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Metodika a vykonávanie cvikov
Cviky posu¹nosti
Vedenie psa poèas skú¹ok
1. Ak je pes v priamej blízkosti psovoda, na vodidle alebo na voµno, mal by podµa po¾iadaviek sedie», stá»
alebo le¾a» pri µavej nohe psovoda tak, aby pozdå¾na os jeho tela bola v smere, v akom stojí psovod. Vo
v¹etkých polohách musia by» ramená na úrovni nôh psovoda. Pes sa nesmie o psovoda opiera» alebo by» vo
väè¹ej vzdialenosti ako 20cm od psovoda.
2. Druhým variantom je umiestnenie psa pred psovodom. Pes musí sedie», le¾a» alebo stá» vo vzdialenosti
jedného kroku tak, aby boli psovod so psom èelom oproti sebe (èelu).
3. Keï je psovod v pohybe, pes sa súèasne pohybuje s ním popri jeho µavej nohe tak, aby bol ustaviène
svojím pravým ramenom na úrovni myslenej priamky medzi kolenami psovoda (nesmie zaostáva» vzadu ani
psovoda predbieha»). Rovnako tak sa pes nesmie o psovoda otiera», alebo naòho nará¾a» a pohybova» sa vo
väè¹om odstupe ako 20cm. Ak je pes vedený na vodidle, nesmie ho napína». Obojok nesmie by» zapnutý na
¹krtenie.
4. Pes je pri µavej nohe psovoda aj pri obratoch, práve tak ako pri sadaní si k nohe psovoda. Obchádza»
psovoda po jeho pravej strane pri zmenách smeru za pochodu alebo pri obratoch na mieste sa pripú¹»a.
Základná ovládateµnos»
1. Zákaz ne¾iadúcich èinností psa alebo jeho voµný pohyb na urèité povely patrí medzi základné cviky
ovládateµnosti psa. Vzhµadom na to, ¾e tieto cviky sa pri skú¹kach samostatne neposudzujú, sú významné z
hµadiska metodiky výcviku psa.
2. Privolanie psa. Cieµom cviku je, aby pes na povel psovoda ihneï upustil od dovtedaj¹ej èinnosti,
nebojácne, rýchlo a najkrat¹ou cestou pribehol ku psovodovi.
3. Privolanie psa mo¾no vy¾adova», keï sa psovod pohybuje i nepohybuje.
4. Podµa spôsobu pou¾itia a okam¾itej potreby rozpoznávame pou¾itie povelovej techniky, ktoré
nadväzuje predov¹etkým na vykonanie záveru cviku, kedy:
· pri pokraèujúcom pohybe psovoda sa pes privolá k nohe a ïalej pokraèuje spoloène v urèenom pohybovom
rytme
· sa psovod nepohybuje a pes po pribehnutí si ihneï sadne tesne pred psovodom
· sa psovod nepohybuje a pes po pribehnutí si ihneï sadne k µavej nohe psovoda.
5. Ovládateµnos» psa na vodidle alebo bez vodidla. Úèelom cviku je, aby pes disciplinovane a presne
sledoval psovoda pri chôdzi, pokluse, pri zmenách smeru pochodu psovoda alebo pri obratoch psovoda na
mieste.
6. Na skú¹kach ni¾¹ích stupòov sa tento cvik koná so psom na vodidle. Pri vy¹¹ích stupòoch sa tento cvik
zámerne s»a¾uje zmenami pochodového rytmu, zmenami smeru, zastavovaním sa, obratmi na mieste.
7. Psovod dáva psovi povel pri vykroèení, pri zmene smeru alebo zmene pohybového rytmu, pri zastavení,
obratoch na mieste a pod.
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Polohy psa, keï sa psovod nepohybuje (stojí)
1. Vo svojom súhrne sa týmto cvikom sleduje to, aby psovod, keï stojí, povelom usmernil psa k zaujatiu
polohy sadni, µahni alebo stoj.
2. Podµa po¾iadaviek skú¹ok sa tento cvik robí tak, ¾e pes je pri nohe alebo jeden krok pred psovodom
alebo ¾e je vo vzdialenosti 20m pred psovodom.
3. Cvik sa preveruje niekoµkonásobným opakovaním ka¾dej polohy.
4. Pri zaujímaní polohy nesmie pes meni» svoje stanovi¹te (tým, ¾e sa posúva smerom k psovodovi).
Polohy psa pri pohybe psovoda a psa
1. Cvik sleduje usmernenie psa povelom do urèitej polohy za pochodu alebo za poklusu a zotrvania v tejto
polohe a¾ do skonèenia cviku, t.j. do príchodu psovoda k psovi, prípadne a¾ do privolania psa.
2. Podµa druhu alebo stupòa skú¹ok sa odlo¾enie psa uvádza do polohy sadni, µahni alebo stoj (krátkodobo)
3. Pri vykonávaní cviku sa psovod nesmie zastavova» alebo sa za psom obzera», èi tento cvik vykonal alebo
nevykonal a musí pokraèova» urèeným smerom a pohybovým rytmom.
4. Pes musí urèené polohy zaujíma» hneï, rýchlo a presne.
5. Za okam¾ité nezaujatie polohy pri povele ,,stoj,, nemo¾no poklada» situáciu, kde pes urobí jeden alebo
dva kroky potrebné pre vyrovnanie stability tela.
Doná¹anie predmetov (aportovanie)
1. Úèelom cviku je, aby pes zodvihol a doná¹al predmety na povel psovoda alebo samostatne v situáciách, na
ktoré cvik doná¹ania predmetov nadväzuje.
2. Doná¹anie predmetov sa na niektorých skú¹kach s»a¾uje aportovaním cez preká¾ku skokom alebo
¹plhom.
3. Stupne skú¹ok tie¾ urèujú, èi sa pri aportovaní mô¾u pou¾i» èinky alebo predmet s váhou èiniek.
4. Na aportovanie sa nesmú pou¾i» súèasti výstroja psa.
5. Pri voµnom aportovaní sa musí predmet zahodi» do vzdialenosti najmenej 10m.
6. Pri aportovaní cez preká¾ku alebo ¹plhom sa vzdialenos» psovoda od preká¾ky neurèuje, ale je
ponechaná na úvahu psovoda.
7. Vykonanie cviku sa rozdeµuje na ¹tyri èasti, na vykonanie ktorých dáva povel rozhodca:
· odhodenie predmetu
· vyslanie psa, aby predmet doniesol
· odobratie predmetu
· sadnutie si psa k nohe psovoda.
8. Pri odhadzovaní predmetu je pes voµný a sedí pri µavej nohe psovoda.
9. Na povel psovoda pes vybehne k vykonaniu cviku. Pri vykonávaní aportu cez preká¾ku sa povel dopåòa
e¹te povelom na prekonanie preká¾ky.
10. Po povele pes be¾í èo najrýchlej¹ie a èo najkrat¹ím smerom po predmet, ten pevne chytí a rovnakou
cestou sa vráti s predmetom k psovodovi.
11. Rovnako si poèína aj pri aporte cez preká¾ku, ktorú prekoná, uchopí predmet a tou istou cestou sa vráti
ku psovodovi.
12. Pes si tesne pred psovodom sadne a sedí. Predmet nepustí ani ho neprehrýza.
13. Na povel psovoda pes predmet odovzdá psovodovi a zostane v tej istej polohe sedie».
14. A¾ na povel psovoda si sadne ku jeho µavej nohe.
Prekonávanie preká¾ok
1. Úèelom tejto skupiny cvikov je, aby pes na povel alebo vytvorený návyk dokázal prekona» rôzne druhy a
typy preká¾ok rozliènou pohybovou technikou.
2. Vý¹ka, ¹írka alebo typ preká¾ky sa urèí tak, aby ju dokázal prekona» aj sám psovod.
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3. V prípade, ¾e rozmery preká¾ok sú väè¹ie a ¹ir¹ie a na ich prekonanie sa musia pou¾i» rôzne pomôcky,
ako napríklad rebrík, kladina a pod. výcvik psov sa zameriava na výuku chôdze po týchto pomôckach.
4. Podµa týchto zásad potom rozdeµujeme cviky v prekonávaní preká¾ok na :
· skok vysoký (voµný)
· skok ¹plhom
· skok ïaleký (cez priekopu)
· chôdzu po kladine.
5. Podµa jednotlivých druhov skú¹ok sa preká¾ky zaraïujú do po¾iadavky skú¹ky a práve tak sa urèujú ïal¹ie
rozmery preká¾ok.
6. Skok vysoký. Vý¹ka preká¾ky je 100cm, pre malé plemená 50cm. Pes prekonáva preká¾ku voµným,
plavým skokom. Pri preskoku sa nesmie dotknú» preká¾ky.
7. Skok ¹plhom. Vý¹ka preká¾ky je 180cm. Pes preká¾ku prekonáva takým spôsobom, ¾e po prudkom
odrazení sa pred pätou preká¾ky vybehne nahor po stene, prednými nohami sa zachytí o vrchol preká¾ky,
prevá¾i sa a po druhej strane preká¾ky zbehne dolu. Mô¾e by» preká¾ka v tvare ,,A,, ako pri skú¹ke IPO.
8. Pri výkone cvikov v skoku a ¹plhu sa vzdialenos» psovoda a psa od preká¾ky neurèuje, ale sa nechá na
úvahu psovodovi. Spôsob, ktorým má pes preká¾ku prekona» urèuje u¾ samotný odstup psovoda od
preká¾ky pri skoku alebo ¹plhu.
9. Na pokyn rozhodcu dá psovod povel psovi na prekonanie preká¾ky. Pri po¾iadavke spätného preskoku
psovod dá psovi povel na spätné prekonanie preká¾ky.
10. Povel na spätné prekonanie preká¾ky sa nemô¾e da» vtedy, keï prekonanie preká¾ky nadväzuje na cvik
aportovania.
211. Skok ïaleký. Zvyèajne ide o preskoèenie priekopy 3m dlhej, 5m ¹irokej, 1m hlbokej. Pes priekopu
preskoèí voµným skokom. Mô¾e by» aj preká¾ka 3m x 5m, vysoká 15.20cm vypletaná vo vzdialenosti 20cm
medzier.
12. Pred vykonaním cviku stojí psovod s voµným psom pred preká¾kou vo vzdialenosti, akú si sám urèí. Na
pokyn rozhodcu vydá psovod psovi povel na prekonanie preká¾ky.
13. Pri vykonávaní v¹etkých cvikov v skoku stojí psovod na mieste a nepomáha psovi rozbehom ani iným
spôsobom.
14. Skok do diaµky sa robí len jedným smerom a pes po prekonaní preká¾ky si na povel psovoda µahne.
Psovod potom preká¾ku prekoná sám, alebo ju obíde a za pochodu psa povelom privolá k nohe.
15. Chôdza psa po rebríku a po kladine. V po¾iadavkách skú¹ok sú tieto dva metodicky rozlièné cviky, ktoré
sa nacvièujú samostatne, spojené do jedného cviku.
16. Podµa druhu skú¹ok alebo ich stupòov rozli¹ujeme:
· kladinu nízku, ktorá je ¹iroká maximálne 30cm, 500cm dlhá a vysoká 1m nad zemou. Na obidvoch koncoch
kladiny sú umiestnené nábehové dosky so sklonom asi 30stupòov.
· kladina vysoká, maximálne 30cm ¹iroká, 5m dlhá vo vý¹ke 2m nad zemou. Na výstup a zostup sú tu rebríky
so sklonom asi 45stupòov. Rebríky sú ¹tandardné, asi 40cm ¹iroké a medzery medzi jednotlivými prieèkami sú
asi 30-40cm. Prieèky na rebríkoch v¹ak nesmú by» ¹iroké, ani upravené ako schodíky.
17. Pred zapoèatím cviku stojí psovod s voµným psom pri nohe asi jeden krok pred rebríkom alebo pred
nábehovou doskou. Na pokyn rozhodcu dá psovi povel na prekonanie preká¾ky.
18. Pri prekonávaní preká¾ky musí pes postupova» pokojne, presne a nebojácne. Nemá sa prepadáva» medzi
prieèky rebríka ani chodi» po jeho postraniciach. Z kladiny, z nábehovej dosky alebo z rebríka nesmie
zoskakova».
19. Psovod po vydaní povelu kráèa pozdå¾ preká¾ky a po skonèení cviku za pochodu privolá psa povelom k
nohe, pokraèuje v chôdzi, kým ho rozhodca nezastaví.
Pomocné cviky
1. Napriek tomu, ¾e väè¹ina cvikov sa vzájomne prelína a tvorí jednotlivé a samostatné celky, sú e¹te cviky,
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ktoré z hµadiska metodiky výcviku mo¾no pova¾ova» a oznaèi» za cviky pomocné.
2. ©tekanie psa na povel psovoda. Úèelom cviku je, aby pes na povel psovoda vyu¾il svoj hlasový prejav
¹tekanie. Táto schopnos» sa vyu¾íva v spojení s inými cvikmi, keï podnetom na ¹tekanie psa sú návykové
situácie.
3. Cvik ¹tekanie psa na povel sa podµa podmienok skú¹ky opä» úmerne s»a¾uje, napríklad polohou psa a
potom aj tým, kde sa pes nachádza.
4. Podnetom pre ¹tekanie psa musí by» pri cvikoch poslu¹nosti výluène povel psovoda. Na daný povel musí
niekoµkokrát hlasne za¹teka». Pri tomto cviku pes nesmie meni» svoju základnú polohu.
5. Plazenie. Keï sa psovod pohybuje terénom, mô¾u nasta» také situácie, keï bude musie» niektoré úseky
prekona» plazením. Preto aj pes v takýchto situáciách musí vyu¾i» na povel tieto svoje pohybové schopnosti.
6. Podµa po¾iadaviek skú¹ok sa vykonanie tohto cviku rozli¹uje na spoloèné plazenie sa psa a psovoda alebo
sa pes plazí samostatne smerom k psovodovi.
7. Vzdialenos» v oboch prípadoch je rovnaká 10 metrov.
8. V prvom prípade psovod na pokyn rozhodcu a na urèenom mieste dá psovi povel µahni a sám si zaµahne
ku psovi (vedµa neho). Potom sa obidvaja zaènú plazi» urèitým smerom. Poèas plazenia sa povoµuje
opakovanie povelu, pochválenie psa alebo krátky odpoèinok.
9. Po dosiahnutí urèeného cieµa sa psovod postaví a pes si na jeho povel sadne k jeho µavej nohe. Poèas
tohto cviku nie je pes na vodidle.
10. Pri druhom spôsobe nechá psovod psa na urèenom mieste a sám odíde do urèenej vzdialenosti 10 metrov.
Tu urobí obrat èelom vzad a dá psovi povel na plazenie. Povel mô¾e opakova» poèas celého cviku.
11. Keï sa pes doplazí do priamej blízkosti psovoda, zostane le¾a». Na povel psovoda si sadne k jeho µavej
nohe.
12. Pri plazení sa nesmie pes dvíha», váµa» sa , ¹teka» a ak sa plazí zároveò so psovodom, nesmie ho
ob»a¾ova» a musí plne uplatni» svoju pohybovú schopnos».
13. Vysielanie psa vpred. Úèelom tohoto cviku je povelom usmerni» pohyb psa na urèené miesto.
14. Pri voµbe trasy nemá ma» pes mo¾nos» dodr¾iava» smer behu podµa podmienok terénu alebo porastu.
Rovnako sa mu nesmie osobitne oznaèova» cieµ. Na to poslú¾ia orientaèné body vo väè¹ích vzdialenostiach.
15. Cvik vysielanie psa sa zvyèajne preskú¹ava dvakrát za sebou, prièom smer druhého pokusu treba posunú»
o 90stupòov. Pokým to kritériá skú¹ky neurèujú inak, je trasa dlhá 50m. Smer a východzie postavenie urèuje
rozhodca. 16. Psovod so psom, ktorý sedí pri jeho µavej nohe, stojí na urèenom mieste. Na pokyn rozhodcu
po¹le psovod psa do urèeného smeru. Po dosiahnutí urèenej vzdialenosti zastaví psovod psa povelom v polohe
,,µahni,,. Tým sa cvik konèí. Potom sa pes privolá a tým istým spôsobom sa vykoná druhý pokus. Stanovi¹te
psovoda sa pri obidvoch pokusoch nemení.
17. Pes na daný povel musí be¾a» rýchlo, nebojácne urèeným smerom dotiaµ, kým ho psovod povelom
nezastaví.
Základné po¾iadavky
1. Ak pri predchádzajúcich cvikoch poslu¹nosti dochádzalo k ich rôznemu zaradeniu podµa po¾iadaviek
skú¹ok a ich stupòov, základné po¾iadavky sa po¾adujú a uplatòujú pri v¹etkých skú¹kach a ich stupòoch.
2. Ponechanie na mieste. V kynologickej terminológii sa tento cvik oznaèuje krátko ako ,,odlo¾enie,,.
Vzhµadom na to, ¾e oproti odlo¾eniu psa za pohybu je toto odlo¾enie na dlh¹í èas, v¾dy sa vykoná v polohe
,,µahni,,! Pri tomto cviku sa nepo¾aduje presná poloha psa, èo je v¹ak pri odlo¾ení psa na krátky èas chybou.
3. Úèelom cviku je, aby psovod mohol necha» psa na urèenom mieste na urèitý èas a pes toto miesto nesmie
opusti».
4. Pri tomto cviku pes nemá vstáva», sada» si, váµa» sa, brecha», popoliez», popochádza» a pod. Základnou
po¾iadavkou je, aby pes urèené miesto neopustil.
5. Podµa stupòov skú¹ok je potom odlo¾enie psa nároènej¹ie na èas trvania cviku, na umiestnenie psa,
s»a¾uje sa prípadnou èinnos»ou psovoda alebo inými ru¹ivými vplyvmi.
6. Pri tomto cviku je psovod vzdialený od psa 15-50m alebo je v úkryte, ktorý je tie¾ v 50m vzdialenosti od
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le¾iaceho psa. 7. Takýmto ru¹ivými vplyvmi mô¾e by» urèitá èinnos» psovoda, prítomnos» druhého psa
alebo viacerých psov, ktorí vykonávajú cviky vo vzdialenosti nie krat¹ej ako 20m.
8. Psovod nesmie, predov¹etkým pokým je na dohµad psovi, na psa nijako pôsobi» ani ho ovplyvòova» tak,
aby zostal na mieste. Tie¾ nesmie pri psovi necha» predmet alebo predmety, ktoré by ho mali udr¾a» na
mieste. Ako zanechanie predmetu sa rozumie aj vodidlo na obojku psa.
9. Celý tento cvik sa vykonáva na záver cvikov poslu¹nosti a v èase, keï ïal¹í pes cvièí cviky poslu¹nosti tomu
istému typu skú¹ky zodpovedajúcim.
10. Pokojnos» psa pri streµbe. Streµba sa pou¾íva ako charakteristický predstaviteµ nárazového a silného
hluku, ktorý u povahovo slab¹ích jedincoch vyvoláva pasívnu obrannú reakciu.
11. Zvyèajne sa strieµa pri cvikoch poslu¹nosti a predov¹etkým v èase, keï je pes od psovoda vzdialený
(vysielanie, odlo¾enie a pod.). Hluènos» výstrelu musí by» taká, aby sa spoµahlivo a neskreslene dokázali a
zhodnotili reakcie psa na tento hluk. Nedoporuèuje sa strieµa» pri cvikoch aportu.
13. Pri cvikoch poslu¹nosti sa pri jednom psovi má vystreli» 2-3 razy, vo vzdialenosti nie men¹ej ako 20m os
psa.
14. Pokoj (kµud) psa pri streµbe sa hodnotí poèas celého trvania skú¹ok. Znamená to, ¾e sa hodnotí aj
správanie sa psa na hluky, ktoré vyplývajú z okolitej prevádzky a premávky (hluk lietadiel, strieµanie
motorových výfukov a pod.).
15. Poèas streµby alebo pri ostatných hlukoch pes musí by» pokojný a nesmie sa necha» ru¹i» vo svojej
èinnosti.
16. Ak poèas streµby alebo pri iných hlukoch prejaví pes plachos» alebo je bojazlivý natoµko, ¾e mu to
nedovoµuje plni» úlohy, musí sa zo skú¹ok odvola».
17. Poèas vykonávania cvikov poslu¹nosti je pes voµný. Výnimkou sú cviky, pri ktorých je pripútanie psa
podmienkou cviku.
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