
Klub speciálního výcviku 943 Českého kynologického svazu 
a Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. 
Vás srdečně zvou na jedenáctý ročník 
„Mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů 2015“ 
Mistrovství probíhá ve spolupráci s Českým kynologickým svazem 
a pod záštitou Městské části Praha 18 a jejího starosty Mgr. Ivana Kabického  
 Datum konání: 2. 5. 2015 
soutěž probíhá dle propozic pro mistrovství v souladu se ZŘ KSV 943 ČKS 
v kategoriích: 
Kategorie 1 - zcela nevidomí, kategorie 2 - osoby se zbytky zraku - kategorie 
kombinovaný handicap - 
osoby s vícenásobným postižením (zraková vada spolu s tělesnou vadou, sluchovou 
vadou apod.) 
 
Místo konání: Pražský veletržní areál Letňany  
Datum konání: 2. 5. 2015 
Prezentace:   9:00 - 9:30 hodin                                     
Zahájení:        10:00 hodin 
Slavnostní ukončení a vyhlášení vítězů: cca 15:00 
Rozhodčí:  posuzují proškolení a nezávislí rozhodčí KSV 943 ČKS 
Občerstvení: je zajištěno v místě 
Uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2015 
 
Ceny: 
Český kynologický svaz věnoval prvním třem ve všech kategoriích, pro nejlepší ženu, 
vítěze     
poslušnosti, vítěze speciálních cviků a pro celkového vítěze nádherné poháry. 
Pro všechny soutěžící jsou připraveny krásné odměny a diplomy, pro ty nejúspěšnější 
velmi hodnotné    
ceny.    
Mistrem ČR pro rok 2015 se stává závodník, který dosáhne celkově nejvyššího počtu 
bodů. V případě  
rovnosti bodů rozhoduje speciální část, je-li i tato shodná, rozhoduje los.  
Hlavní partneři soutěže: Český kynologický svaz a VAFO PRAHA s.r.o.               
 
Povinnosti startujících: 
Přihlášku zaslat do konce uzávěrky doporučeně na adresu Helppes - Centrum výcviku 
psů pro postižené o.p.s., Zahradníčkova ul., 150 00 Praha 5 nebo mailem na 
info@helppes.cz 
Při vstupu do areálu předložit platný mezinárodní pas psa nebo platný očkovací 
průkaz psa (tzn. s platným očkováním psa proti vzteklině, psince, parvoviroze, 
hepatitidě a psincovému kašli) . 
Dostavit se včas na prezentaci. Po slavnostním nástupu a rozlosování (10:00 hodin) 
již není možné žádného soutěžícího ke startu v soutěži připustit (krom předem 
dohodnuté výjimky z důvodu aktuálního zdravotního stavu soutěžícího). 
Dodržovat zákony a pravidla slušného chování, především zákon na ochranu zvířat a 
veterinární zákon. 
Závodník je povinen dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů. 
Závodník odpovídá za škody způsobené svým psem a na svém psu. 
PROPOZICE PRO MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU VODÍCÍCH PSŮ 
 
Náplň soutěžních disciplin, bodové zisky, jejich provádění a hodnocení 
 
Poslušnost - hodnotící tabulka 
Název cviku  Maximální počet bodů 
Přivolání psa (ke mně nebo k noze) 20  
Ovladatelnost psa na vodítku za pohybu a na místě 20 
Polohy psa – sedni, lehni, vstaň před nebo vedle psovoda 20 
Aport 20 
Ponechání psa na místě - dlouhodobé odložení 20 
Celkem bodů 100  
 



Psovod provádí všechny cviky poslušnosti a jejich jednotlivé součásti vždy pouze na 
pokyn rozhodčího 
 
Hodnocení poslušnosti 
Při hodnocení se chyby rozdělují na drobné, střední, hrubé a anulující.  
Mezi drobné chyby (ztráta 2 – 5 bodů) lze počítat pomalejší provádění cviků, ne 
zcela přesné zařazování psa před nebo vedle psovoda, lehké překusování předmětů při 
aportování, lehání či sedání psa na kýtu, mírný úkrok při povelu vstaň, šikmé 
provádění cviků, provedení cviku na druhý povel, neusednutí při zařazení k noze, 
změna polohy při dlouhodobém odložení.  
Do středních chyb (ztráta 6 – 10 bodů) řadíme: provedení cviku až na třetí povel, 
mírné naskakování na psovoda, válení se psa na zádech, nezařazení psa z předsednutí 
k noze, překusování či hraní si s aportem, vzdálení se psa při dlouhodobém odložení 
do max. 3 metrů, mírná fyzická pomoc ze strany psovoda k provedení cviku.  
Mezi hrubé chyby (ztráta 11 – 19 bodů) patří: výrazné naskakování na psovoda na 
hranici jeho bezpečnosti, náznak bázlivosti psa při předvádění cviků, vzdálení se 
psa z dlouhodobého odložení na 3 – 5 metrů.  
K anulaci dochází buď v součtu chyb, nebo při nesplnění cviku. Cvik je považován za 
nesplněný, pokud ho pes neprovede ani na třetí povel. 
Spojení zvukového a posunkového povelu je považováno u všech cviků poslušnosti za 
jeden povel. 
 
Provádění cviků 
 
Přivolání psa  
Psovod (v odůvodněných případech asistent soutěžícího) rozhodčímu před provedením 
cviku "přivolání psa" nahlásí, který způsob přivolání bude provádět - "ke mně" nebo 
"k noze". 
Pes se na povel "volno" musí vzdálit od psovoda minimálně na 5 metrů, aby mohl být 
splněn cvik přivolání. Pokud se pes od psovoda nevzdálí ani na třetí pokus, je cvik 
přivolání anulován (protože ho není možné posoudit). Pro odběhnutí psa na 
požadovanou vzdálenost je možná mírná pomoc - upoutání pozornosti psa od vedoucího 
poslušnosti či jím pověřeného pomocníka. Na povel psovoda musí pes ihned zanechat 
dosavadní činnosti a okamžitě přiběhnout na pokyn psovoda. 
Při provádění přivolání na povel „ke mně“ pes předsedá před psovoda a na další pokyn 
rozhodčího se zařazuje k noze psovoda. 
Při provádění přivolání “k noze“ – “ se pes zařadí k noze psovoda.  
 
Ovladatelnost psa na vodítku za pohybu  
Pes na pokyn rozhodčího následuje ochotně psovoda při chůzi u nohy při změnách 
tempa, směru chůze a zastavení. Obrat „čelem vzad“ lze provádět na pravou i levou 
stranu. Při jednotlivých změnách směru či tempa chůze může psovod dát psu povel k 
noze, při zastavení pes automaticky či na jeden povel usedá k noze psovoda. Všechny 
změny směru za chůze a zastavení provádí psovod na pokyn rozhodčího. 
 
Polohy psa v klidu vedle psovoda nebo před psovodem 
Na pokyn rozhodčího psovod povelem usměrňuje psa do dané polohy (sedni, lehni a 
vstaň). Každá jednotlivá poloha je prováděna 2x.  
 
Aport 
Pes sedí v klidu u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího odhazuje psovod aport do 
vzdálenosti minimálně 5 metrů (pokud to vyžaduje postižení psovoda, odhazuje aport 
asistent psovoda). Pes po odhození aportu klidně sedí vedle psovoda a na další pokyn 
rozhodčího psovod psa vyšle pro přinesení aportu. Pes musí na jediný povel ("aport 
nebo přines nebo podej") odhozený aport rychle, ochotně a nejkratší cestou přinést a 
předat ho psovodu do ruky (zda pes při odevzdávání aportu předsedá či nikoli není 
rozhodující, rozhodující je podání aportu přímo do ruky / rukou psovoda). Na další 
pokyn od rozhodčího se pes zařadí k noze psovoda. Jako aport nesmí být použita 
hračka nebo potrava. 
 
Ponechání psa na místě - dlouhodobé odložení 



Psovod na pokyn rozhodčího odepne psa z vodítka a s povelem lehni (může použít i 
pomocný povel zůstaň) položí psa na určené místo. Na další pokyn rozhodčího (po 
provedení cviku přivolání dalšího psa), psovod (v případě, že má asistenta, tak i 
asistent) odchází  od psa na určené místo. Pes je odložen po celou dobu provádění 
cviků poslušnosti dalšího psa. U odloženého psa nesmí psovod zanechat žádný předmět, 
ani vodítko. Psovod (ani asistent) nesmí odloženého psa v průběhu cviku odložení 
nijak ovlivňovat k setrvání na místě. Na pokyn rozhodčího se psovod vrací (resp. je 
odveden pomocníkem pořadatele nebo svým asistentem) ke svému odloženému psu, zařadí 
se vedle psa tak, aby měl psa u své nohy a na další pokyn rozhodčího svého psa 
posadí (vedle nohy). 
UPOZORNĚNÍ: pro ročník 2014 platí, že nebude prováděno přezkušování psů v odolnosti 
vůči střelbě  
s ohledem na to, že soutěž se koná v uzavřeném prostoru haly, kde se zvuk výstřelu 
rozléhá zcela nestandardně a kde je také předpoklad výskytu psů diváků - 
vystavovatelů  
 
Speciální část – vedení osoby - psovoda se zrakovým postižením po určené trase 
 
Pro nevidomé a jejich vodící psy je připravena trasa v prostorách výstaviště. 
Všichni soutěžící prochází stejnou trasou, na které se nachází přirozené i umělé 
překážky. 
V jednom z míst soutěžní trasy je na zemi pohozená, pro psa nezávadná, potrava. 
Smyslem tohoto cviku je, aby si pes nevšímal potravy, ležící na zemi a neohrozil tak 
své zdraví či život.  
 
Provádění speciálních cviků - obecně: 
při speciální části zkoušky je pes opatřen vodícím postrojem s vodičem – pevným či 
nepevným, obojkem, příp. vodítkem – ponecháno na vůli psovoda. Psovod nesmí v celé 
speciální části zkoušky psa ovlivňovat škubáním za vodič, příp. vodítko.  
 
Povely pro činnost psovoda na trase dává trasér. 
 
Speciální část – hodnocení - obecně 
 
Při hodnocení se chyby rozdělují na drobné, střední, hrubé a anulující.  
 
Ztráta bodů u cviků s max. hodnocením: 
 
Drobné chyby: 
10 bodů -  1 - 2 body 
20 bodů -  1 - 5 bodů 
40 bodů -  1 - 10 bodů 
50 bodů -  1 - 15 bodů 
 
Střední chyby: 
10 bodů - 3 - 5 bodů 
20 bodů - 6 - 10 bodů 
40 bodů - 11 - 25 bodů 
50 bodů - 16 - 35 bodů 
 
Hrubé chyby: 
10 bodů -  6 -  9 bodů 
20 bodů - 11 - 19 bodů 
40 bodů - 26 - 39 bodů 
50 bodů - 36 - 49 bodů 
 
Při hodnocení speciálních cviků musí být vždy brán ohled na obtížnost a složitost 
daného úkonu a situace. 
Drobné chyby: mezi ně je třeba počítat váhavější, pomalejší provádění cviků, 
bezdůvodné mírné změny tempa chůze či mírné odchýlení od daného směru, opakování 
povelů pro jeden cvik, drobnou neukázněnost psa, při označování např. dveří, lavičky 
apod. – jestliže hlava psa nesměřuje směrem k vyhledanému místu (předmětu), pokud 



pes na povel stůj reaguje ihned, ale zaujme jinou polohu (lehne, sedne), neoznačení 
konce schodů směrem nahoru nebo označení konce schodů (v obou směrech) pouze změnou 
tempa, častější ověřování holí při chůzi po krajnici, zbytečné zpomalování při 
přibližování se ke kraji chodníku či k přechodu (směrem do vozovky), nepřesvědčivé 
označování obrubníků (i bezbariérových) směrem z vozovky, občasnou menší koncentraci 
na práci, či malé zaváhání při průchodu pohozenou potravou. 
Střední chyby: mezi střední chyby řadíme váhavé, pomalé a méně jisté provádění cviků 
a reakcí na povely nebo naopak překotnější provádění cviků, časté opakování povelů 
pro jeden cvik, bezdůvodné změny tempa chůze a větší odchýlení od daného směru, 
nucení psa ke změnám rytmu chůze či k zastavení taháním za vodič, bezdůvodné příliš 
velké obcházení překážek a zbytečné zastavování, nepřesvědčivé označování, 
označování chodníku  
(i bezbariérového) směrem z vozovky pouze změnou tempa, horší koncentraci na práci, 
či malé zaváhání při průchodu pohozenou potravou či větší zaváhání při průchodu 
pohozenou potravou. 
Hrubé chyby: mezi ně počítáme nutnost použít pro jeden cvik příliš mnoho povelů, 
nutnost zastavení psa povelem/povely pro jeho další koncentraci, příliš váhavé, 
pomalé a nejisté, nebo naopak zbrklé provádění cviků, pokud se pes nechá rozptýlit 
okolními vjemy a trvá mu delší dobu, než je schopen opětovné koncentrace, prudké 
trhání vodičem jak ze strany psa, tak ze strany psovoda, mírný kontakt psovoda s 
překážkou (u pohyblivých překážek, zejm. u lidí, je nutné při posuzování zohledňovat 
konkrétní situace, kdy mnohdy střet s pohyblivou překážkou - např. tělem osoby - 
není vinou psa, ale vinou člověka), bezdůvodné neudržení či změny směru a tempa 
chůze, bezdůvodné mírně šikmé převádění přes vozovku, váhavé či pozdější označování 
chodníku  
(i bezbariérového) směrem do vozovky, příliš váhavý postup psovoda při docházení k 
okraji chodníku, neoznačení konce schodů směrem dolů, bezdůvodné odchylování od 
daného směru, opakované odchylování od krajnice, neukázněnost psa, obtěžování okolí, 
špatnou koncentraci na práci, velké zaváhání při průchodu pohozenou potravou či 
pokus o sežrání potravy, kde pes reaguje až na zákazový povel psovoda. 
Anulující chyby: mezi ně počítáme všechny chyby, které ohrozí bezpečnost, zdraví či 
život zrakově postiženého, okolí či samotného psa. Jedná se o přímé navedení psovoda 
do překážky, neoznačení okraje chodníku směrem do vozovky, bezdůvodné zavedení 
psovoda do vozovky, příliš šikmé převádění přes vozovku, zastavování ve vozovce, 
bezdůvodné pokračování chůze vozovkou či vracení se z vozovky zpět, opakované 
nadměrné obtěžování okolí, nadměrný hlasový projev psa, nemožnost psa ukáznit, 
bázlivost, strach (i ze psovoda) nebo silnou nejistotu psa, neschopnost psa na 
koncentraci na práci, velké zaváhání při průchodu pohozenou potravou, sežrání 
pohozené potravy. 
 


