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Metodika a vykonávanie cvikov
Cviky obrany
1. Pri cvikoch obrany preberá úlohu páchateµa pomocník (figurant), ktorý má na sebe ochranný oblek alebo
rukáv.
2. Prieskum terénu. Úèelom cviku je, aby pes vyhµadal osobu alebo osoby na urèenom priestore.

3. Priestor na prieskum terénu musí by» taký, aby èinnos» psa bola presvedèivá. Musí na òom by» dos»
úkrytov, musí by» neprehµadný, s porastom a pod., je mo¾né pou¾i» aj umelé úkryty.
4. Då¾ku a ¹írku priestoru urèuje druh alebo stupeò skú¹ky, rovnako aj poèet pomocníkov.
5. Správanie sa psovoda, jeho postup cez terén a usmeròovanie èinnosti psa musí prispôsobi» úèelu cviku.
6. Psovod sa pohybuje uprostred prehµadávaného priestoru podµa pokynov rozhodcu.
7. Prieskum terénu musí by» plánovitý, s postupným prehµadávaním obidvoch strán. Då¾ka postupu psa by
nemala by» väè¹ia ako 20m.
8. Èinnos» psa je rýchla a presná. Psovod usmeròuje psa povelom na vysielanie a spätné privolanie. Tieto
povely mô¾u by» spojené s menom psa a mô¾u by» opakované jeden krát pre ka¾dé vysielanie.
9. O umiestnení pomocníka alebo pomocníkov rozhoduje rozhodca.
10. Oznaèenie osoby, osôb. Úèelom cviku je, aby pes svojím správaním oznaèil psovodovi miesto úkrytu
osoby alebo osôb.
11. Oznaèi» úkryt pomocníka alebo pomocníkov si zvyèajne ¾iada, aby toto miesto pes oznaèil psovodovi
¹tekaním. Iné spôsoby oznaèovania uvádzajú ïalej kritériá jednotlivých skú¹ok, alebo sú u¾ dané samotným
názvom tohto cviku.
12. Nájdenú osobu pes nesmie napáda» ani od nej odís». Pomocník nesmie v priebehu cviku psa na miesto
svojho úkrytu upozoròova», drá¾di» ho tak, aby pes napádal, vy¹tekával alebo aby zotrval na mieste jeho
úkrytu.
13. Ak pes osobu oznaèil alebo ju vy¹tekáva, musí ju strá¾i» alebo vy¹tekáva» a¾ do príchodu psovoda,
prièom mô¾e úkryt obieha».
14. Hneï po oznaèení miesta úkrytu pomocníka, na pokyn rozhodcu, ide psovod k úkrytu pomocníka.
15. Èas na nájdenie osoby alebo osôb pri prieskume terénu je pre väè¹inu druhov skú¹ok alebo ich stupòov
èasovo ohranièený. Èasové limity sú uvedené v kritériách skú¹ok.
Zaistenie páchateµa
1. Úèelom nasledujúcich cvikov je, aby pes zais»oval bezpeènos» psovoda pri jeho kontakte s páchateµom.
2. Prehliadka páchateµa. Psovod vyzve pomocníka, aby pokojne stál na mieste, odhodil zbraò a dal si ruky nad
hlavu. Ak je páchateµ v úkryte, vyzve ho, aby úkryt opustil.
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3. Poèas dávania pokynov pomocníkovi pes sedí pri µavej nohe psovoda a psovod ho mô¾e pridr¾iava» za
obojok alebo ho mô¾e ma» na vodidle.
4. Keï pomocník zaujme po¾adovanú polohu, psovod psa uvoµní a polo¾í ho proti pomocníkovi. Pes nemá
by» v priamej blízkosti pomocníka , ale ani veµmi ïaleko od neho (max.5m, min.3m).
5. Psovod vykoná prehliadku pomocníka tak, ¾e ho obíde a odzadu opatrne a starostlivo prehliadne jeho
oblek, odzbrojí ho.
6. Po skonèení prehliadky sa psovod malým oblúkom vráti ku psovi, ktorý sa na jeho povel posadí k jeho
µavej nohe.
7. Po celý èas tejto akcie musí pes pomocníka starostlivo pozorova» a strá¾i», aby v prípade potreby mohol
úèinne zakroèi». Pes nesmie pomocníka napáda» ani inou svojou nedisciplinovanos»ou odpútava» psovoda od
prehliadky.
8. Výsluch páchateµa. Výsluch páchateµa mô¾e nadväzova» na prehliadku páchateµa alebo aj na iný cvik,
podµa podmienok skú¹ky.
9. Pri výsluchu psovod psa polo¾í alebo ho nechá le¾a» pred pomocníkom. Psovod si vy¾iada od pomocníka
doklady a kontroluje ich správnos» preèítaním alebo otázkami. Po prehliadke dokladov, prípadne po ich
vrátení sa pýta pomocníka na dôvod jeho prítomnosti a pod.
10. Poèas výsluchu psovod stojí trocha ïalej od pomocníka na jeho µavej alebo pravej strane, ale v¾dy tak,
aby nepreká¾al psovi v strá¾ení.
11. Pes musí pomocníka starostlivo strá¾i», nesmie ho napáda» alebo iným spôsobom èi správaním ru¹i»
psovoda pri jeho èinnosti.
12. Po výsluchu sa psovod miernym oblúèikom vráti ku psovi, ktorý sa na povel posadil k jeho µavej nohe.
13. Sprevádzanie páchateµa. Podµa potreby skú¹ky vykonáva psovod so psom sprevádzanie pomocníka.
Dµ¾ka sprevádzania je zvyèajne asi 20m.
14. Smer a diaµku sprevádzania urèuje rozhodca vzhµadom na druh a stupeò skú¹ky, na nadväznos» cvikov a
na terénne podmienky.
15. Psovod urèí pomocníkovi smer jeho cesty a vyzve ho, aby pokojne kráèal.
16. Sám s voµným psom pri µavej nohe nasleduje pomocníka vo vzdialenosti asi 3-5m.
17. Pes musí pomocníka dobre strá¾i» a v prípade potreby urobi» zákrok. Nemá v¹ak pomocníka bezdôvodne
napáda», vybieha» od nohy psovoda alebo iným správaním odvádza» pozornos» psovoda od danej úlohy.
18. Podµa podmienok skú¹ky sa sprevádza jedna alebo viaceré osoby.
19. Strá¾enie páchateµa. Úèelom tohoto cviku je, aby pes strá¾il pomocníka v èase keï je psovod od
pomocníka a od psa vzdialený.
20. Podµa kritérií skú¹ok pes po urèitý èas strá¾i jedného alebo viacerých pomocníkov. Takisto pokus o únik
pomocníka sa prispôsobí po¾iadavkám skú¹ky.
21. Miesto strá¾enia a úkryt psovoda urèuje rozhodca. Pri tomto cviku pes nie je na vodidle.
22. Psovod urèí pomocníkovi alebo pomocníkom miesto, psovi dá povel na strá¾enie a sám odíde do úkrytu.
23. Pes le¾í pred pomocníkom alebo pred pomocníkmi asi 3-5m vzdialenosti, strá¾i a prípadne urobí zákrok.
Pes strá¾i dotiaµ, kým psovod nedostane pokyn, aby sa vrátil ku psovi. Pri strá¾ení pes nenapáda pomocníka
alebo pomocníkov bezdôvodne, ani ne¹teká a neopustí svoje miesto.
24. Ak cvik urèuje psovi vykona» zákrok v okamihu ako pomocník alebo pomocníci opustia svoje miesto
alebo na psa zaútoèia, musí pes tento zákrok urobi» okam¾ite a rozhodne. Pokyny pre èinnos» pomocníka
alebo pomocníkov vydáva rozhodca.
25. Po vykonaní zákroku, keï pomocník u¾ pokojne stojí, musí ho pes v okamihu pusti» a ïalej ho jednu
minútu strá¾i». V prípade, ¾e pes zakroèuje proti dvom pomocníkom, musí ihneï zadr¾aného prvého
pomocníka pusti» a zlikvidova» útek alebo odpor druhého pomocníka.
26. V týchto prípadoch, keï rozstup pomocníkov po okolí mô¾e by» rôzny, mô¾e pes zosta» pri jednom z
nich alebo pobehova» medzi nimi a ïalej ich strá¾i». Nemá ich v¹ak bezdôvodne napáda» alebo zosta» v ich
priamej blízkosti. Ak pes pri tejto èasti strá¾enia ¹teká, nie je to chyba.
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27. Na pokyn rozhodcu odíde psovod ku psovi po uplynutí èasu na strá¾enie, alebo keï si to vy¾aduje situácia
(pes napáda alebo dr¾í pomocníka a pod.)
Ochrana psovoda
1. Úèelom cviku je, aby pes bránil psovoda pred útokom pomocníka a pomáhal pri likvidovaní útoku. Pri
skú¹ke psov sa psovod sám aktívne nebráni a likvidovanie útoku ponechá psovi. Takto sa má pravdivo
dokáza» aktívna a úèinná pomoc psa pri obrane psovoda.
2. Zákrok psa. Tento termín oznaèuje situáciu, keï sa pes do pomocníka zahryzne, èím mu prakticky
znemo¾ní pokraèova» v útoku alebo úteku.
3. Zákrok vykonáva zvyèajne pes tak, ¾e sa zahryzne do predlaktia pomocníka, s výnimkou zákroku psov
malých plemien.
4. Útok na psovoda je v zmysle skú¹obného poriadku prepadnutím psovoda.
5. Prepadnutie
psovoda
sa mô¾e kona» ako samostatný cvik alebo nadväzova» na cviky:
»» prehliadka
páchateµa
výsluch
páchateµa
» sprevádzanie páchateµa.
6. V okamihu priameho napadnutia psovoda musí pes ihneï, nebojácne a tvrdo vykona» zákrok na pomocníka.
7. Keï pomocník prestane klás» odpor (na pokyn rozhodcu) pes pomocníka pustí a ïalej ho strá¾i. Pri v¹etkých
druhoch stupòoch alebo cvikoch skú¹ok mo¾no da» povel na pustenie pomocníka.
Samostatná èinnos» psa
1. Cviky tejto skupiny kladú na èinnos» psa zvý¹ené nároky, lebo pri zákrokoch na pomocníka je pes
vzdialený od psovoda.
2. Úèelom cvikov je v rôznych situáciách zadr¾a» utekajúceho pomocníka. Okrem bojovnosti, odvahy alebo
odolnosti proti úderom prútu, musí tu pes dokáza» postreh a rýchlos».
3. Podµa po¾iadaviek rôznych druhov alebo stupòov skú¹ok sa cvik zadr¾ania pomocníka s»a¾í nielen
vzdialenos»ou, obtia¾nos»ou terénu, ale aj situáciou, ktorá vzniká pri dostihovaní pomocníka.
4. Podµa
rozdielnosti,
aká
cviksna¾í
rozdeµujeme
na:do zákroku psa,
»» hladké
zadr¾anie,
keïtusavzniká,
pomocník
unika»
zadr¾anie
s protiútokom,
t.j. keï sa pomocník
pri a¾
dobiehaní
psom sna¾í odradi» psa od zákroku
protiútokom. Protiútok sa zvyèajne spája s cvikom odolnosti psa proti úderom prútu.
5. Psovod so psom, le¾iacim alebo sediacim pri jeho nohe, stojí na mieste urèenom mu rozhodcom. Na
niektorých stupòoch skú¹ok mô¾e by» pes na vodidle.
6. Rovnako tak je v urèitej vzdialenosti pripravený pomocník, ten sa buï skrýva alebo stojí na voµnom
priestranstve.
7. Na pokyn rozhodcu sa pomocník dá na pochod alebo vyjde z úkrytu a odchádza.
8. Psovod vyzve pomocníka, aby sa zastavil. Keï pomocník na vyzvanie psovoda reaguje útekom, psovod
pustí psa, aby ho zadr¾al.
9. Podµa druhu alebo stupòa skú¹ky psovod zostáva na mieste alebo hneï be¾í za psom.
10. Keï pes pomocníka dobehne, musí ihneï urobi» zákrok. Na pokyn rozhodcu prestane pomocník klás»
odpor a pes ho musí pusti» a ïalej strá¾i» a¾ do príchodu psovoda.
11. Rovnako si pes poèína aj pri zadr¾aní s protiútokom. Od zadr¾ania sa nesmie necha» odradi».
12. Keï psovod dobehne k miestu zadr¾ania pomocníka, asi tri kroky pred pomocníkom sa zastaví a psa
privolá k nohe. Mô¾e aj pristúpi» ku psovi.
13.»Na
skú¹kach
psochvodidlom
malých plemien sapsa
samostatnos»
skú¹a
zvlá¹tnym cvikom:
krátkym
ku kolíku a psa
odíde
do úkrytu,
» psovod
keï sa psovod
ukryje, okoloprivia¾e
psa prejdú niekoµkokrát
tri osoby,
ktoré svojim správaním psa nijako
nedrá¾dia,
»» pes
sa k okoloidúcim
osobám
správa» agresívne,
pokyn
rozhodcu príde
jedennesmie
z pomocníkov
kuspsovi
s úmyslom
odviaza» ho a odvies»,
»» na
pes
musí
pomocníkovi
znemo¾ni»
manipuláciu
vodidlom
a obojkom,
pri tomto cviku pes nemá náhubok.
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Odolnos» psa
1. Úèelom cviku je preskú¹anie odolnosti voèi úderu prútom a preskú¹anie tvrdosti pri stretnutí a boji
s protivníkom, pomocníkom).
2. Podµa potreby sa cvik skú¹a samostatne alebo sa napája na iný cvik.
3. Pri samostatnom preskú¹avaní sa psovod aj so psom na vodidle postaví asi 10m oproti pomocníkovi. Na
pokyn rozhodcu pomocník na mieste psa vydrá¾di a zaútoèí naòho prútom.
4. V okamihu útoku pomocníka na psa psovod psa uvoµní.
5. Bez ohµadu na správanie sa pomocníka, prípadne aj na údery, musí pes vykona» zákrok.
6. Krátko pred zákrokom psa sa pomocník sna¾í uplatni» vizuálne alebo zvukové vnemy, ktoré mô¾u ma»
negatívny vplyv na zákrok psa (krik, zahnanie sa rukami a pod.).
7. Pri útoku na psa pou¾ije pomocník tzv. obu¹ok.
8.Podµa
nároènosti úderu
skú¹okpred
sa obu¹ok
pou¾íva:
»» na
naznaèenie
ipsa,
po zákroku
psa,
na
slabé
údery
po
zákroku
» na úder súèasne so zákrokom psa a na ïal¹ie údery po zákroku psa.
9. Údery nesmú by» veµmi silné, musia zodpoveda» druhu a stupòu skú¹ok a nesmú ís» na miesta µahkej
zraniteµnosti psa.
10. Po skonèení cviku psovod zavolá psa k nohe.
11. Pokyny pre prácu pomocníka, psovoda a na èinnos» psa vo v¹etkých cvikoch obrany dáva rozhodca.
12. Ovládateµnos» (pú¹»anie) pri samostatnom cviku odolnosti sa nehodnotí.
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