepsaný cvik a na první pokus v určeném časovém
limitu stanoveným způsobem označí uloženou látku,

b)

v případě nepřesností služební psa nebo netaktičnosti psovoda v průběhu práce budou
dílčí body strženy za
1.

odlišný způsob značení oproti nahlášenému

- 1 až 10 bodů,

2.

opakování povelů

- 1 až 10 bodů,

3.

ovlivňování vodítkem

- 1 až 10 bodů,

4.

chyby v taktice psovoda

- 1 až 10 bodů,

5.

prověření místa s uloženým vzorkem bez označení místa

- 1 až 10 bodů,

6.

aktivování a povzbuzování služebního psa psovodem

- 1 až 10 bodů,

7.

vynechání části prověřovaného prostoru

- 1 až 10 bodů,

8.

malý zájem služebního psa o práci

9.

jiné vedlejší zájmy služebního psa

10. odbíhání služebního psa od uloženého vzorku

- 5 až 10 bodů,
- 5 až 10 bodů,
- 5 až 10 bodů,

11. nesystematickou práci psovoda se služebním psem

- 5 až 10 bodů,

12. ovlivňování služebního psa psovodem při značení

- 5 až 15 bodů,

13. nepřesvědčivé značení nálezu

- 5 až 20 bodů,

14. značení místa, kde není vzorek uložen bez potvrzení psovodem - 20 bodů,
15. příliš temperamentní projev, ohrožující bezpečnost
16. bázlivý projev služebního psa v prostoru

- 10 až 20 bodů,
- 10 až 30 bodů,

17. reakci služebního psa na rušivé vlivy vylučující efektivní prohledávání
- 10 až 30 bodů,
18. nejisté chování služebního psa v prostoru
19. přerušení vyhledávání psovodem, opakovaná aktivizace

- 10 až 30 bodů,
– 5 až 10 bodů,

20. nežádoucí způsob značení s hrozícím poškozením prohledávaného objektu
– 10 až 20 bodů,
21. každé prověření místa s uloženým vzorkem bez následujícího označení
(pokud pes projde ve vzdálenosti menší než 0,5m kolem založeného vzorku) – 20 bodů,

22. falešné značení (psovod nález nehlásí)

– 20 bodů,

23. nepřesné označení místa úkrytu vzorku (pes látku cítí, ale značí ji v příliš velké
vzdálenosti od místa úkrytu – nepřiblíží se ke zdroji pachu
24. močení psa během prověřování
c)

- 20 bodů,
- 20 bodů,

cvik bude anulován v případě, že služební pes
1.

označí místo, kde není vzorek uložen a psovod jej potvrdí,

2.

neoznačí vzorek v časovém limitu,

3.

nemá zájem o práci,

4.

je nezvladatelný,

5.

opustí prostor pro hledání a nedá se přivolat,

6.

se zadanou kategorií SV kontaktuje místo uložení vzorku nebo štěká při označení
uloženého vzorku,

7. poškození objektu s uloženým vzorkem,
8.

pes přeběhne během vyhledávání na jiné pracoviště, než si psovod vylosoval,

9.

Práce psovoda se psem může být rozhodčím ukončena též v přípradě, že součet
bodových ztrát dosáhl nebo překročil hodnotu 100 bodů.

Čl. 26
Vyhledání výbušnin
(1) Část Pachových prací v kategorii vyhledání výbušnin bude prováděna v níže
uvedených cvicích, z nichž některé se mohou opakovat v různých modelových situacích.
Z těchto bude vytvořeno pět pracovišť.
a) prohlídla terénu,
b) prohlídka objektu,
c) prohlídka dopravního prostředku,
d) prohlídka předmětů a zavazadel,
e) prohlídka osob nebo oděvních svršků.
(2) Pro vyhledání v uvedených disciplínách budou zakládány vzorky vybrané z
následujících výbušnin

a) Semtex 1A,
b) Semtex 1H,
c) PL-NP 10,
d) Perunit E,
e) PL - HX 30,
f) Permonex V-19,
g) Lovex D,
h) TNT šupinkový.
Čl. 27
Vyhledání omamných a psychotropních látek
(1) Část Pachových prací v kategorii vyhledání omamných a psychotropních
látek bude prováděna v níže uvedených cvicích, z nichž některé se mohou opakovat
v různých modelových situacích. Z těchto bude vytvořeno pět pracovišť
a) prohlídka terénu,
b) prohlídka objektu,
c) prohlídka dopravního prostředku,
d) prohlídka předmětů a zavazadel,
e) prohlídka osob nebo oděvních svršků.
(2) Pro vyhledání v uvedených disciplínách budou zakládány vzorky vybrané z
následujících látek
a) Hašiš,
b) Heroin,
c) Kokain,
d) Efedrin,
e) Metamfetamin (pervitin),
f) Extáze.

ČÁST SEDMÁ
CVIKY PACHOVÝCH PRACÍ
Čl. 28

Prohlídka terénu
(1) Vyhledání hledané látky z důvodu jejího zajištění pro potřeby trestního řízení
nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést prohlídku terénu
a označit místa, kde je hledaná látka umístěna.
(3) Provedení cviku
a) rozhodčí určí různorodý terén o velikosti prohledávaného prostoru (lesy, louky,
haldy, náspy, veřejné prostranství, apod. praktického charakteru) k prohledání a
stanoví počet, druh, množství, místo a dobu uložení hledaných vzorků; časový limit
na prohledání prostoru určí rozhodčí přiměřeně náročnosti konkrétního cviku,
b) psovod se služebním psem v časovém limitu systematicky prohledá vymezený
prostor a musí nalézt všechny zde uložené látky; služební pes místo nálezu
zřetelně označí způsobem, který psovod oznámí přezkušujícímu před zahájením
cviku,
c) nález látky signalizuje psovod přezkušujícímu vzpažením ruky,
d) po prohledání celého přiděleného prostoru hlásí psovod ukončení a výsledek
práce rozhodčímu.
Čl. 29

Prohlídka objektu
(1) Vyhledání hledané látky z důvodu jejího zajištění pro potřeby trestního řízení
nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést prohlídku objektu
a označit místa, kde je hledaná látka umístěna.
(3) Provedení cviku
Rozhodčí určí objekt nebo vymezí prostor k prohledání (např. byty, výrobní prostory,
sklady, sklepy, kanceláře, apod.) a stanoví počet, druh, množství, místo a dobu uložení
hledaných vzorků; časový limit na prohledání prostoru určí rozhodčí přiměřeně
náročnosti prohledávaného prostoru
a) psovod se služebním psem musí v časovém limitu systematicky prohledat celý
prostor a nalézt všechny uložené látky; služební pes musí místo nálezu zřetelně
označit způsobem, který psovod oznámí přezkušujícímu před zahájením cviku,
b) nález látky signalizuje psovod přezkušujícímu vzpažením ruky,
c) po prohledání celého přiděleného prostoru hlásí psovod výsledek a ukončení
práce přezkušujícímu.
Čl. 30

Prohlídka dopravního prostředku
(1) Vyhledání hledané látky z důvodu jejího zajištění pro potřeby trestního řízení
nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést prohlídku
dopravního prostředku a označit místa, kde je hledaná látka umístěna.
(3) Provedení cviku
a) rozhodčí určí druh, počet nebo velikost prohledávaného dopravního prostředku
(může se jednat např. o osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy, trolejbusy,
vagóny železniční dopravy, tramvaje, letadla, apod.) a stanoví počet, druh,
množství, místo, velikost a dobu uložení hledaných vzorků; časový limit na
prohledání určí rozhodčí přiměřeně náročnosti konkrétního cviku,
b) psovod se služebním psem musí v časovém limitu systematicky prohledat všechny
určené dopravní prostředky a nalézt všechny uložené látky ve vymezeném
prostoru; služební pes musí místo nálezu zřetelně označit způsobem, který psovod
oznámí přezkušujícímu před zahájením cviku,
c) nález látky signalizuje psovod přezkušujícímu vzpažením ruky,
d) po prohledání všech dopravních prostředků hlásí psovod výsledek a ukončení
práce přezkušujícímu.
Čl. 31

Prohlídka zavazadel a předmětů
(1) Vyhledání hledané látky z důvodu jejího zajištění pro potřeby trestního řízení
nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést systematicky
prohlídku zavazadel a předmětů a označit místa, kde je hledaná látka umístěna.
(3) Provedení cviku
a) rozhodčí určí k prohledání druh a počet předmětů nebo zavazadel (např. může jít
o různé předměty praktického charakteru, květináče, odpadkové koše, krabice,
kufry, batohy, apod.) a stanoví počet, druh, množství, místo, velikost vzorků a
způsob a dobu uložení hledaných vzorků; časový limit na prohledání určí rozhodčí
přiměřeně náročnosti konkrétního cviku,
b) psovod se služebním psem musí v časovém limitu systematicky prohledat určená
zavazadla a předměty a nalézt všechny uložené látky v určených zavazadlech
nebo předmětech; služební pes musí místo nálezu zřetelně označit způsobem,
který psovod oznámí přezkušujícímu před zahájením cviku,
c) nález látky signalizuje psovod přezkušujícímu vzpažením ruky,
d) po prohledání celého přiděleného prostoru hlásí psovod výsledek a ukončení
práce přezkušujícímu.
Čl. 32

Prohlídka osob nebo oděvních svršků
(1) Vyhledání hledané látky z důvodu jejího zajištění pro potřeby trestního řízení
nebo z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
(2) Prověření schopnosti psovoda se služebním psem provést prohlídku osob
nebo oděvních svršků a označit místa umístění hledané látky.
(3) Provedení cviku
a) rozhodčí určí počet prohledávaných oděvních svršků; rozhoduje o počtu, druhu,
množství, místu a způsobu rozložení svršků (např. na židlích, věšácích, ve
skříňkách, na zemi, atd. …) stejně jako o druhu, velikosti, počtu a době uložení
hledaných vzorků; časový limit na prohledání prostoru určí rozhodčí přiměřeně
náročnosti konkrétního cviku,
b) psovod se služebním psem musí v časovém limitu systematicky prohledat všechny
určené osoby a nalézt všechny uložené látky v oděvních svršcích; služební pes
musí místo nálezu zřetelně označit způsobem, který psovod oznámí
přezkušujícímu před zahájením cviku,
c) nález látky signalizuje psovod přezkušujícímu vzpažením ruky,
d) po prohledání všech určených osob hlásí psovod výsledek a ukončení práce
přezkušujícímu.

