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Preambula
Uvedený skúšobný poriadok pre záchranárske psy bol vypracovaný spoločne komisiou FCI pre
záchranárske psy a IRO (Medzinárodná organizácia záchranárskych psov) a bol schválený
predsedníctvom FCI a valným zhromaždením IRO. Nahrádza doteraz platný skúšobný poriadok
pre záchranárske psy FCI a IRO.
Uvedený skúšobný poriadok bol konzultovaný a vypracovaný v nemeckom jazyku. Pri
prekladoch do iných jazykov a v prípadoch pochybností je smerodajný nemecký text.
Počas piatich rokov sa preverí skúšobný poriadok, jeho aktuálnosť a získané skúsenosti v ich
aplikácii a prípadne sa zmení, prispôsobí alebo rozšíri. Zmeny si vyžadujú formálne schválenie
príslušnými grémiami FCI a IRO. Uvedený skúšobný poriadok platí pre všetky členské
spolky/zväzy FCI a IRO.

Uznesenie generálneho výboru FCI
dňa 13. a 14. apríla 2011 v Ríme v Taliansku

a delegačného zhromaždenia IRO
dňa 9. apríla 2011 v Samoreau vo Francúzsku

Platí od 1. januára 2012
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Štruktúra skúšok
Medzinárodný skúšobný poriadok pre záchranárske psy (IPO-R) obsahuje nasledovné druhy
skúšok a stupne:

• Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

variant stopa

RH-F E

Skúška záchranárskeho psa stopára

stupeň A

RH-F A

Skúška záchranárskeho psa stopára

stupeň B

RH-F B

• Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

variant plošné vyhľadávanie RH-FL E

Skúška záchranárskeho psa v plošnom vyhľadávaní

stupeň A

RH-FL A

Skúška záchranárskeho psa v plošnom vyhľadávaní

stupeň B

RH-FL B

• Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

variant vyhľadávanie v ruináchRH-T E

Skúška záchranárskeho psa vo vyhľadávaní v ruinách

stupeň A

RH-T A

Skúška záchranárskeho psa vo vyhľadávaní v ruinách

stupeň B

RH-T B

variant lavína

RH-L E

Skúška záchranárskeho psa lavinára

stupeň A

RH-L A

Skúška záchranárskeho psa lavinára

stupeň B

RH-L B

variant vodné vyhľadávanie

RH-W E

Skúška záchranárskeho psa vo vodnom vyhľadávaní

stupeň A

RH-W A

Skúška záchranárskeho psa vo vodnom vyhľadávaní

stupeň B

RH-W B

• Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

• Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

Každý psovod má možnosť začať v jednotlivých druhoch skúšok skúškou spôsobilosti
záchranárskeho psa alebo skúškou stupňa A.
Predpoklad k účasti na skúške stupňa B je zložená skúška tímu stupňa A v zodpovedajúcom
druhu skúšok.
Pri nezložení skúšky môže pes skúšku opakovať v časovom odstupe 5 dní.
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Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky
Základné údaje
Skúšky záchranárskych psov kvalifikujú jednotlivé psy z hľadiska účelu ich využitia. Splnená
skúška je dokladom úspešného výcviku záchranárskeho psa v danom smere. Je základom pre
nasadenie v príslušných organizáciách.
Spôsobilosť pre nasadenie je stanovená a priznávaná touto organizáciou. Týmto sa môžu viazať
ďalšie podmienky, napr. doplňujúce vedomosti psovoda, kurzy ovládania vysielačiek, kurzy
horolezectva, vekový limit pre psa a psovoda, kondičné skúšky, predpisy o výstroji, kurzy prvej
pomoci, opakovanie skúšok atď.
Skúšky záchranárskych psov sa môžu konať v priebehu celého roka. Skúšky sa však nekonajú,
ak sa nedá zaručiť bezpečnosť účastníkov. Bezpečnostné opatrenia a opatrenia týkajúce sa
životného prostredia sa musia dodržiavať.
Musí byť umožnené prekontrolovanie identity skúšaného psa kontrolou tetovania alebo
mikročipom. Psy, ktoré nemožno takto identifikovať, sú krátko opísané vykonávajúcim
rozhodcom v prílohe pre zastrešujúcu organizáciu usporiadateľa.
Skúšok záchranárskych psov sa môžu zúčastniť psy bez ohľadu na veľkosť, rasu či preukaz
o pôvode. Psovod sa môže v rovnaký deň zúčastniť len jednej skúšky, ale môže viesť viacerých
psov. Po zložení skúšky stupňa A v príslušnej kategórii sa môže pes okamžite zúčastniť stupňa B
rovnakého druhu, pokiaľ dosiahol požadovaný vek. Pes nemôže byť vedený viacerými psovodmi
počas jedného podujatia. Háravé sučky sa môžu zúčastniť všetkých skúšok, ale musia byť držané
oddelene od ostatných účastníkov skúšok a skúšky sa zúčastňujú ako posledné na záver akcie.
Choré zvieratá a zvieratá s podozrením na nákazu sú zo skúšok vylúčené a nesmú sa brať na
plochu, kde sa vykonávajú skúšky.
Ak je pes málo poslušný, dá rozhodca psovodovi tri šance, aby psa k sebe privolal. Ak potrebuje
pes pre vykonanie cviku druhý povel, zníži to bodové hodnotenie o dve známky. Ak pes po
treťom povele neposlúchne, je skúška prerušená. Rozhodca určí moment povelu.
Rozhodca je oprávnený prerušiť prácu, ak pes je výrazne nedostatočne pripravený, preukazuje
nedostatočnú vôľu pracovať, ak psovod očividne neovláda psa alebo sa zreteľne ukážu telesné
obmedzenia. Rozhodca je oprávnený varovať psovoda pri nešportovom správaní sa alebo pri
použití nedovolenej pomoci. Pri prvom varovaní sa odráta 5 bodov, pri druhom sa práve
vykonávaná časť preruší a hodnotí sa známkou chybne. Hrubé nešportové správanie sa psovoda
alebo agresívne správanie sa psa oprávňuje rozhodcu tím okamžite diskvalifikovať.
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Všeobecné podmienky

Spôsoby označenia
Vyštekanie
Pri vyštekaní sa pes zreteľne zameriava na skrytú osobu alebo na ohnisko jej pachu a má štekať
neustále a smerom k osobe, až kým sa psovod k nemu nedostane a označenie neukončí.
Pes sa nemá skrytej osoby dotknúť. Pri zavretých, pre psa dosiahnuteľných úkrytoch, má pes
presne ukázať smer ohniska pachu.
Označenie nálezkou
Ak pes označuje nálezkou, pripne sa mu pre túto prácu špeciálny obojok, na ktorom je nálezka
upevnená. Obojok musí byť vybavený samorozopínacím mechanizmom, ktorý chráni psa pred
zranením. Po nájdení osoby prinesie pes nálezku k psovodovi. Pri odovzdávaní nálezky sa
predsadnutie nevyžaduje. Po odobratí nálezky a výzve psovoda vedie pes psovoda samostatne
priamou cestou k skrytej osobe. Psovod musí mať pritom vždy kontakt so svojím psom. Pes sa
môže pritom pripnúť na vôdzku ľubovoľnej dĺžky.
Voľný spôsob
Pri označení voľným spôsobom pes najrýchlejšou cestou behá medzi psovodom a skrytou
osobou, a tým privedie psovoda k skrytej osobe, prípadne na miesto označenia. Okrem toho musí
pes pri psovodovi preukázať jasný vzor správania, ktorý možno jednoznačne interpretovať ako
označenie. Tento vzor správania oznámi psovod rozhodcovi pre začiatkom špeciálnej pachovej
práce.
Hrabanie
Pri lavínovej práci je aj hrabanie na mieste označenia správnym spôsobom označenia. Musí byť
zreteľné a s cieľom vniknúť k skrytej osobe. Hrabanie sa môže spojiť s vyštekaním.

Oprávnenie na organizáciu skúšok
Oprávnenie na organizovanie skúšok dáva príslušná národná organizácia usporiadateľa (FCILAO alebo IRO-NRO). Výsledky skúšok si uznávajú navzájom všetky FCI-LAO a IRO-NRO.
Skúška sa môže konať len za účasti minimálne štyroch psovodov.

Organizácia skúšok
Vedúci skúšok je zodpovedný za organizačnú časť skúšok. Zariaďuje a kontroluje všetky práce,
ktoré sú potrebné na prípravu a vykonanie skúšky, najmä nastavenie prekážok pre časť
poslušnosť a obratnosť podľa dohovoru s rozhodcom. Vedúci skúšok je rozhodcovi počas celej
skúšky k dispozícii. Rozhodcovi je jeho meno oznámené minimálne 14 dní pred podujatím.

Poistenie
Za prípadné úrazy v priebehu skúšok ručí psovod za seba a svojho psa. Majiteľ psa je povinný
nahradiť všetky škody na osobách a veciach. Ako držiteľ psa musí byť preto poistený pre prípad
týchto následkov. Pokyny rozhodcu, prípadne usporiadateľa, psovod prijme dobrovoľne
a vykoná na vlastné nebezpečenstvo. Potvrdenie o úradne nariadených očkovaniach (očkovací
preukaz) je potrebné na požiadanie predložiť pred začiatkom skúšok príslušnému rozhodcovi,
prípadne vedúcemu skúšok.

IPO-R 2012

strana 12 z 96

Všeobecné podmienky

Vekový limit
V deň skúšky musí pes dosiahnuť požadovaný minimálny vek.

•
•
•

Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

14 mesiacov

Stupeň A

18 mesiacov

Stupeň B

20 mesiacov

Posúdenie povahy psa
Rozhodca pozoruje správanie psa pred začiatkom a počas celej skúšky. Rozhodca je povinný pri
zjavných povahových nedostatkov vylúčiť psa zo skúšky a zaznačiť to do pracovnej knižky.
Posúdenie povahy zahŕňa:

•
•
•

istota a prirodzenosť psa voči cudzím osobám
istota a prirodzenosť psa za pôsobenia rušivých momentov

zaťažiteľnosť aj za sťažených podmienok ako dlhodobá práca, súčasné nasadenie
viacerých psov, extrémne teplo alebo chlad, prach a dym, silné čuchové zaťaženie atď.

•

iné povahové nedostatky ako strach zo streľby, slabé nervy a s tým spojená agresivita,
nadmerná ostrosť, bojazlivosť a podobné ďalšie prejavy

Povinnosti účastníka skúšok
Psovod je povinný prihlásiť svoju účasť na skúšku včas. Ak sa psovod nemôže na skúšku
dostaviť, musí to bezodkladne ohlásiť vedúcemu skúšok. Každý psovod nastupuje na skúšku vo
vhodnej výstroji a oblečení pre daný druh skúšky. Nahlásenie a odhlásenie u rozhodcu sa
vykonáva so psom na vôdzke v základnom postoji. Psovod sa riadi príkazmi rozhodcu
a vedúceho skúšok. Psovod sa riadi príkazmi rozhodcu a vedúceho skúšok.
Každý psovod je povinný dokončiť všetky časti skúšky, aj keď v jednej časti nedosiahol
minimálny počet bodov.

Povolené pomôcky
Špeciálne pre vykonávanie špeciálnych pachových prác sú povolené nasledujúce pomôcky pre
taktickú podporu vyhľadávania:

•
•

píšťalka: rozhodca sa pred začiatkom práce zoznámi so zvukovými signálmi píšťalky.
záchranárska dečka a/alebo retiazka
Osvetlenie a/alebo zvončeky sú povolené.

•

voda a/alebo špongia
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Všeobecné podmienky

Pracovná knižka
Pracovná knižka vydaná národnou organizáciou je povinná pre každého účastníka skúšky a musí
byť registrovaná FCI-LAO alebo IRO-NRO. Pred začiatkom skúšky sa odovzdáva vedúcemu
skúšok. Výsledok skúšky zaznamenáva vedúci skúšky, rozhodca ho kontroluje a podpisuje.
Skúška končí zverejnením výsledkov skúšky a s tým spojeným odovzdaním pracovnej knižky.
Predčasné ukončenie skúšky (ochorenie/zranenie psovoda/psa apod.) je zaznamenané
s vysvetlením do pracovnej knižky.

Hodnotenie
Predvedené výkony sa hodnotia známkami a bodmi. Body patriace ku známke musia presne
zodpovedať prevedeniu cviku.
Pri podujatiach, na ktorých sa vytvára poradie, rozhodujú pri rovnosti bodov dosiahnuté body
v jednotlivých častiach v poradí A (špeciálna pachová práca) pred B (poslušnosť a obratnosť).
Pri celkovom hodnotení sa smú udeľovať len celkové body. Neznamená to však, že pri
jednotlivých cvikoch sa nemôže hodnotiť čiastkovými bodmi. Ak pri konečnom výsledku
nejakej časti matematicky nevyjde celý počet bodov, zaokrúhli sa podľa celkového dojmu
z disciplíny smerom nahor alebo nadol.
Skúška platí za splnenú, ak pes v každej časti skúšky dosiahol minimálne 70% možných bodov.
Bodová tabuľka
Počet bodov
5 bodov
7 bodov
8 bodov
10 bodov
15 bodov
20 bodov
25 bodov
30 bodov
35 bodov
40 bodov
50 bodov
60 bodov
70 bodov
80 bodov
90 bodov
100 bodov
120 bodov
140 bodov
200 bodov
300 bodov
Percentá
IPO-R 2012

Výborne
5,0
7,0
8,0
10,0
15,0 – 14,5
20,0 – 19, 5
25,0 – 24,0
30,0 – 29,0
35,0 – 33,5
40,0 – 38,5
50,0 – 48,0
60,0 – 57,5
70,0 – 67,0
80,0 – 76,5
90,0 – 86,0
100,0 – 95,5
120,0 – 114,5
140,0 – 133,5
200,0 – 190,5
300,0 – 285,5
viac ako 95%

Veľmi dobre
4,5
6,5
7,5
9,5 – 9,0
14,0 – 13,5
19,0 - 18,0
23,5 – 22,5
28,5 – 27,0
33,0 – 31,5
38,0 – 36,0
47,5 – 45,0
57,0 – 54,0
66,5 – 63,0
76,0 – 72,0
85,5 – 81,0
95,0 – 90,0
114,0 – 108,0
133,0 – 126,0
190,0 – 180,0
285,0 – 270,0
95 – 90%

Dobre
4,0
6,0
7,0 – 6,5
8,5 – 8,0
13,0 – 12,0
17,5 – 16,0
22,0 – 20,0
26,5 – 24,0
31,0 – 28,0
35,5 – 32,0
44,5 – 40,0
53,5 – 48,0
62,5 – 56,0
71,5 – 64,0
80,5 – 72,0
89,5 – 80,0
107,5 – 96,0
125,5 – 112,0
179,5 – 160,0
269,5 – 240,0
89 – 80%
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Uspokojivo
3,5
5,5 – 5,0
6,0
7,5 – 7,0
11,5 – 10,5
15,5 – 14,0
19,5 – 17,5
23,5 – 21,0
27,5 – 24,5
31,5 – 28,0
39,5 – 35,0
47,5 – 42,0
55,5 – 49,0
63,5 – 56,0
71,5 – 63,0
79,5 – 70,0
95,5 – 84,0
111,5 – 98,0
159,5 – 140,0
239,5 – 210,0
79 – 70%

Chybne
3,5 – 0
4,5 - 0
5,5 – 0
6,5 – 0
10,0 – 0
13,5 – 0
17,0 – 0
20,5 – 0
24,0 – 0
27,5 – 0
34,5 – 0
41,5 – 0
48,5 – 0
55,5 – 0
62,5 – 0
69,5 – 0
83,5 – 0
97,5 – 0
139,5 – 0
209,5 – 0
69 – 0%

Všeobecné podmienky

Posudkové listy a formuláre
Pre odovzdávanie a dokumentáciu výsledkov skúšok platia národné ustanovenia.

Rozhodcovia pri skúškach
Skúšky smú posudzovať len spôsobilí a národnou organizáciou usporiadateľa (FCI alebo IRO)
uznaní rozhodcovia. Platia všetky ustanovenia rozhodcovského poriadku národnej organizácie
usporiadateľa.
Jeden rozhodca sme za deň posúdiť maximálne 36 jednotiek.
Hodnota častí je stanovená nasledovne:

• časť A
• časť A
• časť A
• časť A
• časť A
• časť A
• časť B
• časť B
• časť B

špeciálna pachová práca

skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

2 jednotky

špeciálna pachová práca

stupeň A

3 jednotky

špeciálna pachová práca

stupeň B

4 jednotky

vodná záchrana

skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

2 jednotky

vodná záchrana

stupeň A

3 jednotky

vodná záchrana

stupeň B

4 jednotky

poslušnosť a obratnosť

skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

1 jednotka

poslušnosť a obratnosť

stupeň A

1 jednotka

poslušnosť a obratnosť

stupeň B

1 jednotka

Rozhodnutie rozhodcu je konečné.
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RH-F E

SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI ZÁCHRANÁRSKEHO PSA
STOPA
Rozdelenie:

RH-F E
špeciálna pachová práca

100 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

200 bodov

Špeciálna pachová práca RH-F E

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik označenia

20 bodov

Sledovanie stopy

50 bodov

Predmety 3 x 10 bodov

30 bodov

Všeobecné ustanovenia
Kladenie stopy:

•

Vlastná stopa: 400 krokov (dĺžka kroku 70 cm), 20 minút stará. 2 pravouhlé lomy.
Psovod pri kladení stopy ide celú dobu normálnym krokom, nesmie hrabať a ani zostať
stáť.

•

Nášľap: označenie tabuľou (vľavo).
Psovod ide po krátkom pobudnutí normálnym krokom prikázaným smerom.

•

Predmety: 3 dobre napachované predmety bežnej potreby psovoda, maximálne do
veľkosti topánky, ktoré sa farbou výrazne neodlišujú od terénu.
Predmety nesmú ležať vedľa stopy, ale sa musia položiť na stopu.
Prvý predmet sa položí na prvom ramene, druhý na druhom ramene a tretí na konci
stopy.

•

Doba vypracovania: maximálne 15 minút.
Čas hľadania začína nasadením psa.

Povolené povely
Jeden zvukový povel na „hľadanie“. Zvukový povel je povolený na začiatku stopy a po každom
predmete. Občasná pochvala a občasný zvukový povel na „hľadanie“ sú tiež povolené.
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RH-F E
Vykonávacie ustanovenia
Cvik označenia
Cvik označenia sa vykonáva mimo priestoru určeného k stopovaniu.
Osoba sa musí odobrať na miesto označenia bez toho, aby ju pes mohol pozorovať. Na výzvu
rozhodcu psovod pripraví psa na vyhľadávanie a vyšle ho jedným zvukovým a jedným
posunkovým povelom na vyhľadávanie k 30 m vzdialenej, viditeľne sediacej alebo ležiacej
osobe. Pes musí osobu označiť zreteľne a bez akejkoľvek pomoci. Povolené spôsoby označenia
skrytej osoby sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob. Psovod potvrdí označenie.
V závislosti od druhu označenia sa psovod na výzvu rozhodcu odoberie k osobe alebo ho ku nej
dovedie pes. Psovod odloží psa 3 m od označenej osoby. Pes sa musí správať pokojne, zatiaľ čo
psovod pristupuje priamo k osobe. na výzvu rozhodcu psovod dôjde pre svojho psa a odhlási sa
u rozhodcu.
Vypracovanie stopy
Účastník skúšok so svojím psom čaká pripravený na vypracovanie stopy za hranicou
dohľadnosti, kým je zavolaný. Pes pripravený na vypracovanie stopy sa môže viesť voľne alebo
na 10 metrov dlhej vôdzke na retiazke alebo postroji. Pred stopovaním, počas nasadenia a počas
celého stopovania je zakázaný akýkoľvek nátlak na psa.
Psovod sa u rozhodcu hlási so psom na vôdzke. Povolené spôsoby označenia predmetov sú
zodvihnutie a označenie polohou, aj striedavo. Pri zodvihnutí môže pes zostať stáť, sedieť alebo
ho priniesť ku psovodovi. Označenie polohou môže byť predvedené v ľahu, v sede alebo v stoji.
Psovod prípadne odpúta psa z vôdzky a vyšle ho hľadať na nášľap. Psovod nasleduje svojho psa
a má aj pri hľadaní navoľno dodržiavať odstup 10 m. Akonáhle pes nájde predmet, musí ho bez
pôsobenia psovoda okamžite zodvihnúť alebo presvedčivo označiť polohou. Ak pes predmet
označil, psovod sa poberie k svojmu psovi. Zdvihnutím predmetu do výšky psovod ukáže, že pes
našiel predmet. Potom psovod pokračuje so svojím psom v práci na stope.
Časť stopa skúšky spôsobilosti záchranárskeho psa končí predložením nájdených predmetov,
odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
Hodnotenie
Cvik označenia
Rozhodca hodnotí samostatné označenie skrytej osoby psom.
Každé obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
Ak sa označenie vyvolá psovodom a/alebo skrytou osobou, je cvik hodnotený 0 bodmi.
Vypracovanie stopy
Rozhodca hodnotí zachytenie a sledovanie stopy a označenie nájdených predmetov.
Pes má preukázať pozitívne správanie pri hľadaní a isté označovanie predmetov. Nepatrné
odbočenie od stopy nie je chybné, pokiaľ pes vie samostatne sledovať ďalší priebeh.
Každý nenájdený predmet sa hodnotí 0 bodmi. Ako nenájdený predmet sa hodnotí každý, ktorý
nie je označený psom samostatne.
Prerušenie práce rozhodcom nasleduje, keď je psovod vzdialený od stopy viac ako 10 m.
V ťažkom teréne môže rozhodca povoliť väčšiu vzdialenosť. Prerušenie nasleduje v každom
prípade, keď má rozhodca dojem, že pes nedokáže vlastnými silami pokračovať v stope.
IPO-R 2012
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RH-FL E

SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI ZÁCHRANÁRSKEHO PSA
PLOŠNÉ VYHĽADÁVANIE
Rozdelenie:

RH-FL E

špeciálna pachová práca

100 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

200 bodov

Špeciálna pachová práca RH-FL E

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov
Vykonanie práce

100 bodov
Má sa preskúšať najmä intenzita práce

30 bodov

a ovládateľnosť psa.
Označenie osoby

70 bodov

Všeobecné ustanovenia

•
•

Oblasť prehľadávania: 5000 m², otvorený a neprehľadný terén.
Skryté osoby: 1 osoba.
Psovi má byť umožnený zrakový a dotykový kontakt. Úkryt skrytých osôb sa môže
meniť po každom psovi. Použité úkryty sa môžu opätovne použiť.
Po opísaní úlohy zaujme osoba svoju pozíciu, ktorú jej určil rozhodca pred začiatkom
práce. Tím nemá možnosť skrytú osobu sledovať. Skrytá osoba je asistentom rozhodcu;
musí ležať alebo sedieť a správať sa pokojne bez toho, aby nejako pomáhala psovodovi
a/alebo psovi.

•

Doba vypracovania: maximálne 10 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
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RH-FL E
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká pripravený na vyhľadávanie za hranicou dohľadnosti, kým
je zavolaný. Pes pripravený na vyhľadávanie môže mať na sebe záchranársku dečku a/alebo
retiazku. Rozhodca slovne opíše oblasť prehľadávania, ktorá je viditeľne ohraničená alebo jej
hranice sú jasne spoznateľné. Psovodovi je povolené, aby si sám zvolil cestu plochou.
Pred začatím hľadania oznámi psovod rozhodcovi spôsob označenia psom. Povolené spôsoby
označenia sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Rozhodca prikáže figurantovi, aby sa odobral do určeného úkrytu.
Na pokyn rozhodcu začne vyhľadávanie.
Psovod vyšle psa z miesta, ktoré sa psovodovi zdá ako správne. Keď sa pes zreteľne od neho
vzdialil, dá rozhodca psovodovi povolenie, aby opustil východisko. Pes má na pokyn svojho
psovoda prehľadať terén.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má osobu
zreteľne a intenzívne označovať, až kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Označenie má byť
vykonané v okruhu až do maximálne 2 metrov okolo skrytej osoby.
Časť plošné vyhľadávanie skúšky spôsobilosti záchranárskeho psa končí odhlásením psovoda a
oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
Hodnotenie
Nedostatky v ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti psa ako aj každé
obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižujú bodové hodnotenie. Označenie, ktoré nie je
psovodom potvrdené, je chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 20 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení osoby sa skúška nemôže zložiť.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
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RH-T E

SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI ZÁCHRANÁRSKEHO PSA
VYHĽADÁVANIE V RUINÁCH
Rozdelenie:

RH-T E

špeciálna pachová práca

100 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

200 bodov

Špeciálna pachová práca RH-T E

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov
Vykonanie práce

100 bodov
Má sa preskúšať najmä intenzita práce

30 bodov

a ovládateľnosť psa.
Označenie osoby

70 bodov

Všeobecné ustanovenia

•

Oblasť prehľadávania: zničený alebo čiastočne zničený objekt,
môže pozostávať z rôzneho stavebného materiálu,
minimálne 400 – 600 m², na jednom podlaží.
Psovod a rozhodca musia byť schopný vidieť do oblasti prehľadávania.

•

Skryté osoby: 1 osoba, ukrytá.
Pes smie mať zrakový a/alebo dotykový kontakt. Použité úkryty sa môžu použiť
opätovne, pri výmene úkrytov sa však musí vylúčiť nebezpečenstvo chybného
označenia. Použité úkryty musia zostať otvorené, keď sú neobsadené.
Skrytá osoba musí zaujať svoju pozíciu 10 minút pred nasadením psa. Musia byť
dodržané potrebné bezpečnostné opatrenia. Skrytá osoba je asistentom rozhodcu a musí
sa pokojne správať bez toho, aby nejako pomáhala psovodovi a/alebo psovi.

•

Doba vypracovania: maximálne 15 minút.
Čas hľadania začína nasadením psa.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
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RH-T E
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká za hranicou dohľadnosti, kým je zavolaný. Psovod obdrží
náčrt ako opis prostredia. Oblasť prehľadávania je viditeľne ohraničená alebo jej hranice sú jasne
spoznateľné.
Pred začatím hľadania oznámi psovod rozhodcovi spôsob označenia psom. Povolené spôsoby
označenia sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Pes pripravený na vyhľadávanie je nasadený bez záchranárskej dečky a obojka na mieste, ktoré
sa psovodovi zdá ako správne. Výhradne pri označovaní nálezkou je obojok, ktorý má
samorozopínací mechanizmus chrániaci pred zraneniami, povolený na upevnenie nálezky. Pes
má na pokyn svojho psovoda prehľadať terén. Psovod smie vstúpiť do priestoru ruín, keď to
rozhodca nariadi.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
označovať zreteľne, intenzívne a určujúc smer miesta, odkiaľ nasal pach/miesta označenia, až
kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Psovod musí jednoznačne ukázať, kde pes vníma
ohnisko pachu.
Časť vyhľadávanie v ruinách skúšky spôsobilosti záchranárskeho psa končí odhlásením psovoda
a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
Hodnotenie
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa adekvátne znižujú bodové hodnotenie. Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je
chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 20 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení osoby sa skúška nemôže zložiť.
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Poslušnosť a obratnosť pre RH-F E, FL E, T E
Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

RH-F

Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

RH-FL E

Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

RH-T

Časť B

E
E

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Ovládateľnosť na vôdzke

10 bodov

Cvik č. 2:

Prechod skupinou osôb

10 bodov

Cvik č. 3:

Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Cvik č. 4:

Tunel

10 bodov

Cvik č. 5:

Prechod cez nepríjemný materiál

10 bodov

Cvik č. 6:

Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Cvik č. 7:

Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

10 bodov

Cvik č. 8:

Prekonanie pevnej drevenej kladiny

15 bodov

Cvik č. 9:

Prekonanie troch rôznych prekážok

15 bodov

Všeobecné ustanovenia:
Začiatok a vykonanie cvičení ohlási rozhodca alebo ním poverená osoba. Pes má cvičenia
vykonať s radosťou a rýchlo. V základnom postoji pes sedí tesne a priamo na ľavej strane
psovoda tak, že lopatka psa je súbežne s nohou psovoda.
Dva výstrely (kaliber 6 – 9 mm) sa musia vystreliť počas ovládateľnosti bez vôdzky. Pes sa má
správať voči výstrelom ľahostajne. Ak pes preukáže strach zo streľby, je diskvalifikovaný. Ak je
pes na výstrel agresívny, je to hodnotené ako podmienečná chyba, ak je ešte pes psovodom
ovládateľný. Plný počet bodov môže získať len pes, ktorý je voči streľbe ľahostajný.
Nahlásenie a odhlásenie a cviky č. 1 a 2 sa vykonávajú so psom na vôdzke.
Vykonávacie ustanovenia
1. Ovládateľnosť na vôdzke

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti na vôdzke a ovládateľnosti bez vôdzky pre skúšku spôsobilosti
záchranárskeho psa načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku smie rozhodca
zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď stanoviť pre
všetkých skúšaných.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
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Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
2. Prechod skupinou osôb

10 bodov

Podmienky cviku:
Skupinka musí pozostávať minimálne zo štyroch osôb, pričom musia byť v skupinke dve osoby
so psom na vôdzke (pes a sučka). Skupinka sa pohybuje v kruhu v smere hodinových ručičiek.
Povolené povely:
Buď krátky zvukový alebo posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie opätovne dať pri
každom pohnutí sa psovoda.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja ide psovod so psom na vôdzke normálnym krokom proti smeru
hodinových ručičiek zvonka blízko popri skupinke tak, že sa skúšaný pes stretne priamo
s každým psom vedeným v skupinke. Tím raz zastaví, pričom sa skupinka pohybuje ďalej a
minimálne jedna osoba prejde okolo tímu.
Potom vedie psovod svojho psa skupinkou normálnym krokom s obratom v tvare osmičky,
zastaví v strede a jeho pes zaujme samostatne základný postoj. Následne tím opustí skupinku
normálnym krokom a toto cvičenie skončí v základnom postoji.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
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3. Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti na vôdzke a ovládateľnosti bez vôdzky pre skúšku spôsobilosti
záchranárskeho psa načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku smie rozhodca
zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď stanoviť pre
všetkých skúšaných.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
4. Tunel

10 bodov

Podmienky cviku:
Prekážka:

•
•

Vchod pevný, výška 0,50 m, dĺžka 3 m.
Upevnená rúra na plazenie: mäkký materiál, dĺžka 3 m.

Povolené povely:
Vždy jeden zvukový povel na „plazenie“, „zastavenie“, na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím psom v primeranej vzdialenosti od prekážky základný postoj. Na
zvukový a posunkový povel na „plazenie“ musí pes preplaziť prekážku. Potom čo pes prekážku
opustí, musí na zvukový a posunkový povel na „zastavenie“ zastaviť.
Na pokyn rozhodcu sa psovod poberie k svojmu psovi a uvedie ho zvukovým alebo posunkovým
povelom na „zaujatie základného postoja“ do základného postoja.
Hodnotenie:
Váhavé vojdenie dovnútra a prejdenie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak pes tunel neopustí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
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5. Prechod cez nepríjemný materiál

10 bodov

Podmienky cviku:
Prekážka: na ploche cca 3 x 3 m sa rozložia kameňmi podložené plechové platne, stavebné
oceľové mriežky, fólie, suť alebo podobný materiál.
Povolené povely:
Jeden zvukový povel na „chôdzu pri nohe“
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím psom pred prekážkou základný postoj. So zvukovým povelom na
„chôdzu pri nohe“ vstúpi psovod na prekážku a ide so svojím navoľno pri nohe nasledujúcim
psom raz tam a raz späť, pričom pri prechode späť raz vykoná zastavenie.
Po opustení plochy zaujme psovod so svojím psom základný postoj.
Hodnotenie:
Neisté správanie sa psa, váhanie a vyhýbanie sa materiálu adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak sa pes vyhne nepríjemnému materiálu, je cvik hodnotený 0 bodmi.
6. Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Štartovacia pozícia: pes sa smie zodvihnúť zo zeme alebo z iného vyvýšeného miesta.
Pomocník.

Povolené povely:
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja smie dať psovod ľubovoľný zvukový a posunkový povel na zaujatie
štartovacej pozície, ktorá uľahčí zodvihnutie psa.
Psovod nesie svojho psa 10 m rovno a odovzdá ho druhej osobe. Druhá osoba nesie psa ďalších
10 m a postaví ho potom na zem. Psovod ide vedľa nosiaceho pomocníka. Smie hovoriť so
svojím psom, ale nesmie sa ho dotknúť. Následne pomocník položí psa na zem a psovod so
psom zaujme základný postoj.
Pes nesmie preukázať agresivitu voči svojmu psovodovi ani voči pomocnej osobe. Pri nesení
musí byť pes schopný voľne hýbať chvostom.
Hodnotenie:
Ak sa pes preukáže nekooperatívny, je pri nesení nepokojný, trocha vrčí alebo odíde preč pri
zložení, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak pes vyskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Nadmerná plachosť a agresivita voči psovodovi alebo pomocnej osobe vedie k diskvalifikácii.
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7. Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

10 bodov

Podmienky cviku:
Dve označené miesta, zvlášť pre psa a sučku.
Povolené povely:
Jeden zvukový alebo posunkový povel na „odloženie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom práce druhého psa zaujme psovod so svojím navoľno nasledujúcim psom
základný postoj na mieste určenom rozhodcom. Na pokyn rozhodcu odloží psovod svojho psa
zvukovým alebo posunkovým povelom na „odloženie“, a síce bez toho, aby pri ňom nechal
nejaký predmet. Teraz ide psovod na druhé minimálne 30 krokov vzdialené, rozhodcom určené
miesto a zostane pokojne stáť otočený k psovi. Pes musí pokojne ležať bez pôsobenia psovoda,
zatiaľ čo druhý pes vykonáva cvičenia 1 až 6.
Počas cviku č. 1 druhého psa ide psovod samostatne do skupinky a následne sa vráti na svoje
pôvodné miesto.
Na pokyn rozhodcu ide psovod k svojmu psovi a postaví sa na jeho pravú stranu. Na ďalší pokyn
rozhodcu dá psovod zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“. Pes si musí rýchlo
a priamo sadnúť.
Hodnotenie:
Nepokojné ležanie psa prípadne príliš skoré postavenie/posadenie sa alebo vyjdenie v ústrety psa
pri vyzdvihnutí, nepokojné správanie psovoda ako aj iná skrývaná pomoc adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes nezaujme ležiacu pozíciu, ale stojí alebo sedí, ale zostane na mieste odloženia, je cvik
hodnotený známkou chybne.
Ak pes opustí miesto odloženia po skončení štvrtého cviku druhého psa o viac ako 3 metre,
nasleduje rovnako dielčie hodnotenie.
Ak sa pes vzdiali z miesta odloženia pred ukončením štvrtého cviku o viac ako 3 metre, je cvik
hodnotený 0 bodmi.
8. Prekonanie pevnej drevenej kladiny

15 bodov

Podmienky cviku:
Prekážka:

•
•
•
•

Drevená doska: dĺžka cca 4 m, šírka cca 0,30 m, výška cca 0,04 m.
Nábeh hore a dole.
2 rovnako veľké základy: výška cca 0,40 m, fixované.
Pevné zaistenie dosky.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „prejdenie“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na základný postoj.
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Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od prekážky
základný postoj. Na zvukový a/alebo posunkový povel na „prejdenie“ musí pes ísť pokojne a isto
na nábeh hore, cez drevený mostík a nábeh dole. Psovod ide normálnym krokom vedľa psa.
Niekoľko krokov za prekážkou psovod zastaví a zaujme so svojím psom na zvukový a/alebo
posunkový povel základný postoj.
Pes musí ísť celú dĺžku dosky bez toho, aby prejavil strach alebo chcel zoskočiť.
Hodnotenie:
Váhavé alebo neisté prejdenie adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes zoskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
9. Prekonanie troch rôznych prekážok

15 bodov

Podmienky cviku:
Prekážky:

•
•
•
•

1 prekážka, výška cca 0,40 m.
1 prekážka, výška cca 0,60 m.
1 prekážka, výška cca 0,80 m.
Prekážky sú zoradené v odstupe cca 10 m.

Povolené povely:
Vždy jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „chôdzu pri nohe“,
vždy jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „skočenie“,
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na základný postoj.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od prekážky
základný postoj. Na zvukový a/alebo posunkový povel na „chôdzu pri nohe“ sa pes vedie
v ľubovoľnom tempe k prvej prekážke. Na zvukový a/alebo posunkový povel na „skočenie“
musí pes prekážku prekonať voľným skokom alebo prelezením. Psovod súčasne nasleduje psa po
strane, za prekážkou dá svojmu psovi zvukový a/alebo posunkový povel na „chôdzu pri nohe“
a vedie ho priamo k ďalšej prekážke.
Na prekážke 2 a 3 sa tím správa podobne. Za poslednou prekážkou zaujme psovod so svojím
psom na zvukový a/alebo posunkový povel základný postoj.
Hodnotenie:
Zmena tempa sa do hodnotenia nepočíta.
Ak pes prekážku neprekoná, odčíta sa 5 bodov.
Táto časť skúšky končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
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SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI ZÁCHRANÁRSKEHO PSA
LAVÍNA
Rozdelenie:

RH-L E
špeciálna pachová práca

100 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

200 bodov

Špeciálna pachová práca RH-L E

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov
Vykonanie práce

100 bodov
Má sa preskúšať najmä intenzita práce

30 bodov

a ovládateľnosť psa.
Označenie osoby

70 bodov

Všeobecné ustanovenia

•

Oblasť prehľadávania: snehová plocha 5 000 m², minimálne 3 miesta na zahrabanie.
Pre lepšiu kontrolu je oblasť prehľadávania zreteľne ohraničená vlajkami.

•

Skryté osoby: 1 osoba.
Psovi má byť umožnený zrakový a dotykový kontakt. Miesto zahrabania skrytej osoby
sa môže meniť po každom psovi. Použité úkryty sa môžu použiť opätovne, pri výmene
úkrytov sa však musí vylúčiť nebezpečenstvo chybného označenia. Použité úkryty
musia zostať otvorené, keď sú neobsadené. Skrytá osoba nesmie bezprostredne pred
svojím umiestnením spolupracovať na prípravných prácach na snehovom úkryte.
Skrytá osoba musí zaujať svoju pozíciu minimálne 10 minút pred nasadením psa.
Musia byť dodržané potrebné bezpečnostné opatrenia. Skrytá osoba je asistentom
rozhodcu a musí sa pokojne správať bez toho, aby nejako pomáhala psovodovi a/alebo
psovi.

•

Doba vypracovania: maximálne 10 minút.
Čas hľadania začína nasadením psa.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
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Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká za hranicou dohľadnosti a počuteľnosti, kým je zavolaný.
Psovod môže vyhľadávanie vykonať na lyžiach/snežniciach alebo bez nich. Oblasť
prehľadávania a zadanie úlohy rozhodca slovne opíše.
Psovod vyšle psa z miesta, ktoré sa psovodovi zdá ako správne. Pes má na pokyn svojho
psovoda prehľadať terén. Psovod smie opustiť východisko, až keď sa pes vzdialil na viac ako 20
metrov a keď pes označuje a rozhodca to nariadi.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
označovať zreteľne, intenzívne a určujúc smer miesta, odkiaľ nasal pach/miesta označenia, až
kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Psovod musí jednoznačne ukázať, kde pes vníma
ohnisko pachu.
Pes sa smie k skrytej osobe dostať. Následne je skrytá osoba na pokyn rozhodcu psovodom
vyhrabaná.
Časť špeciálnej pachovej práce končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
Hodnotenie
Nedostatky v ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti psa ako aj každé
obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižujú bodové hodnotenie. Označenie, ktoré nie je
psovodom potvrdené, je chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 20 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení osoby sa skúška nemôže zložiť.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
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Poslušnosť a obratnosť pre RH-L E
Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

Časť B

RH-L

E

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Ovládateľnosť na vôdzke

10 bodov

Cvik č. 2:

Prechod skupinou osôb

10 bodov

Cvik č. 3:

Ovládateľnosť bez vôdzky

15 bodov

Cvik č. 4:

Jazda dopravným prostriedkom

10 bodov

Cvik č. 5:

Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Cvik č. 6:

Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

15 bodov

Cvik č. 7:

Chôdza v stope psovoda

15 bodov

Cvik č. 8:

Ovládateľnosť na diaľku

15 bodov

Všeobecné ustanovenia:
Poslušnosť a obratnosť sa vykonáva v snehu.
Začiatok a vykonanie cvičení ohlási rozhodca alebo ním poverená osoba. Pes má cvičenia
vykonať s radosťou a rýchlo. V základnom postoji pes sedí tesne a priamo na ľavej strane
psovoda tak, že lopatka psa je súbežne s nohou psovoda.
Dva výstrely (kaliber 6 – 9 mm) sa musia vystreliť počas ovládateľnosti bez vôdzky. Pes sa má
správať voči výstrelom ľahostajne. Ak pes preukáže strach zo streľby, je diskvalifikovaný. Ak je
pes na výstrel agresívny, je to hodnotené ako podmienečná chyba, ak je ešte pes psovodom
ovládateľný. Plný počet bodov môže získať len pes, ktorý je voči streľbe ľahostajný.
Nahlásenie a odhlásenie a cviky č. 1 a 2 sa vykonávajú so psom na vôdzke.
Vykonávacie ustanovenia
1. Ovládateľnosť na vôdzke

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti na vôdzke a ovládateľnosti bez vôdzky pre skúšku spôsobilosti
záchranárskeho psa načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku smie rozhodca
zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď stanoviť pre
všetkých skúšaných.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
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Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
2. Prechod skupinou osôb

10 bodov

Podmienky cviku:
Skupinka musí pozostávať minimálne zo štyroch osôb, pričom musia byť v skupinke dve osoby
so psom na vôdzke (pes a sučka). Skupinka sa pohybuje v kruhu v smere hodinových ručičiek.
Povolené povely:
Buď krátky zvukový alebo posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie opätovne dať pri
každom pohnutí sa psovoda.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja ide psovod so psom na vôdzke normálnym krokom proti smeru
hodinových ručičiek zvonka blízko popri skupinke tak, že sa skúšaný pes stretne priamo
s každým psom vedeným v skupinke. Tím raz zastaví, pričom sa skupinka pohybuje ďalej a
minimálne jedna osoba prejde okolo tímu.
Potom vedie psovod svojho psa skupinkou normálnym krokom s obratom v tvare osmičky,
zastaví v strede a jeho pes zaujme samostatne základný postoj. Následne tím opustí skupinku
normálnym krokom a toto cvičenie skončí v základnom postoji.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
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3. Ovládateľnosť bez vôdzky

15 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti na vôdzke a ovládateľnosti bez vôdzky pre skúšku spôsobilosti
záchranárskeho psa načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku smie rozhodca
zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď stanoviť pre
všetkých skúšaných.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
4. Jazda dopravným prostriedkom

10 bodov

Podmienky cviku:
Dopravný prostriedok:

•

Ratrak na úpravu zjazdoviek, sedačková lanovka, vrtuľník alebo podobné.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „vyskočenie“;
jeden zvukový povel na „zostanie“;
buď jeden zvukový alebo jeden posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od príslušného
prepravného prostriedku základný postoj. Môžu sa použiť všetky zvyčajné prepravné prostriedky
s dodržaním platných bezpečnostných pravidiel. Pes vylezie, skočí alebo je vyzdvihnutý na
prepravný prostriedok. Počas transportu sa má pes správať pokojne a nenútene. Po jazde príp.
lete psovod so svojím psom vystúpi, zloží ho na zem vedľa dopravného prostriedku a zaujme
s ním základný postoj na zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Hodnotenie:
Ak pes pri nastupovaní a vystupovaní nespolupracuje alebo sa správa neisto, bodové hodnotenie
sa adekvátne zníži.
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5. Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Štartovacia pozícia: pes sa sme zodvihnúť zo zeme alebo z iného vyvýšeného miesta.
Pomocník.

Povolené povely:
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja smie dať psovod ľubovoľný zvukový a posunkový povel na zaujatie
štartovacej pozície, ktorá uľahčí zodvihnutie psa.
Psovod nesie svojho psa 10 m rovno a odovzdá ho druhej osobe. Druhá osoba nesie psa ďalších
10 m a potom ho položí na zem. Psovod ide vedľa nosiaceho pomocníka. Smie hovoriť so
svojím psom, ale nesmie sa ho dotknúť. Následne pomocník položí psa na zem a psovod so
psom zaujme základný postoj.
Pes nesmie preukázať agresivitu voči svojmu psovodovi ani voči pomocnej osobe. Pri nesení
musí byť pes schopný voľne hýbať chvostom.
Hodnotenie:
Ak sa pes preukáže nekooperatívny, je pri nesení nepokojný, trocha vrčí alebo odíde preč pri
zložení, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak pes vyskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Nadmerná plachosť a agresivita voči psovodovi alebo pomocnej osobe vedie k diskvalifikácii.
6. Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

15 bodov

Podmienky cviku:
Dve označené miesta, zvlášť pre psa a sučku.
Povolené povely:
Jeden zvukový alebo posunkový povel na „odloženie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom práce druhého psa zaujme psovod so svojím navoľno nasledujúcim psom
základný postoj na mieste určenom rozhodcom. Na pokyn rozhodcu odloží psovod svojho psa
zvukovým alebo posunkovým povelom na „odloženie“, a síce bez toho, aby pri ňom nechal
nejaký predmet. Teraz ide psovod na druhé minimálne 30 krokov vzdialené, rozhodcom určené
miesto a zostane pokojne stáť otočený k psovi. Pes musí pokojne ležať bez pôsobenia psovoda,
zatiaľ čo druhý pes vykonáva cvičenia 1 až 5.
Počas cviku č. 1 druhého psa ide psovod samostatne do skupinky a následne sa vráti na svoje
pôvodné miesto.
Na pokyn rozhodcu ide psovod k svojmu psovi a postaví sa na jeho pravú stranu. Na ďalší pokyn
rozhodcu dá psovod zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“. Pes si musí rýchlo
a priamo sadnúť.
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Hodnotenie:
Nepokojné ležanie psa prípadne príliš skoré postavenie/posadenie sa alebo vyjdenie v ústrety psa
pri vyzdvihnutí, nepokojné správanie psovoda ako aj iná skrývaná pomoc adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes nezaujme ležiacu pozíciu, ale stojí alebo sedí, ale zostane na mieste odloženia, je cvik
hodnotený známkou chybne.
Ak pes opustí miesto odloženia po skončení štvrtého cviku druhého psa o viac ako 3 metre,
nasleduje rovnako dielčie hodnotenie.
Ak sa pes vzdiali z miesta odloženia pred ukončením štvrtého cviku o viac ako 3 metre, je cvik
hodnotený 0 bodmi.
7. Chôdza v stope psovoda

15 bodov

Podmienky cviku:
Chôdza v stope psovoda sa vykonáva s lyžami alebo snežnicami.
Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „chôdzu v stope“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom základný postoj. Zo základného postoja
vyjde psovod so svojím psom na trasu v teréne určenú rozhodcom, ktorá má celkovú dĺžku cca
150 m s minimálne jednou zmenou smeru. Psovod dá psovi na začiatku zvukový a/alebo
posunkový povel na „chôdzu v stope“ a smie ho niekoľkokrát opakovať aj počas ďalšieho
postupovania. Pes sa má bezodkladne vydať zo základného postoja v stope svojho psovoda bez
toho, aby ho obmedzoval alebo mu zavadzal.
Hodnotenie:
Vybočenie, predbiehanie alebo zaostávanie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
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8. Ovládateľnosť na diaľku

15 bodov

Podmienky cviku:
Pomôcky:

•
•

1 označenie štartovacej pozície.
2 výrazné body v odstupe 20 metrov od seba a štartovacej pozície.

Povolené povely:
Vždy jeden zvukový a posunkový povel na vyslanie ku každému z dvoch výrazných bodov;
vždy jeden zvukový povel na zastavenie na každom z dvoch výrazných bodov;
buď zvukový alebo posunkový povel na privolanie;
buď zvukový alebo posunkový povel na základný postoj.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom na štartovacej pozícii základný postoj. Na
pokyn rozhodcu vyšle psovod psa bez toho, aby zmenil svoje stanovisko, zvukovým
a posunkovým povelom na „vybehnutie k bodu“ k prvému jasne označenému bodu. Na zvukový
povel na „zastavenie“ tam musí pes zastaviť. Potom psovod vyšle svojho psa zvukovým
a posunkovým povelom k druhému bodu, pri ktorom má pes rovnako na zvukový povel zastaviť.
Poradie, v ktorom sú body obiehané, určí rozhodca na začiatku cvičenia.
Od druhého bodu sa pes zvukovým alebo posunkovým povelom na „privolanie“ privolá
k psovodovi a sadne si tesne pred neho. Na zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie
základného postoja“ pes zaujme základný postoj.
Hodnotenie:
Váhavé vybehnutie k určenému bodu, zmena tempa alebo svojvoľné opustenie určeného
cieľového bodu, pomoc psovoda ako viacnásobné povely alebo chyby v ukončení cviku
adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak sa rozhodcom určené poradie výrazných bodov nedodrží alebo psovod opustí svoje
stanovisko, hodnotí sa cvik známkou chybne.
Táto časť skúšky končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
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SKÚŠKA SPÔSOBILOSTI ZÁCHRANÁRSKEHO PSA
VODNÉ VYHĽADÁVANIE
Rozdelenie:

RH-W E

vodná záchrana

100 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

200 bodov

Vodná záchrana RH-W E

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Aport z vody – vrh z brehu

vzdialenosť 15 m

20 bodov

Cvik č. 2:

Prinesenie záchrannej pomôcky z brehu: lano

vzdialenosť 25 m

20 bodov

Cvik č. 3:

Pritiahnutie osoby z brehu: postroj

vzdialenosť 25 m

60 bodov

Všeobecné ustanovenia
Dodržiavajú sa všeobecné bezpečnostné opatrenia. Všetci zúčastnení, ktorí sa nachádzajú vo
vode alebo v člne, majú mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu.
Psovod má mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu a pes plávaciu vestu alebo
vhodný postroj.
Pre vykonanie cviku sa volí okolie brehu, ktoré umožňuje, aby pes musel plávať prevažnú časť
cviku, ale aby mohol ľahko vyjsť na breh.
Vykonávacie ustanovenia
1. Aport z vody – vrh z brehu

20 bodov

Podmienky cviku:

•

Vrhací predmet: plávajúci.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „prinesenie“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „pustenie“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „základný postoj“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím psom na brehu základný postoj. Odhodí predmet minimálne 15 m do
vody. Akonáhle predmet pokojne pláva, musí pes na zvukový a/alebo posunkový povel na
„prinesenie“ plávať k predmetu a priniesť ho späť k psovodovi priamou cestou. Psovod odoberie
psovi predmet zvukovým a/alebo povelom na „pustenie“ a na zvukový a/alebo posunkový povel
na „základný postoj“ zaujme so psom základný postoj.
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Hodnotenie:
Pustenie predmetu adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes predmet neprinesie, cvik je hodnotený 0 bodmi.
2. Prinesenie záchrannej pomôcky z brehu

20 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Surfer so surfovou doskou.
Lano: vlečné lano, dĺžka cca 30 m.

Povolené povely:
Ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonanie cviku:
Surfer sa so surfovou doskou nachádza vo vode 25 m od brehu.
Psovod dá psovi koniec cca 30 m dlhého vlečného lana do papule. Na pokyn psovoda pes pláva
k surferovi. Surfer vezme do psa koniec lana. Zatiaľ čo psovod priťahuje surfera k brehu, pes
pláva vedľa surfera. Akonáhle surfer dosiahol breh, psovod privolá svojho psa.
Hodnotenie:
Pustene lana adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes záchranné lano pomocníkovi neprinesie, cvik je hodnotený 0 bodmi.
3. Pritiahnutie osoby z brehu

60 bodov

Podmienky cviku:

•

Pomocník v neoprénovom obleku vo vode.

Povolené povely:
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonanie cviku:
Osoba, ktorá sa správa ako topiaci sa a volá o pomoc, sa nachádza vo vode 25 m od brehu.
Na pokyn psovoda pláva pes k osobe. Akonáhle sa osoba môže chytiť postroja alebo plávacej
vesty psa, vráti sa pes s ňou na breh. Opakované a ľubovoľné zvukové a/alebo posunkové povely
sú povolené. Akonáhle pes dosiahol breh s osobou, ktorá sa dostala do ťažkostí, ide psovod
k zachránenému a prevezme ďalšie ošetrenie.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva k osobe priamo alebo nepláva naspäť priamo, bodové hodnotenie sa adekvátne
zníži.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom, cvik je hodnotený 0 bodmi.
Časť vodná záchrana končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
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Poslušnosť a obratnosť pre RH-W E
Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

Časť B

RH-W

E

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Ovládateľnosť na vôdzke

10 bodov

Cvik č. 2:

Prechod skupinou osôb

10 bodov

Cvik č. 3:

Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Cvik č. 4:

Jazda na surfovej doske

15 bodov

Cvik č. 5:

Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Cvik č. 6:

Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

10 bodov

Cvik č. 7:

Jazda člnom

15 bodov

Cvik č. 8:

Plávanie na diaľku

20 bodov

Všeobecné ustanovenia:
Začiatok a vykonanie cvičení ohlási rozhodca alebo ním poverená osoba. Pes má cvičenia
vykonať s radosťou a rýchlo. V základnom postoji pes sedí tesne a priamo na ľavej strane
psovoda tak, že lopatka psa je súbežne s nohou psovoda.
Dva výstrely (kaliber 6 – 9 mm) sa musia vystreliť počas ovládateľnosti bez vôdzky. Pes sa má
správať voči výstrelom ľahostajne. Ak pes preukáže strach zo streľby, je diskvalifikovaný. Ak je
pes na výstrel agresívny, je to hodnotené ako podmienečná chyba, ak je ešte pes psovodom
ovládateľný. Plný počet bodov môže získať len pes, ktorý je voči streľbe ľahostajný.
Nahlásenie a odhlásenie a cviky č. 1 a 2 sa vykonávajú so psom na vôdzke.
Vykonávacie ustanovenia
1. Ovládateľnosť na vôdzke

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti na vôdzke a ovládateľnosti bez vôdzky pre skúšku spôsobilosti
záchranárskeho psa načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku smie rozhodca
zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď stanoviť pre
všetkých skúšaných.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
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Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
2. Prechod skupinou osôb

10 bodov

Podmienky cviku:
Skupinka musí pozostávať minimálne zo štyroch osôb, pričom musia byť v skupinke dve osoby
so psom na vôdzke (pes a sučka). Skupinka sa pohybuje v kruhu v smere hodinových ručičiek.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja ide psovod so psom na vôdzke normálnym krokom proti smeru
hodinových ručičiek zvonka blízko popri skupinke tak, že sa skúšaný pes stretne priamo
s každým psom vedeným v skupinke. Tím raz zastaví, pričom sa skupinka pohybuje ďalej a
minimálne jedna osoba prejde okolo tímu.
Potom vedie psovod svojho psa skupinkou normálnym krokom s obratom v tvare osmičky,
zastaví v strede a jeho pes zaujme samostatne základný postoj. Následne tím opustí skupinku
normálnym krokom a toto cvičenie skončí v základnom postoji.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
3. Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti na vôdzke a ovládateľnosti bez vôdzky pre skúšku spôsobilosti
záchranárskeho psa načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku smie rozhodca
zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď stanoviť pre
všetkých skúšaných.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
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Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
4. Jazda na surfovej doske

15 bodov

Podmienky cviku:
Surfová doska
Povolené povely:
Ľubovoľné povely
Vždy jeden zvukový povel na „zostanie“, „zoskočenie“
Vykonanie cviku:
Na pokyn rozhodcu postrčí psovod surfovú dosku s ležiacim psom cca 20 metrov určeným
smerom. Pri postrkovaní môže psovod použiť zvukový alebo posunkový povel na „zostanie“.
Pes sa musí správať pokojne a zostať ležať dovtedy, kým ho psovod zvukovým povelom na
„zoskočenie“ a posunkom nevyzve k zoskočeniu.
Hodnotenie:
Psy, ktoré nenastúpia na surfovú dosku, sa hodnotia 0 bodmi.
Nepokojné správanie sa a neistota pri zostaní adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
5. Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Štartovacia pozícia: pes sa sme zodvihnúť zo zeme alebo z iného vyvýšeného miesta.
Pomocník.

Povolené povely:
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja smie dať psovod ľubovoľný zvukový a posunkový povel na zaujatie
štartovacej pozície, ktorá uľahčí zodvihnutie psa.
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Psovod nesie svojho psa 10 m rovno a odovzdá ho druhej osobe. Druhá osoba nesie psa ďalších
10 m a potom ho položí na zem. Psovod ide vedľa nosiaceho. Smie hovoriť so svojím psom, ale
nesmie sa ho dotknúť. Následne pomocník položí psa na zem a psovod so psom zaujme základný
postoj.
Pes nesmie preukázať agresivitu voči svojmu psovodovi ani voči pomocnej osobe. Pri nesení
musí byť pes schopný voľne hýbať chvostom.
Hodnotenie:
Ak sa pes preukáže nekooperatívny, je pri nesení nepokojný, trocha vrčí alebo odíde preč pri
zložení, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak pes vyskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Nadmerná plachosť a agresivita voči psovodovi alebo pomocnej osobe vedie k diskvalifikácii.
6. Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

10 bodov

Podmienky cviku:
Dve označené miesta, zvlášť pre psa a sučku.
Povolené povely:
Jeden zvukový alebo posunkový povel na „odloženie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom práce druhého psa zaujme psovod so svojím navoľno nasledujúcim psom
základný postoj na mieste určenom rozhodcom. Na pokyn rozhodcu odloží psovod svojho psa
zvukovým alebo posunkovým povelom na „odloženie“, a síce bez toho, aby pri ňom nechal
nejaký predmet. Teraz ide psovod na druhé minimálne 30 krokov vzdialené, rozhodcom určené
miesto a zostane pokojne stáť otočený k psovi. Pes musí pokojne ležať bez pôsobenia psovoda,
zatiaľ čo druhý pes vykonáva cvičenia 1 až 5.
Počas cviku č. 1 druhého psa ide psovod samostatne do skupinky a následne sa vráti na svoje
pôvodné miesto.
Na pokyn rozhodcu ide psovod k svojmu psovi a postaví sa na jeho pravú stranu. Na ďalší pokyn
rozhodcu dá psovod zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“. Pes si musí rýchlo
a priamo sadnúť.
Hodnotenie:
Nepokojné ležanie psa prípadne príliš skoré postavenie/posadenie sa alebo vyjdenie v ústrety psa
pri vyzdvihnutí, nepokojné správanie psovoda ako aj iná skrývaná pomoc adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes nezaujme ležiacu pozíciu, ale stojí alebo sedí, ale zostane na mieste odloženia, je cvik
hodnotený známkou chybne.
Ak pes opustí miesto odloženia po skončení štvrtého cviku druhého psa o viac ako 3 metre,
nasleduje rovnako dielčie hodnotenie.
Ak sa pes vzdiali z miesta odloženia pred ukončením štvrtého cviku o viac ako 3 metre, je cvik
hodnotený 0 bodmi.
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7. Jazda člnom

15 bodov

Podmienky cviku:
Motorový čln s lodníkom
Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „nastúpenie“;
jeden zvukový povel na „zostanie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod a pes zaujmú v primeranej vzdialenosti od člna základný postoj. Pes vylezie, skočí alebo
je vyzdvihnutý do člna. Počas jazdy sa má pes správať pokojne a nenútene. Po jazde psovod so
svojím psom vystúpi a zvukovým povelom na „zaujatie základného postoja“ zaujme so psom
základný postoj.
Hodnotenie:
Neisté správanie adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes nenastupuje alebo nevystupuje cieľavedome, prípadne pes pri nakladaní alebo vykladaní
nespolupracuje, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
8. Plávanie na diaľku

20 bodov

Podmienky cviku:
Motorový čln s lodníkom
Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „plávanie dopredu/odídenie na odstup“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „nasledovanie“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „priplávanie/privolanie k psovodovi“.
Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na člne. Správa sa disciplinovane, ale nie je nutný základný postoj.
Psovod svojho psa vyloží z člna do vody. Psovod pošle svojho psa preč od člna tak, že sa čln
môže pohnúť. Čln pláva vo vzdialenosti cca 10 m pred psom tak, že ho možno stále kontrolovať.
Na zvukový a/alebo posunkový povel pes nasleduje čln. Pes musí na vzdialenosť 200 m pokojne
plávať. Následne čln zastaví, psovod privolá svojho psa zvukový a/alebo posunkovým povelom,
pes pripláva a psovod pomôže svojmu psovi naspäť do člna.
Hodnotenie:
Nepokojné, nerovnomerné plávanie a chyby pri priplávaní k člnu alebo vykladaní z člna alebo
nakladaní doň adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak pes preukáže nedostatočnú kondíciu, je cvik prerušený a hodnotí sa 0 bodmi.
Táto časť skúšky končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
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Skúška záchranárskeho psa
STOPÁRA
Rozdelenie:

STUPEŇ A
špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

Špeciálna pachová práca RH-F A

RH-F A

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Zachytenie stopy

10 bodov

Sledovanie stopy

50 bodov

Identifikačný predmet

20 bodov

Predmety 5 x 8 bodov

40 bodov

Označenie osoby

80 bodov

Všeobecné ustanovenia
Kladenie stopy:

•

Cudzia stopa: 1 000 krokov (dĺžka kroku 70 cm), 90 minút stará.
4 lomy, ktoré môžu byť pravouhlé alebo tupé.
Priebeh stopy má byť čo najprirodzenejší, prispôsobený terénu a má obsahovať zmeny
terénu. Terén môže pozostávať z lesa, lúk a polí, okrem toho môže zahŕňať prechody
cez cesty a ulice.
Kladač stopy ide celú stopu normálnym krokom, nesmie pri kladení stopy hrabať a ani
zostať stáť. Rozhodcovi má odovzdať presný plán stopy so všetkými potrebnými
informáciami ako poradie predmetov a výrazné body pre priebeh stopy.
Je povolený záznam GPS.

•

Nášľap: identifikačný predmet (maximálne veľkosť topánky, sú povolené aj kúsky
oblečenia tejto veľkosti) v ploche 20 m x 20 m. Základná línia tejto plochy je vľavo
a vpravo vyznačená.
Kladač stopy vojde do oblasti nášľapu z pravej alebo ľavej strany línie a odloží tam
identifikačný predmet, ktorý označuje vlastný nášľap (začiatok stopy). Po krátkom
pobudnutí ide kladač stopy normálnym krokom prikázaným smerom.

•

Predmety: 5 predmetov bežnej potreby kladača s dostatočným množstvom pachu,
maximálne veľkosti topánky, ktoré sa farbou výrazne neodlišujú od terénu.
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Predmety nesmú ležať vedľa stopy, ale sa musia položiť na stopu. Kladač stopy musí
zaznačiť miesto odloženia každého predmetu do náčrtu stopy. Okrem toho sú predmety
označené alebo dobre opísané.

•

Koniec stopy: kladač stopy, leží alebo sedí na konci stopy.
Kladač stopy sa dostaví minimálne 30 minút pred začiatkom stopy na koniec stopy.

•

Doba vypracovania: maximálne 20 minút vrátane nájdenia identifikačného predmetu.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká pripravený na vyhľadávanie za hranicou dohľadnosti, kým
je zavolaný. Pes pripravený na vyhľadávanie sa môže viesť voľne alebo na 10 metrov dlhej
vôdzke na retiazke alebo postroji. Ak pes označuje nálezkou, je nálezka psovi založená pred
začiatkom hľadania. Pred stopovaním, počas nasadenia a počas celého stopovania je zakázaný
akýkoľvek nátlak na psa.
Psovod sa u rozhodcu hlási so psom na vôdzke. Povolené spôsoby označenia predmetov sú
zodvihnutie a označenie, aj striedavo. Pri zodvihnutí môže pes zostať stáť, sedieť alebo ho
priniesť ku psovodovi. Označenie môže byť predvedené v ľahu, v sede alebo v stoji. Povolené
spôsoby označenia kladača stopy sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Rozhodca vysvetlí psovodovi oblasť nášľapu, za ktorým sa smie psovod voľne pohybovať.
Psovod prípadne odpúta psa z vôdzky a vyšle ho hľadať identifikačný predmet. Pes má
identifikačný predmet nájsť v priebehu troch minút, pričom psovod ho zvukovým a/alebo
posunkovým povelom smie podporiť. Po nájdení identifikačného predmetu psovod prípadne
pripúta svojho psa na vôdzku a nasadí ho na vypracovanie stopy.
Ak pes identifikačný predmet nenašiel, ale zachytil stopu, môže psovod svojho psa zastaviť
a pripútať ho na vôdzku alebo pri vyhľadávaní bez vôdzky na oznámenie rozhodcu samostatne
psa nasledovať.
Ak pes v rámci času na vypracovanie pre oblasť nášľapu (3 minúty) stopu nezachytil, môže sa
snažiť tím naďalej o zachytenie stopy na úkor celkového času, ale rozhodca môže hľadanie
prerušiť, keď pes zjavne odmieta pracovať alebo nie je schopný zložiť skúšku.
Pri vypracovávaní má pes sledovať stopu zanechanú kladačom stopy, pričom psovod má
dodržiavať odstup 10 m.
Rozhodca sleduje tím v primeranej vzdialenosti.
Psovodovi je povolené, aby stopu prerušil. Vyžiadané prestávky idú na úkor celkového času,
ktorý je k dispozícii.
Psovodovi je povolené, aby počas vypracovávania svojmu psovi očistil hlavu, oči a nos a dal
prípadne vodu.
Pri označení kladača stopy je zakázaná akákoľvek podpora zo strany psovoda a/alebo kladača
stopy. Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
osobu zreteľne a intenzívne označovať, až kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Označenie má
byť vykonané v okruhu až do maximálne 2 metrov okolo skrytej osoby.
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Časť stopa A končí odovzdaním nájdených predmetov, odhlásením psovoda a oznámením
vyhodnotenia rozhodcom.
Hodnotenie
Rozhodca hodnotí prácu v oblasti prehľadávania s označením identifikačného predmetu,
zachytenie a sledovanie stopy, označenie nájdených predmetov v chronologickom poradí
a samostatné označenie kladača stopy psom.
Pes má preukázať pozitívne správanie pri hľadaní a isté označovanie predmetov. Nepatrné
odbočenie od stopy nie je chybné, pokiaľ pes vie samostatne sledovať ďalší priebeh.
Prekročenie času pri nášľape znamená 0 bodov pre zachytenie stopy a identifikačný predmet.
Každý nenájdený predmet alebo každý nie samostatne psom označený predmet sa hodnotí 0
bodmi.
Ak sa označenie kladača stopy vyvolá psovodom a/alebo kladačom stopy alebo sa pes vzdiali od
kladača stopy viac ako 2 metre, je označenie kladača stopy hodnotené 0 bodmi.
Každé obťažovanie kladača stopy psom adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Rozhodca môže prácu kedykoľvek prerušiť, ak je presvedčený, že pes nedokáže vlastnými silami
pokračovať v stope.
Pri nenájdení kladača stopy sa skúška nemôže zložiť.
Zranenie kladača stopy psom vedie k diskvalifikácii.
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Skúška záchranárskeho psa
STOPÁRA
Rozdelenie:

STUPEŇ B
špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

Špeciálna pachová práca RH-F B

RH-F B

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Zachytenie stopy

10 bodov

Sledovanie stopy

50 bodov

Identifikačný predmet

20 bodov

Predmety 8 x 5 bodov

40 bodov

Označenie osoby

80 bodov

Všeobecné ustanovenia
Kladenie stopy:

•

Cudzia stopa: 2 000 krokov (dĺžka kroku 70 cm), 180 minút stará.
8 lomov, ktoré môžu byť ostré, pravouhlé alebo tupé.
Priebeh stopy má byť čo najprirodzenejší, prispôsobený terénu a má obsahovať zmeny
terénu. Terén môže pozostávať z lesa, lúk a polí, okrem toho môže zahŕňať prechody
cez cesty a ulice.
Kladač stopy ide celú stopu normálnym krokom, nesmie pri kladení stopy hrabať a ani
zostať stáť. Rozhodcovi má odovzdať presný plán stopy so všetkými potrebnými
informáciami ako poradie predmetov a výrazné body pre priebeh stopy.
Je povolený záznam GPS.

•

Nášľap: identifikačný predmet (maximálne veľkosť topánky, sú povolené aj kúsky
oblečenia tejto veľkosti) v ploche 30 m x 30 m. Základná línia tejto plochy je vľavo
a vpravo vyznačená.
Kladač stopy vojde do oblasti nášľapu z pravej alebo ľavej strany línie a odloží tam
identifikačný predmet, ktorý označuje vlastný nášľap (začiatok stopy). Po krátkom
pobudnutí ide kladač stopy normálnym krokom prikázaným smerom.

•

Predmety: 8 predmetov bežnej potreby kladača s dostatočným množstvom pachu,
maximálne veľkosti topánky, ktoré sa farbou výrazne neodlišujú od terénu.
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Predmety nesmú ležať vedľa stopy, ale sa musia položiť na stopu. Kladač stopy musí
zaznačiť miesto odloženia každého predmetu do náčrtu stopy. Okrem toho sú predmety
označené alebo dobre opísané.

•

Koniec stopy: kladač stopy, leží alebo sedí na konci stopy.
Kladač stopy sa dostaví minimálne 30 minút pred začiatkom stopy na koniec stopy.

•

Doba vypracovania: maximálne 45 minút vrátane nájdenia identifikačného predmetu.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká pripravený na vyhľadávanie za hranicou dohľadnosti, kým
je zavolaný. Pes pripravený na vyhľadávanie sa môže viesť voľne alebo na 10 metrov dlhej
vôdzke na retiazke alebo postroji. Ak pes označuje nálezkou, je nálezka psovi založená pred
začiatkom hľadania. Pred stopovaním, počas nasadenia a počas celého stopovania je zakázaný
akýkoľvek nátlak na psa.
Psovod sa u rozhodcu hlási so psom na vôdzke. Povolené spôsoby označenia predmetov sú
zodvihnutie a označenie, aj striedavo. Pri zodvihnutí môže pes zostať stáť, sedieť alebo ho
priniesť ku psovodovi. Označenie môže byť predvedené v ľahu, v sede alebo v stoji. Povolené
spôsoby označenia kladača stopy sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Rozhodca vysvetlí psovodovi oblasť nášľapu, za ktorým sa smie psovod voľne pohybovať.
Psovod prípadne odpúta psa z vôdzky a vyšle ho hľadať identifikačný predmet. Pes má
identifikačný predmet nájsť v priebehu troch minút, pričom psovod ho zvukovým a/alebo
posunkovým povelom smie podporiť. Po nájdení identifikačného predmetu psovod prípadne
pripúta svojho psa na vôdzku a nasadí ho na vypracovanie stopy.
Ak pes identifikačný predmet nenašiel, ale zachytil stopu, môže psovod svojho psa zastaviť
a pripútať ho na vôdzku alebo pri vyhľadávaní bez vôdzky na oznámenie rozhodcu samostatne
psa nasledovať.
Ak pes v rámci času na vypracovanie pre oblasť nášľapu (3 minúty) stopu nezachytil, môže sa
snažiť tím naďalej o zachytenie stopy na úkor celkového času, ale rozhodca môže hľadanie
prerušiť, keď pes zjavne odmieta pracovať alebo nie je schopný zložiť skúšku.
Pri vypracovávaní má pes sledovať stopu zanechanú kladačom stopy, pričom psovod má
dodržiavať odstup 10 m.
Rozhodca sleduje tím v primeranej vzdialenosti.
Psovodovi je povolené, aby stopu prerušil. Vyžiadané prestávky idú na úkor celkového času,
ktorý je k dispozícii.
Psovodovi je povolené, aby počas vypracovávania svojmu psovi očistil hlavu, oči a nos a dal
prípadne vodu.
Pri označení kladača stopy je zakázaná akákoľvek podpora zo strany psovoda a/alebo kladača
stopy. Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
osobu zreteľne a intenzívne označovať, až kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Označenie má
byť vykonané v okruhu až do maximálne 2 metrov okolo skrytej osoby.
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Časť stopa B končí odovzdaním nájdených predmetov, odhlásením psovoda a oznámením
vyhodnotenia rozhodcom.
Hodnotenie
Rozhodca hodnotí prácu v oblasti prehľadávania s označením identifikačného predmetu,
zachytenie a sledovanie stopy, označenie nájdených predmetov v chronologickom poradí
a samostatné označenie kladača stopy psom.
Pes má preukázať pozitívne správanie pri hľadaní a isté označovanie predmetov. Nepatrné
odbočenie od stopy nie je chybné, pokiaľ pes vie samostatne sledovať jej ďalší priebeh.
Prekročenie času pri nášľape znamená 0 bodov pre zachytenie stopy a identifikačný predmetu.
Každý nenájdený predmet alebo každý nie samostatne psom označený predmet sa hodnotí 0
bodmi.
Ak sa označenie kladača stopy vyvolá psovodom a/alebo kladačom stopy alebo sa pes vzdiali od
kladača stopy viac ako 2 metre, je označenie kladača stopy hodnotené 0 bodmi.
Každé obťažovanie kladača stopy psom adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Rozhodca môže prácu kedykoľvek prerušiť, ak je presvedčený, že pes nedokáže vlastnými silami
pokračovať v stope.
Pri nenájdení kladača stopy sa skúška nemôže zložiť.
Zranenie kladača stopy psom vedie k diskvalifikácii.
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Skúška záchranárskeho psa
v PLOŠNOM VYHĽADÁVANÍ
Rozdelenie:

STUPEŇ A

špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

Špeciálna pachová práca RH-FL A

RH-FL A

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Ovládateľnosť

kooperácia so psovodom, okamžité a cieľavedomé
vykonanie úloh so zachovaním motivácie pre hľadanie

30 bodov

Intenzita hľadania

snaha hľadať, správanie sa pri hľadaní, temperament,
motivácia, radosť z práce, kondícia

10 bodov

Pohyblivosť

spôsob pohybu, zvládanie ťažkostí

10 bodov

Samostatnosť

prejav vlastnej snahy pracovať

10 bodov

Taktika psovoda

nasadenie zvolenej taktiky,
prehľad psovoda počas celej špeciálnej pachovej práce

20 bodov

Označenia

2 osoby, každá maximálne 60 bodov,
odpočítanie prípadného falošného označenia

120 bodov

Všeobecné ustanovenia

•
•

Oblasť prehľadávania: 100 m x 200 m, otvorený a neprehľadný terén.
Skryté osoby: 2 osoby.
Psovi má byť umožnený zrakový a dotykový kontakt. Úkryty osôb majú ležať od seba
minimálne 10 m. Stanoviská skrytých osôb sa môžu meniť po každom psovi. Použité
úkryty sa môžu opätovne použiť.
Osoby musia zaujať svoju pozíciu 10 minút pred nasadením psa. Skryté osoby sú
asistentmi rozhodcu; musia ležať alebo sedieť a správať sa pokojne bez toho, aby
nejako pomáhali psovodovi a/alebo psovi.

•

Pomocníci: Do 15 minút pred začiatkom prvého hľadania sa musí oblasť prehľadávania
prejsť krížom viacerými osobami s jedným skúšobným psom.

•

Doba vypracovania: maximálne 15 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa.
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Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká pripravený na vyhľadávanie za hranicou dohľadnosti, kým
je zavolaný. Pes pripravený na vyhľadávanie môže mať na sebe záchranársku dečku a/alebo
retiazku. Rozhodca slovne opíše oblasť prehľadávania, ktorá je viditeľne ohraničená alebo jej
hranice sú jasne spoznateľné, a určí smer vyhľadávania na začiatku skúšky. Psovod sa smie
pohybovať len po stredovej línii, ktorá je označená každých 50 metrov. Psovodovi je umožnené,
aby bez bodového odrátania oblasť prehľadávania prehľadal najprv hrubým prehľadaním a aby
sa pustil vždy na konci stredovej línie ľubovoľne často v opačnom smere.
Pred začatím hľadania oznámi psovod rozhodcovi spôsob označenia psom. Povolené spôsoby
označenia sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Psovod vyšle psa hľadať. Keď sa pes zreteľne od neho vzdialil, dá rozhodca psovodovi
povolenie, aby opustil východisko. Pes má na pokyn psovoda prehľadať obe strany oblasti
prehľadávania do hĺbky. Občasné vybehnutie psa opačným smerom ako je smer vyhľadávania
nie je chybné. Spätné hľadanie, to znamená vrátenie sa psovoda, je však povolené, až keď
psovod dosiahol koniec oblasti prehľadávania.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má osobu
zreteľne a intenzívne označovať, až kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Označenie má byť
vykonané v okruhu do maximálne 2 metrov okolo skrytej osoby.
Po nájdení osoby pokračuje práca na pokyn rozhodcu tam, kde sa psovod pri hlásení označenia
nachádzal.
Časť plošné vyhľadávanie stupňa A končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
Hodnotenie
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa ako aj každé obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 40 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení jednej osoby sa skúška nemôže zložiť, maximálny dosiahnuteľný počet bodov je
potom 139 bodov.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
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Skúška záchranárskeho psa
v PLOŠNOM VYHĽADÁVANÍ
Rozdelenie:

STUPEŇ B

špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

Špeciálna pachová práca RH-FL B

RH-FL B

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Ovládateľnosť

kooperácia so psovodom, okamžité a cieľavedomé
vykonanie úloh so zachovaním motivácie pre hľadanie

20 bodov

Intenzita hľadania

snaha hľadať, správanie sa pri hľadaní, temperament,
motivácia, radosť z práce, kondícia

10 bodov

Pohyblivosť

spôsob pohybu, zvládanie ťažkostí

10 bodov

Samostatnosť

prejav vlastnej snahy pracovať

10 bodov

Taktika psovoda

zhodnotenie situácie,
kvalita zvolenej taktiky a jej vykonanie,
prehľad psovoda počas celej špeciálnej pachovej práce

30 bodov

Označenia

3 osoby, každá maximálne 40 bodov,
odpočítanie prípadného falošného označenia

120 bodov

Všeobecné ustanovenia

•

Oblasť prehľadávania: cca 35 000 – 40 000 m², minimálne 50% neprehľadného terénu
alebo budova.

•

Skryté osoby: 3 osoby.
Psovi môže byť umožnený zrakový a/alebo dotykový kontakt, avšak sú povolené aj pre
oblasť typické úkryty ako napr. vysoké posedy, ktoré pes nie je schopný vidieť alebo
dosiahnuť. Úkryty osôb majú ležať od seba minimálne 10 m. Úkryty sú povolené do
dvojmetrovej výšky. Stanoviská skrytých osôb sa môžu meniť po každom psovi.
Použité úkryty sa môžu opätovne použiť.
Osoby musia zaujať svoju pozíciu 15 minút pred nasadením psa. Skryté osoby sú
asistentmi rozhodcu; musia ležať alebo sedieť a správať sa pokojne bez toho, aby
nejako pomáhali psovodovi a/alebo psovi.

•

Pomocníci: Oblasť prehľadávania sa musí každý skúšobný deň do 15 minút pred
začiatkom prvého hľadania prejsť krížom viacerými osobami s jedným skúšobným
psom.
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•

Doba vypracovania: maximálne 30 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká pripravený na vyhľadávanie za hranicou dohľadnosti, kým
je zavolaný. Pes pripravený na vyhľadávanie môže mať na sebe záchranársku dečku a/alebo
retiazku. Psovod obdrží náčrt alebo mapu ako opis prostredia. Oblasť prehľadávania je viditeľne
ohraničená alebo jej hranice sú jasne spoznateľné. Rozhodca môže uzavrieť jednu stranu línie,
aby ju psovod neprekročil.
Pred začatím hľadania oznámi psovod rozhodcovi spôsob označenia psom. Povolené spôsoby
označenia sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Taktika hľadania je ponechaná na psovoda a musí ju oznámiť rozhodcovi pred začiatkom
hľadania. O prípadných zmenách počas práce musí byť rozhodca stále informovaný, v tomto
prípade čas hľadania plynie ďalej.
Čas hľadania začína po psovodovom oznámení taktiky s prvým nasadením psa.
Pes má na pokyn psovoda prehľadať obe strany oblasti prehľadávania do hĺbky. Občasné
vybehnutie psa opačným smerom ako je smer vyhľadávania nie je chybné. Spätné hľadanie je
povolené.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má osobu
zreteľne a intenzívne označovať, až kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Označenie má byť
vykonané v okruhu do maximálne 2 metrov okolo skrytej osoby, prípadne pri výškových
úkrytoch zreteľne v oblasti pachu.
Po nájdení osoby pokračuje práca na pokyn rozhodcu tam, kde sa psovod pri hlásení označenia
nachádzal.
Časť plošné vyhľadávanie stupňa B končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
Hodnotenie
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa ako aj každé obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 40 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení jednej osoby sa skúška nemôže zložiť, maximálny dosiahnuteľný počet bodov je
potom 139 bodov.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
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Skúška záchranárskeho psa
vo VYHĽADÁVANÍ V RUINÁCH
Rozdelenie:

STUPEŇ A

špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

RH-T A

Špeciálna pachová práca RH-T A

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Ovládateľnosť

kooperácia so psovodom, okamžité a cieľavedomé
Vykonanie úloh so zachovaním motivácie pre hľadanie

20 bodov

Intenzita hľadania

snaha hľadať, správanie sa pri hľadaní, temperament,
motivácia, radosť z práce, kondícia

10 bodov

Pohyblivosť

spôsob pohybu, pohyb ruinami, zvládanie ťažkostí

10 bodov

Samostatnosť

prejav vlastnej snahy pracovať

10 bodov

Taktika psovoda

zhodnotenie situácie,
kvalita zvolenej taktiky a jej vykonanie,
prehľad psovoda počas celej špeciálnej pachovej práce

30 bodov

Označenia

2 osoby, každá maximálne 60 bodov,
odpočítanie prípadného falošného označenia

120 bodov

Všeobecné ustanovenia

•

Oblasť prehľadávania: zničený alebo čiastočne zničený objekt,
môže pozostávať z rôzneho stavebného materiálu,
minimálne 800 – 1 000 m²,
rozdelený na jedno alebo viac podlaží.
Priestor ruín, stupeň A, musí mať tmavé alebo duté priestory a hĺbkové úkryty s hĺbkou
cca 1 m. Nie je povolené prehľadávať len budovy, ale do oblasti prehľadávania sa
môžu zahrnúť jednotlivé miestnosti.
Psovod a rozhodca musia byť schopný vidieť do oblasti prehľadávania.

•

Skryté osoby: 2 osoby, ukryté.
Pes nesmie mať žiadny zrakový a/alebo dotykový kontakt, zakrytie má byť tak
nenápadné, ako je možné. Vzdialenosť medzi skrytými osobami musí umožňovať jasné
označenie. Použité úkryty sa môžu použiť opätovne, pri výmene úkrytov sa však musí
vylúčiť nebezpečenstvo chybného označenia. Použité úkryty musia zostať otvorené,
keď sú neobsadené.
Skryté osoby musia zaujať svoju pozíciu 15 minút pred nasadením psa. Musia byť
dodržané potrebné bezpečnostné pravidlá. Skryté osoby sú asistentmi rozhodcu a musia
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sa pokojne správať bez toho, aby nejako pomáhali psovodovi a/alebo psovi. Označené
skryté osoby musí pomocník na pokyn rozhodcu vybrať z úkrytu.

•

Rozptýlenie: tlejúci oheň, zvuky motora, údery kladiva, bubnovanie, zvukový nosič,
atď.

•

Pomocníci: Do 15 minút pred začiatkom prvého hľadania sa musí oblasť prehľadávania
prejsť krížom jednou alebo viacerými osobami s jedným skúšobným psom,
bezprostredne pred nasadením a počas práce psa sa krížom po oblasti prehľadávania
pohybujú dvaja pomocníci bez psa.

•

Doba vypracovania: maximálne 20 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká za hranicou dohľadnosti, kým je zavolaný. Psovod obdrží
náčrt ako opis prostredia. Oblasť prehľadávania je viditeľne ohraničená alebo jej hranice sú jasne
spoznateľné. Taktika hľadania je ponechaná na psovoda, ktorý ju musí oznámiť rozhodcovi pred
začiatkom hľadania. O prípadných zmenách počas práce musí byť rozhodca stále informovaný,
v tomto prípade čas hľadania plynie ďalej.
Pred začatím hľadania oznámi psovod rozhodcovi spôsob označenia psom. Povolené spôsoby
označenia sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Pes pripravený na vyhľadávanie je nasadený bez záchranárskej dečky a obojka na mieste, ktoré
sa psovodovi zdá ako správne. Výhradne pri označovaní nálezkou je obojok, ktorý má
samorozopínací mechanizmus chrániaci pred zraneniami, povolený na upevnenie nálezky. Pes
má na pokyn svojho psovoda prehľadať terén. Psovod smie vstúpiť do priestoru ruín, keď to
rozhodca nariadi.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
označovať zreteľne, intenzívne a určujúc smer miesta, odkiaľ nasal pach/miesta označenia, až
kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Psovod musí jednoznačne ukázať, kde pes vníma
ohnisko pachu.
Na pokyn rozhodcu práca pokračuje. Psovod smie vyslať svojho psa hľadať ďalej jednorázovo
z miesta, kde stojí. Vyslanie je možné priamo z miesta nálezu alebo z okraja ruín. Psovod potom
opustí miesto ruín.
Časť vyhľadávanie v ruinách stupňa A končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
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Hodnotenie
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa adekvátne znižujú bodové hodnotenie. Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je
chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 40 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení jednej osoby sa skúška nemôže zložiť, maximálny dosiahnuteľný počet bodov je
potom 139 bodov.
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Skúška záchranárskeho psa
vo VYHĽADÁVANÍ V RUINÁCH
Rozdelenie:

STUPEŇ B

špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

RH-T B

Špeciálna pachová práca RH-T B

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Ovládateľnosť

kooperácia so psovodom, okamžité a cieľavedomé
vykonanie úloh so zachovaním motivácie pre hľadanie

20 bodov

Intenzita hľadania

snaha hľadať, správanie sa pri hľadaní, temperament,
motivácia, radosť z práce, kondícia

10 bodov

Pohyblivosť

spôsob pohybu, pohyb ruinami, zvládanie ťažkostí

10 bodov

Samostatnosť

prejav vlastnej snahy pracovať

10 bodov

Taktika psovoda

zhodnotenie situácie,
kvalita zvolenej taktiky a jej vykonanie,
prehľad psovoda počas celej špeciálnej pachovej práce

30 bodov

Označenia

3 osoby, každá maximálne 40 bodov,
odpočítanie prípadného chybného označenia

120 bodov

Všeobecné ustanovenia

•

Oblasť prehľadávania: zničený alebo čiastočne zničený objekt,
môže pozostávať z rôzneho stavebného materiálu,
minimálne 1 200 – 1 500 m²,
rozdelený na jedno alebo viac podlaží.
Priestor ruín, stupeň B, musí mať minimálne 6 úkrytov, z toho minimálne 2 tmavé
miestnosti alebo duté priestory, minimálne 2 hĺbkové úkryty s hĺbkou cca 2 m alebo
minimálne 2 výškové úkryty v minimálnej výške 2 m. Ruiny musia obsahovať
minimálne 2 varianty úkrytov. Nie je povolené prehľadávať len budovy, ale do oblasti
prehľadávania sa môžu zahrnúť jednotlivé miestnosti.

•

Skryté osoby: 3 osoby, ukryté.
Pes nesmie mať žiadny zrakový a/alebo dotykový kontakt, zakrytie má byť tak
nenápadné, ako je možné. Vzdialenosť medzi skrytými osobami musí umožňovať jasné
označenie. Použité úkryty sa môžu použiť opätovne, pri výmene úkrytov sa však musí
vylúčiť nebezpečenstvo chybného označenia. Použité úkryty musia zostať otvorené,
keď sú neobsadené.
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Skryté osoby musia zaujať svoju pozíciu 15 minút pred nasadením psa. Musia byť
dodržané potrebné bezpečnostné pravidlá. Skryté osoby sú asistentmi rozhodcu a musia
sa pokojne správať bez toho, aby nejako pomáhali psovodovi a/alebo psovi. Označené
skryté osoby sa nemusia nutne vybrať z úkrytu. V prípade, že rozhodca dá pokyn na
vyprostenie nájdených osôb, urobí tak pomocník.

•

Rozptýlenie: tlejúci oheň, zvuky motora, údery kladiva, bubnovanie, zvukový nosič,
atď.

•

Pomocníci: Do 15 minút pred začiatkom prvého hľadania sa musí oblasť prehľadávania
prejsť krížom viacerými osobami s jedným skúšobným psom, bezprostredne pred
nasadením a počas práce psa sa krížom po oblasti prehľadávania pohybujú viacerí
pomocníci bez psa.

•

Doba vypracovania: maximálne 30 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa.

Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Účastník skúšok so svojím psom čaká za hranicou dohľadnosti, kým je zavolaný. Psovod obdrží
náčrt ako opis prostredia. Oblasť prehľadávania je viditeľne ohraničená alebo jej hranice sú jasne
spoznateľné. Taktika hľadania je ponechaná na psovoda, ktorý ju musí oznámiť rozhodcovi pred
začiatkom hľadania. O prípadných zmenách počas práce musí byť rozhodca stále informovaný,
v tomto prípade čas hľadania plynie ďalej.
Pred začatím hľadania oznámi psovod rozhodcovi spôsob označenia psom. Povolené spôsoby
označenia sú vyštekanie, označenie nálezkou alebo voľný spôsob.
Pes pripravený na vyhľadávanie je nasadený bez záchranárskej dečky a obojka na mieste, ktoré
sa psovodovi zdá ako správne. Výhradne pri označovaní nálezkou je obojok, ktorý má
samorozopínací mechanizmus chrániaci pred zraneniami, povolený na upevnenie nálezky. Pes
má na pokyn svojho psovoda prehľadať terén. Psovod smie vstúpiť do priestoru ruín, keď to
rozhodca nariadi.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
označovať zreteľne, intenzívne a určujúc smer miesta, odkiaľ nasal pach/miesta označenia, až
kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Psovod musí jednoznačne ukázať, kde pes vníma
ohnisko pachu.
Na pokyn rozhodcu práca pokračuje. Psovod smie vyslať svojho psa hľadať ďalej jednorázovo
z miesta, kde stojí. Vyslanie je možné priamo z miesta nálezu alebo z okraja ruín. Psovod potom
opustí miesto ruín.
Časť vyhľadávanie v ruinách stupňa B končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
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Hodnotenie
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa adekvátne znižujú bodové hodnotenie. Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je
chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 40 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení jednej osoby sa skúška nemôže zložiť, maximálny dosiahnuteľný počet bodov je
potom 139 bodov.
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Poslušnosť a obratnosť pre RH-F, FL, T
Záchranárske psy - stopár

Časť B
RH-F

AaB

- plošné vyhľadávanie

RH-FL A a B

- vyhľadávanie v ruinách

RH-T

AaB

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Cvik č. 2:

Polohy psa na diaľku s privolaním

10 bodov

Cvik č. 3:

Aport voľný

10 bodov

Cvik č. 4:

Pohyblivá kladina na sudoch

10 bodov

Cvik č. 5:

Rebrík

10 bodov

Cvik č. 6:

Tunel

10 bodov

Cvik č. 7:

Ovládateľnosť na diaľku

10 bodov

Cvik č. 8:

Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Cvik č. 9:

Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

20 bodov

Všeobecné ustanovenia:
Nahlásenie a odhlásenie u rozhodcu sa vykonáva na vôdzke v základnom postoji. Povolená je len
vôdzka a retiazka. Výber povelov pre vykonanie cvičenia je prenechaný psovodovi, musí to však
byť jeden krátky zvukový povel. Meno psa v spojení s jedným povelom sa pokladá za jeden
zvukový povel. Posunkové povely sa dovoľujú, pokiaľ sú výslovne povolené. Ak potrebuje pes
pre vykonanie cvičenia druhý povel, zníži to cvičenie o dve známky.
Pes musí cvičenia vykonávať s radosťou a rýchlo. Každé cvičenie začína a končí základným
postojom. Fázy medzi jednotlivými cvičeniami sa do hodnotenia nepočítajú. Motivovanie psa
medzi jednotlivými cvičeniami ako aj chválenie psa po ukončení cvičenia je dovolené. Pred
začiatkom nasledujúceho cvičenia sa zaujíma nový základný postoj.
V základnom postoji pes sedí tesne a priamo na ľavej strane psovoda tak, aby lopatka psa bola na
úrovni nohy psovoda. Pri privolaní psa z predsadnutia do polohy k nohe môže pes zaujať polohu
v sede priamo alebo tesne psovoda obehnúť.
Každé cvičenie začína na pokyn rozhodcu.
Poradie, v ktorom sú cvičenia 1 – 8 tímom predvedené, sa vylosuje bezprostredne pred
začiatkom práce. Po vylosovaní sa pes odpúta z vôdzky.
Dva výstrely (kaliber 6 – 9 mm) sa musia vystreliť počas ovládateľnosti bez vôdzky. Pes sa má
správať voči výstrelom ľahostajne. Ak pes preukáže strach zo streľby, je diskvalifikovaný. Ak je
pes na výstrel agresívny, je to hodnotené ako podmienečná chyba, ak je ešte pes psovodom
ovládateľný. Plný počet bodov môže získať len pes, ktorý je voči streľbe ľahostajný.
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Vykonávacie ustanovenia:
1. Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti bez vôdzky načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku
smie rozhodca zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď
stanoviť pre všetkých skúšaných.
Skupinka musí pozostávať minimálne zo štyroch osôb vrátane 2. psovoda, pričom musia byť
v skupinke dve osoby so psom na vôdzke (pes a sučka). Skupinka sa pohybuje v kruhu v smere
hodinových ručičiek.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Zo základného postoja ide tím normálnym krokom proti smeru hodinových ručičiek zvonka
blízko popri skupinke tak, že sa skúšaný pes stretne priamo s každým psom vedeným v skupinke.
Tím raz zastaví, pričom sa skupinka pohybuje ďalej a minimálne jedna osoba prejde okolo tímu.
Potom vedie psovod svojho psa skupinkou normálnym krokom s obratom v tvare osmičky,
zastaví v strede a jeho pes zaujme samostatne základný postoj. Následne tím opustí skupinku
normálnym krokom a tento cvik skončí v základnom postoji.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
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2. Polohy psa na diaľku s privolaním

10 bodov

Podmienky cviku:
Povolené povely:
Jeden krátky zvukový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie dať vždy raz pri vykročení a pri
zaujatí základného postoja;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel pre každé privolanie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na posadenie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na zaľahnutie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na postavenie.
Vykonanie cviku:
Psovod ide zo základného postoja navoľno so svojím psom priamym smerom. Po cca 10 – 15
krokoch si pes musí na zvukový a/alebo posunkový povel na „posadenie“ ihneď sadnúť bez
toho, aby psovod prerušil svoju chôdzu alebo sa otočil. Po ďalších cca 40 krokoch v priamom
smere zostáva psovod stáť a otočí sa k svojmu pokojne sediacemu psovi. Psovod na pokyn
rozhodcu privolá svojho psa zvukovým a/alebo posunkovým povelom. Len čo pes rýchlo
a s radosťou prekonal asi polovicu vzdialenosti, dá psovod zvukový a/alebo posunkový povel na
„zaľahnutie“, na ktorý si musí pes bezodkladne ľahnúť. Na nový pokyn rozhodcu sa musí pes na
zvukový a/alebo posunkový povel na „postavenie“ postaviť. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod
privolá svojho psa zvukovým povelom na „privolanie“ a/alebo posunkom. Pes musí pribehnúť
rýchlo s radosťou a tesne si predsadnúť. Na zvukový alebo posunkový povel pes zaujme
základný postoj.
Hodnotenie:
Chyby v prevedení, pomalé, nepokojné alebo príliš neskoré posadenie, zaľahnutie, postavenie,
príliš pomalé pribehnutie a predsadnutie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Keď pes zaujme namiesto požadovanej pozície nejakú inú, odpočítajú sa zakaždým 2 body.
3. Aport voľný

10 bodov

Podmienky cviku:
Psovodov predmet bežnej potreby, ktorý má pri sebe počas celej tejto časti skúšky.
Povolené povely:
Vždy jeden buď zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“ a „zaujatie základného
postoja“;
jeden zvukový povel na „odovzdanie“.
Vykonanie cviku:
Psovod odhodí zo základného postoja predmet bežnej potreby na vzdialenosť 10 krokov.
Zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“ sa smie vydať až vtedy, keď predmet pokojne
leží. Pes sediaci vedľa svojho psovoda musí na zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“
rýchlo pribehnúť k predmetu, okamžite ho zodvihnúť a priniesť svojmu psovodovi. Pes si musí
sadnúť tesne pred svojho psovoda a držať predmet tak dlho, kým mu ho psovod po krátkej
prestávke neodoberie zvukovým povelom na „odovzdanie“. Na zvukový alebo posunkový povel
musí pes zaujať základný postoj.
Psovod nesmie počas celého cvičenia opustiť svoje stanovisko.
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Hodnotenie:
Príliš krátke odhodenie predmetu bežnej potreby a pomáhanie psovoda bez zmeny stanoviska,
takisto chyby v základnom postoji, pomalé odbehnutie, chyby pri vyzdvihnutí, pomalé
pribehnutie, pustenie predmetu bežnej potreby, hranie sa s predmetom bežnej potreby alebo jeho
prežúvanie, stoj rozkročný psovoda, chyby pri predsadnutí a ukončení adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
Ak opustí psovod svoje stanovisko pred ukončením, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Ak pes predmet neprinesie, cvik je hodnotením 0 bodmi.
4. Pohyblivá kladina na sudoch

10 bodov

Podmienky cviku:
Prekážka:
Prekážka musí byť pohyblivá minimálne 20 cm.

•
•
•

Drevená doska: dĺžka cca 4 m, šírka cca 0,30 m, výška cca 0,04 m.
2 rovnako veľké sudy: priemer cca 0,40 m.
Zaistenie dosky v pozdĺžnom smere k obmedzeniu pohyblivosti na 0,20 m.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „vyskočenie“;
jeden zvukový povel na „zastavenie“;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na každé „pokračovanie v chôdzi“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od prekážky
základný postoj. Na zvukový a/alebo posunkový povel na „vyskočenie“ musí pes vyskočiť na
drevenú dosku a na zvukový povel na „zastavenie“ ihneď zastaviť v smere pohybu. Na pokyn
rozhodcu ide psovod ku svojmu psovi, dá mu zvukový alebo posunkový povel na „pokračovanie
v chôdzi“ a ide so psom až na koniec prekážky, kde pes samostatne zastaví. Na pokyn rozhodcu
dá psovod svojmu psovi zvukový alebo posunkový povel na „pokračovanie v chôdzi“ a ide
niekoľko krokov za prekážku. Tam zastaví a jeho pes samostatne zaujme základný postoj.
Pes sa musí prejsť celou dĺžkou dosky bez toho, aby prejavil strach alebo chcel zoskočiť.
Hodnotenie:
Váhavé vyskočenie, neistá chôdza, chyby pri zastavení alebo zoskočení adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
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5. Rebrík

10 bodov

Podmienky cviku:
Prekážka: nehybný drevený rebrík, vodorovný, s nábehom

•
•
•

Rebrík: dĺžka cca 4 m, šírka cca 0,50 m, odstup priečok 0,30 m, šírka priečok 0,05m.
2 podpery: výška cca 0,50 m.
Nábeh: dĺžka 1,20 m, šírka 0,50 m, priečne priečky ako pomocné schodíky sú dovolené.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „prejdenie rebríka“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od prekážky
základný postoj. Na zvukový a/alebo posunkový povel ide pes cez nábeh na rebrík a prejde po
ňom samostatne až po poslednú priečku a tam zastane. Psovod ide vedľa cvičiaceho psa na
prekážke, len čo pes dosiahne prednými labkami prvú priečku, ale psovod sa nesmie dotknúť psa
alebo prekážky. Psovod na konci rebríka zloží psa a zvukovým alebo posunkovým povelom
zaujme základný postoj.
Hodnotenie:
Váhavé alebo unáhlené vystúpenie, neisté prejdenie rebríka, jednotlivé kroky na okrajových
latkách alebo nedosiahnutie konca rebríka adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak využíva pes pre veľkú časť rebríka okrajové latky, ukazuje veľmi neistú chôdzu, padá medzi
priečkami alebo vyžaduje pomoc svojho psovoda, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Ak pes zoskočí, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
6. Tunel

10 bodov

Podmienky cviku:
Prekážka:



Vchod nehybný, výška 0,50 m, dĺžka 3 m.



Upevnená rúra na plazenie: mäkký materiál, dĺžka 3 m.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „prejdenie“;
jeden zvukový povel na „zastavenie“;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od prekážky
základný postoj. Na zvukový a/alebo posunkový povel na „prejdenie“ musí pes prejsť
prekážkou. Potom čo pes prekážku opustí, musí na zvukový povel na „zastavenie“ zastaviť. Na
pokyn rozhodcu sa psovod poberie k svojmu psovi a uvedie ho zvukovým alebo posunkovým
povelom na „zaujatie základného postoja“ do základného postoja.
Hodnotenie:
Váhavé vojdenie dovnútra a prejdenie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak pes tunel neopustí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
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7. Ovládateľnosť na diaľku

10 bodov

Podmienky cviku:
Pomôcky:

•
•
•

1 označenie štartovacej pozície.
1 označenie pre stredný bod.
3 výrazné body vo vzdialenosti 40 m
plochy cca 1 m x 1 m, výška maximálne 0,60 m (paleta, stôl alebo niečo podobné).

•

6 lósov, ktoré graficky znázorňujú poradie výrazných bodov

Povolené povely:
Jeden zvukový a posunkový povel na „vybehnutie k strednému bodu“;
jeden zvukový povel na zastavenie;
vždy jeden zvukový a posunkový povel na vybehnutie ku každému z troch výrazných bodov;
vždy jeden zvukový povel na vyjdenie/vyskočenie/zastavenie na každom z troch výrazných
bodov;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na privolanie;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na základný postoj.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom cviku si psovod vylosuje poradie, v ktorom bude pes obiehať výrazné body.
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom na štartovacej pozícii základný postoj. Na
pokyn rozhodcu vyšle psovod psa bez toho, aby zmenil svoje stanovisko, zvukovým
a posunkovým povelom na „vybehnutie k bodu“ k jasne označenému bodu ležiacom vo
vzdialenosti cca 20 m. Keď pes tento bod dosiahne, dostane zvukový povel na „zastavenie“. Na
ďalší pokyn rozhodcu vyšle psovod svojho psa bez toho, aby zmenil svoje stanovisko, zvukovým
a posunkovým povelom na „vybehnutie k označenému bodu“ k prvému určenému bodu. Na
zvukový povel na „vyjdenie a zastavenie“ musí pes na tento bod vyjsť a tam zastaviť. Psovod
potom vyšle svojho psa zvukovým a posunkovým povelom k ďalšiemu bodu, na ktorý rovnako
na zvukový povel vyskočí a zotrvá tam. To isté platí pre tretí určený bod.
Od tretieho bodu sa pes zvukovým alebo posunkovým povelom na „privolanie“ privolá
k psovodovi a sadne si tesne pred neho. Na zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie
základného postoja“ pes zaujme základný postoj.
Hodnotenie:
Váhavé vybehnutie k prvej značke alebo k jednému určenému bodu, veľký odklon od ideálnej
línie, zmena tempa, váhavé vyjdenie na značku alebo samostatné opustenie určeného cieľového
bodu, pomoc psovoda ako viacnásobné povely alebo chyby v ukončení cviku adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak sa vylosované poradie výrazných bodov nedodrží alebo psovod opustí svoje stanovisko,
hodnotí sa cvik známkou chybne.
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8. Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Štartovacia pozícia: pes sa sme zodvihnúť zo zeme alebo z iného vyvýšeného miesta.
Pomocník.

Povolené povely:
Vždy jeden buď zvukový alebo posunkový povel na štartovaciu pozíciu, „privolanie“ a „zaujatie
základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja smie dať psovod jeden zvukový alebo posunkový povel na zaujatie
štartovacej pozície, ktorá uľahčí zodvihnutie psa.
Psovod nesie svojho psa 10 m rovno a odovzdá ho druhej osobe. Zatiaľ čo psovod zostáva stáť,
nesie druhá osoba psa ďalších 10 m a potom ho položí na zem. Pes tam musí zostať, až na pokyn
rozhodcu psovod privolá svojho psa zvukovým alebo posunkovým povelom. Pes musí rýchlo
a s radosťou prísť a sadnúť si tesne pred psovoda. Na zvukový alebo posunkový povel pes
zaujme základný postoj
Pes nesmie preukázať agresivitu voči svojmu psovodovi ani voči pomocnej osobe.
Pri nesení musí byť pes schopný voľne hýbať chvostom.
Hodnotenie:
Ak sa pes preukáže nekooperatívny, je pri nesení nepokojný, trocha vrčí alebo odíde preč pri
zložení, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak pes vyskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Nadmerná plachosť a agresivita voči psovodovi alebo pomocnej osobe vedie k diskvalifikácii.
9. Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

20 bodov

Podmienky cviku:
Dve označené miesta pre psa a sučku.
Povolené povely:
Jeden zvukový alebo posunkový povel na „odloženie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom práce druhého psa zaujme psovod so svojím navoľno nasledujúcim psom
základný postoj na mieste určenom rozhodcom. Na pokyn rozhodcu odloží psovod svojho psa
zvukovým alebo posunkovým povelom na „odloženie“, a síce bez toho, aby pri ňom nechal
nejaký predmet. Teraz ide psovod na druhé minimálne 40 krokov vzdialené rozhodcom určené
miesto a zostane pokojne stáť otočený k psovi. Pes musí pokojne ležať bez pôsobenia psovoda,
zatiaľ čo druhý pes vykonáva cvičenia 1 až 8.
Počas ovládateľnosti bez vôdzky druhého psa ide psovod samostatne do skupinky a následne sa
vráti na svoje pôvodné miesto.
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Na pokyn rozhodcu ide psovod k svojmu psovi a postaví sa na jeho pravú stranu. Na ďalší pokyn
rozhodcu dá psovod zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“. Pes si musí rýchlo
a priamo sadnúť.
Hodnotenie:
Nepokojné ležanie psa, prípadne príliš skoré postavenie/posadenie sa alebo vyjdenie v ústrety
psa pri vyzdvihnutí, nepokojné správanie psovoda ako aj iná skrývaná pomoc adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes nezaujme ležiacu pozíciu, ale stojí alebo sedí, ale zostane na mieste odloženia, je cvik
hodnotený známkou chybne. Ak pes opustí miesto odloženia po skončení štvrtého cviku druhého
psa o viac ako 3 metre, nasleduje dielčie hodnotenie.
Ak sa pes vzdiali z miesta odloženia pred ukončením štvrtého cviku o viac ako 3 metre, je cvik
hodnotený 0 bodmi.
Časť poslušnosť a obratnosť končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
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Skúška záchranárskeho psa
LAVINÁRA
Rozdelenie:

STUPEŇ A
špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

RH-L A

Špeciálna pachová práca RH-L A

Časť A

Špeciálna pachová práca pozostáva z dielčich cvičení vyhľadávanie psom a technické stanovenie
polohy s „pípačkou“.
Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Ovládateľnosť

kooperácia so psovodom, okamžité a cieľavedomé
vykonanie úloh so zachovaním motivácie pre hľadanie

20 bodov

Intenzita hľadania

snaha hľadať, správanie sa pri hľadaní, temperament,
motivácia, radosť z práce, kondícia

10 bodov

Pohyblivosť

spôsob pohybu, pohyb v snehu, zvládanie ťažkostí

10 bodov

Samostatnosť

prejav vlastnej snahy pracovať

10 bodov

Taktika psovoda

zhodnotenie situácie,
kvalita zvolenej taktiky a jej vykonanie,
prehľad psovoda počas celej špeciálnej pachovej práce

10 bodov

Označenia

2 osoby, každá maximálne 60 bodov,
odpočítanie prípadného falošného označenia

Práca s „pípačkou“

zaobchádzanie psovoda s „pípačkou“
nájdenie vysielača

120 bodov
20 bodov

Všeobecné ustanovenia
Vyhľadávanie psom:

•

Oblasť prehľadávania: snehová plocha, minimálne 8 000 m².
Pre lepšiu kontrolu je oblasť prehľadávania zreteľne ohraničená vlajkami.

•

Skryté osoby: 2 osoby, zahrabané v maximálnej hĺbke 1 m.
Psovi nesmie byť umožnený zrakový a/alebo dotykový kontakt, zakrytie má byť tak
nenápadné, ako je možné. Vzdialenosť medzi skrytými osobami musí umožňovať jasné
označenie. Použité úkryty sa môžu použiť opätovne, pri výmene úkrytov sa však musí
vylúčiť nebezpečenstvo chybného označenia. Použité úkryty musia zostať otvorené,
keď sú neobsadené. Skrývaná osoba nesmie bezprostredne pred svojím umiestnením
spolupracovať na prípravných prácach na snehovom úkryte.
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Skryté osoby musia zaujať svoju pozíciu minimálne 20 minút pred nasadením psa.
Musia byť dodržané potrebné bezpečnostné opatrenia. Skryté osoby sú asistentom
rozhodcu a musia sa pokojne správať bez toho, aby nejako pomáhali psovodovi a/alebo
psovi.

•

Pomocníci: bezprostredne pred nasadením a počas práce psa sa musí oblasť
prehľadávania prejsť krížom minimálne tromi osobami alebo lyžiarmi bez psa.

•

Doba vypracovania: maximálne 15 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa. Čas sa počas záchrany prvej skrytej osoby
preruší.

Technické stanovenie polohy:

•
•
•

Snehová plocha, 10 m x 10 m, zreteľne označená.
1 „pípačka“ ako vysielač.
1 „pípačka“ ako prijímač.
Psovod pri hlásení oznámi, či využije vlastný prístroj alebo prístroj usporiadateľa.

Povolené povely
Vyhľadávanie psom:
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Vyhľadávanie psom:
Účastník skúšok so svojím psom čaká za hranicou dohľadnosti a počuteľnosti, kým je zavolaný.
Psovod môže vyhľadávanie vykonať na lyžiach alebo snežniciach.
Psovod obdrží opis prostredia a zadanie úlohy v reči usporiadateľa alebo na požiadanie
v angličtine alebo nemčine. Oblasť prehľadávania sa slovne opíše. Taktika hľadania je
ponechaná na psovoda a musí ju oznámiť rozhodcovi pred začiatkom hľadania. O prípadných
zmenách počas práce musí byť rozhodca stále informovaný, v tomto prípade čas hľadania plynie
ďalej.
Pes je nasadený na mieste, ktoré sa psovodovi zdá ako správne. Pes má na pokyn svojho psovoda
prehľadať terén. Psovod smie opustiť východisko, až keď sa pes vzdiali na viac ako 30 metrov
alebo keď pes označuje a rozhodca to nariadi.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
označovať zreteľne a intenzívne, viditeľne alebo počuteľne miesto, odkiaľ nasal pach/miesto
označenia, kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Psovod musí jednoznačne ukázať, kde pes
vníma ohnisko pachu. Psovod označí miesto nálezu a na pokyn rozhodcu vyhrabe skrytú osobu.
Na pokyn rozhodcu práca pokračuje ďalej.
Časť vyhľadávanie v lavíne stupňa A končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
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Technické stanovenie polohy:
Psovod má počas maximálne piatich minút nájsť v označenej oblasti v cca 0,30 m hĺbke
zahrabanú „pípačku“, vyhrabať ju a ukázať rozhodcovi. Taktika je ponechaná na psovoda.
Hodnotenie
Vyhľadávanie psom:
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa ako aj každé obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 40 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení jednej osoby sa skúška nemôže zložiť, maximálny dosiahnuteľný počet bodov je
potom 139 bodov.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
Technické stanovenie polohy:
Prekročenie času znamená hodnotenie cviku 0 bodmi.
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Skúška záchranárskeho psa
LAVINÁRA
Rozdelenie:

STUPEŇ B
špeciálna pachová práca

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

RH-L B

Špeciálna pachová práca RH-L B

Časť A

Špeciálna pachová práca pozostáva z dielčich cvičení vyhľadávanie psom a technické stanovenie
polohy s „pípačkou“.
Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Ovládateľnosť

kooperácia so psovodom, okamžité a cieľavedomé
vykonanie úloh so zachovaním motivácie pre hľadanie

20 bodov

Intenzita hľadania

snaha hľadať, správanie sa pri hľadaní, temperament,
motivácia, radosť z práce, kondícia

10 bodov

Pohyblivosť

spôsob pohybu, pohyb v snehu, zvládanie ťažkostí

10 bodov

Samostatnosť

prejav vlastnej snahy pracovať

10 bodov

Taktika psovoda

zhodnotenie situácie,
kvalita zvolenej taktiky a jej vykonanie,
prehľad psovoda počas celej špeciálnej pachovej práce

10 bodov

Označenia

3 osoby, každá maximálne 40 bodov,
odpočítanie prípadného falošného označenia

Práca s „pípačkou“

zaobchádzanie psovoda s „pípačkou“
nájdenie vysielača

120 bodov
20 bodov

Všeobecné ustanovenia
Vyhľadávanie psom:

•

Oblasť prehľadávania: snehová plocha, minimálne 12 000 m².
Pre lepšiu kontrolu je oblasť prehľadávania zreteľne ohraničená vlajkami.

•

Skryté osoby: 3 osoby, zahrabané v hĺbke cca 2 m.
Psovi nesmie byť umožnený zrakový a/alebo dotykový kontakt, zakrytie má byť tak
nenápadné, ako je možné. Vzdialenosť medzi skrytými osobami musí umožňovať jasné
označenie. Použité úkryty sa môžu použiť opätovne, pri výmene úkrytov sa však musí
vylúčiť nebezpečenstvo chybného označenia. Použité úkryty musia zostať otvorené,
keď sú neobsadené. Skrývaná osoba nesmie bezprostredne pred svojím umiestnením
spolupracovať na prípravných prácach na snehovom úkryte.
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Skryté osoby musia zaujať svoju pozíciu minimálne 20 minút pred nasadením psa.
Musia byť dodržané potrebné bezpečnostné opatrenia. Skryté osoby sú asistentom
rozhodcu a musia sa pokojne správať bez toho, aby nejako pomáhali psovodovi a/alebo
psovi. Označené osoby sú na pokyn rozhodcu vyhrabané pomocníkom.

•

Pomocníci: Do 15 minút pred začiatkom hľadania sa musí oblasť prehľadávania prejsť
krížom tromi osobami alebo lyžiarmi s jedným skúšobným psom, bezprostredne pred
nasadením a počas práce psa sa krížom po oblasti prehľadávania pohybujú minimálne
tri osoby alebo lyžiari bez psa.

•

Doba vypracovania: maximálne 30 minút.
Čas hľadania začína prvým nasadením psa.

Technické stanovenie polohy:

•
•
•

Snehová plocha, 10 m x 10 m, zreteľne označená.
1 „pípačka“ ako vysielač.
1 „pípačka“ ako prijímač.
Psovod pri hlásení oznámi, či využije vlastný prístroj alebo prístroj usporiadateľa.

Povolené povely
Vyhľadávanie psom:
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Vyhľadávanie psom:
Účastník skúšok so svojím psom čaká za hranicou dohľadnosti a počuteľnosti, kým je zavolaný.
Psovod má vyhľadávanie vykonať na lyžiach.
Psovod obdrží opis prostredia a zadanie úlohy v reči usporiadateľa alebo na požiadanie
v angličtine alebo nemčine. Oblasť prehľadávania sa slovne opíše. Taktika hľadania je
ponechaná na psovoda a musí ju oznámiť rozhodcovi pred začiatkom hľadania. O prípadných
zmenách počas práce musí byť rozhodca stále informovaný, v tomto prípade čas hľadania plynie
ďalej.
Pes je nasadený na mieste, ktoré sa psovodovi zdá ako správne. Pes má na pokyn svojho psovoda
prehľadať terén. Psovod smie opustiť východisko, až keď sa pes vzdiali na viac ako 30 metrov
alebo keď pes označuje a rozhodca to nariadi.
Pri označení skrytej osoby je akákoľvek podpora psovodom a/alebo skrytou osobou zakázaná.
Psovod musí nahlásiť rozhodcovi označenie a za psom môže ísť až na jeho pokyn. Pes má
označovať zreteľne a intenzívne, viditeľne alebo počuteľne miesto, odkiaľ nasal pach/miesto
označenia, kým sa jeho psovod k nemu nedostane. Psovod musí jednoznačne ukázať, kde pes
vníma ohnisko pachu. Psovod označí miesto nálezu. Skrytá osoba je vyhrabaní pomocníkmi. Bez
toho, aby sa čakalo na vyhrabanie, práca na pokyn rozhodcu pokračuje ďalej.
Časť vyhľadávanie v lavíne stupňa B končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
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Technické stanovenie polohy:
Psovod má počas maximálne piatich minút nájsť v označenej oblasti v cca 0,30 m hĺbke
zahrabanú „pípačku“, vyhrabať ju a ukázať rozhodcovi. Taktika je ponechaná na psovoda.
Hodnotenie
Vyhľadávanie psom:
Nedostatky v taktike psovoda a ovládateľnosti, intenzite hľadania, pohybe alebo samostatnosti
psa ako aj každé obťažovanie skrytej osoby psom adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Označenie, ktoré nie je psovodom potvrdené, je chybné, ale nehodnotí sa ako falošné označenie.
Ak je označenie vyvolané psovodom a/alebo skrytou osobou, hodnotí sa označenie tejto skrytej
osoby 0 bodmi.
Prvé falošné označenie znižuje hodnotenie o 40 bodov.
Druhé falošné označenie vedie k ukončeniu špeciálnej pachovej práce.
Pri nenájdení jednej osoby sa skúška nemôže zložiť, maximálny dosiahnuteľný počet bodov je
potom 139 bodov.
Zranenie skrytej osoby psom vedie k diskvalifikácii.
Technické stanovenie polohy:
Prekročenie času znamená hodnotenie cviku 0 bodmi.
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Poslušnosť a obratnosť pre RH-L
Skúška záchranárskeho psa lavinára

Časť B
RH-L

AaB

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Cvik č. 2:

Polohy psa na diaľku s privolaním

10 bodov

Cvik č. 3:

Aport voľný

10 bodov

Cvik č. 4:

Ovládateľnosť na diaľku

10 bodov

Cvik č. 5:

Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Cvik č. 6:

Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

20 bodov

Cvik č. 7:

Chôdza v stope psovoda

20 bodov

Cvik č. 8:

Jazda dopravným prostriedkom

10 bodov

Všeobecné ustanovenia:
Poslušnosť a obratnosť sa vykonáva na snehu.
Nahlásenie a odhlásenie u rozhodcu sa vykonáva na vôdzke v základnom postoji. Povolená je len
vôdzka a retiazka. Výber povelov pre vykonanie cvičenia je prenechaný psovodovi, musí to však
byť jeden krátky zvukový povel. Meno psa v spojení s jedným povelom sa pokladá za jeden
zvukový povel. Posunkové povely sa dovoľujú, pokiaľ sú výslovne povolené. Ak potrebuje pes
pre vykonanie cvičenia druhý povel, zníži to cvičenie o dve hodnotové známky.
Pes musí cvičenia vykonávať s radosťou a rýchlo. Každé cvičenie začína a končí základným
postojom. Fázy medzi jednotlivými cvičeniami sa do hodnotenia nepočítajú. Motivovanie psa
medzi jednotlivými cvičeniami ako aj chválenie psa po ukončení cvičenia je dovolené. Pred
začiatkom nasledujúceho cvičenia sa zaujíma nový základný postoj.
V základnom postoji pes sedí tesne a priamo na ľavej strane psovoda tak, aby lopatka psa bola na
úrovni nohy psovoda. Pri privolaní psa z predsadnutia do polohy k nohe môže pes zaujať polohu
v sede priamo alebo tesne psovoda obehnúť.
Každé cvičenie začína na pokyn rozhodcu.
Poradie, v ktorom sú cvičenia 1 – 5 tímom predvedené, sa vylosuje bezprostredne pred
začiatkom práce. Po vylosovaní sa pes odpúta z vôdzky.
Dva výstrely (kaliber 6 – 9 mm) sa musia vystreliť počas ovládateľnosti bez vôdzky. Pes sa má
správať voči výstrelom ľahostajne. Ak pes preukáže strach zo streľby, je diskvalifikovaný. Ak je
pes na výstrel agresívny, je to hodnotené ako podmienečná chyba, ak je ešte pes psovodom
ovládateľný. Plný počet bodov môže získať len pes, ktorý je voči streľbe ľahostajný.
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Vykonávacie ustanovenia:
1. Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti bez vôdzky načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku
smie rozhodca zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď
stanoviť pre všetkých skúšaných.
Skupinka musí pozostávať minimálne zo štyroch osôb vrátane 2. psovoda, pričom musia byť
v skupinke dve osoby so psom na vôdzke (pes a sučka). Skupinka sa pohybuje v kruhu v smere
hodinových ručičiek.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Zo základného postoja ide tím normálnym krokom proti smeru hodinových ručičiek zvonka
blízko popri skupinke tak, že sa skúšaný pes stretne priamo s každým psom vedeným v skupinke.
Tím raz zastaví, pričom sa skupinka pohybuje ďalej a minimálne jedna osoba prejde okolo tímu.
Potom vedie psovod svojho psa skupinkou normálnym krokom s obratom v tvare osmičky,
zastaví v strede a jeho pes zaujme samostatne základný postoj. Následne tím opustí skupinku
normálnym krokom a tento cvik skončí v základnom postoji.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové/posunkové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.

IPO-R 2012

strana 74 z 96

RH-L A a B
2. Polohy psa na diaľku s privolaním

10 bodov

Podmienky cviku:
Povolené povely:
Jeden krátky zvukový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie dať vždy raz pri vykročení a pri
zaujatí základného postoja;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel pre každé privolanie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na posadenie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na zaľahnutie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na postavenie.
Vykonanie cviku:
Psovod ide zo základného postoja navoľno so svojím psom priamym smerom. Po cca 10 – 15
krokoch si pes musí na zvukový a/alebo posunkový povel na „posadenie“ ihneď sadnúť bez
toho, aby psovod prerušil svoju chôdzu alebo sa otočil. Po ďalších cca 40 krokoch v priamom
smere zostáva psovod stáť a otočí sa k svojmu pokojne sediacemu psovi. Psovod na pokyn
rozhodcu privolá svojho psa zvukovým a/alebo posunkovým povelom. Len čo pes rýchlo
a s radosťou prekonal asi polovicu vzdialenosti, dá psovod zvukový a/alebo posunkový povel na
„zaľahnutie“, na ktorý si musí pes bezodkladne ľahnúť. Na nový pokyn rozhodcu sa musí pes na
zvukový a/alebo posunkový povel na „postavenie“ postaviť. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod
privolá svojho psa zvukovým povelom na „privolanie“ a/alebo posunkom. Pes musí pribehnúť
rýchlo s radosťou a tesne si predsadnúť. Na zvukový alebo posunkový povel pes zaujme
základný postoj.
Hodnotenie:
Chyby v prevedení, pomalé, nepokojné alebo príliš neskoré posadenie, zaľahnutie, postavenie,
príliš pomalé pribehnutie a predsadnutie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Keď pes zaujme namiesto požadovanej pozície nejakú inú, odpočítajú sa zakaždým 2 body.
3. Aport voľný

10 bodov

Podmienky cviku:
Psovodov predmet bežnej potreby, ktorý má pri sebe počas celej tejto časti skúšky.
Povolené povely:
Vždy jeden buď zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“ a „zaujatie základného
postoja“;
jeden zvukový povel na „odovzdanie“.
Vykonanie cviku:
Psovod odhodí zo základného postoja predmet bežnej potreby na vzdialenosť 10 krokov.
Zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“ sa smie vydať až vtedy, keď predmet pokojne
leží. Pes sediaci vedľa svojho psovoda musí na zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“
rýchlo pribehnúť k predmetu, okamžite ho zodvihnúť a priniesť svojmu psovodovi. Pes si musí
sadnúť tesne pred svojho psovoda a držať predmet tak dlho, kým mu ho psovod po krátkej
prestávke neodoberie zvukovým povelom na „odovzdanie“. Na zvukový alebo posunkový povel
musí pes zaujať základný postoj.
Psovod nesmie počas celého cvičenia opustiť svoje stanovisko.
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Hodnotenie:
Príliš krátke odhodenie predmetu bežnej potreby a pomáhanie psovoda bez zmeny stanoviska,
takisto chyby v základnom postoji, pomalé odbehnutie, chyby pri vyzdvihnutí, pomalé
pribehnutie, pustenie predmetu bežnej potreby, hranie sa s predmetom bežnej potreby alebo jeho
prežúvanie, stoj rozkročný psovoda, chyby pri predsadnutí a ukončení adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
Ak opustí psovod svoje stanovisko pred ukončením, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Ak pes predmet neprinesie, cvik je hodnotením 0 bodmi.
4. Ovládateľnosť na diaľku

10 bodov

Podmienky cviku:
Pomôcky:

•
•
•

1 označenie štartovacej pozície.
1 označenie pre stredný bod.
3 výrazné body vo vzdialenosti 40 m
(ruksak, kusy oblečenia alebo niečo podobné).

•

6 lósov, ktoré graficky znázorňujú poradie výrazných bodov

Povolené povely:
Jeden zvukový a posunkový povel na „vybehnutie k strednému bodu“;
jeden zvukový povel na zastavenie;
vždy jeden zvukový a posunkový povel na vybehnutie ku každému z troch výrazných bodov;
vždy jeden zvukový povel na zastavenie pri každom z troch výrazných bodov;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na privolanie;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na základný postoj.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom cviku si psovod vylosuje poradie, v ktorom bude pes obiehať výrazné body.
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom na štartovacej pozícii základný postoj. Na
pokyn rozhodcu vyšle psovod psa bez toho, aby zmenil svoje stanovisko, zvukovým
a posunkovým povelom na „vybehnutie k bodu“ k jasne označenému bodu ležiacom vo
vzdialenosti cca 20 m. Keď pes tento bod dosiahne, dostane zvukový povel na „zastavenie“. Na
ďalší pokyn rozhodcu vyšle psovod svojho psa bez toho, aby zmenil svoje stanovisko, zvukovým
a posunkovým povelom na „vybehnutie k označenému bodu“ k prvému určenému bodu. Na
zvukový povel má tam pes zastať. Psovod potom vyšle svojho psa zvukovým a posunkovým
povelom k ďalšiemu bodu, pri ktorom tam rovnako na zvukový povel má zotrvať. To isté platí
pre tretí určený bod.
Od tretieho bodu sa pes zvukovým alebo posunkovým povelom na „privolanie“ privolá
k psovodovi a sadne si tesne pred neho. Na zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie
základného postoja“ pes zaujme základný postoj.
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Hodnotenie:
Váhavé vybehnutie k prvej značke alebo k jednému určenému bodu, veľký odklon od ideálnej
línie, zmena tempa, váhavé zastavenie na značke alebo samostatné opustenie určeného cieľového
bodu, pomoc psovoda ako viacnásobné povely alebo chyby v ukončení cviku adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak sa vylosované poradie výrazných bodov nedodrží alebo psovod opustí svoje stanovisko,
hodnotí sa cvik známkou chybne.
5. Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Štartovacia pozícia: pes sa sme zodvihnúť zo zeme alebo z iného vyvýšeného miesta.
Pomocník.

Povolené povely:
Vždy jeden buď zvukový alebo posunkový povel na štartovaciu pozíciu, „privolanie“ a „zaujatie
základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja smie dať psovod jeden zvukový alebo posunkový povel na zaujatie
štartovacej pozície, ktorá uľahčí zodvihnutie psa.
Psovod nesie svojho psa 10 m rovno a odovzdá ho druhej osobe. Zatiaľ čo psovod zostáva stáť,
nesie druhá osoba psa ďalších 10 m a potom ho položí na zem. Pes tam musí zostať, až na pokyn
rozhodcu psovod privolá svojho psa zvukovým alebo posunkovým povelom. Pes musí rýchlo
a s radosťou prísť a sadnúť si tesne pred psovoda. Na zvukový alebo posunkový povel pes
zaujme základný postoj
Pes nesmie preukázať agresivitu voči svojmu psovodovi ani voči pomocnej osobe.
Pri nesení musí byť pes schopný voľne hýbať chvostom.
Hodnotenie:
Ak sa pes preukáže nekooperatívny, je pri nesení nepokojný, trocha vrčí alebo odíde preč pri
zložení, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak pes vyskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Nadmerná plachosť a agresivita voči psovodovi alebo pomocnej osobe vedie k diskvalifikácii.
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6. Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

20 bodov

Podmienky cviku:
Dve označené miesta pre psa a sučku.
Povolené povely:
Jeden zvukový alebo posunkový povel na „odloženie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom práce druhého psa zaujme psovod so svojím navoľno nasledujúcim psom
základný postoj na mieste určenom rozhodcom. Na pokyn rozhodcu odloží psovod svojho psa
zvukovým alebo posunkovým povelom na „odloženie“, a síce bez toho, aby pri ňom nechal
nejaký predmet. Teraz ide psovod na druhé minimálne 40 krokov vzdialené rozhodcom určené
miesto a zostane pokojne stáť otočený k psovi. Pes musí pokojne ležať bez pôsobenia psovoda,
zatiaľ čo druhý pes vykonáva cvičenia 1 až 6.
Počas ovládateľnosti bez vôdzky druhého psa ide psovod samostatne do skupinky a následne sa
vráti na svoje pôvodné miesto.
Na pokyn rozhodcu ide psovod k svojmu psovi a postaví sa na jeho pravú stranu. Na ďalší pokyn
rozhodcu dá psovod zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“. Pes si musí rýchlo
a priamo sadnúť.
Hodnotenie:
Nepokojné ležanie psa, prípadne príliš skoré postavenie/posadenie sa alebo vyjdenie v ústrety
psa pri vyzdvihnutí, nepokojné správanie psovoda ako aj iná skrývaná pomoc adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes nezaujme ležiacu pozíciu, ale stojí alebo sedí, ale zostane na mieste odloženia, je cvik
hodnotený známkou chybne. Ak pes opustí miesto odloženia po skončení štvrtého cviku druhého
psa o viac ako 3 metre, nasleduje dielčie hodnotenie.
Ak sa pes vzdiali z miesta odloženia pred ukončením štvrtého cviku o viac ako 3 metre, je cvik
hodnotený 0 bodmi.
7. Chôdza v stope psovoda

20 bodov

Podmienky cviku:
Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „chôdzu v stope“;
jeden buď zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Chôdza v stope psovoda sa vykonáva v stupni A na snežniciach alebo lyžiach, v stupni B na
lyžiach.
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom základný postoj. Zo základného postoja
vyjde psovod so svojím psom na trasu v teréne určenú rozhodcom, ktorá má celkovú dĺžku cca
500 m. Psovod dá psovi na začiatku zvukový a/alebo posunkový povel na „chôdzu v stope“
a smie ho niekoľkokrát opakovať aj počas ďalšieho postupovania. Pes sa má bezodkladne vydať
zo základného postoja v stope svojho psovoda bez toho, aby ho obmedzoval alebo mu zavadzal.
Hodnotenie:
Vybočenie, predbiehanie alebo zaostávanie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
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8. Jazda dopravným prostriedkom

10 bodov

Podmienky cviku:
Dopravný prostriedok

•

Ratrak na úpravu zjazdoviek, sedačková lanovka, vrtuľník alebo podobné.

Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „vyskočenie“;
jeden zvukový povel na „zostanie“;
buď jeden zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od príslušného
prepravného prostriedku základný postoj. Môžu sa použiť všetky zvyčajné prepravné prostriedky
s dodržaním platných bezpečnostných ustanovení. Pes vylezie, skočí alebo je vyzdvihnutý na
prepravný prostriedok. Počas transportu sa má pes správať pokojne a nenútene. Po jazde príp.
lete psovod so svojím psom vystúpi, zloží ho na zem vedľa dopravného prostriedku a zaujme
s ním základný postoj na zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Hodnotenie:
Neisté správanie adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes pri nastupovaní a vystupovaní nespolupracuje, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Časť poslušnosť a obratnosť končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia rozhodcom.
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Skúška záchranárskeho psa
vo VODNOM VYHĽADÁVANÍ
Rozdelenie:

STUPEŇ A

vodná záchrana

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

Vodná záchrana RH-W A

RH-W A

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Prinesenie záchrannej pomôcky z brehu:

lano

vzdialenosť 25 m

20 bodov

Pritiahnutie osoby z brehu:

postroj

vzdialenosť 25 m

60 bodov

Prinesenie záchrannej pomôcky z člna:

lano

vzdialenosť 25 m

20 bodov

Pritiahnutie osoby z člna:

postroj

vzdialenosť 25 m

60 bodov

Transport člna neschopného jazdy

veslársky čln

vzdialenosť 25 m

40 bodov

Všeobecné ustanovenia
Dodržiavajú sa všeobecné bezpečnostné opatrenia. Všetci zúčastnení, ktorí sa nachádzajú vo
vode alebo v člne, majú mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu.
Psovod má mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu a pes plávaciu vestu alebo
vhodný postroj.
Pre vykonanie cviku sa volí okolie brehu, ktoré umožňuje, aby pes musel plávať prevažnú časť
cviku, ale aby mohol ľahko vyjsť na breh.
Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
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Vykonávacie ustanovenia
Prinesenie záchrannej pomôcky z brehu

20 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Veslársky čln s lodníkom.
Lano: vlečné lano, dĺžka cca 30 m.

Vykonanie cviku:
Veslársky čln s lodníkom sa nachádza vo vode 25 metrov do brehu.
Psovod dá psovi koniec cca 30 m dlhého vlečného lana do papule. Na pokyn psovoda pes pláva
k člnu a odovzdá koniec lana lodníkovi. Zatiaľ čo psovod priťahuje čln k brehu, pes pláva vedľa
člna. Akonáhle čln dosiahol breh, privolá psovod svojho psa.
Hodnotenie:
Chyby pri uchopení lana alebo jeho vypustenie a chyby v sprevádzaní člna adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes neprinesie záchranné lano lodníkovi, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Pritiahnutie osoby z brehu

60 bodov

Podmienky cviku:

•

Pomocník v neoprénovom obleku vo vode.

Vykonanie cviku:
Osoba, ktorá sa správa ako topiaci sa a volá o pomoc, sa nachádza vo vode 25 m od brehu.
Na pokyn psovoda pláva pes k osobe. Akonáhle sa osoba môže chytiť postroja alebo plávacej
vesty psa, vráti sa pes s ňou samostatne na breh. Akonáhle pes dosiahol breh s osobou, ktorá sa
dostala do ťažkostí, ide psovod k zachránenému a prevezme ďalšie ošetrenie.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva priamo k osobe a priamo naspäť alebo ruší ošetrenie, bodové hodnotenie sa
adekvátne zníži.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom, cvik je hodnotený 0 bodmi.
Prinesenie záchrannej pomôcky z člna

20 bodov

Podmienky cviku:

•
•
•

Motorový čln s lodníkom.
Veslársky čln s lodníkom.
Lano: vlečné lano, dĺžka cca 30 m.

Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na motorovom člne. 25 m od nich sa vo vode nachádza veslársky čln
s lodníkom.
Na pokyn psovoda skočí pes do vody. Psovod dá psovi koniec cca 30 m dlhého vlečného lana do
papule. Na ďalší pokyn pláva pes k veslárskemu člnu a odovzdá koniec lana lodníkovi. Zatiaľ čo
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psovod priťahuje veslársky čln k vlastnému člnu, pes pláva vedľa veslárskeho člna. Akonáhle
veslársky čln je v dosahu motorového člna, prevezme pomocník jeho zaistenie. Psovod privolá
svojho psa, pes pripláva a psovod mu pomôže naspäť do člna.
Hodnotenie:
Chyby pri uchopení lana alebo jeho vypustenie a chyby v sprevádzaní člna ako aj nedostatky pri
skočení do vody, priplávaní k člnu alebo vyzdvihnutí do člna adekvátne znižujú bodové
hodnotenie.
Ak pes neprinesie záchranné lano lodníkovi, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Pritiahnutie osoby z člna

60 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Motorový čln s lodníkom.
Pomocník v neoprénovom obleku vo vode.

Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na motorovom člne. 25 m od nich sa vo vode nachádza osoba, ktorá sa správa
ako topiaci sa a volá o pomoc.
Na pokyn psovoda skočí pes do vody a pláva k osobe. Akonáhle sa osoba môže chytiť postroja
alebo plávacej vesty psa, vráti sa pes s ňou samostatne k člnu. Akonáhle pes prišiel pes na dosah
motorového člna s osobou, ktorá sa dostala do ťažkostí, prevezme pomocník ďalšie ošetrenie.
Psovod privolá svojho psa, pes pripláva a psovod mu pomôže naspäť do člna.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva priamo k osobe a priamo naspäť alebo preukáže nedostatky pri skočení do vody,
priplávaní k člnu alebo vyzdvihnutí do člna, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom, cvik je hodnotený 0 bodmi.
Transport člna neschopného jazdy

40 bodov

Podmienky cviku:

•

Veslársky čln s lodníkom.
Na člne je pripevnené cca 3 metre dlhé lano, ktoré je na konci zosilnené.

Vykonanie cviku:
Unášaný veslárky čln, v ktorom bezmocne leží lodník, sa nachádza vo vode 25 m do brehu.
Na pokyn psovoda pláva pes k unášanému člnu. Pes samostatne vyhľadá dolu visiace lano,
vezme ho do papule a prinesie čln k brehu. Akonáhle čln dosiahol breh, prikáže psovod psovi,
aby lano odovzdall a ľahol si na breh. Potom ide psovod k bezmocnému lodníkovi.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva k člnu priamo, nevezme okamžite lano alebo nepláva naspäť priamo, zníži sa
adekvátne bodové hodnotenie.
Ak sa pes nevráti s člnom, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Časť vodná záchrana stupňa A končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
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Skúška záchranárskeho psa
vo VODNOM VYHĽADÁVANÍ
Rozdelenie:

STUPEŇ B

vodná záchrana

200 bodov

poslušnosť a obratnosť

100 bodov

maximálny počet bodov celkom

300 bodov

Vodná záchrana RH-W B

RH-W B

Časť A

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

200 bodov

Prinesenie záchrannej pomôcky z brehu:

záchranné koleso

vzdialenosť 40 m

20 bodov

Pritiahnutie osoby z brehu:

uchopenie ruky

vzdialenosť 40 m

60 bodov

Prinesenie záchrannej pomôcky z člna:

záchranné koleso

vzdialenosť 40 m

20 bodov

Pritiahnutie osoby z člna:

uchopenie ruky

vzdialenosť 40 m

60 bodov

Transport člna neschopného jazdy

motorový čln

vzdialenosť 40 m

40 bodov

Všeobecné ustanovenia
Dodržiavajú sa všeobecné bezpečnostné opatrenia. Všetci zúčastnení, ktorí sa nachádzajú vo
vode alebo v člne, majú mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu.
Psovod má mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu a pes plávaciu vestu alebo
vhodný postroj.
Pre vykonanie cviku sa volí okolie brehu, ktoré umožňuje, aby pes musel plávať prevažnú časť
cviku, ale aby mohol ľahko vyjsť na breh.
Povolené povely
Opakované a ľubovoľné zvukové a posunkové povely sú povolené.
Vykonávacie ustanovenia
Prinesenie záchrannej pomôcky z brehu

20 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Čln s lodníkom a pomocníkom v neoprénovom obleku.
Záchranné koleso s lanom.

Vykonanie cviku:
Z člna, ktorý pláva paralelne v 40-metrovej vzdialenosti od brehu, padne do vody pomocník
a správa sa ako topiaci sa. Bez toho, aby si to lodník všimol, pokračuje čln ďalej.
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Psovod hodí záchranné koleso do vody v smere topiacej sa osoby. Na pokyn psovoda vydá sa
pes k záchrannému kolesu, uchopí jeho lano a prinesie ho osobe, ktorá sa dostala do ťažkostí,
aby sa ho chytila. Potom ťahá pes osobu so záchranným kolesom samostatne k brehu. Akonáhle
pes dosiahol breh s osobou, ktorá sa dostala do ťažkostí, ide psovod k zachránenému a prevezme
ďalšie ošetrenie.
Hodnotenie:
Chyby pri uchopení lana alebo jeho vypustenie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Pritiahnutie osoby z brehu

60 bodov

Podmienky cviku:

•

Čln s lodníkom a pomocníkom v neoprénovom obleku.

Vykonanie cviku:
Z člna, ktorý pláva paralelne v 40-metrovej vzdialenosti od brehu, padne do vody pomocník
a správa sa pasívne. Bez toho, aby si to lodník všimol, pokračuje čln ďalej.
Na pokyn psovoda pláva pes k topiacej sa osobe, uchopí ju za ruku a ťahá ju k brehu. Akonáhle
pes dosiahol breh s osobou, ktorá sa dostala do ťažkostí, ide psovod k zachránenému a prevezme
ďalšie ošetrenie.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva priamo k osobe a priamo naspäť alebo ruší ošetrenie, zníži sa adekvátne bodové
hodnotenie.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom alebo ho zraní, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Prinesenie záchrannej pomôcky z člna

20 bodov

Podmienky cviku:

•
•
•

Motorový čln s lodníkom.
Čln s lodníkom a pomocníkom v neoprénovom obleku.
Záchranné koleso s lanom.

Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na motorovom člne. 40 m paralelne od nich pláva čln, z ktorého vypadne
pomocník do vody a správa sa ako topiaci sa. Bez toho, aby si to lodník všimol, pokračuje čln
ďalej.
Psovod hodí záchranné koleso do vody v smere topiacej sa osoby. Na pokyn psovoda skočí pes
do vody, pláva k záchrannému kolesu, uchopí jeho lano a prinesie ho osobe, ktorá sa dostala do
ťažkostí, aby sa ho chytila. Potom ťahá pes osobu so záchranným kolesom samostatne
k záchrannému člnu. Akonáhle pes prišiel na dosah člna, prevezme zachráneného pomocník.
Psovod privolá svojho psa, pes pripláva a psovod mu pomôže naspäť do člna.
Hodnotenie:
Chyby pri uchopení lana alebo jeho vypustenie ako aj nedostatky pri skočení do vody, priplávaní
k člnu alebo vyzdvihnutí do člna adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
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Pritiahnutie osoby z člna

60 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Motorový čln s lodníkom.
Čln s lodníkom a pomocníkom v neoprénovom obleku.

Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na motorovom člne. 40 m paralelne od nich pláva čln, z ktorého vypadne
pomocník do vody a správa sa pasívne. Bez toho, aby si to lodník všimol, pokračuje čln ďalej.
Na pokyn psovoda skočí pes do vody, pláva k osobe, uchopí ju za ruku a vráti sa s ňou
samostatne k člnu. Akonáhle pes prišiel na dosah člna s osobou, ktorá sa dostala do ťažkostí,
prevezme pomocník ďalšie ošetrenie. Psovod privolá svojho psa, pes pripláva a psovod mu
pomôže naspäť do člna.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva priamo k osobe a priamo naspäť alebo preukáže nedostatky pri skočení do vody,
priplávaní k člnu alebo vyzdvihnutí do člna, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak sa pes nevráti s pomocníkom alebo ho zraní, cvik je hodnotený 0 bodmi.
Transport člna neschopného jazdy

40 bodov

Podmienky cviku:

•

Motorový čln s lodníkom, váha cca 1 000 kg.
Na člne je pripevnené cca 5 metrov dlhé lano, ktoré je na konci zosilnené.

•

Mostík.

Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na motorovom člne, ktorý je od mostíka vzdialený 40 m. Na pokyn psovod
skočí pes do vody. Psovod dá psovi do papule lano, ktoré je upevnené o čln. Pes ťahá čln
k mostíku. Akonáhle čln dosiahol mostík, prevezme pomocník upevnenie člna. Psovod privolá
svojho psa, pes pripláva a psovod mu pomôže naspäť do člna alebo na mostík.
Hodnotenie:
Ak pes nepláva k mostíku priamo alebo nevezme lano okamžite, zníži sa adekvátne bodové
hodnotenie.
Ak čln nedosiahne mostík, ale je prekonaná polovica vzdialenosti, cvik sa hodnotí známkou
chybne.
Ak čln nedosiahne polovicu vzdialenosti, cvik je hodnotený 0 bodmi.
Časť vodná záchrana stupňa B končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
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Poslušnosť a obratnosť pre RH-W

Časť B

Skúška záchranárskeho psa vo vodnom vyhľadávaní

RH-W

AaB

Kritériá hodnotenia a maximálny počet bodov
Maximálny počet bodov

100 bodov

Cvik č. 1:

Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Cvik č. 2:

Polohy psa na diaľku s privolaním

10 bodov

Cvik č. 3:

Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Cvik č. 4:

Aport z vody - vrh z brehu

10 bodov

Cvik č. 5:

Nastúpenie a jazda na surfovej doske

10 bodov

Cvik č. 6:

Ovládateľnosť na diaľku

10 bodov

Cvik č. 7:

Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

10 bodov

Cvik č. 8:

Plávanie na diaľku

20 bodov

Cvik č. 9:

Jazda člnom

10 bodov

Všeobecné ustanovenia:
Dodržiavajú sa všeobecné bezpečnostné opatrenia. Všetci zúčastnení, ktorí sa nachádzajú vo
vode alebo v člne, majú mať oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu.
Pri všetkých cvikoch má mať psovod oblečený neoprénový oblek alebo plávaciu vestu a pes
plávaciu vestu alebo vhodný postroj.
Nahlásenie a odhlásenie u rozhodcu sa vykonáva na vôdzke v základnom postoji. Povolená je len
vôdzka a retiazka. Výber povelov pre vykonanie cvičenia je prenechaný psovodovi, musí to však
byť jeden krátky zvukový povel. Meno psa v spojení s jedným povelom sa pokladá za jeden
zvukový povel. Posunkové povely sa dovoľujú, pokiaľ sú výslovne povolené.
Pes musí cvičenia vykonávať s radosťou a rýchlo. Každé cvičenie začína a končí základným
postojom. V základnom postoji pes sedí tesne a priamo na ľavej strane psovoda tak, aby lopatka
psa bola na úrovni nohy psovoda. Pri privolaní psa z predsadnutia do polohy k nohe môže pes
zaujať polohu v sede priamo alebo tesne psovoda obehnúť.
Každé cvičenie začína na pokyn rozhodcu.
Poradie, v ktorom sú cvičenia 1 – 6 tímom predvedené, sa vylosuje bezprostredne pred
začiatkom práce. Po vylosovaní sa pes odpúta z vôdzky.
Dva výstrely (kaliber 6 – 9 mm) sa musia vystreliť počas ovládateľnosti bez vôdzky. Pes sa má
správať voči výstrelom ľahostajne. Ak pes preukáže strach zo streľby, je diskvalifikovaný. Ak je
pes na výstrel agresívny, je to hodnotené ako podmienečná chyba, ak je ešte pes psovodom
ovládateľný. Plný počet bodov môže získať len pes, ktorý je voči streľbe ľahostajný.
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Vykonávacie ustanovenia:
1. Ovládateľnosť bez vôdzky

10 bodov

Podmienky cviku:
Schéma ovládateľnosti bez vôdzky načrtnutá v prílohe sa má dodržiavať. Ako jedinú výnimku
smie rozhodca zmeniť smer uhlov na základe miestnych podmienok, pričom sa to musí hneď
stanoviť pre všetkých skúšaných.
Skupinka musí pozostávať minimálne zo štyroch osôb vrátane 2. psovoda, pričom musia byť
v skupinke dve osoby so psom na vôdzke (pes a sučka). Skupinka sa pohybuje v kruhu v smere
hodinových ručičiek.
Povolené povely:
Buď jeden krátky zvukový alebo jeden posunkový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie
opätovne dať pri každom pohnutí sa psovoda a pri každej zmene rytmu chôdze.
Vykonanie cviku:
Pes musí psovoda zo základného postoja na zvukový povel na chôdzu pri nohe pozorne,
s radosťou a priamo, voľne pri nohe nasledovať, zostať s lopatkou stále pri nohe na ľavej strane
psovoda a pri zastavení si samostatne, rýchlo a vzpriamene sadnúť.
Na začiatku cvičenia ide tím rovno stredovou čiarou 50 krokov normálnym krokom bez
zastavenia; po obrate čelom vzad a ďalších 10 – 15 normálnych krokoch musí tím predviesť
vždy minimálne 10 krokov poklusu a 10 pomalých krokov. Zmena rytmu chôdze z poklusu do
pomalej chôdze musí byť predvedená bez medzikrokov.
Následne ide tím niekoľko normálnych krokov, bez zmeny rytmu chôdze predvedie prvý obrat
s dĺžkou ramena 20 – 25 krokov, druhý obrat s dĺžkou ramena 25 – 30 krokov, obrat čelom vzad,
ďalších 10 – 15 normálnych krokov a základný postoj. Po ďalších 10 – 15 krokoch nasleduje
obrat a 20 – 25 normálnych krokov späť k stredovej čiare a ďalší základný postoj.
Zo základného postoja ide tím normálnym krokom proti smeru hodinových ručičiek zvonka
blízko popri skupinke tak, že sa skúšaný pes stretne priamo s každým psom vedeným v skupinke.
Tím raz zastaví, pričom sa skupinka pohybuje ďalej a minimálne jedna osoba prejde okolo tímu.
Potom vedie psovod svojho psa skupinkou normálnym krokom s obratom v tvare osmičky,
zastaví v strede a jeho pes zaujme samostatne základný postoj. Následne tím opustí skupinku
normálnym krokom a tento cvik skončí v základnom postoji.
Hodnotenie:
Predbiehanie, vybočenie do strany, zaostávanie, pomalé alebo váhavé posadenie, skľúčenosť psa
a dodatočné zvukové povely ako aj pomoc psovoda telom adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
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2. Polohy psa na diaľku s privolaním

10 bodov

Podmienky cviku:
Povolené povely:
Jeden krátky zvukový povel na chôdzu pri nohe, ktorý sa smie dať vždy raz pri vykročení a pri
základnom postoji;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel pre každé privolanie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na posadenie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na zaľahnutie;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na postavenie.
Vykonanie cviku:
Psovod ide zo základného postoja navoľno so svojím psom priamym smerom. Po cca 10 – 15
krokoch si pes musí na zvukový a/alebo posunkový povel na „posadenie“ ihneď sadnúť bez
toho, aby psovod prerušil svoju chôdzu alebo sa otočil. Po ďalších cca 40 krokoch v priamom
smere zostáva psovod stáť a otočí sa k svojmu pokojne sediacemu psovi. Psovod na pokyn
rozhodcu privolá svojho psa zvukovým a/alebo posunkovým povelom. Len čo pes rýchlo
a s radosťou prekonal asi polovicu vzdialenosti, dá psovod zvukový a/alebo posunkový povel na
„zaľahnutie“, na ktorý si musí pes bezodkladne ľahnúť. Na nový pokyn rozhodcu sa musí pes na
zvukový a/alebo posunkový povel na „postavenie“ postaviť. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod
privolá svojho psa zvukovým povelom na „privolanie“ a/alebo posunkom. Pes musí pribehnúť
rýchlo s radosťou a tesne si predsadnúť. Na zvukový alebo posunkový povel pes zaujme
základný postoj.
Hodnotenie:
Chyby v prevedení, pomalé, nepokojné alebo príliš neskoré posadenie, zaľahnutie, postavenie,
príliš pomalé pribehnutie a predsadnutie adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Keď pes zaujme namiesto požadovanej pozície nejakú inú, odpočítajú sa zakaždým 2 body.
3. Nosenie psa psovodom a cudzou osobou

10 bodov

Podmienky cviku:

•
•

Štartovacia pozícia: pes sa sme zodvihnúť zo zeme alebo z iného vyvýšeného miesta.
Pomocník.

Povolené povely:
Vždy jeden buď zvukový alebo posunkový povel na štartovaciu pozíciu, „privolanie“ a „zaujatie
základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Zo základného postoja smie dať psovod jeden zvukový alebo posunkový povel na zaujatie
štartovacej pozície, ktorá uľahčí zodvihnutie psa.
Psovod nesie svojho psa 10 m rovno a odovzdá ho druhej osobe. Zatiaľ čo psovod zostáva stáť,
nesie druhá osoba psa ďalších 10 m a potom ho položí na zem. Pes tam musí zostať, až na pokyn
rozhodcu psovod privolá svojho psa zvukovým alebo posunkovým povelom. Pes musí rýchlo
a s radosťou prísť a sadnúť si tesne pred psovoda. Na zvukový alebo posunkový povel pes
zaujme základný postoj
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Pes nesmie preukázať agresivitu voči svojmu psovodovi ani voči pomocnej osobe. Pri nesení
musí byť pes schopný voľne hýbať chvostom.
Hodnotenie:
Ak sa pes preukáže nekooperatívny, je pri nesení nepokojný, trocha vrčí alebo odíde preč pri
zložení, bodové hodnotenie sa adekvátne zníži.
Ak pes vyskočí, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Nadmerná plachosť a agresivita voči psovodovi alebo pomocnej osobe vedie k diskvalifikácii.
4. Aport z vody - vrh z brehu

10 bodov

Podmienky cviku:
Pre vykonanie cviku sa volí okolie brehu, ktoré umožňuje, aby pes musel plávať prevažnú časť
cviku, ale aby mohol ľahko vyjsť na breh.
Psovodov plávajúci predmet bežnej potreby, ktorý má pri sebe počas celej tejto časti skúšky.
Povolené povely:
Vždy jeden buď zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“ a „zaujatie základného
postoja“;
jeden zvukový povel na „odovzdanie“.
Vykonanie cviku:
Tím zaujme v primeranej vzdialenosti od vody základný postoj. Zo základného postoja odhodí
psovod predmet bežnej potreby na asi 10 krokov do vody. Zvukový alebo posunkový povel na
„prinesenie“ sa smie vydať až vtedy, keď predmet pokojne pláva. Pes sediaci vedľa svojho
psovoda sa musí na zvukový alebo posunkový povel na „prinesenie“ pohybovať cielene
k predmetu, okamžite ho zobrať a rovnako cielene priniesť svojmu psovodovi. Pes si musí
sadnúť tesne pred svojho psovoda a držať predmet tak dlho, kým mu ho psovod po krátkej
prestávke neodoberie zvukovým povelom na „odovzdanie“. Na zvukový alebo posunkový povel
musí pes zaujať základný postoj.
Psovod nesmie počas celého cvičenia opustiť svoje stanovisko.
Hodnotenie:
Príliš krátke odhodenie predmetu bežnej potreby a pomáhanie psovoda bez zmeny stanoviska,
takisto chyby v základnom postoji, pomalý pohyb k predmetu, chyby pri jeho zobraní, pomalý
návrat, vypadnutie predmetu bežnej potreby, hranie sa s ním alebo jeho prežúvanie, stoj
rozkročný psovoda, chyby pri predsadnutí a ukončení adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak opustí psovod svoje stanovisko pred ukončením, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Ak pes predmet neprinesie, cvik je hodnotením 0 bodmi.
5. Nastúpenie a jazda na surfovej doske

10 bodov

Podmienky cviku:
Pre vykonanie cviku sa volí okolie brehu, ktoré umožňuje, aby pes mohol stáť vo vode a ľahko
vyšiel nabreh.
Surfová doska.
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Povolené povely:
Vždy jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „nastúpenie“, „zostanie“ a „zoskočenie“.
Buď zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme na východisku základný postoj. Zo základného postoja musí pes na zvukový
a/alebo posunkový povel na „nastúpenie“ nastúpiť na surfovú dosku bez plachiet, ktorá pláva
v plytkej vode. Surfová doska musí byť pre psa prístupná bez toho, aby musel plávať. Psovod
môže svojmu psovi pomôcť pri nastupovaním pridržaním surfovej dosky.
Na zvukový a/alebo posunkový povel na „zostanie“ musí pes pokojne zostať na surfovej doske.
Na pokyn rozhodcu postrčí psovod surfovú dosku s ležiacim psom cca 20 metrov určeným
smerom. Pes sa musí správať pokojne a zostať ležať dovtedy, kým ho psovod zvukový a/alebo
posunkovým povelom na „zoskočenie“ nevyzve k zoskočeniu.
Na záver cviku zaujme psovod so svojím psom na brehu zvukovým alebo posunkovým povelom
základný postoj.
Hodnotenie:
Neisté nastúpenie alebo zostanie adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes samostatne opustí surfovú dosku, cvik sa hodnotí známkou chybne.
Ak pes nevyjde na surfovú dosku, cvik je hodnotený 0 bodmi.
6. Ovládateľnosť na diaľku

10 bodov

Podmienky cviku:
Pre vykonanie cviku sa volí okolie brehu, ktoré umožňuje, aby pes musel plávať prevažnú časť
cviku, ale aby mohol ľahko vyjsť na breh.
Dva člny alebo surfisti vzdialení 40 m od seba navzájom a od brehu.
Povolené povely:
Vždy jeden zvukový a posunkový povel na doplávanie ku každému z dvoch cieľových bodov;
jeden zvukový povel na priplávanie;
buď zvukový alebo posunkový povel na základný postoj.
Vykonanie cviku:
Psovod zaujme so svojím navoľno nasledujúcim psom v primeranej vzdialenosti od vody
základný postoj. Na pokyn rozhodcu vyšle psovod svojho psa bez toho, aby zmenil stanovisko,
zvukovým a posunkovým povelom k prvému určenému bodu. Pes má pri doplávanom cieľovom
bode zostať, až kým ho psovod so zvukovým a posunkovým povelom nevyšle k druhému
určenému bodu.
Poradie, v ktorom sú body obiehané, určí rozhodca na začiatku cvičenia.
Pes sa zvukovým alebo posunkovým povelom na „priplávanie“ privolá k psovodovi a sadne si
tesne pred neho. Na zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“ pes
zaujme základný postoj.
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Hodnotenie:
Váhavý pohyb k určenému bodu, veľký odklon od ideálnej línie, nedostatočná naviazanosť na
značku alebo samostatné opustenie určeného cieľového bodu, pomoc psovoda ako viacnásobné
povely alebo chyby v ukončení cvičenia adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak sa rozhodcom určené poradie označených bodov nedodrží, alebo ak psovod opustí svoje
stanovisko, cvik sa hodnotí známkou chybne.
7. Dlhodobé odloženie a odpútanie pozornosti

10 bodov

Podmienky cviku:
Dve označené miesta pre psa a sučku.
Povolené povely:
Jeden zvukový alebo posunkový povel na „odloženie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“.
Vykonanie cviku:
Pred začiatkom práce druhého psa zaujme psovod so svojím navoľno nasledujúcim psom
základný postoj na mieste určenom rozhodcom. Na pokyn rozhodcu odloží psovod svojho psa
zvukovým povelom na „odloženie“, a síce bez toho, aby pri ňom nechal nejaký predmet. Teraz
ide psovod na druhé minimálne 40 krokov vzdialené rozhodcom určené miesto a zostane
pokojne stáť otočený k psovi. Pes musí pokojne ležať bez pôsobenia psovoda, zatiaľ čo druhý
pes vykonáva cvičenia 1 až 6.
Počas ovládateľnosti bez vôdzky druhého psa ide psovod samostatne do skupinky a následne sa
vráti na svoje pôvodné miesto.
Na pokyn rozhodcu ide psovod k svojmu psovi a postaví sa na jeho pravú stranu. Na ďalší pokyn
rozhodcu dá psovod zvukový alebo posunkový povel na „posadenie“. Pes si musí rýchlo
a priamo sadnúť.
Hodnotenie:
Nepokojné ležanie psa, prípadne príliš skoré postavenie/posadenie sa alebo vyjdenie v ústrety
psa pri vyzdvihnutí, nepokojné správanie psovoda ako aj iná skrývaná pomoc adekvátne znižujú
bodové hodnotenie.
Ak pes nezaujme ležiacu pozíciu, ale stojí alebo sedí, ale zostane na mieste odloženia, je cvik
hodnotený známkou chybne. Ak pes opustí miesto odloženia po skončení štvrtého cviku druhého
psa o viac ako 3 metre, nasleduje dielčie hodnotenie.
Ak sa pes vzdiali z miesta odloženia pred ukončením štvrtého cviku o viac ako 3 metre, je cvik
hodnotený 0 bodmi.
8. Plávanie na diaľku

20 bodov

Podmienky cviku:
Motorový čln s lodníkom
Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „skočenie do vody“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „plávanie dopredu/odídenie na odstup“;
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jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „nasledovanie“;
jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „priplávanie/privolanie k psovodovi“.
Vykonanie cviku:
Tím sa nachádza na člne. Správa sa disciplinovane, ale nie je nutný základný postoj.
Na zvukový a/alebo posunkový povel skočí pes zo stojaceho člna do vody. Psovod vyšle svojho
psa preč od člna tak, že sa čln môže pohnúť. Čln pláva vo vzdialenosti cca 10 pre psom tak, že
ho možno stále kontrolovať. Na zvukový a/alebo posunkový povel pes nasleduje čln. Pes musí
na vzdialenosť 600 m pokojne plávať. Následne čln zastaví, psovod privolá svojho psa
zvukovým a/alebo posunkovým povelom, pes pripláva a psovod pomôže svojmu psovi naspäť do
člna.
Hodnotenie:
Nepokojné, nerovnomerné plávanie a chyby pri skočení do vody, priplávaní k člnu alebo
vykladaní do člna adekvátne znižujú bodové hodnotenie.
Ak pes preukáže nedostatočnú kondíciu, je cvik prerušený a hodnotí sa 0 bodmi.
9. Jazda člnom

10 bodov

Podmienky cviku:
Motorový čln s lodníkom
Povolené povely:
Jeden zvukový a/alebo posunkový povel na „nastúpenie“;
jeden zvukový povel na „zostanie“;
buď zvukový alebo posunkový povel na „zaujatie základného postoja“.
Vykonanie cviku:
Psovod a pes zaujmú v primeranej vzdialenosti od člna základný postoj. Pes vylezie, skočí alebo
je vyzdvihnutý do člna. Počas jazdy sa má pes správať pokojne a nenútene. Po jazde psovod so
svojím psom vystúpi a zvukovým povelom na „zaujatie základného postoja“ zaujme so psom
základný postoj.
Hodnotenie:
Neisté správanie adekvátne znižuje bodové hodnotenie.
Ak pes nenastupuje alebo nevystupuje cieľavedome prípadne pes pri nakladaní alebo vykladaní
nespolupracuje, cvik sa hodnotí 0 bodmi.
Časť B poslušnosť a obratnosť končí odhlásením psovoda a oznámením vyhodnotenia
rozhodcom.
Ak sa následne vykonáva časť A, vodná práca, má si pes oddýchnuť minimálne hodinu.
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Príloha
Vysvetlenie skratiek
FCI

Fédération Cynologique Internationale (Medzinárodná kynologická federácia)

IRO

Internationale Rettungshunde Organisation
(Medzinárodná organizácia záchranárskych psov)

FCI-LAO Landesorganisation der FCI (Miestna organizácia FCI)
IRO-NRO Nationale Rettungshundeorganisation der IRO
(Národná organizácia záchranárskych psov)
IPO-R

Internationale Prüfungsordnung für Rettungshunde
(Medzinárodný skúšobný poriadok pre záchranárske psy)
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Nákres 1: Ovládateľnosť na vôdzke a ovládateľnosť bez vôdzky
Skúška spôsobilosti záchranárskeho psa

Normálny krok
Poklus
Pomalý krok
ČV

Čelom vzad

OP

Obrat vpravo

OĽ

Obrat vľavo

Z

Zastavenie

ZP

Základný postoj

Čísla označujú počet krokov.
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Príloha
Nákres 2: Ovládateľnosť bez vôdzky

skúšky stupňa A a B

Normálny krok
Poklus
Pomalý krok
ČV

Čelom vzad

OP

Obrat vpravo

OĽ

Obrat vľavo

Z

Zastavenie

ZP

Základný postoj

Čísla označujú počet krokov.

Upozornenie: Schéma je závislá od miestnych podmienok. Po obrate čelom vzad sa môže
vyžadovať najprv obrat vľavo a následne obrat vpravo.
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Príloha
Nákres 3: Polohy psa na diaľku s privolaním

Nákres 4: Ovládateľnosť na diaľku

SP – štartovacia pozícia
A, B, C - méty
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