
SKÚŠKA DOPROVODNÉHO PSA S TESTOM SPRÁVANIA 
A SKÚŠKOU ZNALOSTI MAJITEĽA PSA (BH/VT)

Všetky skúšky a sú aže podliehajú vo vz ahu na vykonanie a správanie sa zú astnených športovýmť ť č
zásadám. Druh sú aže a jej hodnotenie pre doprovodných psov je popísaný alej. Predpisy sú pre všetkýchť ď
zú astnených záväzné a všetci  zú astnení musia splni  rovnaké výkonnostné požiadavky. Podujatia majúč č ť
verejný charakter, miesto a za iatok skúšky je potrebné lenom oznámi  verejne, môžu sa vykona  len vč č ť ť
prípade,  ak  lenská  organizácia  FCI  pridelí  termín.  lenské  zväzy  sú  viazané  týmito  rámcovýmič Č
ustanoveniami.
Všeobecné ustanovenia
Pripustení sú všetci majitelia psov, ktorí sa preukážu, že už úspešne absolvovali skúšku znalosti analogicky
ku smerniciam FCI pre vodcovský preukaz psa alebo takí, ktorí predložia úradný dôkaz a znalosti.
Ú astníci, ktorí sa po prvý raz zú ast ujú FCI skúšky doprovodných psov a nemôžu sa preukáza  skúškouč č ň ť
znalosti, musia sa v de  podujatia prihlási  u skúšajúceho rozhodcu na úspešné písomné preskúšanie znalostiň ť
predtým, než budú preskúšaní so psom v praktickej asti.č
Pripustení sú psi všetkých rás a ve kostí. ľ Vek na pripustenie je pätnásť mesiacov. Aby bolo možné vykonať
skúšku doprovodného psa, musia by  v skúške predvedení minimálne štyria psi. Ak je skúška doprovodnýchť
psov kombinovaná s inými oddielmi, majú ís  na štart minimálne štyria ú astníci (napr. IPO,FH,BH). Prípustnýť č
po et ú astníkov v jednom skúšobnom dni pre jedného rozhodcu je medzi 12 a 18 štartujúcimi a riadi sač č
po tom oddielov, ktoré je potrebné vyskúša . Nesmie presiahnu  po et 36. (Skúška doprovodných psovč ť ť č
spolu s písomnou skúškou sa po íta za 3 oddiely, bez tejto teoretickej skúšky sú to dva oddiely.)č
Skúška povahy
Pred pripustením psa na BH skúšku je potrebné podrobi  prihlásených psov skúške povahy, pri ktorej sať
kontroluje identita na základe tetovania alebo ipu. Psi, ktorých nie je možné identifikova , nemajú oprávnenieč ť
štartova  na skúške. Skúška povahy sa vykonáva aj po as celej skúšky. Psi, ktorí v tejto skúške neobstoja,ť č
sú z alšieho priebehu vylú ení.ď č
Hodnotenie
Psi, ktorí v asti A (Skúška doprovodného psa na cvi isku) nedosiahli úspešne 70 % bodov, nebudú pripusteníč č
do asti B „Skúška v cestnej premávke“. Na konci skúšky rozhodca nedá výsledky pod a bodov, ale lenč ľ
„Splnil“ alebo „Nesplnil“. Skúška je úspešná ak v asti A je dosiahnutých 70 % bodov z bodov, ktoré ječ
možné dosiahnu  a v asti B uzná rozhodca cviky ako dostato né. Rozhodcovi je však povolené na želanieť č č
usporiadate a zaradi  psov do poradia pre vyhlásenie ví azov.ľ ť ť
Potvrdenie o skúške nie je platné v zmysle poriadku o chove a výstavách lenských organizácii FCI.č
Absolvovanie skúšky nie je v prípade opakovania viazané na žiadne termíny. Výsledok každej skúšky je
potrebné bez závislosti od výsledku zapísa  do výkonnostného preukazu.ť

A) Skúška doprovodného psa na cvičisku
Celkový počet bodov 60
naj. po . bod. výborne ve . dobre dobre uspokojivo nedostato neč ľ č
60 b 58 – 60 b 54 – 57 b 48 – 53 b 42 – 47 b 0 – 41 b
Každé jednotlivé cvi enie sa za ína a kon í v základnom postoji. Pes sedí vzpriamene na avej strane, č č č ľ
pokojne a pozorne ved a svojho psovoda s pravým ramenom vo výške jeho kolena. Zaujatie základného ľ
postoja je pred každým cvi ením povolené zauja  len raz. V základnom postoji stojí psovod v športovom č ť
postavení.
Rozkro né postavenie nie je dovolené. Koncové postavenie cvi enia môže by  za iato ným postavenímč č ť č č
nasledujúceho cvi enia. Telesná pomoc psovoda nie je povolená, ak sa použije, nasleduje zrážka bodov.č
Použitie podporných prostriedkov alebo hra iek nie je povolené. Ak psovod pre telesné postihnutie nemôžeč
riadne vykona  niektoré cvi enie, má to ohlási  rozhodcovi pred za atím skúšky. Ak telesné postihnutieť č ť č
psovoda nedovo uje vedenie psa po avej strane, tak analogicky môže vies  psa po pravej strane.ľ ľ ť
Rozhodca dáva pokyn na za atie cvi enia. Všetko ostatné, ako obraty, zastavenie, zmena spôsobu chôdze č č
at . sa vykonáva bez pokynov rozhodcu. Avšak psovodovi je povolené si tieto pokyny vyžiada  od rozhodcu.ď ť
Pochválenie psa po každom ukon enom cviku je povolené. Potom môže psovod zauja  nové základnéč ť
postavenie. Medzi pochvalou a novým za iatkom je potrebné dodrža  zrete ný asový odstup (cca 3 č ť ľ č
sekundy). Medzi cvi eniami musí by  pes vedený pri nohe.č ť
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Schéma chôdze na vodítku / chôdza bez vodítka

Za iato né základné postavenie „ZP“ je zárove  aj miesto koncového základného postaveniač č ň
V skupine musí psovod so svojim psom obís  jednu osobu vpravo a jednu v avo.ť ľ

1. Ovládateľnosť na vodítku (15 bodov)
Povel: „k nohe“
Zo základnej polohy má pes, na vodítku s bežným obojkom, na povel „k nohe“ radostne nasledova  psovoda.ť
Obojok nesmie by  nastavený na ah. Potrebné je zauja  základný postoj, kým druhý psovod vedie psať ť ť
ku miestu odloženia, ke  bol zaujatý základný postoj pre cvik dlhodobé odloženie. Z týchto zaujatýchď
základných postojov za ína pre oboch psov hodnotenie. Na za iatku cvi enia ide psovod so svojim psomč č č
priamo 50 krokov bez zastavenia. Po obrate a alších 10 až 15 krokoch vykoná poklus a pomalú chôdzuď
vždy so zvukovým povelom ,,k nohe“. Prechod z poklusu do pomalej chôdze je potrebné vykona  bez medziť
krokov.
Tieto rôzne druhy chôdze sa musia jasne odlišova  rýchlos ou. Pri normálnej chôdzi je potom potrebnéť ť
vykona  pod a ná rtku dva obraty vpravo, jeden v avo a dva obraty spä  ako aj jedno zastavenie po druhomť ľ č ľ ť
spätnom obrate. Pes má stále osta  ramenom na úrovni kolena na avej strane psovoda, nesmie ís  dopreduť ľ ť
alebo do boku. Zastavenie je potrebné minimálne raz ukáza  po druhom spätnom obrate pod a ná rtkuť ľ č
z normálnej schôdze.
Zvukový povel môže psovod použi  len pri za atí a pri zmene spôsobu chôdze. Ke  zostane psovod stá ,ť č ď ť
má si pes ihne  a bez povelu sadnú . Psovod nesmie pritom meni  svoju základnú polohu a hlavne pristúpiď ť ť ť
ku prípadne bokom sediacemu psovi. Vodítko je po as vedenia potrebné drža  v avej ruke a musí byč ť ľ ť
previsnuté. Na konci cvi enia ide psovod so svojim psom na pokyn rozhodcu medzi skupinu minimálneč
štyroch pohybujúcich sa osôb.
Zaostávanie, tla enie sa dopredu, vybo ovanie psa ako aj neistota psovoda pri obratoch sú chybné.č č
Prechod skupinkou osôb
Prechod cez skupinu, ktorej osoby sa pohybujú, je potrebné ukáza  pri vedení na vodítku a vo nomť ľ
nasledovaní. Psovod musí pritom so svojim psom jednu osobu obís  vpravo a jednu v avo (napr. v tvareť ľ
osmi ky) a minimálne raz v skupine zasta  pri jednej osobe. Rozhodca môže požadova  opakovanie. č ť ť
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Na príkaz rozhodcu opustí psovod so svoji psom skupinu a zaujme koncovú polohu. Pochválenie psa po 
opustení skupiny je povolené len v koncovej základnej polohe. Obrat (180 °) elom vzad.č
Obrat má psovod predvies  do ava (180 stup ov otá ajúc sa na mieste). Pritom sú dve možnosti:ť ľ ň č
• pes prejde pravoto ivo zozadu okolo psovodač
• pes ukáže avoto ivý obrat o 180 stup ov na miesteľ č ň
V priebehu skúšky je možný len jeden z týchto variantov.

2. Ovladateľnosť bez vodítka (15 bodov)
Zvukový povel: „K nohe“
Na pokyn rozhodcu sa pes v základnej polohe odopne. Psovod si vodítko zavesí okolo ramena alebo schová
do vrecka (vždy na odvrátenej strane od psa) a znovu sa ihne  vydá s vo ne idúcim psom do skupiny, abyď ľ
sa tam aspo  raz zastavil. Po opustení skupiny zaujme psovod krátko základnú polohu a potom predvedieň
chôdzu bez vodítka analogicky k ustanoveniam cvi eniu 1.č

3. Odloženie v sede za pochodu (10 bodov)
Zvukový povel: ,,K nohe“ „Sadni“ ,,K nohe“
Zo základnej polohy vyjde psovod na povel k nohe so svojim psom vo ne idúcim pri nohe priamo. Po ľ
minimálne 10 až 15 krokoch psovod zaujme základnú polohu, dá psovi zvukový povel ,,sadni“ a vzdiali sa o 

alších 15 krokov. Oto í sa spä  ku svojmu psovi a na pokyn rozhodcu ide spä  ku psovi a po jeho pravej ď č ť ť
strane opä  zaujme základnú polohu. Ak si pes namiesto sadnutia ahne alebo ostane stá , je za to strhnutých ť ľ ť
5 bodov.

4. Odloženie v ľahu za pochodu s privolaním (10 bodov)
Zvukové povely: „ K nohe“ „Ľahni“, „Ku mne“, „ K nohe“
Psovod so psom vykro í zo základného postoja na povel k nohe v priamom smere. Po 10 až 15 krokochč
zaujme psovod základnú polohu, dá zvukový povel „ ahni“ a vzdiali sa o alších 30 krokov. Ihne  sa oto íľ ď ď č
ku svojmu psovi a ostane pokojne stá . Na pokyn rozhodcu psovod privolá psa povelom ku mne k sebe.ť
Pes má pribehnú  radostne, rýchlo, priamym smerom tesne a priamo sa posadi  pred psovoda. Na zvukovýť ť
povel „k nohe“ si pes sadá rýchlo a rovno ved a svojho psovoda. Ak zostane pes stá  alebo si sadne, aleľ ť
bezchybne sa priblíži, tak sa odráta 5 bodov.

5. Dlhodobé odloženie psa (10 bodov)
Zvukové povely: „Ľahni“, „Sadni“
Pred za atím cviku .1 druhého psa odloží psovod svojho pred tým odopnutého psa zvukovým povelomč č
„ ahni“ na rozhodcom vopred ur ené miesto zo základného postoja a to bez vodítka alebo bez toho, abyľ č
pri om zanechal nejaký predmet. Teraz odíde psovod v rámci cvi iska bez toho, aby sa obzrel 30 krokovň č
od psa a zostane v doh ade psa pokojne stá , oto ený k nemu chrbtom. Pes musí bez pri inenia psovodaľ ť č č
pokojne leža , pokia  druhý pes nevykoná cvi enia 1 až 4. Na pokyn rozhodcu ide psovod ku svojmu psovi ať ľ č
postaví sa na jeho pravú stranu. Po cca 3 sek., na pokyn rozhodcu na zvuk. povel „sadni“ si pes musí rýchlo
a priamo sadnú  do základnej polohy. Nepokojné chovanie psovoda ako iná skrytá pomoc, nepokojné ležanieť
psa, prípadne prive mi skoré postavenie/sadnutie si psa pri vyzdvihnutí sa odoberie príslušný po et bodov.ľ č
Ak pes stojí alebo sedí na mieste odloženia, vykoná sa iasto né ohodnotenie. Ak sa pes vzdiali od miestač č
odloženia pred cvikom . 2 o viac ako 3 metre, tak sa cvi enie ohodnotí nulou. Ak pes po ukon ení cviku . 2č č č č
opustí miesto odloženia, obdrží iastkové ohodnotenie. Ak ide pri prevzatí pes oproti psovodovi, je bodováč
zrážka do troch bodov.

B) Skúška v cestnej premávke
Všeobecne:
Nasledujúce cviky sa uskuto ujú mimo cvi iska vo vhodnom prostredí v uzatvorených obciach. Rozhodcačň č
spolu s vedúcim skúšky stanoví kde a ako sa cviky uskuto nia na verejnom priestranstve (ulice, cesty aleboč
námestia). Verejná premávka nesmie by  obmedzená.ť
Vykonanie tejto skúšky je pre svoju mimoriadnos  asovo ve mi náro né. Požiadavky na výkonnos  nesmúť č ľ č ť
by  ovplyvnené povrchným posúdením v prípade ú asti vä šieho po tu psov.ť č č č
Body sa za jednotlivé cvi enie asti B nepride ujú. Pre absolvovanie tohto skúšobného oddielu je rozhodujúcič č ľ
celkový dojem správania sa psa v doprave a na verejnosti. alej popísané cviky sú podnetom a môžu byĎ ť
rozhodcom individuálne prispôsobené miestnym podmienkam. Rozhodca je oprávnený pri pochybnostiach
v posudzovaní psov opakova  cvi enia prípadne ich meni .ť č ť
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Priebeh skúšky
1. Stretnutie so skupinou osôb
Na pokyn rozhodcu prejde psovod so svojim psom na vodítku ur ený úsek ulice po chodníku. Rozhodcač
sleduje dvojicu v primeranej vzdialenosti. Pes má poslušne sledova  psovoda na vo ne visiacom voditkuť ľ
s ramenom na úrovni kolena psovoda. Vo i chodcom a cestnej premávke sa má pes chova  ahostajne.č ť ľ
Po ceste prebehne popred psovoda chodec (dohodnutá osoba). Pes sa má zachova  neutrálne a bezť
záujmu.
Psovod a pes idú alej cez vo nú skupinu najmenej 6 osôb, pri om jedna osoba osloví psovoda a podanímď ľ č
ruky ho pozdraví. Pes má na pokyn psovoda osta  ved a neho sedie  alebo leža  a po as krátkeho rozhovoruť ľ ť ť č
sa má správa  pokojne.ť

2. Stretnutie s cyklistami
Pes na vodítku ide po ceste a najprv ho zozadu predbehne cyklista, ktorý pri tom zvoní. Vo ve kej vzdialenostiľ
sa cyklista oto í a prichádza oproti psovodovi a psovi. Pritom opä  zvoní. Jazda okolo sa má uskuto ni  tak,č ť č ť
že sa pes nachádza medzi psovodom a cyklistom.
Pes na vodítku sa má vo i cyklistom chova  bez záujmu.č ť

3. Stretnutie s motorovými vozidlami
Psovod ide so psom na vodítku okolo viacerých vozidiel, pritom jedno z vozidiel za ne štartova . Pri inomč ť
vozidle sa zabuchnú dvere. Po as toho, o psovod a pes idú alej, zastaví ved a nich auto. Otvorí sa okienkoč č ď ľ
a psovod je požiadaný o informáciu. Pritom má pes na pokyn psovoda osta  sedie  alebo leža . Pes sa máť ť ť
správa  pokojne a netýkavo vo i vozidlám a dopravnému hluku.ť č

4. Stretnutie s korčuliarmi a bežcami
Psovod ide so psom na vodítku po pokojnej ceste. Predbehnú ich dvaja bežci bez spomalenia. Ke  sa bežciď
vzdialia, idú oproti nim alší bežci a prebehnú okolo nich bez spomalenia. Pes nemusí ís  korektne pri nohe,ď ť
avšak nesmie predbiehajúcich alebo oproti bežiacich bežcov ob ažova . Je prípustné, aby psovod svojhoť ť
psa pri stretnutí dal do polohy sadni alebo na ahni.ľ
Miesto bežcov môžu psovoda a psa predbehnú  a is  im naproti dvaja na skejtbordoch alebo kor uliach.ť ť č

5. Stretnutie s inými psami
Pri predbehnutí alebo stretnutí s iným psom v sprievode psovoda sa ma pes správa  neutrálne. Psovod môžeť
zopakova  povel „k nohe“ alebo psa pri stretnutí uvies  do polohy sadni alebo ahni.ť ť ľ

6. Správanie sa krátkodobo opusteného a na vodítku priviazaného psa v premávke,
správanie sa voči iným zvieratám.
Na pokyn rozhodcu sa prejde psovod so psom na vodítku po chodníku menej rušnej ulice. Po krátkej trase
sa psovod zastaví na pokyn rozhodcu a upevní vodítko na plot, alebo nie o podobné. Psovod sa odoberieč
mimo doh ad do obchodu alebo do vchodu domu.ľ
Pes smie stá , sedie  alebo leža .ť ť ť
Po as neprítomnosti psovoda prejde okolo psa chodec (dohodnutá osoba) so psom na vodítku s bo nýmč č
odstupom približne 5 krokov od skúšaného psa.
Osamote nechaný pes sa má po as neprítomnosti psovoda chova  pokojne. Okolo vedeného psa (nepoužič ť ť
agresívneho psa) má necha  prejs  bez úto ného postoja (silné ahanie vodítka, neustále brechanie).Nať ť č ť
pokyn rozhodcu je pes odviazaný a odvedený.

Poznámka
Je prenechané na rozhodcovi, i jednotlivé cviky budú vykonané s každým psom na ur ených miestach,č č
alebo i všetkých skúšaných nechá vykona  len niektoré cviky a potom so všetkými prejde k nasledujúcemuč ť
miestu skúšky a tam bude pokra ova  podobným spôsobom.č ť
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