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Zkušební řád KCHSČ v ČR zal. v r. 1933 
 
Zkušební řád KCHSČ zahrnuje následující druhy zkoušek: 
 

1. Zkoušky minima slovenského čuvače (ZMC) 
- Zkouška minima slovenského čuvače I (ZMC I) 
- Zkouška minima slovenského čuvače II (ZMC II) 

 

2. Zkouška ovladatelnosti psa (CZOP) 
 

3. Zkoušky pracovní upot řebitelnosti (CZPU) 
- Zkouška pracovní upotřebitelnosti I (CZPU I) 
- Zkouška pracovní upotřebitelnosti II (CZPU II) 
- Zkouška pracovní upotřebitelnosti III (CZPU III) 

 

4. Zkoušky psa stopa ře (CZPS) 
- Zkouška psa stopaře I (CZPS I) – skládá se z části oddílu A stopa CZPU I 
- Zkouška psa stopaře II (CZPS II) – skládá se z části oddílu A stopa CZPU II 
- Zkouška psa stopaře III (CZPS III) – skládá se z části oddílu A stopa CZPU III 

 

5. Zkoušky psa obraná ře (CZPO) 
- Zkouška psa obranáře I (CZPO I) – skládá se z oddílu C hlídání předmětu CZPU I 
- Zkouška psa obranáře II (CZPO II) – skládá se z oddílu C obrana psovoda a hlídání 

předmětu CZPU II 
- Zkouška psa obranáře III (CZPO III) – skládá se z oddílu C obrana psovoda a hlídání 

předmětu CZPU III 
 

6. Zkoušky poslušnosti psa (CZPP) 
- Zkouška poslušnosti psa I (CZPP I) – skládá se z oddílu B poslušnost CZPU I 
- Zkouška poslušnosti psa II (CZPP II) – skládá se z oddílu B poslušnost CZPU II 
- Zkouška poslušnosti psa III (CZPP III) – skládá se z oddílu B poslušnost CZPU III 

 

7. Testy socializace psa (TS) 
- Test socializačního minima štěněte (TS I) 
- Test socializace dospělého psa (TS II) 
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NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK 
 

1. ZKOUŠKY MINIMA SLOVENSKÉHO ČUVAČE (ZMC) 
Zkoušky jsou určeny slovenským čuvačům. Jedná se o přípravný typ zkoušek pro systém 
klubových zkoušek CZOP a CZPU. Stáří psa u zkoušky minima prvního a druhého stupně 
nerozhoduje. Skládání zkoušky minima druhého stupně není podmíněno složením zkoušky 
minima prvního stupně.  
 

Zkouška minima čuvače I (ZMC I) 
 
Náplň zkoušky: 

Poslušnost: 
1. Přivolání - libovolný způsob                               10 b 
2. Ovladatelnost na vodítku za chůze a zastavení              10 b 
3. Sedni, lehni, vstaň na vodítku u nohy psovoda               10 b 
4. Přechod přes nepříjemný materiál - pes na vodítku         10 b 
5. Odložení v jakékoli poloze po dobu cvičení dalšího psa,                                                                                   

psovod v dohledu psa vzdálen 10 m                          10 b 
 celkem         50 b  
Hodnocení: 
cviky nemají bodová minima 
Celkové hodnocení: 
 

   0 - 34 b  nesplnil 
  35 - 38 b uspokojivě 
  39 - 42 b dobře 
  43 - 46 b velmi dobře 
  47 - 50 b výborně 
 
Pomůcky: 
Obojek (nelze použít ostnatý obojek - ani obrácený), vodítko, dle volby psovoda náhubek. 

 

Zkouška minima čuvače II (ZMC II) 
 
Náplň zkoušky - zkouška se skládá ze tří oddílů: 
a) pachové práce 
b) poslušnost 
c) hlídání předmětu 
 

Stopa: 
Vlastní stopa psovoda rovná, 50 m dlouhá, 10 min. stará, 1 předmět stopu ukončuje.      
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Hodnocení: 
 
nášlap 5 b 
1. úsek 15 b 
1. předmět 5 b 
celkem 25 b  
 
Předmět – psovod použije svůj vlastní libovolný předmět. 

Poslušnost: 
je shodná se zkouškou ZMC-I a hodnotí se shodn ě. 

Hlídání p ředmětu: 
Pes bez vodítka odložen u předmětu, psovod u psa, pes opatřen kovovým náhubkem. 
Cvik se d ělí do t ří částí: 
1. Kolem psa ve vzdálenosti ne kratší než 2,5 m projde figurant, pes by na něj neměl 

reagovat. Pokud vrčí nebo štěká, sníží se bodové hodnocení. 
2. Figurant se pokusí odebrat psovi střežený předmět. Nejvyšším počtem bodů se hodnotí 

ostrý zákrok - napadení figuranta. Ale hodnotí se i štěkání, vrčení, pokus o útok. Pokud 
pes od předmětu a figuranta uteče, aniž se pokusí o útok, nebo si nechá bez protestu 
předmět odebrat, je celý cvik hlídání p ředmětu anulován!!  

3. Po provedení útoku figurant odchází a pes se vrací ke střežení předmětu.  
Není chybou, když pes ve fázi 1 vstane nebo se posadí. Nesmí však opustit střežený 
předmět. V části 2 pes předmět opustit může. K předmětu se však musí vrátit. Návrat k 
předmětu se posuzuje v části 3. Pokud pes musí být od figuranta odvolán nebo odveden, 
část 3 se už neprovádí a je hodnocena 0. 
 
Hodnocení: 
 
část 1/       5 b  
část 2/ 15 b 
část 3/ 5 b 
celkem  25 b  
 
Hodnocení zkoušky: 
Maximum: 
 
pachové práce              25 b 
poslušnost                50 b 
hlídání předmětu           25 b 
celkem                    100 b  
 
Pes musí splnit pouze celkový bodový limit. Bodové limity pro jednotlivé oddíly nejsou 
stanoveny.      
 
Celkové hodnocení: 
 
0 - 69 b nesplnil 
70 - 75 b uspokojivě 
76 - 80 b dobře 
80 - 90 b velmi dobře 
90- 100 b výborně 
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Pomůcky: 
Obojek (nelze použít ostnatý obojek - ani obrácený), vodítko, kovový náhubek (náhubkem je 
pes opatřen při hlídání předmětu, jinak dle volby psovoda. Pro psy, kteří budou vypracovávat 
stopu, musí mít psovod hladký obojek nebo stopovací postroj, může mít stopovací šňůru 
dlouhou alespoň 10 m.  
 

2. ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA (CZOP) 
Zkouška je určena slovenským čuvačům. Jedná se o vstupní zkoušku do systému klubových 
zkoušek CZOP a CZPU. Stáří psa alespoň 8 měsíců. 
      
Náplň zkoušky: 

Poslušnost: 
1. Přivolání - libovolný způsob                               10 b 
2. Ovladatelnost na vodítku za chůze a zastavení              10 b 
3. Sedni, lehni, vstaň na vodítku u nohy psovoda               10 b 
4. Kladina nízká - pes na vodítku                              10 b 
5. Odložení v jakékoli poloze po dobu cvičení dalšího psa,                                                                                   

psovod v dohledu psa vzdálen 10 m                          10 b 
 celkem         50 b  
    
Hodnocení: 
cvik  přivolání je třeba splnit minimálně na                   3 b 
 ovladatelnost na vodítku                                3 b 
 odložení 3 b 
ostatní cviky nemají bodová minima 
 
Celkové hodnocení: 
 

   0 - 34 b  nesplnil 
  35 - 38 b uspokojivě 
  39 - 42 b dobře 
  43 - 46 b velmi dobře 
  47 - 50 b výborně 

 
Pomůcky: 
Obojek (nelze použít ostnatý obojek - ani obrácený), vodítko, dle volby psovoda náhubek. 
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3. ZKOUŠKY PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI (CZPU) 
Zkoušky CZPU jsou rozděleny podle obtížnosti do tří stupňů. Zkoušky jsou určeny 
slovenským čuvačům. Nutnou podmínkou je úspěšné absolvování CZOP. Zkoušky CZPU se 
skládají postupně. 

Zkouška pracovní upot řebitelnosti I (CZPU I) 
Stáří psa alespoň 10 měsíců 
 
Náplň zkoušky - zkouška se skládá ze tří oddílů: 
a) pachové práce 
b) poslušnost 
c) hlídání předmětu 

Pachové práce: 
Každý psovod může volit, zda bude se svým psem absolvovat stopu nebo rozlišování 
předmětů. 

Stopa: 
Vlastní stopa psovoda 1x lomená v pravém úhlu, 150 m dlouhá, 15 min. stará, 2 předměty, 
1. kdekoli na stopě, 2. stopu ukončuje.      
 
Hodnocení: 
 
nášlap 8 b 
1. úsek 7 b 
2. úsek 10 b 
lom 8 b 
1. předmět 7 b 
2. předmět 10 b 
celkem 50 b  

Rozlišování p ředmětů: 
Pes rozlišuje předmět, který má pach psovoda, mezi dvěma předměty cizích osob. Všechny 
předměty jsou stejné, z měkkého materiálu. Rozlišování se provádí 2x bezprostředně po 
sobě (2 pokusy). K rozlišování se přistupuje okamžitě po přípravě. 
      
Hodnocení: 
 
první pokus 20 b 
druhý pokus 30 b 
celkem 50 b  
 
Předměty - jak ke stopě tak k rozlišování - obdrží psovod od pořadatele alespoň 30 min před 
začátkem práce. Bude se jednat o bezpachové předměty (vyprané, usušené a bez dotyku ze 
šňůry přesunuté do čistého igelitového sáčku). Ze sáčku jsou vyjímány pinsetou a podávány 
rovnou psovodovi. 
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Poslušnost: 
1. Přivolání "ke mně"                           10 b 
2. Ovladatelnost bez vodítka za chůze a zastavení       10 b 
3. Ovladatelnost na vodítku na místě a v klusu           10 b 
4. Sedni, lehni, vstaň - volný pes u nohy psovoda        10 b 
5. Odložení za pochodu - libovolná poloha (polohu psovod hlásí předem) 10 b 
6. Štěkání na povel - upoutaný pes sedí u nohy psovoda 10 b 
7. Aport volný                                           10 b 
8. Kladina nízká jedním směrem – volný pes             10 b 
9. Skok vysoký jedním směrem – volný pes 10 b 
10. Odložení v jakékoli poloze po dobu cvičení dalšího psa,  

psovod v dohledu psa vzdálen 20 m                     10 b 
 celkem 100 b  

Hlídání p ředmětu: 
Pes bez vodítka odložen u předmětu, psovod vzdálen 20 m v dohledu psa, pes opatřen 
kovovým náhubkem. 
Cvik se d ělí do t ří částí: 
1. Kolem psa ve vzdálenosti ne kratší než 2,5 m se procházejí maximálně 4 osoby, které si 

psa nevšímají. Tyto osoby pes nenapadá. Pokud vrčí nebo štěká, sníží se bodové 
hodnocení. 

2. Některá z procházejících osob se pokusí odebrat psovi střežený předmět. Nejvyšším 
počtem bodů se hodnotí ostrý zákrok - napadení figuranta. Ale hodnotí se i štěkání, 
vrčení, pokus o útok. Pokud pes od předmětu a figuranta uteče, aniž se pokusí o útok, 
nebo si nechá bez protestu předmět odebrat, je celý cvik hlídání p ředmětu anulován!!  

3. Po provedení útoku figurant odchází a pes se vrací ke střežení předmětu. V této fázi 
není chybou, když pes na procházející osoby vrčí a štěká. Nesmí však útočit. V této fázi 
kolem psa projdou 1 až 2 osoby. Nesmí procházet figurant, který odebíral předmět.  

Není chybou, když pes ve fázích 1 a 3 vstane nebo se posadí. Nesmí však opustit střežený 
předmět. V části 2 pes předmět opustit může. K předmětu se však musí vrátit. Návrat k 
předmětu se posuzuje v části 3. Pokud pes musí být od figuranta odvolán nebo odveden, 
část 3 se už neprovádí a je hodnocena 0. 
 
Hodnocení: 
část 1/       15 b  
část 2/ 20 b 
část 3/ 15 b 
celkem  50 b  
 
Hodnocení zkoušky: 
Maximum: 
pachové práce              50 b 
poslušnost                100 b 
hlídání předmětu           50 b 
celkem                    200 b 
V částech zkoušky pachové práce a hlídání předmětu musí pes získat alespoň 70 b, v části 
poslušnost také alespoň 70 b, jinak zkoušku nesplnil, i když splnil celkový bodový limit.      
 
Celkové hodnocení: 
0 - 139 b nesplnil 
140 - 154 b uspokojivě 
155 - 169 b dobře 
170 - 184 b velmi dobře 
185 - 200 b výborně 
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Pomůcky: 
Obojek (nelze použít ostnatý obojek - ani obrácený), vodítko, kovový náhubek (náhubkem je 
pes opatřen při hlídání předmětu, jinak dle volby psovoda), předmět na aport. Pro psy, kteří 
budou rozlišovat předměty, musí mít psovod igelitový sáček s předmětem, který má jeho 
pach. Pro psy, kteří budou vypracovávat stopu, musí mít psovod hladký obojek nebo 
stopovací postroj, může mít stopovací šňůru dlouhou alespoň 10 m.  
                                    

Zkouška pracovní upot řebitelnosti II (CZPU II) 
Stáří psa alespoň 12 měsíců. 
 
Náplň zkoušky - zkouška se skládá ze tří oddílů: 
a) pachové práce 
b) poslušnost 
c) obrana 

Pachové práce: 
Psovod může volit, zda bude se svým psem absolvovat stopu dle CZPU II nebo rozlišování 
předmětů dle CZPU II a stopu dle CZPU I. 

Stopa: 
Cizí, 2x lomená v pravém úhlu, 300 m dlouhá, 30 min. stará, 2 předměty (1. kdekoli na 
stopě, 2. stopu ukončuje). 
 
Hodnocení: 
 
nášlap  10 b 
1. úsek 10 b 
2. úsek 15 b 
3. úsek 20 b 
1. lom  10 b 
2. lom  10 b 
1. předmět  10 b 
2. předmět  15 b 
celkem  100 b  

Rozlišování p ředmětů: 
Pes rozlišuje předmět cizí osoby mezi dvěma předměty jiných cizích osob. Rozlišování se 
provádí 2x bezprostředně po sobě (2 pokusy). K rozlišování se přistupuje 5 min po přípravě. 
 
Hodnocení: 
 
První pokus  20 b 
Druhý pokus  30 b 
Celkem  50 b  
 
Rozlišování celkem  50 b 
Stopa dle ZPU I  50 b 
Celkem  100 b  
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Poslušnost: 
1. Přivolání za pochodu k noze                          10 b 
2. Ovladatelnost bez vodítka                             10 b 
3. Sedni, lehni, vstaň, volný pes krok před psovodem     10 b 
4. Odložení za pochodu - v sedě 10 b 
5. Štěkání na povel (volný pes leží krok před psovodem) 10 b 
6. Vysílání vpřed – 1 směr, 30 m 10 b 
7. Kladina vysoká se žebříky jedním směrem – volný pes    10 b 
8. Aport skokem                                          10 b 
9. Šplh přes šikmou stěnu (áčko)jedním směrem, volný pes  

výška 160 cm, vzdálenost okrajů 240 cm, délka stěny 200 cm 10 b 
10. Odložení v jakékoli poloze po dobu cvičení dalšího psa,  

psovod v dohledu psa vzdálen 50 m                      10 b 
 Celkem     100 b  

Obrana: 
1. Hlídání p ředmětu:  

proběhne jako u ZPU I, ale psovod je v úkrytu, který určí rozhodčí. 
 
Hodnocení: 
Jako u ZPU I, celkem 50 b  

 
2. Obrana psovoda: 

Psovod jde se psem upoutaným na vodítku. Proti němu přichází figurant. Tento figurant 
nesmí odebírat psovi předmět. Figurant zastaví psovoda, začne se s ním hádat a 
napadne jej. V tom okamžiku psovod pouští vodítko a nechá psa zakročit. Pes je 
opatřen náhubkem. Pes musí prokázat schopnost obrany psovoda napadením figuranta. 
Na pokyn rozhodčího psovod uchopí vodítko a psa odvede. Po útoku psa figurant 
přestává útočit a klidně stojí na místě. Nehodnotí se, zda pes klidně stojícího figuranta 
střeží, nebo jej stále napadá. 
 
Hodnocení: 
Za útěk po napadení figuranta se hodnocení snižuje o 20 b. 
Pokud pes figuranta nenapadne, pouze štěká nebo vrčí, je maximální zisk 15 b. 
Pokud psovod nepustí vodítko, bodový zisk se snižuje o 30 b. 
Za opožděné puštění vodítka se zisk snižuje o 15 b. 
Pokud je pes k napadení psovoda lhostejný nebo uteče, je zisk 0 b. 
Při tomto cviku se nehodnotí ovladatelnost psa. 
celkem 50 b 

 
Hodnocení obrany: 
 
Hlídání předmětu  50 b 
Obrana psovoda  50 b 
Celkem  100 b  
 
Hodnocení zkoušky: 
Maximum:  
 
pachové práce               100 b 
poslušnost                  100 b 
obrana 100 b 
Celkem  300 b 
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Limity ke složení zkoušky:  
 
Pachové práce            70 b 
Poslušnost               70 b 
Obrana                   70 b 
Celkem                  210 b 
 
Celkové hodnocení: 
 

0 - 209 nesplnil 
210 - 229 uspokojivě 
230 - 249 dobře 
250 - 274 velmi dobře 
275 - 300 výborně 

 
Pomůcky: 
obojek (nelze použít ostnatý obojek - ani obrácený), vodítko, kovový náhubek (náhubkem je 
pes opatřen při obraně, jinak dle volby psovoda), předmět na aport, na stopu hladký obojek 
nebo stopovací postroj, dle volby psovoda stopovací šňůra dlouhá alespoň 10 m. 
 

Zkouška pracovní upot řebitelnosti III (CZPU III) 
Stáří psa alespoň 14 měsíců 
 
Náplň zkoušky - zkouška se skládá ze tří oddílů: 
a) pachové práce 
b) poslušnost 
c) obrana 

Pachové práce: 
Psovod může volit, zda bude se psem absolvovat stopu podle CZPU III nebo rozlišování 
předmětů podle CZPU III a stopu jako u CZPU I ale cizí.       

Stopa: 
Stopa cizí, 3x lomená v pravém úhlu, 500 m dlouhá, 1 hodinu stará, 3 předměty na stopě, z 
toho 1 z tvrdého materiálu (dřevo, sklo, kov, papír, guma, plastická hmota), 2 předměty 
kdekoli na stopě, 1 stopu ukončuje. 
 
Hodnocení: 
Nášlap                           10 b 
4 úseky po 10 b                  40 b 
3 lomy po 5 b                    15 b 
2 měkké předměty po 10 b         20 b 
1 tvrdý předmět                  15 b 
celkem  100 b 

Rozlišování p ředmětů: 
Pes rozlišuje předmět cizí osoby mezi čtyřmi předměty jiných cizích osob. Rozlišování se 
provádí 2x bezprostředně po sobě (2 pokusy). K rozlišování se přistupuje 10 min po 
přípravě. 
  
Hodnocení: 
První pokus 20 b 
Druhý pokus  30 b 
Celkem  50 b  
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Rozlišování celkem  50 b 
Stopa dle ZPU I – cizí  50 b 
Celkem  100 b  

 

Poslušnost: 
1. Přivolání za pochodu k noze psovoda                    10 b  
2. Ovladatelnost bez vodítka na pokynové povely          10 b 
3. Sedni, lehni, vstaň - volný pes 10 m před psovodem    10 b 
4. Odložení za pochodu ve stoje 10 b 
5. Štěkání na povel - volný pes stojí 10 m před psovodem 10 b  
6. Vysílání na povel - 2 směry, 50 m                     10 b 
7. Kladina vysoká se žebříky - oba směry                  10 b 
8. Aport šplhem přes šikmou stěnu, výška 180 cm, vzdálenost  

okrajů 180 cm, délka stěny 200 cm                      10 b 
9. Překonání houpačky (volný pes)                        10 b 
10. Odložení v jakékoli poloze po dobu cvičení dalšího psa,    

psovod v úkrytu, který určí rozhodčí                    10 b 
 celkem 100 b  

Obrana: 
1. Hlídání p ředmětu p řed dvěma úto čníky 

1) První část probíhá stejně jako u CZPU I 
2) Figurant se pokusí psovi odebrat hlídaný předmět. Ve chvíli, kdy by pes měl ztrácet 

zájem o figuranta a vracet se k předmětu, pokusí se předmět odebrat druhý 
figurant. Pes zasáhne a vrací se k hlídání předmětu. 

3) Třetí část probíhá jako u CZPU I. 
Psovod je po celou dobu provádění cviku v úkrytu, který určí rozhodčí. 
 
Hodnocení: 
 
část 1)              10 b 
část 2)               25 b 
část 3)               10 b 
celkem  50 b  

       
2. Obrana psovoda: 

Psovod jde s neupoutaným psem u nohy směrem, který určí rozhodčí. Na trase je ukryt 
figurant, který ze zálohy napadne psovoda. Pes musí okamžitě reagovat útokem na 
figuranta. Pes je po celou dobu opatřen náhubkem. Po zákroku psa zůstává figurant 
klidně stát a psovod na pokyn rozhodčího odvolá psa a odejde. Klidně stojícího figuranta 
pes buď stále napadá, nebo střeží. Před tím, než je odvolán psovodem, nesmí ztratit o 
figuranta zájem. Po celou dobu konání cviku se hodnotí ovladatelnost psa. 
 
Hodnocení: 
Pokud pes figuranta nenapadne, pouze vrčí nebo štěká, je maximální zisk 15 b. (Včetně 
ovladatelnosti.) 
Za útěk psa po napadení figuranta se bodové hodnocení snižuje o 20 b. Pokud pes na 
napadení psovoda nereaguje, je hodnocen 0. (Nedostane ani body za ovladatelnost.) 
 

Zákrok psa maximálně  40 b 
Ovladatelnost  10 b 
Celkem  50 b  
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Hodnocení obrany: 
 
Hlídání předmětu 50 b 
Obrana psovoda  50 b 
Celkem  100 b  
 
 
 
 
Hodnocení zkoušky: 
Maximum:  
 
Pachové práce          100 b 
Poslušnost             100 b 
Obrana                 100 b 
Celkem                 300 b 
 
Limity ke složení zkoušky:  
 
Pachové práce  70 b 
Poslušnost                70 b 
Obrana                    70 b 
Celkem  210 b 
 
Celkové hodnocení: 
 

0 - 209 nesplnil 
210 - 229 uspokojivě 
230 - 249 dobře 
250 - 274 velmi dobře 
275 - 300 výborně 

       
 
 
Pomůcky: 
obojek (nelze použít ostnatý obojek - ani obrácený), kovový náhubek (náhubkem je pes 
opatřen při obraně - jinak dle volby psovoda), předmět na aport, na stopu hladký obojek 
nebo stopovací postroj, dle volby psovoda stopovací šňůra dlouhá alespoň 10 m. 
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METODIKA PROVEDENÍ CVIKU 
Provedení některých cviků je u náplně jednotlivých zkoušek. Ty cviky, které se ve zkušebním 
řádu opakují častěji, jsou popsány zvlášť zde. Také jsou zde uvedeny rozměry překážek. 

1. Stopa 
Pes je přiveden na hladkém obojku nebo stopovacím postroji nakrátko k nášlapu. U nášlapu 
psovod zůstává stát, pes na povel začne pracovat. Pes může být na stopovací šňůře dlouhé 
alespoň 10 m. Psovod psa následuje po ujití cca. 10 m. Psa neovlivňuje pomocí šňůry. Na 
stopě může psovod libovolně opakovat povely a psa chválit. Předměty pes označuje 
libovolným způsobem. Tento způsob je třeba předem hlásit rozhodčímu. Označí-li pes 
předmět jinak, než uvedl psovod, a je-li zřejmé, že se opravdu jedná o označení předmětu, 
jedná se o drobnou chybu. K označení předmětu nesmí psovod dát upřesňující povel (např. 
"lehni"). Po označení předmětu jde psovod ke psu, předmět zvedne a ukáže jej rozhodčímu. 
Je ponecháno rozhodčímu, zda půjde se psovodem (alespoň 2 m za ním), nebo stojí na 
stanovišti. 

2. Rozlišování p ředmětů 
Určený počet osob (podle počtu předmětů u jednotlivých zkoušek) dojde na pachově čisté 
místo. Stojí v řadě cca. 1 m od sebe. Své předměty odhodí cca. 1 m od sebe do pachově 
čistého přehledného prostoru. Předměty leží cca. 1 m od sebe. Po té se otočí a odejdou. Dle 
stupně zkoušky je pes buď hned nebo po určené době vyslán k označení. Před vysláním 
dostane načichat z igelitového sáčku s předmětem, který má pach osoby, jejíž předmět je 
hledán. Je-li touto osobou psovod, zajišťuje si tuto pomůcku sám. Pes očichá předměty a 
jeden označí. Předměty může označit libovolným způsobem, tento způsob však psovod 
předem hlásí. Musí být naprosto zřetelné, který předmět pes označuje. Při obou pokusech 
pes označuje předmět téže osoby. Tato osoba šlape pro psa i stopu (u CZPU III). Pokud pes 
není vysílán k označení hned (u CZPU II a CZPU III), je možno zatím připravit v dostatečné 
vzdálenosti rozlišování pro dalšího psa. 

3. Přivolání 
Ve zkušebním řádu jsou u jednotlivých zkoušek uvedeny různé typy přivolání. Tam, kde je 
požadováno jakékoli přivolání (CZOP), je myšlen jakýkoli způsob přivolání podle této 
metodiky. U každého typu přivolání je nutné, aby se pes nejprve na povel vzdálil od psovoda 
alespoň na 5 m. Pokud tak pes po 3x opakovaném povelu neučiní, je hodnocen za přivolání 
0. Psovod se se psem na pokyn rozhodčího rozejde, na další pokyn rozhodčího dá psovi 
povel „volno“ a sám pokračuje v chůzi. Rozhodčí může směr pochodu psovoda libovolně 
změnit. 
a) Přivolání za pochodu k noze 

Na pokyn rozhodčího pochodující psovod přivolá psa k noze. Pes se okamžitě připojuje 
k levé noze psovoda a pokračují společně, dokud je rozhodčí nezastaví (cca. 10 m).  

b) Přivolání ke mně 
Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví, obrátí se směrem k psovi a přivolá ho povelem 
„ke mně. Po vydání povelu pes okamžitě nejkratší cestou přibíhá k psovodovi a usedá 
před něj. Na další pokyn rozhodčího psovod vydá povel „k noze“ a pes usedá k jeho 
levé noze.  

4. Ovladatelnost na vodítku (bez vodítka) 
Pes sleduje psovoda při jeho levé noze, nepředbíhá, neopožďuje se. Při ovladatelnosti na 
vodítku je vodítko prověšené. Při zastavení a obratech na místě pes sedá k levé noze 
psovoda. Je povoleno obíhání psovoda i klasické provedení cviku - to znamená, že při 
obratech vlevo a čelem vzad musí pes vždy kousek zacouvat. Při každé změně směru je 
povoleno jméno psa a povel. Při ovladatelnosti na pokynové povely není povoleno žádné 
oslovení psa. 
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5. Sedni, lehni, vsta ň 
Pes sedá, lehá a vstává na povel psovoda. Je povoleno tzv. sezení nebo ležení "na kýtě", při 
vstávání krok na udržení rovnováhy. Bodovou ztrátou se postihuje změna místa provedení 
cviku (např. se pes při lehání u nohy posune až před psovoda) - hodnotí se jako drobná 
chyba. 

6. Překonávání p řekážek 
Vzdálenost od překážky před jejím překonáním určuje zásadně psovod. Základní poloha 
před provedením: pes sedí u levé nohy psovoda. 
 
a) Kladina nízká 

Rozměry p řekážky:  
sklon náběhových prken  30° 
délka vrchního prkna  5 m 
šířka prken  30 cm 
výška kladiny   1 m 

 
Kladinu pes překonává jedním směrem, psovod jde podél kladiny, za kladinou se pes 
připojuje k levé noze psovoda. Povel pro připojení psa k noze psovoda za kladinou je 
povolen.  
 

b) Kladina vysoká 
Rozměry p řekážky: 

sklon žebříků 
žebřík nesmí být řešen jako schůdky 35° 

mezery mezi příčkami žebříku 30 až 40 cm 
délka horního prkna kladiny 5 m 

šířka 
žebřík 30 až 40 cm 
prkno kladiny 20 cm 

výška kladiny 2 m 
 

Při překonávání překážky je důležité její absolvování, nevadí, že pes jde po postranicích, 
může i vynechávat příčky žebříku. Za drobnou chybu se považuje, pokud pes na žebříku 
propadává, ale bez pomoci psovoda pokračuje, nebo seskočí-li ze žebříku v dolní 
polovině. Pokud pes seskakuje z horní poloviny žebříku nebo mu musí pomáhat psovod, 
je to hrubá chyba. Je-li pomoc psovoda opakovaná nebo pes ze žebříku či kladiny 
spadne, je hodnocen 0. 
Podle stupně zkoušky je kladina překonávána jedním nebo oběma směry. 
Při překonávání kladiny jedním sm ěrem  platí stejná pravidla jako u nízké kladiny. 
Překonávání vysoké kladiny ob ěma sm ěry: Psovod vysílá psa na překážku, sám 
zůstává stát. Pes samostatně překoná překážku. Po té se na povel psovoda obrací 
(povel psovoda není vyžadován - pokud se pes obrací samostatně, nebude na toto brán 
zřetel při hodnocení) a překoná překážku opačným směrem. Po té si bez povelu sedá 
před psovoda. Na pokyn rozhodčího a povel psovoda si pes sedá k noze.   
 

c) Skok vysoký a šplh 
Provedení cviku je stejné jako u překonávání kladiny. U šplhu je možno psovi pomoci, 
ale je to považováno za hrubou chybu. Při opakované pomoci je cvik hodnocen 0. 
Rozměry p řekážek: 

skok vysoký 
výška 1 m 
šířka min. 1 m 

šplh přes šikmou stěnu 
výška je určena u jednotlivých zkoušek 
šířka min. 150 cm 
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d) Houpačka 
Provedení je stejné jako při překonání kladiny jedním směrem. 
Rozměry p řekážky:  

Délka:  3 až 5 m 
šířka:  20 až 40 cm 
výška:  50 až 100 cm 

7. Aport 
Pes aportuje jakýkoli předmět. O tom, jaký předmět bude pes aportovat, rozhoduje psovod. 
Nesmí být použito potravin. 
 
a) Aport volný 

Pes sedí u nohy psovoda. Není upoután. Na pokyn rozhodčího psovod odhazuje 
předmět alespoň 7 m daleko. Na další pokyn rozhodčího vyšle psovod psa pro předmět. 
Když pes doběhne k předmětu, může psovod bez bodové ztráty opakovat povel pro 
aport a přidat povel pro přivolání. Povel lze dát i později, ale vždy jen jednou. Pes uchopí 
aport, nejkratší cestou se vrací k psovodovi a bez dalšího před ním usedá. Na pokyn 
rozhodčího psovod odebere psovi aport - povel je povolen. Na další pokyn rozhodčího a 
povel psovoda pes usedá k noze. 

 
b) Aport přes překážku 

Provádí se stejně jako aport volný, překážku pes překonává v obou směrech. Při 
vysílání psa může psovod použít povel pro překonání překážky i pro aport (např. "vpřed 
aport"), při návratu lze povel opakovat (např. "zpět aport"). 

8. Odložení 
Jedná se o dlouhodobé odležení psa v rámci poslušnosti každé zkoušky. Psa je možno 
odložit v jakékoli poloze. Polohu je třeba předem hlásit rozhodčímu. Pokud pes změní 
udanou polohu, je to hrubá chyba. U psa nelze ponechat žádný předmět - ani vodítko. Pes 
nesmí popocházet a plazit se. Je třeba, aby při každém odložení cvičil další pes (v rozsahu 
příslušné zkoušky) a při každém cvičení poslušnosti byl některý pes odložen. 

9. Odložení za pochodu 
Psovod s neupoutaným psem u nohy jde přímým směrem. Po cca. 10 m dává rozhodčí 
pokyn k odložení psa. Psovod dá psovi povel - je možno povel zdvojit - tj. povel pro odložení 
a pro polohu (např. „sedni, zůstaň"). Psovod bez zastavení a ohlížení pokračuje v chůzi cca. 
10 m. Na pokyn rozhodčího se otáčí a vrací se ke psovi. Psa vždy obchází! 
 
Je nutno rozlišit pokyny rozhodčího: 
„Ke psovi" - zařadit se ke psovi (tak abych ho u levé nohy), neměnit jeho polohu, vyčkat 
dalších pokynů rozhodčího. Používá se u odložení za pochodu a dalších cviků. 
„Pro psa"  - zařadit se ke psovi, posadit ho, upoutat, je možno odejít. Používá se u 
dlouhodobého odložení, příp. u vysílání vpřed. 

10. Štěkání 
Na jeden povel psovoda pes alespoň 3x štěkne. Nesmí se však neutišitelně rozštěkat. 
Změna polohy při štěkání se hodnotí jako hrubá chyba. 

11. Vysílání vp řed 
Podle požadavku zkoušky je pes vysílán jedním nebo dvěma směry. Pokud je pes vysílán 
dvěma směry, musí se tyto lišit alespoň o 90°. 
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Provedení: 
Pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn je vyslán do určeného směru. Běží přímým směrem 
určený počet metrů. Na pokyn rozhodčího psovod psa zastaví v jakékoli poloze. Tuto polohu 
předem hlásí rozhodčímu. Není chybou, ohlíží-li se pes a při zastavení se otočí směrem k 
psovodovi. Je chybou, zastaví-li se pes bez povelu (drobná chyba). V tom případě platí, že 
povel k pokračování je možno opakovat maximálně 3x - platí po celou dobu vysílání pro oba 
pokusy. Je ponecháno na psovodovi, jestli pro psa dojde nebo jej přivolá. Ani jedno se 
nehodnotí. Další vysílání (jsou-li předepsány dva směry) se provádí z původního místa. 
 

POVELOVÁ TECHNIKA 
Povely nejsou přesně určeny, musí však odpovídat cvikům (není možné, aby si pes na povel 
"lehni" sedal apod.). Pokynové povely je možno dávat rukou, případně nohou. Není možno 
při nich sahat nebo se jinak dotýkat psa. Není možné dávat povel tak, že se předkloním a 
ukážu psovi, kam přesně si má např. lehnout.  
Slovní povel smí mít maximálně jedno slovo a předložku. Ke každému cviku nebo jeho části 
přísluší oslovení psa, zvukový a pokynový povel (pokud není jinak uvedeno v náplni 
zkoušky). 
 
Povely je možno opakovat: 

na stopě 
při obraně psovoda 

 
Povely je možno zdvojit: 

odložení (např. "lehni, zůstaň") 
rozlišování (např. "hledej předmět") 
odložení za pochodu (např. "sedni, zůstaň") 
aport přes překážku (např. "vpřed, aport") 
hlídání předmětu (např. "lehni, zůstaň, hlídej") 
další případy jsou uvedeny v metodice provedení cviků 

 
Pochvala je považována za opakování povelu. 
Pokyny k provedení cviku, případně jeho části, vydává zásadně rozhodčí. 
 

BODOVÉ ZTRÁTY u zkoušek CZOP a CZPU I-III 
Pokud není řečeno v náplni zkoušky nebo v metodice provedení cviků, jsou chyby 
postihovány bodovými ztrátami takto: 
  
Anulování cviku:  

Povel pro každý cvik nebo jeho část je možno 3x opakovat. 
Pokud ani po třetím opakování pes cvik nesplní, je cvik nebo jeho část anulován. 
Je-li zjištěno, že v aportu jsou potraviny. 
Pokud má psovod u sebe pamlsky. 
Pokud nejsou splněny požadavky zkušebního řádu (např. ponechání vodítka u psa při 
odložení). 

 
Hrubá chyba  - ztráta 3 až 5 bodů: 

Sahání na psa během provádění cviků 
Změna určené polohy  
Nesplnění části cviku 
Soustavné štěkání psa během provádění cviků 

 
Drobná chyba  - ztráta 1 až 2 bodů: 

Každé opakování povelu 
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Delší čas od povelu ke cviku 
Občasné štěknutí psa při cviku 
Ne zcela přesné provedení cviku 

 
Pokud se pes v průběhu zkoušky chová agresivně (napadne-li jakoukoli osobu či druhého 
psa) nebo projevuje-li při zkoušce nepřiměřený strach ze psovoda, ostatních lidí či psů, je ze 
zkoušky odvolán. 
Pes nesmí být při zkoušce trestán. 
 

BODOVÉ ZTRÁTY u zkoušek ZMC I-II 
Pokud není řečeno v náplni zkoušky nebo v metodice provedení cviků, jsou chyby 
postihovány bodovými ztrátami takto: 
  
Anulování cviku:  

Povel pro každý cvik nebo jeho část je možno 4x opakovat. 
Pokud ani po čtvrtém opakování pes cvik nesplní, je cvik nebo jeho část anulován. 

  
Hrubá chyba  – není definována. 
  
Drobná chyba  - ztráta 1 - 2 bodů: 

Každé opakování povelu 
Nepřiměřeně dlouhý čas od povelu ke cviku 
Nepřesné provedení cviku 
Změna určené polohy  
Nesplnění části cviku 
Soustavné štěkání psa během provádění cviků 

 
Pokud se pes v průběhu zkoušky chová agresivně (napadne-li jakoukoli osobu či druhého 
psa) nebo projevuje-li při zkoušce nepřiměřený strach ze psovoda, ostatních lidí či psů, je ze 
zkoušky odvolán.  
Pes nesmí být při zkoušce trestán. 
 
Provádění cviků je na zkouškách ZMC I – II posuzováno benevolentněji než na zkouškách 
CZOP a CZPU. Důležité je, aby pes daný povel splnil, rychlost a přesnost provedení není 
rozhodující. 
 

PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ PSŮ KE ZKOUŠKÁM 
Zkoušky tohoto zkušebního řádu jsou koncipovány a určeny pro slovenské čuvače. Zkoušek 
se mohou zúčastnit i psi jiných plemen, pokud psovod o absolvování zkoušek projeví zájem 
a podřídí se ustanovením zkušebního řádu KCHSČ. 
 
Minimální stáří psů:  
CZOP 8 měsíců 
CZPU I 10 měsíců 
CZPU II 12 měsíců 
CZPU III 14 měsíců 
 
ZMC I není stanoveno 
ZMC II není stanoveno 
 
Ke zkouškám jsou připuštěni pouze psi zdraví a řádně očkovaní proti vzteklině, parvovirose, 
psince a infekčnímu zánětu jater. Každý psovod předloží očkovací průkaz. 
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ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA PSOVODA 
Povinnosti:  
Dostavit se ke zkoušce včas. Předložit veškeré doklady (průkaz původu a očkovací průkaz 
psa). Mít s sebou a v pořádku všechny nutné výcvikové pomůcky. Důsledně dbát pokynů 
rozhodčího a pořadatelů zkoušek. Zaplatit určené startovné za každého přihlášeného psa.  
 
Práva: 
Požadovat od rozhodčího po skončení zkoušek zdůvodnění bodových ztrát. 
 
 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA PO ŘADATELE 
Povinnosti: 
Zajistit prostor a výcvikové pomůcky pro zkoušky (překážky, předměty). 
Zajistit účast potřebného počtu rozhodčích. 
Zajistit pomocníky (je-li to technicky možné, mohou si vzájemně vypomoci psovodi). 
Určit vedoucího zkoušek.  
 
Práva: 
Vybírat startovné za každého přihlášeného psa. 
 
 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA ROZHOD ČÍHO 
Povinnosti: 
Posoudit počet psů, který neodporuje požadavkům tohoto zkušebního řádu. 
 
Práva: 
Požadovat zaplacení cestovného a poplatku za posuzování od pořadatele. 
Vykonávat úkoly pomocníka (figuranta) tam, kde je to technicky možné. 
Kontrolovat předměty na stopu a rozlišování předmětů před i po práci. 
Kontrolovat předměty na aport. 
 
 

ORGANIZACE ZKOUŠEK 
Zkouškové akce posuzují rozhodčí, kteří jsou KCHSČ delegováni k posuzování zkoušek dle 
Zkušebního řádu KCHSČ. 
Jeden rozhodčí může v jednom dni posoudit maximálně 20 zkoušek CZOP či ZMC I-II nebo 
10 zkoušek CZPU I - III. 
Zkoušky je možno libovolně kombinovat (např. 10 x CZOP, 5 x CZPU I - III).  
Pokud se na jeden termín zkoušek přihlásí více psovodů, je možné posuzování několika 
rozhodčích. 
Zkoušky je možno pořádat, pokud se přihlásí alespoň 2 psi.  
Je možné, aby pořadatel vypsal pouze některé druhy zkoušek, a to v případě, že nemůže 
zajistit odpovídající terény pro stopy, nebo nemá k dispozici některé překážky.  
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Průběh zkoušek: 
Nejprve se provede nástup účastníků. Pokud se účastníci zkoušek nedohodnou na pořadí, je 
třeba vylosovat pořadí. Přitom je třeba zachovat zásadu, že nejprve se zkoušejí ZMC, 
CZOP, po té CZPU, CZPS, CZPO a CZPP I - III. Mohou tedy mezi sebou losovat pouze 
účastníci jedné zkoušky.  
Po nástupu se provedou nejprve pachové práce. Nejprve se vypracují stopy podle CZPU a 
CZPS I - III, po té se rozlišují předměty podle CZPU I - III. Po skončení pachových prací 
proběhne poslušnost - nejprve podle ZMC, CZOP, po té podle CZPU I - III. 
Po poslušnosti proběhne hlídání předmětu podle CZPU a CZPO, po té proběhne obrana 
podle CZPU a CZPO II a III. 
Po skončení všech disciplín se provede nástup účastníků a zkoušky se ukončí. 
Pokud některý psovod se svým psem nesplní bodový limit v některé části zkoušky (pachové 
práce, poslušnost), může se sám rozhodnout, zda bude pokračovat v dalších částech 
zkoušky. 
 

SKLÁDÁNÍ ZKOUŠEK CZPS, CZPO a CZPP 
 

Ke zkouškám CZPS, CZPO a CZPP lze připustit pouze psa, který složil zkoušku CZOP. 
 
Zkoušky poslušnosti I – III a zkoušky psa obranáře I – III odpovídají vždy příslušnému oddílu 
poslušnost/obrana zkoušky pracovní upotřebitelnosti. Zkoušky psa stopaře I – III se skládají 
vždy výlučně ze stopy příslušného stupně zkoušky CZPU (bez rozlišování předmětů). Tyto 
zkoušky se hodnotí stejně jako příslušný oddíl zkoušky CZPU. U zkoušky CZPS I a CZPO I 
je limit pro složení 35 bodů. 
 
Tyto zkoušky se skládají postupně – od úrovně I do úrovně III. Psa lze připustit ke zkouškám 
CZPS, CZPO a CZPP druhého a třetího stupně, pokud složil zkoušku CZPU nižšího stupně 
(tzn. pes, který složil zkoušku CZPU I je připuštěn ke skládání zkoušek CZPS, CZPO a 
CZPP druhého stupně, pes, který složil zkoušku CZPU II je připuštěn ke skládání zkoušek 
CZPS, CZPO a CZPP třetího stupně), přičemž u oddílů A (stopa) a C (hlídání předmětu) 
zkoušky CZPU-I musí pes dosáhnout minimální bodové hodnocení 35 v každém z těchto 
oddílů. 
 
Pokud se v průběhu času psovi podaří složit postupně všechny tři oddíly jednoho stupně 
zkoušky CZPU ve formě zkoušek CZPS, CZPO a CZPP (nezáleží na tom, kdy byl který oddíl 
složen), má se za to, že pes složil CZPU příslušného stupně. Za den složení zkoušky se 
považuje den složení posledního oddílu. 
 
Po složení všech tří stupňů zkoušky CZPS získává pes klubové ocenění čuvač-klubový 
stopař. Po složení všech tří stupňů zkoušky CZPP získává pes klubové ocenění čuvač-
klubový specialista v poslušnosti. Po složení všech tří stupňů zkoušky CZPO získává pes 
klubové ocenění čuvač-klubový obranář. 
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7. TESTY SOCIALIZACE PSA (TS) 
 
Socializační testy jsou určeny pro ověření povahových rysů a zjištění míry socializace 
slovenských čuvačů. Test prvního stupně je určen pro štěňata a mladé psy, test druhého 
stupně pak pro vyzrálého psa od věku 30 měsíců výše. Pes má prokázat, že situace 
uvedené v testu mu nejsou cizí a je schopen je zvládat bez projevů strachu či agrese.  
 
Hodnocení testu: 
- uspěl výborn ě – pes neprojevuje v žádné ze situací ani strach ani agresivitu. Situace 

zvládá zcela vyrovnaně a pohodově. Výjimečné zaváhání se toleruje. K ostatním 
osobám a psům se chová přátelsky či lhostejně. 

- uspěl – pes neprojevuje v žádné ze situací panický strach ani otevřenou agresivitu. Je 
však nejistý (ustrašené či jinak nejisté chování), či ne zcela přátelský k ostatním osobám 
a psům (náznak vrčení). Jeho chování však lze bez problémů usměrnit (nechá se 
okřiknout, poslechne slovní korekční povel psovoda).  

- neusp ěl – pes projevil v některé ze situací panický strach (snaha utéci, schovává se za 
psovoda, agresivita ze strachu apod.) či otevřenou agresivitu (napadá osoby či psy) a 
jeho chování nelze lehce usměrnit jedním či dvěma slovními povely psovoda. V případě, 
že pes v jakékoli části testu projeví panický strach či otevřenou agresi, musí rozhodčí 
test ukončit a v testování dalších situací se již nepokračuje. 

 

Test socializa čního minima št ěněte (TS 1) 
 
Test je určen k ověření povahových rysů a socializačních dovedností mladých slovenských 
čuvačů ve věku od 4 měsíců do jednoho roku. Testované situace nemají vytvářet na psa 
nátlak, chování osob zúčastněných v situacích je vůči psu přívětivé či neutrální (osoby-
pomocníci se psovi nedívají přímo do očí, nepoužívají výrazná gesta či zvýšený hlas 
a podobně, řídí se pokyny rozhodčího, nepoužívá se výstřel z pistole nebo podobně zvukově 
výrazné projevy). Konkrétní provedení jednotlivých situací je plně na rozhodnutí rozhodčího. 
Je povinností rozhodčího, aby osoby – pomocníky při testu jasně instruoval, jak se mají vůči 
psu chovat. Pes při testu nemá košík.  
 
Náplň zkoušky: 
Průchod skupinou osob – bez psa 
Chování psa ve skupině osob – 2 osoby 
Chování psa k běžcům (kolům) 
Chování psa k jiným psům 
Chování psa při vstupu do místnosti 
Chování psa krátkodobě uvázaného o samotě 
Chování psa v dopravním ruchu 
Prohlídka psa (zuby, uši, varlata, tlapky….) 
Přenášení psa 
 

Test socializace dosp ělého psa (TS 2) 
 
Test je určen k ověření povahových rysů a socializačních dovedností dospělého psa ve věku 
od 30 měsíců výše, zkouška také ověřuje nervovou odolnost psa. Testované situace mají na 
psa vytvářet mírný psychický tlak, kterému by měl pes odolat. Je povinností rozhodčího, aby 
jasně instruoval osoby-pomocníky, jak se mají ke psu chovat (jak hlasitě mají mluvit, jak 
výrazná gesta mají používat, lze použít výstřel z pistole nebo podobný zvukově výrazný 
projev). Je vhodné (ne však nezbytné), aby alespoň část testu probíhala v reálném prostředí 
města, nákupního centra, nádraží, náměstí a podobně. Je v pravomoci rozhodčího 
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rozhodnout, kde přesně bude jaká část testu probíhat.  Konkrétní provedení jednotlivých 
situací je plně na rozhodnutí rozhodčího. Pes při testu nemá košík. 
 
Náplň zkoušky: 
Průchod skupinou osob – se psem 
Chování psa ve skupině osob – 6 osob + pes 
Chování psa k běžcům (kolům) 
Chování psa k jiným psům 
Chování psa při vstupu do místnosti – ztížená varianta, kdy má pes následovat psovoda do 
temné místnosti (v místnosti je tma), do sklepa, na půdu, do místnosti po schodech a 
podobně  
Chování psa krátkodobě uvázaného o samotě 
Chování psa v dopravním ruchu 
Prohlídka psa 
Manipulace se psem 
 

Metodika: 

Průchod skupinou osob 
Psovod s upoutaným psem vyjde směrem ke skupince debatujících osob, která jde proti 
psovodovi a živě se baví (v případě TS 2 je ve skupině pes). Obě skupiny se minou tak, že 
psovod projde skupinou středem, je-li ve skupině pes, míjí psovoda po jeho levé straně, tedy 
na straně psa. 

Chování psa ve skupin ě osob 
Cvik navazuje na cvik předchozí. Psovod se psem přijde ke skupině osob, pustí se s nimi do 
rozhovoru a potřese si s jednou osobou ze skupiny rukou. Pes smí sedět, ležet nebo stát, 
nesmí obtěžovat nebo napadat osoby. V průběhu rozhovoru mohou někomu upadnout klíče, 
dále může zazvonit někomu mobil, otevře se vystřelovací deštník, opodál někdo může 
vystřelit (nečekaný dělobuch), autoalarm, v případě zkoušky TS 2 se ke skupině připojí i 
druhý pes. Poslední dva příchozí se mohou zeptat na cestu, kterou chtějí ukázat na mapě. 
V testu minima štěněte se objeví dva z výše uvedených rušivých vlivů, skupina má pouze 
dvě osoby + dvě osoby ptající se na cestu, nesmí se použít výstřel nebo dělobuch. Pes se 
může leknout, nesmí ovšem z leknutí nikoho napadnout, nesmí ale strachem utéci. Ideální 
reakce je nevšímání si nastolené situace. 

Chování psa k b ěžcům (kol ům) 
Po ukázání cesty turistům v mapě psovod kousek pokračuje s nimi a kolem nich zezadu 
proběhne běžec, nebo projede kolo. 

Chování k jiným ps ům 
V průběhu testování se několikrát psovod setká s jiným psovodem a upoutaným psem. Pes 
nesmí projevit agresivitu nebo příliš velký strach, zájem o druhého psa je vítán, nezájem je 
v pořádku. Psovod smí kdykoli psa usměrnit slovně, upoutat tak jeho pozornost na sebe. 

Chování psa p ři vstupu do místnosti 
Psovod s upoutaným psem následuje posuzovatele do místnosti. U testu povahového 
minima je možné lákat štěně na hračku, pamlsek. U testu dospělého psa musí pes 
následovat pána bez pomoci, lehké zaváhání však není chybou. Hrubou chybou je, pokud 
pes vůbec do místnosti nevstoupí, nebo dokonce uteče. U testu TS 2 se doporučuje vstup 
do neosvětlené místnosti, sklepa, do místnosti po schodech a podobně.  
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Chování psa krátkodob ě uvázaného o samot ě 
Psovod uváže psa na pevném vodítku a obojku na vyhrazeném místě. Může mu dát povel. 
Tato situace vychází z každodenního života, kdy pes čeká před obchodem na pána. Pes je 
v klidu, nesmí ustavičně štěkat a nikoho napadat. Ve vzdálenosti asi metr až dva od psa 
projde hlučná skupinka, za nimi jde psovod se psem.  

Chování psa v dopravním ruchu 
Navazuje na předchozí cvik, psovod má psa na vodítku, přijíždí auto a psovod mluví 
s řidičem auta. Pes nesmí na auto útočit ani jej jinak lovit. Pes nesmí projevovat strach. 

Prohlídka psa 
V nenucené atmosféře psovod s rozhodčím za rozhovoru prohlédnou psovi zuby, uši, pokusí 
se najít čip, samcům zkontrolují varlata, pes musí tuto prohlídku strpět, nežádoucí je 
agresivní reakce nebo vyloženě bázlivá reakce, kdy se pes sebere a uteče, nebo zjevně 
utéci chce.  

Manipulace se psem 
Navazuje na předchozí cvik. Pes je zvednut na pevný stůl, kde mu jsou prohlédnuty tlapky, 
ovázána tlapka, změřena délka a šířka hlavy. Po té je pes snesen cizí osobou za pomoci 
psovoda ze stolu, psovod je u hlavy psa, na zemi je psovi změřena kohoutková výška.  
 
 
 
 
 
 
Tento zkušební řád platí od 17. 11. 1991.  
Aktualizované znění ze dne 14. 12. 1997.  
2. aktualizace ze dne 20. 10. 2012 
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