Prováděcí pokyny k poslušnosti NZŘ
PŘIVOLÁNÍ
ZM, ZZO
Libovolné ze dvou způsobů – psovod nahlásí, jaké bude provádět přivolání
Volno- pes se uvolňuje v základním postoji, povel volno hned při vykročení. Nevzdálí-li se
pes do dostatečné vzdálenosti, je na rozhodčím navodit situaci, aby se cvik přivolání mohl
přezkoušet.
U obou způsobů psovod v pohybu, u přivolání „K noze“ vždy pes dobíhá psovoda a připojuje
se k němu (psovod nesmí jít proti psu), u přivolání „Ke mně“ dá-li rozhodčí povel pro
přivolání- psovod se zastaví, otočí se ke psu čelem a povelem Ke mně přivolává psa, na další
pokyn rozhodčího dává psa povelem k noze.
ZVV1
Pes se uvolňuje již v základním postoji. Po vykročení jde u nohy psovoda, a teprve na povel
„Volno“ se vzdálí. Povel pro volný pohyb může psovod dát až po pokynu od rozhodčího.
Nevzdálí-li se pes od psovoda do dostatečné vzdálenosti, může rozhodčí navodit situaci, aby
se pes vzdálil.To se však již promítne v bodovém hodnocení. Nepodaří-li se docílit
požadované vzdálenosti ani po třetím pokusu, cvik přivolání se nehodnotí.
Přivolání se provádí tak, že se psovod vzdaluje od psa, nejde proti psu.
ZVV2
Přivolání se provádí při cviku vysílání psa. Pro hodnocení je nutné, aby pes dosáhl alespoň
polovinu požadované vzdálenosti pro vyslání. Pro přivolání je lhostejné, je-li tato vzdálenost
dosažena ve správném směru či nikoli.
ZVV3
Provádí se po vysílání, hodnotí se jednotlivě oba pokusy (5+5).Přivolání se hodnotí, vzdálí-li
se pes při vyslání alespoň na polovinu požadované vzdálenosti. Přivolává se vždy, aby bylo
možno pokračovat. Nereaguje-li pes ani na druhý povel na přivolání, je psovod rozhodčím
upozorněn, že se již nehodnotí přivolání, ale je dále přezkoušeno, zda je pes pod vlivem
psovoda (diskvalifikace). Není-li první pokus hodnocen, ale pes přijde ( je pod vlivem
psovoda),není důvod nepokračovat a neprovést druhé vyslání a přivolání..
OVLADATELNOST
ZZO
Provádí se na vodítku, přezkušuje se v normálním kroku s několika obraty (vlevo, vpravo a
čelem vzad( za chůze i na místě, přezkoušet i klus 10 kroků v přímém směru.
ZM
Stejně jako u cviku ZZO, navíc se při chůzi přezkušuje střelba
ZVV1
Přezkušuje se s několika obraty (vlevo,vpravo a čelem vzad) za chůze i na místě. Přezkušuje
se též reakce na změnu tempa, ale jen v přímém směru.
ZVV2,ZVV3
Pes je již v základním postoji bez vodítka, přezkušuje se s několika obraty(vlevo, vpravo s
čelem vzad) za chůze i na místě.Při přezkoušení reakce na změnu tempa(rytmu) lze použít i
obraty za pohybu.

POLOHY SEDNI, LEHNI, VSTAŇ
ZZO
Pes na vodítku u nohy psovoda. Ze základního postoje provedena poloha lehni, po zhruba 3
vteřinách poloha sedni .Vše na povel rozhodčího.
ZM
Na vodítku u nohy, je na úvaze rozhodčího v jakém pořadí budou polohy prostřídány, jen je
potřeba dodržet dostatečný interval (aspoň 3 vteřiny) mezi polohami. Rozhodčí dává pokyny
pro jednotlivé polohy
ZVV1
Stejně jako u ZM
ZVV2
Vše na pokyn rozhodčího. Psovod ponechá psa na místě a předstupuje krok před psa(povel
pro setrvání je povolen), otočí se čelem ke psu a na pokyn rozhodčího provádí polohy. Po
přezkoušení poloh se na pokyn rozhodčího vrací ke psu.
ZVV3
Stejně jako u ZVV2, ale psovod předstupuje před psa na vzdálenost 20 kroků

ODLOŽENÍ ZA POCHODU
ZZO
Provádí se vleže, povel zvukový i posunkový
Psovod jde se psem na vodítku, po 10-15 krocích na pokyn rozhodčího psa odkládá,aniž by
měnil rytmus a způsob chůze,na povel rozhodčího se zastavuje a otáčí. Jakákoliv pomoc
vodítkem, změna chůze, otáčení se snižuje výkon a musí se promítnout v hodnocení. Při
působení vodítkem je třeba posoudit, zda by pes bez této pomoci cvik splnil či nikoliv, a
podle toho posuzovat. Na další pokyn rozhodčího se psovod vrací ke psu. Je na vůli psovoda,
zda psa obchází nebo se přiřadí. Posazení psa po návratu opět na pokyn rozhodčího.
ZVV1
Odložení vleže, pes je uvolněn z vodítka již v základním postoji. Psovod na pokyn rozhodčího
vychází a po 10-15 krocích na pokyn rozhodčího odkládá psa, aniž by změnil rytmus a způsob
chůze. Po cca 30 krocích rozhodčí zastaví psovoda a na další pokyn jej otáčí čelem ke psu. Při
tomto cviku se provádí přezkušování lhostejnosti k výstřelu, a to při odcházení psovoda
(vhodné před zastavením). Na další povel se vrací psovod ke psu. Je na vůli psovoda,zda psa
obchází nebo se přiřadí .Posazení psa po návratu opět na pokyn rozhodčího.
ZVV2
Provádí se ve stoje pouze zvukový povel, jinak stejné provádění jako u ZVV1,ale bez
přezkoušení lhostejnosti ke střelbě.
ZVV3
Provádí se v sedě, pouze zvukový povel, jinak stejné provedení jako u ZVV2

ŠTĚKÁNÍ PSA

ZVV1
Pes na vodítku u nohy psovoda, vodítko na tento cvik drží psovod v levé ruce, pravou rukou
posunkový povel, požaduje se alespoň 3x výrazně štěknout. Pes sedí. Změna polohy při
štěkání neanuluje cvik, ale snižuje známku (minimálně na uspokojivě)
ZVV2
Pes stojí krok před psovodem, pouze zvukový povel. Na pokyn rozhodčího psovod upraví psa
do požadované polohy(ve stoje) a na další pokyn rozhodčího předstupuje před psa a otáčí se
čelem ke psu. Po provedení cviku opět na pokyn rozhodčího se vrací ke psu a na další pokyn
jej posazuje Změna polohy neanuluje výkon, ale snižuje hodnotu až na nedostatečně.
Požaduje se alespoň 3x výrazně zaštěkat.
ZVV3
Pes leží, pouze posunkový povel. Na pokyn rozhodčího psovod položí psa a odchází od psa
do požadované vzdálenosti, zastavuje se a obrací čelem ke psu-vše na pokyn rozhodčího. Ke
splnění cviku se požaduje alespoň 3x výrazně štěknout. Změna polohy vede ke snížení
známky na nedostatečně (-5), opuštění místa-podle vzdálenosti až k anulaci. Cvik ukončen
návratem ke psu a jeho posazením, opět vše na pokyny rozhodčího.
APORT
Aporty nebo předměty použité k aportování musí být před začátkem posuzování připraveny
na cvičební ploše.
Rozhodčí dává pokyn k jednotlivým částem cviku
ZZO
Pro cvik aportování může psovod použít libovolný předmět. Při odhození může psa držet za
obojek.Pro hodnocení cviku musí pes přinést předmět minimálně 2 kroky před psovoda
ZM
Rozhodčí dává pokyn k provádění jednotlivých částí cviku, k aportování je možné použít
předmět psovoda- ne hračka psa. Pes by měl již při odhození volně sedět. Po přinesení
přesednout a odevzdat. Opuštění místa psovodem po odhození snižuje známku až o dva
stupně.
ZVV1
Rozhodčí dává pokyn k jednotlivým částem cviku. K aportování je použita celodřevěná činka
psovoda.Vyžaduje se volné sezení při odhození, rychlé provedení a pevné držení při
odevzdání. Předsednutí při odevzdání by mělo být těsné, ale bezkontaktní. Opuštění místa
(pomoc couvnutím) snižuje známku,může až na nedostatečně (podle provedení). Pokud by
pes bez této pomoci cvik nesplnil, může tato pomoc vést až k anulaci cviku.
ZVV2
Cvik aportování je spojen s překonáním překážky. K aportování stejné požadavky jako u
ZVV1 plus požadavky k překonání překážky. Při tomto cviku se přezkušuje střelba , a to v
okamžiku, kdy pes zvedá činku. V požadavcích zkušebního řádu je celodřevěná 1kg těžká
činka psovoda. V požadavcích soutěžního řádu je celodřevěná 1kg těžká činka
pořadatele. Doporučuje se na zkouškách nechat vlastní činku, ale na soutěžích používat
činku pořadatele, toto však uvést v propozicích.

ZVV3
Stejně jako u ZVV2, ale aport se provádí přes šikmou stěnu 1,8 m činkou pořadatele 1kg

PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK
U všech překážek si vzdálenost od překážky upravuje psovod, rozhodčí pouze vyzve psovoda
k upravení vzdálenosti
SKOK
ZVV1
1m vysoká překážka, požaduje se bezdotykové přeskočení oběma směry. Pokud pes překoná
pouze jedním směrem, není to anulace, ale cvik je hodnocen z 5 bodů. Opuštění místa
psovodem po vyslání psa hodnotit stejně jako u aportu.
ŠPLH
Šikmá stěna vysoká 1,8m
ZVV1
Jedním směrem psovod na pokyn rozhodčího vyšle psa k překonání a jde podle překážky.Za
překážkou přivolá psa k noze a pokračuje v přímém směru, dokud jej rozhodčí nezastaví.
KLADINA NÍZKÁ
ZVV1
Psovod si určí vzdálenost od paty překážky a v základním postoji uvolní psa z vodítka.Na
pokyn rozhodčího vyšle psa a jde podle něj, po překonání překážky se pes připojuje k
psovodovi, a pokračují až do zastavení rozhodčím. Povel pro připojení psa i pro zastavení.
Požaduje se klidné překonání, proto se doporučuje netrvat na povelu předepsaném zkušebním
řádem. (Povel vpřed vylučuje klidné překonání)
KLADINA VYSOKÁ- ŽEBŘÍK
ZVV2
Kladina se překonává jedním směrem, požaduje se klidné překonání žebříku bez propadávání
s využitím všech příček žebříku bez použití postranic žebříku. Provedení stejné jako u nízké
kladiny.

ZVV3
Kladina se překonává oběma směry. Psovod po vyslání psa zůstává stát ve výchozím
postavení. Jakmile pes dokončí překonání překážky v jednom směru, může jej psovod
usměrnit povelem ke zpětnému překonání. Po zpětném překonání pes předsedá před psovoda,
který stojí stále na výchozím postavení. Na pokyn rozhodčího dává psa k noze.

VYSÍLÁNÍ PSA
ZVV2
Provádí se jedním směrem, minimální požadovaná vzdálenost 30 kroků. Příprava psa před
vysláním snižuje hodnocení. Provádí se na cvičební ploše od výchozího bodu v přímém
směru. Vyslání i zastavení na pokyn rozhodčího. Cvik vysílání je spojen s přivoláním.

ZVV3
Provádí se 2 směry, minimální požadovaná vzdálenost 50 kroků. Směry vyslání by měly být
od sebe odkloněny o 90 stupňů, na soutěži je možné 180 stupňů. Není-li dostatečný prostor na
cvičební ploše, je možné přezkoušet tento cvik mimo cvičební plochu. Směry pro vyslání
určuje rozhodčí. Cvik je hodnocen, vzdálí-li se pes alespoň do 2/3 požadované vzdálenosti a
nevychýlí-li se více než 45 stupňů od požadovaného směru. Hodnotí se každé vyslání zvlášť a
na každé je 5 bodů. Druhý pokus se provádí bez ohledu na výsledek prvního pokusu, pokud se
pes nedostane mimo vliv psovoda.

DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ
Provádí se na cvičební ploše po dobu přezkušování dalšího psa. Místo pro dlouhodobé
odložení je označené zvlášť pro psa a zvlášť pro fenu, vzdálenost od sebe 5 kroků.
ZZO,ZM, ZVV1
Odkládat až po přivolání cvičícího psa.
ZZO – 15 kroků, čelem ke psu
ZM – 15 kroků, čelem ke psu
ZVV1 – 25 kroků, čelem ke psu
ZVV 2 – 50 kroků, čelem ke psu
ZVV 3 – 50 kroků, psovod v úkrytu
ZVV2,ZVV3
Ukončit odložení před cvikem vysílání a přivolání dalšího psa. Změna polohy a drobné
opuštění místa snižuje hodnocení, opustí-li pes místo určené k odložení více jak 3m, je cvik
anulován.

