
Propozice na 9. MÁJOVÝ ZÁVOD, termín konání 08. 05. 2019 

POJĎTE TO ZKUSIT. CVIČÍTE S PSISKEM NA CVIČÁKU A TO JE „ZKOUŠKA“ NA NEČISTO.  

HAFAN SI TO ZASLOUŽÍ A VY BUDETE VĚDĚT, KDE PŘIDAT.  

KATEGORIE:  

NULIČKY: ZZO, BH – pro psy do 12 měsíců věku (dopomoc s pamlskem) 

ZZO, BH pro psy od 12 měsíců a starší 

Oboje zkoušky budou zaměřeny na poslušnost bez speciálů 

Uzávěrka přihlášek: 22. 04. 2019, přihlášku zašlete na e-mail. Uveďte: jméno a příjmení psovoda, 
jméno psa, druh zkoušky.  

Startovné: 100 Kč před závodem, po nástupu se 50% částky vrátí. 

Občerstvení pro přihlášené zajištěno. 

Doporučujeme nastudovat řády uveřejněné na stránkách klubu – dokumenty. Hlášení rozhodčímu, 
popis cviků, povelová technika atd. Zkoušky BH-VT nejsou vyvěšeny na stránkách, lze si zapůjčit 
v klubovně klubu. Nejsou velké změny proti původnímu řádu BH.  

Cviky: 

ZZO  

a) Přivolání na dálku (lze zvolit způsob)  10 bodů 
b) Ovladatelnost na vodítku   10 bodů 
c) Sedni – lehni (na vodítku u nohy)  10 bodů 
d) Za pochodu odložení vleže   10 bodů 
e) Aport volný (předmět psovoda)   10 bodů 
f) Odložení psa (15 kroků)   10 bodů 

celkem        60 bodů  

a) Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda, pes musí být od psovoda vzdálen 
minimálně 10 kroků. 
Podle způsobu použití a okamžité potřeby rozlišujeme použití povelové techniky, která 
souvisí s provedením závěru cviku, kdy: 

 při pokračujícím pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném 
pohybovém rytmu 

 při klidu psovoda pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda. 
b) Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad. 

Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 
10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě -obraty vlevo, vpravo bok a 
čelem vzad. 

c) Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u 
jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel 
rozhodčího psa posadí. 

d) Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se 
psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí, a aniž 
by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí 



a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn 
rozhodčího psa posadí. 

e) Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do 
vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes 
musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda. 

f) Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní 
postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a 
slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 
15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího. 

 

BH – VT 

a) Ovladatelnost na vodítku 15 bodů 
b) Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů 
c) Odložení v sedě  10 bodů 
d) Odložení vleže s přivoláním 10 bodů 
e) Dlouhodobé odložení  10 bodů  

 

a) 50 kroků přímým směrem, následuje čelem vzad, 10 – 15 kroků kroky běžným tempem, 
změna v klus 10 – 15 kroků, pomalá chůze 10 kroků. Dojde se na výchozí bod, udělá se vpravo 
v bok, poté 15 kroků rovně, následuje vpravo v bok, dalších 15 kroků, poté čelem vzad, 
návrat zpátky, po cca 8 krocích zastavit – pes sedne u nohy, dále dojití zpět na výchozí bod a 
plynulé přejít do skupiny osob. Osoby se pohybují v protisměru psovoda. Ve skupině provede 
psovod se psem osmičku mezi stojícími osobami, alespoň jednou musí zastavit poblíž jedné 
z osob. Při zastavení psovoda si pes sedne vedle nohy. Na pokyn rozhodčího psovod opustí 
skupinu, odchází na výchozí bod a zaujme základní postoj.  

b) Na pokyn rozhodčího odpoutá psovod psa z vodítka, vodítko je zavěšené přes rameno nebo 
do kapsy. Psovod se psem jde bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. 
Obrat čelem vzad, 15 kroků normálním tempem, pak 15 kroků klus a 15 kroků pomalá chůze. 
Poté psovod se psem dojde na výchozí místo a provede čelem vzad. Konec cviku – zaujetí 
základního postoje u výchozího bodu.  

c) Základní postoj s neupoutaným psem. Po 10 – 15 krocích povel sedni a vzdálí se od psa 
dalších 15 kroků. Otočí se ke psovi. Na pokyn rozhodčího se vrací zpět ke psovi a zaujme 
postoj vedle psa – základní postoj. U povelu sedni lze zastavit nebo pokračovat v chůzi dál – 
obojí je správně. 

d) Psovod ze základního postoje vychází s neupoutaným psem. Po 10 – 15 krocích psovod 
zaujme základní postoj a dá povel lehni. Poté se vzdálí na 30 kroků od psa. Otočí se ke psu a 
stojí. Na pokyn rozhodčího psa přivolá povelem „ke mně“ nebo jménem psa. Po přivolání pes 
sedne před psovoda a poté se na další povel přiřadí k noze. U povelu „lehni“ lze zastavit nebo 
pokračovat v chůzi dál – obojí je správně. 

e) Pes je odložen na určené místě povelem „lehni“, poté se psovod vzdálí od psa 30 kroků 
určeným směrem a zůstane stát zády ke psovi. Pes leží v době, kdy cvičí druhý pes. Na pokyn 
rozhodčího jde psovod ke svému psovi, zaujme místo po pravé straně psa a na pokyn 
rozhodčího dá povel „sedni“.   

DOTAZY NA CVIČÁKU NEBO E-MAILEM. 


