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1. Účel: 

Tyto prováděcí pokyny slouží pro rozhodčí KZJ ke sjednocení posuzování Testů pro praktické využití psovoda se 

psem (KZJ). Vznikly na základě školení rozhodčích dne 29. 10. 2019 a jsou pro rozhodčí KZJ od tohoto data 

závazné.  

2. Platnost: 

Pokyn je v souladu se stanovami a směrnicemi KZJ ČR. Je platný od 29.10.2019. 

3. Popis: 

3.1. Chůze  

 Tým má 2 pokusy vykonat cvik podle zkušebního řádu. 

 Před možnou třetí chybou rozhodčí upozorní psovoda o poslední šanci na splnění cviku. 

3.2. Ovladatelnost - nesení  

 Pokud pes z náruče seskočí, má ještě druhý pokus.  

 Pokud se seskočení opakuje, nebo dojde k napadení, zadá rozhodčí hodnocení „Nesplnil“ a tím 

pádem nemůže být tým připuštěn ke speciálním pracím. 

3.3. Odložení  

 Minimálně 10 m od psovoda.  

 Pes se může do 2m posunout a měnit polohy. 

 Pokud pes opustí povolenou pozici, psovod může psa s povelem vrátit zpět.  

 Před třetím možnou chybou rozhodčí upozorní psovoda o poslední šanci na splnění cviku.  

 Po třetím opuštění pozice zadá rozhodčí hodnocení „Nesplnil“ a tím pádem nemůže být tým 

připuštěn ke speciálním pracím. 

3.4. Označení osoby 

 Rozhodčí musí věnovat pozornost případným projevům obtěžování figurantů nebo dokonce 

agresivity psa. 

 Je potřeba rozlišit neúmyslný fyzický kontakt ze strany psa při označení, např. šlápnutí nebo 

naražení do figuranta při doběhnutí; nelze však tolerovat šlapání po figurantovi, hrabání po jeho 

těle, tahání, škubání jeho oblečení, celty a jiných materiálů, kterými je přikryt.  

 Figuranti musí být předem instruováni tak, aby dokázali co nejpřesněji popsat, jak se pes při 

označování choval. 

 Na základě figurantova popisu chování psa se rozhodčí rozhodne, zda v případě obtěžování 

postihne tuto chybu pouze snížením známky nebo psa diskvalifikuje. 

3.5. Obecné ustanovení:  

 pokud nebudou terény PT2 nebo ST2 odpovídat nárokům na nominaci na atesty MV, budou na to 

psovodi upozorněni dopředu. 
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4. Odkazy: 

 Testy pro praktické využití psovoda se psem KZJ 

 

5. Přílohy: 

 Nejsou 

 

 

Vypracoval: Regina Samlíková, výcviková komise KZJ ČR, odborná komise pro rozhodčí KZJ 


