
          Klub speciálního výcviku 943 Českého kynologického svazu 

a 
 

 
 

Vás srdečně zvou na patnáctý ročník 

„Mistrovství České republiky ve výkonu 

vodících 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 a vítěz speciálních cviků obdrží překrásné poháry, 
které soutěžícím věnuje Helppes. 

  Pro všechny soutěžící jsou připraveny krásné odměny a diplomy, pro ty nejúspěšnější velmi hodnotné    
  ceny.    
  Mistrem ČR pro rok 2019 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 a dárci soutěže: 

                                         
 
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, 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 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 VODÍCÍCH 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 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.  
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 poslušnosti je možné psa pochválit, ale vždy až po ukončení daného cviku (např. při cvicích sedni – lehni – 
vstaň tedy až po provedení všech jednotlivých úkonů).  
V průběhu celé poslušnosti psa nelze odměňovat ani motivovat pamlskem ani hračkou. Pokud psovod psu podá 
pamlsek, bude diskvalifikován a celá poslušnost (tj. do té doby získané body za jednotlivé cviky) bude anulována. 
 
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 
psovoda. 
Při provádění přivolání “k noze“ se pes zařadí k noze 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 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). 
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 část – vedení osoby - psovoda se zrakovým postižením po určené trase 
 
Pro nevidomé a jejich vodící psy je připravena trasa v přirozeném prostředí – ulice, park atp. 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.  
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). 

 
Povely pro činnost psovoda na trase dává trasér. 
 


