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Článek 6. Stanovení výcvikové značky a známky 

5. Výcvikovou značku spolu s výcvikovou známkou zapisuje rozhodčí: 

a) při splnění do 

- výsledkové listiny 

- potvrzení o vykonané zkoušce 

- výkonnostního a výstavního průkazu psa 

- potvrzení o vykonaných zkouškách ( pro psy bez prokázaného původu)  

- výkonnostního průkazu psa bez průkazu původu 

- jiných výkonnostních průkazů, služebních (kmenových) knížek či průkazů o původu psů (je-li tam 

rubrika) – na žádost psovoda 

 

b) při nesplnění do  

- výsledkové listiny 

- výkonnostního a výstavního průkazu psa 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Článek 24. Práce psovoda a činnost psa 

5. Uvedení je od nohy psovoda u tabulky nebo ze vzdálenosti cca 1-2 m (bez ukazování rukou) ke směru stopy. 

Jakmile psovod vydá povel pro zahájení stopy, nesmí už psa jakkoli upravovat.   

Zachycení stopy musí pes provést samostatně bez pomoci psovoda na jeden povel "stopa" nebo "hledej" po 

každém uvedení.  

Na nášlapu musí pes intenzivně, klidně a s nízkým nosem nasát pach.  

Psovod se musí zdržet jakékoliv pomoci. Doba nasávání pachu není předepsána.  

Po třetím neúspěšném pokusu o uvedení psa přímo na nášlapu, je práce psa na stopě ukončena.  

Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypouští na celou délku stopovacího vodítka (stopovací vodítko 

nechává prokluzovat v ruce až ke konci a poté psa následuje - dřívější následování a povzbuzování je chybou). 

Tento odstup je nutno dodržovat v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Zkracování 

stopovacího vodítka (ručkování), popř. vzdálenosti při práci na volno, v průběhu stopy je povoleno jen za účelem 

zamezení zamotání stopovacího vodítka do porostu nebo zamotání psa do stopovacího vodítka (ne za účelem 

ovlivňování práce psa). 

Změna formulace: Zkracování stopovacího vodítka (ručkování) v průběhu stopy je povoleno jen za účelem 

zamezení zamotání stopovacího vodítka do porostu nebo zamotání psa do stopovacího vodítka (ne za účelem 

ovlivňování práce psa). Při práci psa na volno není zkracování vzdálenosti mezi psem a psovodem dovoleno. 
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Článek 37. Samostatná činnost psa 

6. Když pes pomocníka dostihne, provede ihned zákrok. Pomocník umožní psovi zákus na rukáv (neskrývá ho 

před psem). Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a pes jej má pustit a střežit do příchodu 

psovoda. Po příchodu k místu zadržení psovod psa odvolá k noze (ze vzdálenosti 1 kroku) nebo se zařadí ke psu.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ODDÍL V. JEDNOTNÉ POVELY 

Článek 41. Povely pro činnost psa 

 

17. Prohlídka, hlídání pomocníka (pomocníků):  

a) hlídej.  


