
Klub speciálního výcviku 943 Českého kynologického svazu 

a 
 

 
 

Vás srdečně zvou na desátý ročník 

„Mistrovství České republiky ve výkonu 

asistenčních psů 2019“ 
 

Datum konání  

8. 6. 2019 
 

soutěž probíhá dle soutěžních propozic v souladu se ZŘ KSV 943 ČKS   

 

Místo konání:    Výcvikový areál Helppes  

Datum konání:    8. 6. 2019 

Prezentace:      9:00 - 9:30 hodin  

Trénink na cvičební ploše:  9:15 – 9:45                                       

Zahájení:     10:00 hodin 

Slavnostní ukončení a vyhlášení vítězů: cca 15:00 – 16:00 

Rozhodčí:     posuzují proškolení a nezávislí rozhodčí KSV 943 ČKS 

Občerstvení:   je zajištěno v místě 

Uzávěrka přihlášek:   20. 5. 2019 

 
 
Ceny: 
Nejúspěšnější tři závodníci, vítěz poslušnosti, vítěz speciálních cvik, Juniorský mistr a Mistr ČR 
pro rok 2019 obdrží překrásné poháry, které soutěžícím věnuje Helppes. 
Pro všechny soutěžící jsou připraveny krásné odměny a diplomy, pro ty nejúspěšnější velmi hodnotné ceny. 
Celkovým vítězem – Mistrem ČR pro rok 2019 se stává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů v 
součtu poslušnosti a speciálních cviků. V případě rovnosti bodů rozhoduje speciální část, je-li i tato shodná, 
rozhoduje los. 

Hlavní partneři a dárci soutěže: 

                                         
 

Povinnosti startujících: 
Přihlášku zaslat do konce uzávěrky doporučeně na adresu Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené 
o.p.s., Zahradníčkova ulice, 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, parvoviróze, hepatitidě, leptospiróze 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 a 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. 

mailto:info@helppes.cz


 

PROPOZICE PRO MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ 
 
Náplň soutěžních disciplín, bodové zisky, jejich provádění a hodnocení 
 

 
Poslušnost - hodnotící tabulka 

Název cviku Maximální počet bodů 

Přivolání psa (ke mně nebo k noze)               20  

Polohy psa – sedni, lehni, vstaň před nebo vedle psovoda               20 

Aport               20 

Ponechání psa na místě - dlouhodobé odložení               20 

Lhostejnost psa vůči pohozené a hozené potravě               20 

Celkem bodů              100  
 

Psovod provádí všechny cviky 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 / k vozíku, 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.  
Při přezkušování lhostejnosti psa vůči pohozené a hozené potravě se opuštění místa za účelem vyhnutí se hozené potravě 
do vzdálenosti 1m považuje za drobou chybu, do 2m za chybu střední, do 3m za chybu hrubou, pokud pes opustí místo na 
více jak 3m, dochází k anulaci cviku. 
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. 
V průběhu celé poslušnosti psa nelze odměňovat ani motivovat pamlskem ani hračkou. Pokud psovod psu podá pamlsek, 
bude diskvalifikován a celá poslušnost bude anulována (tj. do té doby získané body za jednotlivé cviky). 

 
Provádění cviků poslušnosti 

 
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 / k 
vozíku psovoda. 
Při provádění přivolání “k noze“ – k vozíku“ se pes zařadí k noze / vozíku psovoda.  
 
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 / vozíku 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 / vozíku 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 / odjíždí 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 
ke svému odloženému psu, zařadí se vedle psa tak, aby měl psa u své nohy / vozíku a na další pokyn rozhodčího svého psa 
posadí (vedle nohy / vozíku). 
 
Lhostejnost psa vůči pohozené a hozené potravě 
Tento cvik navazuje na dlouhodobé odložení psa. Psovod psa na původním místě odložení znovu položí a vzdálí se od psa 
na 10 kroků, kde zůstává stát zády ke psu.  
 
 
 



Speciální cviky – hodnotící tabulka 

POVINNÉ  CVIKY – společné pro všechny Povel Maximální 
počet bodů 

Získaný počet 
bodů 

Podávání různých předmětů – 4 předměty –  
1 předmět / 10 bodů 

Z/P  10/10/10/10        
  40 

   /    /    /    /    

Odnášení věcí druhé osobě Z/P   10  

Podávání věci od druhé osoby Z/P   10  

Vyhledání a přinesení ztracené věci ve volném prostoru Z/P   20  

Nevšímavost vůči pohozené potravě    20  

Součet bodů v 1. části  100  

Výběr 3 z těchto cviků – dle rozhodnutí psovoda      

Otevírání dveří Z/P 20  

Zavírání dveří Z/P 20  

Rozsvěcení a zhasínání světla (nebo zmáčknutí vypínače pro 
přivolání pomoci) 

Z/P 20  

Otevírání, příp. zavírání zásuvek, lednice, skříněk, pračky apod. Z/P 20  

Vyndávání a podávání věcí (z lednice, skříňky, zásuvky apod.) Z/P 20  

Pomoc při svlékání a oblékání, příp. rozvazování tkaniček u bot – 2 
součásti oděvu 

Z/P 10/10 - 20    /    /    / 

Opora při vstávání Z/P 20  

Pomoc při zvedání psovoda z vozíku, postele, ze země nebo 
pomoc při tažení vozíku, příp. přitažení vozíku apod. 

Z/P 20  

Zvednutí ruky, nohy nebo hlavy Z/P 20  

Jiné speciální dovednosti – např. vyhledání a přinesení zvonícího 
mobilu, sundání batohu/tašky z vozíku a jeho podání, upozornění 
na zvuk (signální pes pro neslyšící), zastavení (autismus), reakce 
psa na pád psovoda (záchvatová onemocnění) apod., přesně dle 
praktického využití psa. Psovod nahlašuje rozhodčímu popis 
dovednosti před zahájením daného cviku 

 20  

Součet bodů v 2. části  60  

Celkový dojem – chování psa u vozíku, berlí, nohy, chodítka, 
kontakt s psovodem, ochota k práci, chování vůči okolí – 
nevšímavost k ostatním psům, lidem, zvukovým, pachovým a 
zrakovým vjemům 

 40  

Celkem bodů  200   

 

Poznámka: 
Pokud psovod nebude mít vlastní předměty pro discipliny, kde jsou zapotřebí (např. podávání, vyhledávání, vyndávání předmětů 
ze skříněk apod., oblečení na svlékání či oblékání apod.), může si vyžádat, buď pouze pro některé cviky, nebo i pro všechny 
cviky, zapůjčení předmětů u vedoucího discipliny speciální cviky, ovšem musí počítat s tím, že předměty nebudou obsahovat jeho 
pach a mohou být použity pro více psů, čímž bude práce jeho psa, oproti praktickému využívání, zkomplikována a ztížena. Jako 
podávací předměty nesmí být u žádného cviku použity hračky psa. Vlastní předměty a pomůcky psovoda schvaluje vždy před 
započetím cviku rozhodčí, nebo jím pověřený vedoucí speciálních cviků. 
 
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 
Střední chyby: 
10 bodů -   3 -   5 bodů 
20 bodů -   6 - 10 bodů 
40 bodů - 11 - 25 bodů 
Hrubé chyby: 
10 bodů -   6 -   9 bodů 
20 bodů - 11 - 19 bodů 
40 bodů - 26 - 39 bodů 
Obecně: mezi drobné chyby lze počítat pomalejší, váhavější či méně přesné provádění cviků. Do středních chyb jsou počítány 
náznaky neochoty psa k provádění cviků, mírná fyzická pomoc ze strany psovoda k provedení cviku, nutnost používání příliš 
mnoho povelů pro daný cvik či překotné provádění cviku.  
Mezi hrubé chyby patří velká neochota psa k provádění cviku, náznak bázlivosti psa, velmi překotné až hrubé provádění cviků, 
neomalený kontakt s tělem psovoda při svlékání či manipulaci s částmi těla. 
K anulaci dochází buď v součtu chyb, nebo při nesplnění cviku. Spojení zvukového a posunkového povelu je považováno u všech 
speciálních cviků za jeden povel. 
Pes by měl provádět všechny cviky na jeden povel, ochotně a radostně. Krátké pochválení psa a povzbuzení psa je v průběhu 
provádění speciálních cviků možné a není považováno za chybu. Po ukončení každého cviku je možné psa výrazně pochválit, 
odměnit psa (pamlskem, hračkou) může psovod ovšem až po ukončení všech speciálních cviků (tzn., že psovod nesmí psa 
odměňovat pamlsky ani hračkou po ukončení jednotlivých cviků, ale až po ukončení všech předváděných speciálních cviků). 



Při hodnocení všech cviků, kde pes podává a přináší předměty se při hodnocení klade důraz zejm. na okamžitou reakci psa na 
povely psovoda (asistenta) nebo pomocníka, ochotu psa k provádění cviků, způsob uchopování a přinášení předmětů s ohledem 
na materiál a velikost a přesnost provádění podání do ruky psovoda přesně dle jeho potřeb a s ohledem na typ jeho postižení. 
Hraní si s podávanými předměty, jejich překusování, oklepávání, pouštění a opětovné zvedání je chybou, ale je vždy přihlíženo k 
danému materiálu i velikosti daného předmětu.  
Při cviku vyhledání a přinesení ztracené věci v prostoru se hodnotí orientace psa v prostoru, použití nosu psa, zájem a vytrvalost 
psa při hledání předmětu. Chybou je zejm. nezájem psa o vyhledávaný předmět a nechuť k provedení cviku. Přenesení a podání 
nalezeného předmětu je hodnoceno stejně, jako je tomu u všech cviků podávání a přinášení předmětů (viz výše). 
U cviku nevšímavost vůči pohozené potravě se hodnotí nezájem psa o pohozenou potravu a ovladatelnost psa ze strany psovoda 
(asistenta). Sežrání pohozené potravy znamená anulaci cviku. Zvednutí a vyplivnutí potravy či zvednutí, přinesení a odevzdání 
potravy psovodu (asistentovi) je považováno za drobou až střední chybu - dle nutnosti ovlivňování ze strany psovoda (asistenta) 
a počtu použití povelů psovodem (asistentem) k upuštění nebo přinesení potravy. 
Při pomoci při svlékání či oblékání pobírání částí oděvů či obuvi do mordy psa, není považováno za chybu, chybné je při této 
pomoci třepání hlavou psa, příliš prudké tahání za oděv, které ohrožuje psovoda, neopatrné dotýkání zuby psa částí těla 
psovoda. Po sundání oděvu / obuvi a při jejím podávání psovodu se hodnotí chyby stejně, jako u podávání všech ostatních 
předmětů.  
Při hodnocení otevírání a zavírání (dveří, zásuvky, skříňky) a rozsvěcení a zhasínání světla je při hodnocení přihlíženo zejm. k 
přesnosti a cílenosti provádění požadovaných úkonů ze strany psa. Přílišné a zbytečné překusování úchytu na dveřích či jeho 
pouštění je chybou. Chybné je rovněž okusování vypínače, příliš razantní, neopatrné a zbrklé provádění cviku, opakované 
zbytečné rozsvěcení či zhasínání již po splnění cviku (rozsvícení, zhasnutí).  
U cviků, kde je přímá pomoc psa psovodu (opora při vstávání, pomoc při zvedání, při tažení vozíku, přitažení vozíku, zvedání 
ruky, hlavy, nohy) je při hodnocení kladen největší důraz na citlivost psa při provádění těchto cviků vůči psovodu. Neopatrné až 
hrubé provádění ze strany psa vůči psovodu je chybné. 
Při hodnocení celkového dojmu - se hodnotí chování psa u vozíku, berlí, nohy, chodítka, kontakt s psovodem, ochota k práci, 
chování vůči okolí – nevšímavost k ostatním psům, lidem, zvukovým, pachovým a zrakovým vjemům a celková souhra týmu 
(psovod - pes).   

V průběhu celé speciální části psa nelze odměňovat ani motivovat pamlskem ani hračkou. Pokud psovod psu podá 
pamlsek, bude diskvalifikován a celá speciální část bude anulována (tj. do té doby získané body za jednotlivé cviky). 
 
Speciální část – povinné cviky, společné pro všechny - provádění a hodnocení 

 
Podávání různých předmětů – 4 předměty po 10ti bodech. Každý předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 2 metrů - 
skleněné či porcelánové předměty psovod (asistent) neodhazuje  
(z bezpečnostních důvodů), ale pokládá na jím zvolené místo - rovněž zde musí být ale dodržena minimální vzdálenost 2 metry. 
Pokud pro své postižení není schopen psovod předmět na minimální vzdálenost odhodit či položit, pomůže mu jeho asistent nebo 
pomocník, určený pořadatelem.  
 
Předepsaný materiál: 

1. kov (může být např. příborový nůž, vidlička, lžíce, klíče apod.). Předmět nesmí mít žádné své části z jiného materiálu, 
než je kov a také nesmí být opatřen žádnými přívěšky z jiného materiálu - předmět musí být výhradně z kovu. 

2. sklo nebo porcelán - předmět musí být ze silného skla nebo porcelánu, aby byla zachována bezpečnost pro psa – 
hrníček, lékovka, kompotová sklenička apod. Předmět psovod (nebo asistent) položí na jím zvolené místo (viz výše). 
Předmět nesmí být opatřen žádnými přívěšky či kombinacemi z jiného materiálu. Předmět musí být pouze ze skla nebo 
porcelánu. Umělohmotný uzávěr na lékovce či kovový uzávěr na kompotové skleničce jsou povoleny, nesmí však 
přesáhnout 1/5 celkové velikosti předmětu) 

3. psací tužka nebo pero - může být dřevěná, umělohmotná, kovová 
4. libovolný předmět – dle uvážení psovoda. Minimální rozměr předmětů musí být takový, aby ho pes nemohl snadno 

spolknout, nelze používat např. mince, kulaté malé předměty apod. Nesmí se jednat  
       ani o hračku psa, musí se jednat o předmět denní potřeby, může být použita i výstroj psa (např.    

obojek, postroj apod.). Před započetím cviku musí psovod (či asistent) předměty ukázat vedoucímu discipliny 
 speciální cviky a rozhodčímu, kteří je musí schválit. Předmět z lehce rozbitného materiálu (sklo, porcelán)  nesmí být psu  

odhozen, ale musí být položen (viz cvik č. 2). 
 
Odnášení věcí druhé osobě - vlastní předmět, minimální rozměr (délka, šířka, tloušťka předmětu) - 7x3x2cm, maximální rozměr – 
20x10x5cm. Druhou osobu určuje vedoucí speciálního cviku, příp. rozhodčí, nesmí se jednat o asistenta, příbuznou či známou 
osobu soutěžícího psovoda.  
Podávání věci od druhé osoby - navazuje na předchozí cvik - Odnášení věcí druhé osobě.  
Vyhledání a přinesení ztracené věci ve volném prostoru (vlastní předmět – minimální rozměry shodné jako u cviku „Odnášení věcí 
druhé osobě“, maximální rozměr – 20x10x3cm). Předmět upustí na zem psovod, v příp., že toho není schopen, může využít 
pomoci svého asistenta za pohybu (chůze, jízdy). Předmět musí být upuštěn nenápadně a tak, aby to pes neviděl. Předmět je 
upuštěn na pokyn rozhodčího, pes je vyslán k vyhledání předmětu rovněž až na pokyn rozhodčího. Pokud pes zaregistruje 
upuštění předmětu, je cvik opakován tak, aby pes o upuštění předmětu nevěděl. 
Nevšímavost vůči pohozené potravě - smyslem tohoto cviku je, aby si pes nevšímal potravy, ležící na zemi a neohrozil tak své 
zdraví či život. Pes provádí všechny cviky poslušnosti v prostoru, kde je na zemi pohozená, pro psa nezávadná, potrava. 
 
Speciální část – 3 cviky dle výběru psovoda - vysvětlivky a pokyny k provádění cviků 

Psovod nahlašuje před zahájením speciální části, jaké 3 volitelné cviky (dovednosti) bude provádět.  
Při otevírání zásuvek, dveří apod. budou použity pomůcky - dveře, skříňky a lednice pořadatele. Pokud bude psovod provádět 
cvik otevírání a vyndání a podávání předmětu ze skříňky nebo lednice, je ponecháno na něm, jaký vhodný (vlastní) předmět pes 
bude přinášet. Vhodnost předmětu musí odpovídat logice daného cviku: tedy např. z lednice bude pes podávat láhev s pitím, 
nikoli rukavice, ze skřínky např. léky, knížku, mobil apod. 
Pomůcky – podávací předměty, oděv apod. musí mít psovod u sebe (v příp., že má asistenta, může mít u sebe tyto předměty 
asistent psovoda) při nástupu na disciplinu „speciální cviky“, aby nezdržoval další soutěžící a nemusel se pro předměty vzdalovat 
mimo cvičební plochu. 
Svlékání (oblékání) oděvu – 2 součásti oděvu (např. bunda a rukavice apod.), párové součásti (rukavice, obuv, ponožky) se 
počítají za jednu součást oděvu. Nelze tedy předvést např. svlékání jedné rukavice a bundy apod. Pokud ovšem psovod má např. 
jednu ruku či nohu, svlékání jedné části z párového oděvu či obuvi - např. jedné boty, je považováno za plný cvik. 


