Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných
Svazem záchranných brigád kynologů České republiky, z.s.
Čl. 1
Název a sídlo žadatele
(1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách záchranných psů (dále jen zkoušek z výkonu)
nebo svodu záchranných psů, byl zpracován pro účely Svazu záchranných brigád kynologů
ČR, z.s. se sídlem U Pergamenky 3 , 170 00 Praha 7 (dále jen SZBK ČR, z.s.), IČO
47511851.
(2) Uvedený žadatel SZBK ČR, z.s.. v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení
Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech
psů“, prováděných Svazem záchranných brigád kynologů ČR, z.s. (dále jen ,,Řád“).
Čl. 2
Účel a cíle Řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla k předvádění psů na zkouškách
z výkonu nebo svodech psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich
pohodu.
(2) Řád se týká výchovy a výcviku záchranných psů při zkouškách a svodech. Pro účely
tohoto řádu se zkouškami rozumí použití psů k vyhledávání předmětů a osob při trénincích,
zkouškách, závodech, soutěžích, mistrovstvích a veřejných vystoupeních. Svody psů se pro
účely tohoto řádu rozumí tréninkové srazy a výcviková soustředění.
(3) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provádění triků nebo výkonů
v divadelním a varietním představení, filmech, televizních programech nebo podobných
veřejných představeních.
(4) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat,
kontrola zdravotního stavu zvířat).
Čl. 3
Pořadatel zkoušek z výkonu psů nebo svodu
(1) V rámci SZBK ČR, z.s. mají právo organizovat zkoušky z výkonu a svody jako
organizátor tyto složky:
a/ Záchranné brigády kynologů v jednotlivých regionech České republiky (krajské brigády).
b/ Prezidium SZBK ČR, z.s., pokud zabezpečuje vrcholnou celostátní kynologickou akci.
Odpovědná osoba bude uvedena v žádosti na jednotlivé zkoušky nebo svod psů, která se
předkládá orgánům veterinární správy a následně obci. Odpovědná osoba je statutárním
zástupcem organizátora.
(2) SZBK ČR, z.s. je právnickou osobou zodpovídající za dodržování ustanovení tohoto řádu.
Jelikož není sám fyzickou osobou a neodpovídá při přípravě a průběhu zkoušek z výkonu
nebo svodu za uvedené povinnosti, jmenuje konkrétní fyzickou osobu pořadatele, který za
tyto povinnosti odpovídá.
(3) Odpovědná osoba předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro zkoušky
z výkonu nebo svody při mezinárodních akcích Státní veterinární správě ČR (SVS ČR) a při
akcích národních nebo regionálních Městské veterinární správě v Praze nebo krajské

veterinární správě, místně příslušné podle místa konaných zkoušek z výkonu nebo svodu. V
žádosti o pořádání zkoušek nebo svodu uvede:
a) název a sídlo žadatele,
b) jméno, příjmení, datum narození pořadatele, který odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek
z výkonu nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu zabezpečení ochrany a péče o zvířata,
c) dobu a místo konání zkoušek z výkonu nebo svodu,
d) plemena psů a jejich věkové kategorie,
e) součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu.
Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu předkládá
žádost o souhlas s pořádáním zkoušek z výkonu nebo svodu místně příslušné obci.
(4) Odpovědnou osobou zastupující pořadatele může být pouze osoba starší 18 let s udělenou
kvalifikační třídou SZBK ČR, z.s., která zaručuje takové teoretické a praktické znalosti o
zvířatech, aby byla schopna
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,
b) zjistit změny v chování psů,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů,
d) kvalifikovaně manipulovat se psy,
e) organizačně zabezpečit řádnou ochranu zvířat při pořádání zkoušek z výkonu, veřejného
vystoupení nebo svodu.
Čl. 4
Psi, kteří se zkoušek z výkonu nebo svodu účastní
(1) Řád se vztahuje na maximální počet 30 psů na jedné akci. Háravé feny se mohou účastnit,
ale musí být drženy a předvedeny odděleně. Nesmí být připuštěny žádné výjimky. Jedná se o
všechna plemena psů a jejich křížence, včetně jedinců bez prokázaného původu.
(2) Ke zkouškám nebo svodu lze připustit jen psy zdravé a v dobré kondici. Po přejímce a
veterinární prohlídce jsou ze zkoušek vyloučeni:
a/ psi nemocní, poranění, slepí nebo hluší, podvyživení a zesláblí,
b/ feny březí více než 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu,
c/ pes, na kterém byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti
týrání) za účelem změny vzhledu (např. pes s kupírovanými ušními boltci),
d/ pes, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (majitel) odmítl
podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
f/ pes přepravený na zkoušky z výkonu nebo svod nevhodným způsobem či přepravním
prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,
g/ psi agresivní napadající osoby či jiné psy nebo psi neovladatelní svými psovody.
(3) Zkoušek z výkonu se mohou zúčastnit psi po dosažení věku 12 měsíců. Majitel nebo
psovod psa je povinen:
a) po celou dobu zkoušek z výkonu nebo svodu psů mít psa pod svým dohledem,
b) zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce,
c) podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení.
Čl. 5
Popis a charakteristika činností při zkouškách z výkonu a svodech.
Při zkouškách psů k vyhledávání osob a předmětů je jejich výcvik veden v několika směrech.
Jde o specializovaný výcvik k záchraně lidských životů pomocí psů v prostředí sutin
pobořených domů, v přírodních terénech a ve vodě. Jejich přesný popis je uveden v příloze
tohoto Řádu, v článku 3, odst. a), b), c), d), e), f), g), h), i).
Zkoušky obsahují většinou dvě samostatné disciplíny:

(1) Poslušnost – Při disciplíně poslušnosti provádí pes podle pokynů psovoda předepsanou
soustavu cviků. Při zkouškách sutinových, terénních a stopařských jde o překonání soustavy
překážek, při lavinových a vodních je plněna sestava cviků bez použití překážek. Vstupní
zkouška ZZZ obsahuje v první části pět základních cviků bez překážek a ve druhé části
překonání pěti překážek. Speciální zkoušky (stupně C a ZPJ) disciplínu poslušnosti vůbec
neobsahují.
(2) Speciální cviky – Ve speciálních cvicích plní pes požadavky vyhledávání předepsaného
počtu osob a dalších subjektů ve vymezeném časovém limitu a v závislosti na druhu a stupni
zkoušky. Jednotlivé speciální cviky se liší především svým pojetím v závislosti na prostředí.
Čl. 6
Vybavení a pomůcky pro manipulaci se psy
Pro výstroj psa jsou používány tyto pomůcky:
obojek hladký řetízkový – kovový řetízek z oček 10 x 20–60 mm, délky v závislosti na
velikosti psa, na obou koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem s mechanickým
omezením úplného zatažení smyčky, používá se při disciplíně poslušnosti,
obojek široký – měkká kůže nebo tkanina šířky podle velikosti plemene, s kovovými kroužky
na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou, používá se při přesunech psa,
vodítko krátké – popruh nebo kůže o šířce 20–25 mm, minimálně 2 mm silný, délky cca 100
cm, připínání řešeno otočnou vypouštěcí karabinou, používá se při disciplíně poslušnosti,
vodítko dlouhé – lehké plátěné vodítko délky 10 m, používá se při disciplíně stopování a
vyhledávání vzorku v pobřežním pásmu vody,
postroj stopovací – 3 kožené pásky, vzájemně propojené na zádech, prsou a hrudi, kolem
hrudi nastavitelný pásek zapínaný na přezku, na hřbetě s kovovým kroužkem o průměru 30
mm pro připínání vodítka, používá se pro stopování,
postroj vodní – textilní postroj pohodlně obepínající hruď psa, vybavený na hřbetě madlem
pro snadné uchopení a vytažení psa do člunu, povinně nutný pro veškerý pohyb psa ve vodě,
náhubek – měkký kožený nebo textilní, fixovaný koženým páskem v horní části, která dosedá
na hřbet nosu, vypodložený plstí, velikostí odpovídající mohutnosti a tvaru hlavy konkrétního
psa, při výcviku se nepoužívá, ale je nutný ve výbavě z hlediska předpisů veřejné hromadné
přepravy,
dečka ochranná – dva trojúhelníky z měkké kůže opatřené symboly červeného kříže spojené
měkkými popruhy chránící tělo psa při prohledávání terénu nebo sutin, součástí dečky je
rolnička pro indikaci pohybu psa terénem, používá se pro vyhledávání v sutinách a v terénu,
čelová svítilna – běžná cyklistická svítilna používaná psovodem při snížené viditelnosti,
stejná svítilna se navléká psovi na krk s umístěním vespod, aby bezpečně osvětlovala psovi
terén při pohybu v temných prostorách,
ochranné botičky – měkké plstěné návleky na nohy, chránící tlapky psa podle velikosti
plemene při pohybu terénem, ve kterém nelze zcela vyloučit možnost drobného zranění,
použití podle úvahy psovoda,
misky na jídlo a vodu – plastové, chromované nebo skládací ze speciální tkaniny pro
každého psa zvlášť,
kartáč na srst nebo hřeben – podle plemene psa a druhu jeho srsti,
bederní ledvina – nosí psovod kolem pasu s předepsaným vybavením, především s plastovou
lahví s vodou s patentním uzávěrem pro psa k okamžitému použití během výcviku a
lékárničkou první pomoci.
Čl. 7
Základní požadavky

Psi při zkouškách jsou vedeni na hladkém řetízkovém obojku tak, aby psovi nepůsobil
bolest. Pes je při zkouškách na vodítku nebo bez vodítka u nohy psovoda do té doby, než je
vypuštěn k plnění určité disciplíny.
Je zakázáno použití všech donucovacích prostředků (např. ostnatého obojku, elektrického
obojku, stahovacího obojku bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky).
Psovod nesmí psa během zkoušek fyzicky trestat ani na něho křičet, a to ani v časech, kdy
není přímo předváděn.
Zdravotní stav - Pokud pes kulhá či není dosud zcela zotaven ze zranění nebo nemoci, je
dohlížející veterinář povinen okamžitě při zjištění této skutečnosti jej z účasti na závodu
vyloučit.
Zajištění bezpečnosti osob i psů musí být při všech zkouškách zcela prioritní. Pořadatel
s rozhodčím zaručují osobně bezpečnost všech prostor. Při zkouškách vodních prací musí být
z těchto důvodů k dispozici rychlý motorový člun připravený k okamžitému zásahu.
Psi ve speciálních cvicích musí být při pohybu terénem chráněni ochrannými dečkami
kryjícími tělo, světelnými zdroji na obojcích pro bezpečnou orientaci při pohybu v temných
prostorách nebo při nočních pracích, případně botičkami na tlapkách.
Psovodi jsou v průběhu speciálních cviků vybaveni batohy nebo bederními ledvinami
s plastovými lahvemi na vodu pro psy a s lékárničkou první pomoci.
Agresivní psi - Projeví-li pes agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi nebo jiné osobě
kdykoliv v průběhu akce, je rozhodčí povinen takového psa z akce vyloučit. Stupeň agresivity,
která opravňuje k vyloučení psa, a určení viníka v případě napadení je zcela na posouzení
rozhodčího. Diskvalifikace psa je zaznamenána do dokumentace akce.
Pracovní ochota psa musí být z provádění každého cviku zřejmá. Pokud by v kterékoli
disciplíně došlo k donucování psa k provedení určitého cviku, je rozhodčí povinen okamžitě
práci psa ukončit (únavový syndrom, nechuť ke vstupu do vody či k překonání některé
překážky apod.).
Překonávání překážek – Všechny překážky vyžadované zkušebním řádem musí být zcela
bezpečné. Musí mít zaoblené hrany, protiskluzovou úpravu a bezpečný materiál v místech,
kde by mohlo dojít k nežádoucímu poranění.
Při nesplnění požadavku bezpečnosti na kterékoli překážce nesmí rozhodčí připustit její
použití při akci.
Nedostatečná vybavenost psovoda z hlediska bezpečnosti psů (chybějící dečka, postroj,
světlo či láhev s vodou) jsou při zjištění rozhodčím důvodem k nepřipuštění psa k disciplíně.
Čl. 8
Prostory, ve kterých se zkoušky z výkonu nebo svody provádějí
(1) Pořadatel při přípravách zkoušek z výkonu nebo svodu prohlédne pečlivě všechny
prostory, kde se akce bude konat, aby nedošlo ke zranění psů. Rozhodčí před zahájením akce
posoudí vhodnost všech připravených terénů, prověří výskyt nebezpečných míst a případně
zabezpečí úpravu. V krajním případě může výcvik v nebezpečném prostoru odvolat.
(2) Pořadatel v místě zkoušek nebo svodu před zahájením a v průběhu zkoušek nebo svodu
zajistí:
a) Dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, s volně přístupným vodovodním kohoutkem.
Všichni majitelé psů, kteří se akce zúčastní, jsou upozorněni na místo, kde lze psy napájet.
Minimální spotřeba vody je 2 litry na psa a den.
b) Dostatek vhodného krmiva, pokud není v propozicích akce stanoveno jinak
c) Vhodné čekací prostory. Pokud nejsou k dispozici trvale vybudované odkládací kotce pro
psy, pořadatel zajistí pro psy, kteří zrovna nejsou předváděni, klidné místo, které je
chráněné před působením nepříznivých klimatických vlivů, kde je možné psy bezpečně
umístit. (zastínění, přístřešek nebo umístění v místnosti).

d) Pořadatelský dozor. Osoba odpovědná za psa zajistí pro psa, o kterého pečuje, vybavení
pro podání potravy a napojení, případně podložku (pokrývku) pro umístění psa. Pořadatel
v takovém případě stanoví osobu, která bude sledovat chování psů.
e) Úkryt před nepřízní počasí. Zvířata musí být spolehlivě zabezpečena především před
nepřízní počasí a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách (vítr, horko, mráz).
Z těchto důvodů musí být pro ně zajištěn vstup do chráněných míst (budov), zejména pro
časy, kdy čekají na plnění dalších disciplín.
(3) Při zkouškách nebo svodech platí, že psi jsou po dobu zkoušek pod dozorem psovoda,
který za svého psa zodpovídá. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky, má rozhodčí
povinnost psovoda se psem ze zkoušek vyloučit.
(4) V mimořádných případech, kdy jsou zkoušky psů dvoudenní, musí být ubytovací prostory
zajištěny pro každého psovoda společně se psem, aby bylo zajištěno, že pes je v kontaktu se
psovodem nejen po celou dobu průběhu zkoušek, ale i během celého ubytování.
(5) Zkoušky z výkonu nebo svody psů se konají na pozemcích cvičišť nebo hřišť a stadionů,
a v přírodních terénech. Nelze je však v žádném případě konat v prostorách, kde hrozí psům
zvýšená rizika, např. v chemicky ošetřených porostech, skladech chemických materiálů apod.
a) Prostory s překážkami pro disciplínu poslušnosti jsou umístěny výhradně na travnatých
hřištích, kynologických cvičištích nebo stadiónech. Těsně před zahájením disciplíny musí
rozhodčí opakovaně zkontrolovat stav všech překážek, zejména s přihlédnutím k jejich
bezpečnosti, stabilitě apod.
b) Speciální cviky terénních prací se konají v nepřehledných lesních porostech s křovinami.
Musí být zřetelně vyznačeny jejich hranice a osa postupu psovoda terénem a musí být
ověřeno, že použité terény nebyly chemicky ošetřovány.
c) Stopařské práce probíhají na loukách, v lesích a na polích po sklizni. Porost na loukách
nesmí být vyšší než 10 cm. Na všech zemědělských plochách musí být těsně před
konáním akce opakovaně ověřeno, že tyto plochy nebyly v posledních 4 týdnech
chemicky ošetřeny.
d) Speciální cviky vyhledávání v sutinách se provádějí ve skladech stavebních či jiných
materiálů nebo v opuštěných budovách. Terény musí být zabezpečeny proti pádu psů do
hlubiny, s přesně vymezenými hranicemi. V opuštěných budovách musí být ověřeno, že se
tam nenacházejí střepy, rozbité láhve či podobné nebezpečné předměty. Rovněž nelze
ukrývat osoby do velmi lehkých a sypkých materiálů, které při proudění vzduchu
samovolně poletují a mohly by ohrozit dýchací orgány psa.
e) Vodní záchranné práce se konají na klidných vodních plochách přehradních nádrží a musí
být ve zvýšené míře zajištěna bezpečnost zúčastněných osob i psů. V pohotovosti po celou
dobu konání musí být rychlý motorový člun, řízený osobou s patřičným oprávněním,
všechny osoby musí být vybaveny homologovanými záchrannými vestami a psi vodními
postroji nebo plovacími vestami, vždy s madlem na hřbetě pro snadné uchopení a vytažení
psa z vody.
f) Lavinové práce psů se provádějí v imitovaném prostředí, neprobíhají ve skutečných
lavinových polích. Podmínkou pro konání těchto prací je pouze souvislá sněhová
pokrývka v minimální vrstvě 30 cm. Hranice terénu musí být vždy vyznačeny žlutými
praporky, pes je opatřen ochrannou dečkou s rolničkou pro kontrolu jeho pohybu při
snížené viditelnosti. Práce je možno konat pouze do teploty –18 stupňů Celsia z hlediska
ochrany sliznice dýchacích orgánů psa.
Čl. 9
Přeprava psů na zkoušky z výkonu nebo svody zvířat

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při
přepravě.
(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby
technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě,
umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody, splňovaly technické předpisy a
měly stanovené vybavení.
a) Přeprava autem. Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou
polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby
neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez
dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný. Při
přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a
napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1x za 4-6 hodin dle
klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost
venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.
b) Přeprava v přívěsných vozících aut. Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně
uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení a za podmínek jako v čl. 9, bodu 2a.
c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu. Rozměry
přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna
proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje
pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta
přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 9, bodu 2f.
Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 9, bodu 2a.
d) Přeprava hromadnou dopravou. Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa
odpovídá držitel, resp. doprovod psa.
e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka. Toto je povoleno
pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu,
prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a
topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být
považováno za týrání.
f) Letecká přeprava. Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit,
aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes
mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních
boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po
nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší,
pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě
těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu, musí být opatřeny dvířky z kovu,
se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.
(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat
s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě
ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. Osoby
přepravované společně se psy nesmějí v uzavřeném prostoru auta kouřit.
(4) Osoby, které se psy manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.
Čl. 10
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

(1) Pořadatel zabezpečí na zkouškách nebo svodech psů veterinární péči o psy včetně
poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, který je na každé
kynologické akci trvale přítomen.
(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární
správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.
(3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady,
informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení
zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.
Čl. 11
Poučení osob o ochraně zvířat
(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní zkoušek z výkonu nebo svodu
zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a
seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a
tohoto Řádu.
(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla
drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, které jsou
vyhrazeny pro zkoušky z výkonu nebo svod;
c) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat
a tímto Řádem (seznámení stvrdí svým podpisem na Přihlášce na akci).
Čl. 12
Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu
Pořadatel je oprávněn a povinen
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění
povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
b) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo bezpečnost a
pohodu ostatních psů, byli vyloučeni ze zkoušek z výkonu nebo svodu;
c) zastavit konání zkoušek z výkonu nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických
podmínek, které by ohrožovalo zdraví zvířete;
d) vyloučit psa ze zkoušek z výkonu nebo svodu v případě, že by se u tohoto jedince
projevily příznaky nemoci, zranění, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly
k utrpení zvířete;
e) vyloučit psa, pokud bylo použito při jeho činnosti zakázané vybavení nebo pomůcky, a to
z celého průběhu akce.
Čl. 13
Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat;
změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být
schváleny.
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední
komisí pro ochranu zvířat.

.............................................................................................................
datum, razítko a podpis žadatele

PŘÍLOHA č. I
Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných
Svazem záchranných brigád kynologů České republiky

Zkušební řád pro zkoušky záchranných psů
Svazu záchranných brigád kynologů České republiky
Čl. 1
STRUKTURA ZKOUŠEK
ZKOUŠKY VSTUPNÍ
ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ
ZKOUŠKY VYŠŠÍ
ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ
ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ

ZZZ
ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1
ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2
ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C), ZPJ
ZZP3, ZVP3, ZLP3
Čl. 2
ROZDĚLENÍ ZKOUŠEK

ZKOUŠKY VSTUPNÍ
ZZZ
zkouška záchranářské způsobilosti
ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ
ZZP
zkouška záchranných prací
ZTV
zkouška terénního vyhledávání
ZLP
zkouška lavinových prací
ZVP
zkouška vodních prací
ZZS
zkouška záchranného stopování
ZKOUŠKY VYŠŠÍ
ZZP
zkouška záchranných prací
ZTV
zkouška terénního vyhledávání
ZLP
zkouška lavinových prací
ZVP
zkouška vodních prací
ZZS
zkouška záchranného stopování
ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ
ZZP(C)
zkouška záchranných prací Cadaver
ZTV(C)
zkouška terénního vyhledávání Cadaver
ZLP(C)
zkouška lavinových prací Cadaver
ZVP(C)
zkouška vodních prací Cadaver
ZPJ
zkouška pohotovostní jednotky
ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ
ZZP3
zkouška záchranných prací
ZVP3
zkouška vodních prací

1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
2. stupeň

3. stupeň
3. stupeň

ZLP3

zkouška lavinových prací

3. stupeň
Čl. 3

POPISY ČINNOSTÍ NA ZKOUŠKÁCH A SVODECH PSŮ
a) ZZZ - ZKOUŠKA ZÁCHRANÁŘSKÉ ZPŮSOBILOSTI
Zkouška ZZZ jako vstupní zkouška má za cíl prověřit způsobilost psa k budoucímu možnému
využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Jejím hlavním cílem je prověřit
neagresivnost vůči lidem a snášenlivost s ostatními psy.
STOPA
Začátek stopy je označen štítkem a opatřen předmětem kladeče v sáčku k seznámení s pachem.
Pes pracuje na 300 kroků dlouhé cizí stopě s 1 předmětem položeným uprostřed prvního nebo
druhého úseku, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve
vlastní přikrývce. Psovod může být přítomen kladení stopy. Pes musí být však vždy umístěn
tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat. Při neoznačení osoby na konci stopy (nezájem,
strach z osoby, agresivita) nemůže být disciplína splněna.
POSLUŠNOST obnáší pět základních cviků:
1. Ovladatelnost psa na vodítku
2. Polohy psa u nohy psovoda
3. Aport libovolného předmětu
4. Štěkání psa na povel vsedě u nohy
5. Odložení psa na místě s rušivými hluky přes provádění cviků 1-4 dalšího psa

PŘEKÁŽKY - překonání pěti základních překážek:
1. Kladina pevná
2. Pohyblivá lávka
3. Skok vysoký
4. Skok daleký
5. Průchod rourou
Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se překonávají jedním směrem, bez vodítka a souběžně se
psovodem. Při odložení je pes umístěn 10 až 12 kroků od dalšího cvičícího psa a psovod stojí
dvacet kroků před svým odloženým psem. Rušivé hluky a střelba ze startovací pistole probíhají
během poslušnosti při cviku č. 1.
SPECIÁLNÍ CVIKY
1. Průchod rušnou skupinou
2. Přechod nepříjemného materiálu
3. Kontakt s cizími osobami
4. Přímé označení volně ležící osoby
SPECIÁLNÍ CVIKY VSTUPNÍ ZKOUŠKY ZZZ
Průchod rušnou skupinou spočívá v průchodu skupinou tvořenou dvěma osobami bez psů
(jednou z nich je psovod odloženého psa), 2 osobami se psy a 2 ohni, vzdálenými od sebe 3
kroky. Před vstupem psovoda se psem do skupiny vydává skupina nezvyklé hluky - sirény,
řehtačky, frkačky, plechy apod. Průchod se provádí dvěma směry (tam a zpět), s jedním
zastavením v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.
Přechod nepříjemného materiálu se provádí přes prostor 5x5 kroků pokrytý zbytky pletiva,
suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry a s jedním zastavením.
Kontakt s cizími osobami prověřuje chování zvířete v neznámém prostředí za přítomnosti
psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, z nichž jedna nasazuje psovi
náhubek a botičku. Potom psa vezme do náručí a přenáší k dopravnímu prostředku, na kterém
jej přebírá druhá osoba. Ta jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu

náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu
klidně a bez známek nejistoty.
Přímé označení volně ležící osoby - Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící
v terénu ve vzdálenosti 30 kroků, která po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá. Psovod
následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě. Pokud pes osobu napadá nebo
projevuje strach se k ní přiblížit, je disciplína nesplněna.
b) CVIKY POSLUŠNOSTI
POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZZP1, ZTV1, ZZS1
(1) Skok daleký 100 cm jedním směrem
(2) Skok vysoký 80 cm jedním směrem
(3) Šplh 160 cm (překážka typu A) jedním směrem
(4) Kladina pevná s náběhovými prkny jedním směrem
(5) Vodorovný žebřík jedním směrem
(6) Kladina vysoká se žebříky jedním směrem
(7) Pohyblivá lávka jedním směrem
(8) Kladina sklopná jedním směrem
(9) Průchod rourou 3 m dlouhou o průměru 50 cm jedním směrem
(10) Vysílání psa na cíl vzdálený 30 kroků
POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZZP3
(1) Skok daleký 100 cm jedním směrem
(2) Skok vysoký 80 cm oběma směry
(3) Šplh 180 cm (překážka typu A) oběma směry
(4) Kladina pevná s náběhovými prkny oběma směry
(5) Vodorovný žebřík jedním směrem
(6) Kladina vysoká se žebříky oběma směry
(7) Pohyblivá lávka jedním směrem
(8) Kladina sklopná jedním směrem
(9) Plazení psa (se psovodem nebo sám)
(10) Vysílání psa na cíl vzdálený 30 kroků s přivoláním
POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZLP1, ZLP2, ZLP3
(1) Chůze psa ve stopě lyží psovoda (pes následuje psovoda po trase ve stopě jeho lyží)
(2) Průchod rušnou skupinou bez vodítka
(3) Polohy psa u nohy psovoda
(4) Štěkání psa na povel vleže 10 kroků před psovodem
(5) Plazení psa (se psovodem nebo sám)
(6) Vysílání psa na cíl vzdálený 30 kroků s přivoláním
(7) Aport praktického předmětu odhozeného pořadatelem
(8) Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod je vzdálen 30 kroků od psa ve skupině)
POSLUŠNOST PRO ZVP1, ZVP2, ZVP3
(1) Sledování trasy člunu (psovod ve člunu, pes plaváním následuje člun 100 m)
(2) Průchod rušnou skupinou bez vodítka (siréna, klakson, zvon)
(3) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka
(4) Štěkání psa na povel 10 kroků vleže před psovodem
(5) Plazení psa (se psovodem nebo sám)
(6) Vysílání psa na cíl vzdálený 30 kroků s přivoláním
(7) Aport 0,5 m dlouhého lana s uzlem odhozeného pořadatelem
(8) Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod je vzdálen 30 kroků od psa ve skupině)
c) POPIS PROVÁDĚNÍ CVIKŮ

Skok daleký – Pes na povel psovoda překonává překážku 20 cm vysokou, 100 cm širokou a
100-150 cm dlouhou s nastavitelnou vzdáleností. Překážka sestává z pevných postranic a s
pohyblivými textilními tkalouny, přes které pes skáče.
Skok vysoký - Pes na povel psovoda překonává překážku 80 cm vysokou a 100 cm širokou
volným skokem. Horní část překážky je opatřena pružnou částí (např. molitan), aby bylo
vyloučeno zranění psa.
Šplh psa - Pes na povel psovoda překonává překážku typu A buď 160 nebo 180 cm vysokou a
100 cm širokou. Překážka je tvořena dvěma prkennými stěnami spojenými v horní části tak,
aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny asi 120 cm. Horní část překážky musí být opatřena
pruhem gumy nebo koberce, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa.
Povrch obou šikmých stěn je pokryt protiskluzovou úpravou (koberec) a ve vzdálenosti 30 cm
příčnými lištami poskytujícími oporu.
Kladina pevná - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a
300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 100 cm nad zemí s náběhovými prkny na obou
koncích kladiny v úhlu 45 stupňů. Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou.
Vodorovný žebřík - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou dřevěným žebříkem
30 cm širokým a 300 cm dlouhým, umístěným na pevném stojanu 50 cm nad zemí
s náběhovým prknem opatřeným protiskluzovou úpravou a umístěným v úhlu 45 stupňů. Na
konci žebříku se pes zastavuje, psovod jej uchopí do náruče a sundává na zem.
Kladina vysoká se žebříky - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30
cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 180 cm nad zemí s náběhovými
žebříky na obou koncích kladiny umístěnými v úhlu 45 stupňů. Nášlapné příčky žebříků jsou
opatřeny protiskluzovou úpravou.
Pohyblivá lávka - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a
300 cm dlouhou, umístěnou na dvou sudech o průměru 50 cm. Pohyb fošny na sudech musí být
vymezen pevnými zarážkami v rozmezí 5 cm vpřed i vzad.
Kladina sklopná - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou
a 300 cm dlouhou, umístěnou na stojanu uprostřed kladiny, tvořícím sklopný bod. Pes vychází
na kladinu, uprostřed ji překlopí a pokračuje v sestupu.
Průchod rourou - Pes na povel psovoda proniká plechovou nebo plastovou rourou 300 cm
dlouhou o průměru 50 cm a po průchodu cvik ukončuje polohou vleže.
Vysílání psa na cíl - Pes na povel psovoda za chůze vybíhá do udaného směru na pevný bod
vzdálený 30 m. Cílová překážka je tvořena pevnou deskou se zaoblenými hranami a
s protiskluzovým povrchem (koberec) o rozměrech 100x100 cm, umístěnou na pevné
konstrukci 50 cm vysoké se zakrytými boky. Na pokyn rozhodčího vychází psovod do
určeného směru a po 10 krocích vysílá psa vpřed. Po dosažení cíle psovod psa umisťuje
povelem. Podle stupně zkoušky si psa vyzvedne nebo jej na pokyn rozhodčího přivolává zpět.
Přivolání psa – Přivolání psa patří k nejzákladnějším prvkům výcviku. Při zkouškách se
provádí varianta „Ke mně“, kdy pes předsedá před psovoda s následným přisednutím k noze
psovoda, nebo varianta „K noze“, kdy pes přibíhá rovnou k noze psovoda. Cílem cviku je, aby
pes na daný povel okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Přivolání se provádí jako
součást cviku „vysílání psa“.
Ovladatelnost psa – Provádí se na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes
sledoval psovoda ve vzdálenosti 10 cm od jeho levé nohy při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a
všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Psovod dává psu povel při každém
vykročení, změně pohybového rytmu a obratech na místě. Při obratech se může pes k noze
psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé
disciplíny. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obejitím
nebo přiřazením zepředu. Vodítko drží psovod volně prověšené v levé ruce.

Průchod rušnou skupinou - Psovod se psem procházejí skupinou šesti osob, které se
nacházejí ve vymezeném prostoru a před vstupem psovoda do skupiny vytvářejí hluk
(řehtačka, plechy, frkačka, zvon, buben apod.) Dvě z těchto osob mají na vodítku psy.
Uprostřed skupiny se při zpětném průchodu psovod zastavuje a s jednou z osob se zdraví
podáním ruky. Zkoušený pes se musí po celou dobu chovat klidně, nesmí projevovat bázeň
ani agresivitu k lidem ani k přítomným psům.
Polohy psa u nohy psovoda - Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby
povelem usměrnil psa k zaujetí polohy vsedě, vleže nebo vestoje. Cvik se provádí na vodítku
nebo volně u nohy a prověřuje se několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání
polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.
Aport - Ze základního postoje odhazuje psovod nebo pomocník libovolný praktický předmět
(rukavice, čepice) do předepsané vzdálenosti. Zvukový povel k přinesení lze dát, až když
předmět leží vklidu. Pes, který sedí vedle psovoda, musí na povel rychle a přímým směrem
běžet k předmětu, uchopit jej a ihned přinést. Pes si sedá těsně před psovoda a drží předmět tak
dlouho, dokud mu jej psovod se zvukovým povelem neodebere. Na další povel si pes sedá k
noze psovoda.
Štěkání psa na povel se podle zkoušky liší polohou a umístěním psa. Pes na pokynový a
slovní povel musí minimálně třikrát zaštěkat. Cvik je prováděn vsedě u nohy psovoda nebo
vleže před psovodem ve vzdálenosti 10 metrů.
Plazení psa - Plazení psa je možné provádět se souběžně jdoucím psovodem anebo společné
plížení psovoda se psem, vždy na vzdálenost 10 metrů. Při plížení u nohy psovod položí psa,
dá psu povel k plížení a zároveň vyjde. Během plížení psa určeným směrem se povoluje
opakování povelu. Po dosažení určené vzdálenosti se psovod zastaví a pes na povel psovoda
usedne k jeho levé noze. Během cviku není pes na vodítku.
Odložení psa na místě - Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě
po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet
se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Není však chybou poloha vleže na levém či pravém
stehně.Umístění psovoda je v předepsané vzdálenosti čelem ke psu. Rušivými vlivy může být
přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti 15-20 kroků.
Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat
předmět, které by jej ovlivnil k setrvání na místě. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní
cviky poslušnosti (asi 5 minut). Pro cvik odložení jsou na cvičišti vyznačena dvě místa, zvlášť
pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.
Klid psa při střelbě - Střelba jako představitel nárazového hluku se provádí při cviku
ovladatelnost bez vodítka nebo při cviku překonávání kladiny směrem od psovoda. Jeden
výstřel je doplněn vždy ještě dalším rušivým hlukem (řehtačka, trubka, zvon) podle výběru
pořadatele. Ráže použité pistole je stanovena na 6-9 mm. Při provádění cviku je třeba dbát na
okolnosti, které by mohly negativním způsobem hluk zesílit nebo opakovat (např. odrazy od
kovových stěn). Zbraň nesmí být použita a namířena tak, aby mohla psa zranit. Klid psa při
střelbě (hluku) se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. Pes má být po výstřelu klidný a
nesmí se dát rušit v požadované činnosti.
Chůze psa ve stopě lyží – Psovod na lyžích se psem u nohy dává povel „dozadu“ a vychází na
určenou trasu. Pes se zařazuje do stopy lyží v odstupu 2 až 3 m za psovodem, kde setrvává po
celou dobu přesunu. Délka trasy je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m a
je zpravidla volena jako příchozí trasa ke speciálnímu cviku.
Sledování trasy člunu plaváním - Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení
člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase
k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat
po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni
100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

Vyhledávání osob a předmětů po stopě – Pes opatřený postrojem na 10 m dlouhém
stopovacím vodítku je uveden k začátku stopy a čichem sleduje stopu terénem zanechanou
kladečem, jehož osoba leží na konci stopy. Pes tuto osobu označí štěkotem. Psovod má
v povinné výbavě s sebou láhev s vodou, kterou podle vlastní úvahy může používat během
stopy k napájení psa.
Vyhledávání osob a předmětů revírováním v přírodním terénu – Pes podle pokynových i
zvukových povelů vydávaných psovodem prohledává postupně přírodní terén s ukrytými
osobami. Účelem cviku je, aby pes vyhledal předepsaný počet pomocníků ve vymezeném
prostoru a ve stanoveném limitu. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa
byla zcela přesvědčivá. Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost, který je pro člověka
nepřehledný. Pomocníci (figuranti) jsou vybaveni ochranným oděvem, který se nesmí barevně
odlišovat od terénu (maskáče apod.).
Vyhledávání osob v sutinách pobořených domů – Průzkum prostorů imitujících budovy po
zemětřesení či výbuchu musí vzhledem k množství nahromaděného materiálu obsahovat
dostatek úkrytů a zároveň být ale pro pohyb psů zcela bezpečný (bez střepů apod.). Pes
opatřený ochrannou dečkou s rolničkou a svítilnou prohledává podle pokynů psovoda hromady
sutin a čichem zjišťuje místa zavalených úkrytů osob. Nalezené osoby označuje hrabáním a
štěkotem. Při vyhledávání může být pes vybaven i ochrannými návleky na nohách (tzv.
botičkami). Pro práci v temných prostorech (sklepy apod.) musí být pes vybaven lehkou
výkonnou svítilnou, umístěnou na obojku pod krkem psa (např. cyklistická čelovka). Svítilna
musí dostatečně osvětlovat terén před psem, aby byl zajištěn jeho bezpečný pohyb terénem.
Označování osob - Účelem cviku je, aby pes nalezl úkryty všech pomocníků a svým chováním
psovodovi tato místa co nejpřesněji označil. Pes ukryté pomocníky oznamuje štěkotem.
Nalezené osoby nesmí napadat, obtěžovat je či od nich odbíhat. Pomocník nesmí psa v průběhu
cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej ke štěkání nebo ovlivňovat jeho setrvání
na místě úkrytu. Pokud pes označuje úkryt pomocníka, musí setrvat na místě a vytrvale štěkat
až do příchodu psovoda. Jakmile pes značí úkryt, psovod zvednutím ruky hlásí nález a slovně
doplňuje, o jaký druh nálezu se jedná (živá osoba ve výšce apod.). Pak na pokyn rozhodčího
odchází k místu úkrytu osoby.
Vyhledávání osob a předmětů v zimním terénu (lavinách) – Pes opatřený ochrannou
dečkou podle zvukových i pokynových povelů psovoda prohledává terén pokrytý souvislou
sněhovou pokrývkou. Nalezené osoby v úkrytech označuje hrabáním a štěkotem.
Vyhledávání ve vodě – Pes opatřený vodním postrojem s madlem na hřbetě leží se psovodem
na přídi člunu, který pomalu křižuje po vodní hladině. Pes čicháním po hladině lokalizuje
přítomnost hledaného subjektu na dně, kterou oznamuje štěkotem.
d) ZKOUŠKY VODNÍCH PRACÍ
Psovod při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou vestou,
stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.
Pes ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení
při vytahování z vody do člunu.
Trasy člunů i všechny další vzdálenostní body na vodní hladině jsou vždy vyznačeny
zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.
Člun při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný
člun již motor mít nemusí.
ZVP1 - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 1. STUPNĚ
1. Přivolání psa ze člunu na břeh na 50 m
2. Aportování na břeh z vody praktického předmětu odhozeného pořadatelem na 15 m
3. Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině ve vzdálenosti 15 m
4. Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním

5. Aportování do člunu předmětu pořadatele odhozeného ze člunu a přineseného zpět
6. Přivlečení surfu s osobou volající o pomoc za lano podané surfařem
(1) Přivolání psa ze člunu na břeh - Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes,
který dosud ve vodě nebyl (má suchou srst) je odvezen 50 m od břehu, kde člun zastavuje. Na
zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu
k psovodovi. Pokud na 3. povel pes neskočí, člun se zvolna vrací ke břehu a psovod může
povely opakovat až na poloviční vzdálenost (s odpovídajícími srážkami).
(2) Aportování na břeh předmětu odhozeného pořadatelem (15 m) - Pořadatel ze člunu
vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody souběžně s břehem na pokyn rozhodčího
předmět, který dobře plave. Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto
předmětu na břeh.
(3) Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m) - Psovod se psem procházejí po
určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na
předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes
nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.
(4) Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním - Pořadatel umístí na
břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) asi 10 m od břehu. Člun se psovodem se nachází na
mělčině asi 5 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh.
Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.
(5) Aportování do člunu předmětu pořadatele (15 m) - Pořadatel sedící ve člunu společně s
psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího předmět, který dobře plave, do vody
souběžně s břehem na vzdálenost 15 m. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto
předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po
přinesení je mu aport odebrán a pes je vytažen zpátky do člunu.
(6) Přivlečení surfu s osobou - Psovod prochází se psem po určené trase, je přivolán na břeh a
upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a stále volajícího o pomoc.
Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se
jím dovléci ke břehu.
ZVP2 - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 2. STUPNĚ
1. Přivolání psa ze břehu do člunu na 50 m (pes sedí na břehu a psovod odplouvá ve člunu)
2. Aportování do člunu předmětu odhozeného pořadatelem ze břehu
3. Vyslání pro ztracené pádlo ze člunu (pes je vyslán pro pádlo klidně ležící na vodě)
4. Přivlečení surfu s osobou volající o pomoc za lano podané surfařem
5. Pomoc plavci (pes plave k osobě, nechá se uchopit za madlo a dovleče ji ke břehu
6. Přivlečení člunu (pes plave ke člunu a přitáhne jej za nabídnuté lano ke břehu)
(1) Přivolání psa ze břehu do člunu na 50 m - Psovod nastupuje do člunu a psa nechává sedět
na břehu. Po odplavání člunu 50 m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda
vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen do člunu.
(2) Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu - Psovod se psem sedí ve člunu,
který je vzdálen od břehu 25 m. Pořadatel stojící na břehu na pokyn rozhodčího odhodí do
vody směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, asi do poloviny vzdálenosti člunu
od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu.
Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.
(3) Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu (15 m) - Psovod se psem sedí ve člunu,
který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nemohl zpozorovat, ztrácí
pádlo nebo záchrannou desku. Po uplavání 15 m od předmětu člun zastavuje. Psovod upozorní
psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje předmět zpět ke člunu,
kde je psovodem vytažen znovu do člunu.
(4) Přivlečení surfu s osobou v nesnázích ke břehu (25 m) - Psovod prochází se psem po
určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na surfaře, který třikrát zavolá o pomoc a dál

leží klidně na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží bez
pohybu v ruce lano, které pes uchopí a dovleče surf ke břehu.
(5) Pomoc plavci v nesnázích (25 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je
zavolán ke břehu a upozorněn na osobu volající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu,
mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích,
po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji,
vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.
(6) Přivlečení člunu s nabídkou lana (50 m)
Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se
dvěma osobami, stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50 m,
uchopí lano nabídnuté mu jednou z osob na přídi a přivleče člun ke břehu. Pro malá plemena
nesmí zátěž člunu překročit 30 kg.
ZVP3 / ČP VP - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 3. STUPNĚ
1. Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (pes plave k surfu, samostatně uchopí lano a
přivleče surf ke břehu
2. Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním
3. Pomoc plavci (pes plave k osobě, nechá se uchopit za madlo a dovleče ji ke břehu
4. Přivlečení člunu (pes plave ke člunu a přitáhne jej samostatně za lano ke břehu)
5. Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 100 m (pes vyhledává vzorek
lidského pachu na dlouhém vodítku v mělké pobřežní vodě, rákosí apod.)
6. Identifikace vzorku lidského pachu na vodní ploše 100x200 m.(pes leží na přídi člunu a
čicháním po vodní hladině lokalizuje místo nálezu)
(1) Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (50 m) - Psovod prochází se psem po určené
trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez
plachty 50 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař bez pohybu drží v ruce lano, které
pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu.
(2) Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním (25 m) - Pořadatel umístí na břehu
pádlo opřené o batoh (jiný člun apod.). Člun se psovodem se nachází na vodě 25 m od břehu.
Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave
ke břehu a přináší pádlo ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen do člunu.
(3) Pomoc plavci v nesnázích (50 m) - Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je
zavolán ke břehu a upozorněn na osobu třikrát zavolající o pomoc ve vzdálenosti 50 m od
břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě
v nesnázích, po setkání s ní se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla
na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.
(4) Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (50 m) - Psovod prochází se psem na volno po
určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z jehož
přídě visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50 m, samostatně vyhledá
lano visící přes okraj člunu, které bez váhání uchopí a přivleče člun ke břehu. Pro malá
plemena nesmí zátěž člunu překročit 30 kg.
(5) Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 100 m - Při vyhledávání
v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody broděním na dlouhém
vodítku. Prohledává se vytyčený 100 m dlouhý úsek pobřeží, kde je v pobřežním porostu nebo
v kamení na mělčině (10 cm pod hladinou) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes
nalézt a zřetelně označit. Trasu je možno projít i podruhé (zpět) s příslušnou bodovou ztrátou.
Směr prohledávání trasy volí vzhledem ke směru větru psovod. Časový limit je 15 minut.
(6) Identifikace vzorku lidského pachu na vodní ploše - Při vyhledávání na vodní ploše
100x200 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Ve
vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m jeden vzorek lidského pachu, který musí pes
nalézt a zřetelně označit. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, koupající se plavci

mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Při označení nálezu psem
vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází.
Časový limit je 30 minut.
e) ZZS - ZKOUŠKY ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ
Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi
pažemi, při první stopě leží volně na podložce a při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní
pokrývce, nesmí být zdálky vidět, musí splývat s okolním prostředím.
Předměty i osobu je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování
u nalezené osoby znamená diskvalifikaci.
Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.
První stopu vypracovává pes ve dne, druhou stopu po setmění.
ZZS1 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 1. STUPNĚ
1. STOPA: 1000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou
kladeče na konci stopy, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), začátek stopy označen
sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 60 min., přetínající polní cestu a pokrývající
dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 20 minut.
2. STOPA: 500 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky,
s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem sáčkem s předmětem kladeče
k nasumování, stará 120 min., kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva
různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 15 minut.
ZZS2 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 2. STUPNĚ
1. STOPA: 2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou
kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém úhlu, s vyhledáním začátku stopy, který protíná
vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec,
překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku
a ne dříve než po prvním předmětu), stará 120 minut a pokrývající dva různorodé terény
(zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.
2. STOPA: 1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x
lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, s označeným
začátkem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 minut, přetínající veřejnou
cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit je 20 minut.
f) ZZP - ZKOUŠKY ZÁCHRANNÝCH PRACÍ
Psovod se pohybuje terénem podle pokynů rozhodčího a vysílá psa k prohledávání. Pes může
být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích
na nohách (možné i pro část terénu) a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných
prostorách má světelné označení.
ZZP1 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání tří pohřešovaných osob zavalených v sutinách
v časovém limitu.
Terény o rozměrech 100x100 kroků mohou být v imitovaném prostředí a je v nich volně
poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech
v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
ZZP2 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání pěti pohřešovaných osob zavalených v sutinách
v časovém limitu.

Terény o rozměrech 100x150 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve
dne a jeden po setmění. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).
Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2,
1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba
asi 2 m nad úrovní terénu
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
ZZP3 / ČPZP - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání čtyř živých pohřešovaných osob zavalených
v sutinách a dvou vzorků lidského pachu v časovém limitu.
Terény o rozměrech 150x150 kroků jsou v neimitovaném prostředí a vyskytují se v nich
poházené rušivé předměty různého charakteru. V terénu doutnají ohně a ozývají se nárazové
hluky (sirény, kompresory apod.).
Čtyři pohřešované osoby a dva vzorky lidského pachu se nacházejí ve dvou různých terénech
v neurčeném poměru (3:3, 2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6). Ze čtyř hledaných osob se nachází 1 pod
povrchem, 1 dva metry hluboko a 2 osoby ve výšce 2-3 m). Vzorky lidského pachu jsou
umístěny jeden v hloubce 10 cm pod sutinou a jeden v hloubce 1 m.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 30 minut.
g) ZTV – ZKOUŠKY TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ
Psovod se pohybuje terénem podle stanovené osy postupu a vysílá psa k prohledávání. Pes
pracuje v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách (možné i pro část terénu) a
je vybaven rolničkou. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má světelné označení.
ZTV1 – ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 1. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání tří pohřešovaných osob umístěných v terénu
v časovém limitu.
Terény o rozměrech 100x100 kroků mohou být v imitovaném prostředí a je v nich volně
poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem. Musí mít zřetelně vyznačeny hranice
(cesta, značky, páska).
Tři pohřešované osoby jsou umístěny ve dvou různých terénech tak, aby nebyly zjistitelné
zrakem (2 osoby leží v úrovni terénu, 1 je umístěna asi 2 m nad terénem), v neurčeném poměru
(2:1, 1:2, 0:3).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
ZTV2 – ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 2. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání pěti pohřešovaných osob umístěných v terénu
v časovém limitu.
Terény s velmi obtížně prostupným porostem o rozměrech 100x150 kroků se prohledávají
jeden ve dne a jeden po setmění. Musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska,
v noci světelné body).
Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2,
1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (3 osoby leží
v úrovni terénu, 2 jsou umístěny asi 2 m nad terénem).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
h) ZLP - ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ
Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných
osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Psovod
přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při

prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastního uvážení.
Pes pracuje v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a je vybaven rolničkou.
Pro práci v noci má světelné označení.
ZLP1 - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání tří pohřešovaných osob a dvou předmětů
umístěných v terénu v časovém limitu.
Terény o rozměrech 100x100 kroků musí být překříženy několika lyžaři a musí mít zřetelně
vyznačeny hranice žlutými praporky.
Tři pohřešované osoby jsou umístěny ve dvou různých terénech tak, aby nebyly zjistitelné
zrakem v hloubce 30 cm v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + 2 předměty.
Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice,
rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 30 cm.
ZLP2 - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání čtyř pohřešovaných osob a jednoho batohu
umístěných v terénu v časovém limitu.
Terény o rozměrech 100x150 kroků, z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika
lyžaři a musí mít zřetelně vyznačeny hranice žlutými praporky. Prohledávají se jeden ve dne a
jeden po setmění. Musí mít zřetelně vyznačeny hranice (žluté praporky, v noci světelné body).
Čtyři pohřešované osoby a jeden batoh se nacházejí ve dvou různých terénech v hloubce asi 50
cm v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5).
Hledaný předmět (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnut sněhem a
obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 50 cm.
ZLP3 / ČPLP - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ
Cílem speciálního cviku je provést vyhledání jedné živé pohřešované osoby, jednoho batohu a
dvou vzorků lidského pachu umístěných v terénu v časovém limitu.
Terény o rozměrech 150x150 kroků, z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika
lyžaři, mít zřetelně vyznačeny hranice žlutými praporky a prohledávají se oba ve dne.
Jedna pohřešovaná osoba, jeden batoh a dva vzorky lidského pachu se nacházejí ve dvou
různých terénech v hloubce asi 50 cm v neurčeném poměru (2:2, 3:1, 1:3, 0:4).
Hledaný předmět (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnut sněhem a
obsahovat dostatek lidského pachu.
Vzorek lidského pachu je jeden umístěn v hloubce 10 cm pod sněhem a druhý v hloubce 1 m
pod úrovní sněhové pokrývky.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi
oběma speciály je 60 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 70 cm.

i) ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ
ZZP(C) - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ CADAVER
Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v neimitovaném prostředí sutin a prohledávají se
jeden ve dne a jeden po setmění s časovým limitem 25 minut.
Tři hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní
terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (0:3, 2:1, 1:2).
V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá
negativa).
ZLP(C) ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ CADAVER
Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou umístěny v prostředí sněhových plání a prohledávají
se jeden ve dne a jeden po setmění s časovým limitem 25 minut.
Tři hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní
terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (0:3, 2:1, 1:2).
V terénu jsou volně umístěny rušivé předměty (negativa bez lidského pachu).
ZTV(C) ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ CADAVER
Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v nepřehledném přírodním prostředí a prohledávají
se jeden ve dne a jeden po setmění s časovým limitem 25 minut.
Tři hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní
terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (0:3, 2:1, 1:2).
V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá
negativa).
ZVP(C) ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ CADAVER
Terény pro vyhledávání v pobřežním pásmu (rákosí, kameny, bahno, otočené čluny) i na vodní
ploše jsou v přírodním prostředí vodních ploch a provádějí se všechny jako denní práce.
Identifikace vzorku lidského pachu se provádí dvakrát ve dvou různých úsecích 100 m
dlouhých v pobřežním pásmu vodního toku nebo nádrže. V terénu jsou rozmístěny rušivé
předměty s lidským pachem či jiná negativa.
Vyhledávání utonulé osoby na vodní ploše se provádí jednou jako identifikace vzorku
lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100x100 m vodní hladiny.
Při vyhledávání osoby v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody
(broděním) na 10 m dlouhém vodítku. Může být použita varianta 1:1 nebo 0:2. Časový limit
pro nalezení je 15 minut.
Při vyhledávání osoby na ploše 100x100 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině
lokalizuje místo nálezu. Koupající se děti mimo vytyčený terén nebo pohyb rekreantů po břehu
nejsou na závadu. Časový limit 30 minut.
ZPJ - ZKOUŠKA POHOTOVOSTNÍ JEDNOTKY
Terény o rozměrech 200x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí a v možné kombinaci sutin
a přírodního terénu. Rozhodčí se pohybuje terénem nebo volí své stanoviště podle vlastní
úvahy a podle povahy terénu. Psovod si podle povahy terénu sám určuje směr postupu.
Prohledávání se provádí dvakrát, ve dvou různých terénech, ve kterých hoří ohně, povalují se
nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne,
druhé v noci v nestanoveném pořadí.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut.
Vyhledávají se tři živé osoby (jedna v úrovňovém úkrytu, 1 v hloubce 2-3 m a 1 ve výšce 2-3
m nad zemí) a 3 vzorky mrtvého pachu (jeden 50 cm pod úrovní terénu, 1 ve výšce 1 m a 1 ve
výšce 2 m). Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém
terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci.

