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ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU MZŘ IPO 
 

 Nové druhy zkoušek:    AD – vytrvalostní zkouška 

 GPR 1-3 – poslušnost + obrana  

 IBGH 1-3 – poslušnost 

 IFH-V - stopa 

 Počet předmětů na stopě u zkoušek IGP 1-2, FPr 1-2, IGP-V, IGP-ZTP 

 IFH 1 – křížení stopy půl hodiny před uvedením psa 

 Úpravy u zkoušek IGP 1-2  

 Opakování zkoušky BH-VT v případě diskvalifikace psa pro agresivitu 

  



  

PACHOVÉ PRÁCE 

 
Obecná ustanovení 

 
o Terén pro stopy musí splňovat podmínky uvedené ve zkušebním řádu FCI IGP 
o Kladení stop určuje rozhodčí nebo koordinátor  
o Kladení by mělo být přizpůsobeno terénu 
o Různé stopy musí mít různé tvary 
o Začátek (nášlap) musí být označen cedulkou 
o Cedulka je zapíchnuta do země vlevo od nášlapu, v jeho bezprostřední blízkosti 
o Pořadí, ve kterém účastníci nastupují, musí být určeno losováním za přítomnosti rozhodčího 
 

 
Kladení stop 
 
 Před položením stop musí kladeč ukázat předměty rozhodčímu nebo vedoucímu stop 
 Kladeč musí krátce zůstat na „nášlapu” 
 Stopa musí být kladena normálním krokem v určeném směru. Krokem se rozumí vzdálenost 50 cm  

(od paty k patě) 
 Kladeč klade stopy přirozenou chůzí 
 Kladeč nesmí pomáhat psovi nepřirozenou chůzí na úsecích a lomech  
 Lomy jsou kladeny normálním krokem, přičemž musí být umožněn psovi přechod na další úsek 
 Lomy musí být tzv. "uzavřené” 
 Po dobu kladení vlastních stop nesmí být pes v dohledu  
 Po dobu kladení cizí stopy nesmí být psovod a pes v dohledu 

 

Stopa IGP 1 
 stopa vlastní 
 minimum 300 kroků 
 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) - 3 předměty  
 minimálně 20 minut stará  
 první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy  
 časový limit pro vypracování je 15 minut 

 
Stopa IGP 2 

 stopa cizí  
 minimum 400 kroků  
 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) - 3 předměty 
 minimálně 30 minut stará  
 První a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy  
 časový limit pro vypracování je 15 minut 

 

Stopa IGP 3 
 stopa cizí 
 minimum 600 kroků 
 5 úseků - 4 lomy (cca 90°) - 3 předměty  
 stáří minimálně 60 minut  
 časový limit pro vypracování je 20 minut 

 

 
 



Práce psa na stopě 
 

 žádoucí je klidný a sebejistý start 
 pach intenzivně sbírá a přesvědčivě sleduje 
 

Chyby 
 

 nedostatečná intenzita 
 hektický a panický začátek 
 práce pod tlakem na nášlapu 
 vyhýbání se nášlapu při začátku sledování 
 lomy mají být vypracovány precizně a s „nízkým nosem ” 
 není chybou, když pes ověří lom doleva – doprava (hlavou), bez opuštění stopy, přejití lomu o jeden 

krok 
 malá a velká kolečka  
 přejití lomu o více než jeden krok   
 polevení v intenzitě za lomem 
 ztráta koncentrace  
 nekoncentrované a panické řešení problémů 
 nejisté vycházení do dalšího úseku 
 

Pokud pes v průběhu práce na stopě objeví zvěř a projeví se u něj lovecký pud, může ho psovod, usměrnit 
povelem lehni. Na pokyn rozhodčího pak psovod, stojící na konci stopovacího vodítka, dává psovi povel pro 
sledování stopy. Psovod má pro znovuuvedení psa do stopy 3 povely (jeden povolený a 2 dodatečné). 
Pokud se pes do stopovacího vodítka zamotá, může psovod v průběhu práce psa na stopě požádat 
rozhodčího o úpravu stopovacího vodítka. Rozhodčí psovodovi určí, ve kterém úseku stopy lze toto provést 
(např. mimo oblast lomu). Psovod pak velí psovi "lehni", jde ke psu, upraví mu vodítko, jde zpět na konec 
stopovacího vodítka a odtud velí psovi povel pro sledování stopy. 

 

Nášlap se hodnotí v prvním úseku. Lom z úseku následujícího. 

 IGP 1 a 2 = 1 x 27 bodů (první úsek)   

                              2 x 26 bodů (druhý a třetí úsek)  

                                                                IGP 3 = 4 x 16 bodů (první 4 úseky)   

                                                                              1 x 15 bodů (poslední úsek) 

 

Platí při optimálním rozdělení a délce úseků na stopě. V případě prodloužených, nebo naopak zkrácených 
úseků nutno zohlednit a rozhodčí si body na úseky musí přizpůsobit. 
Pes musí stopu sledovat s nízkým nosem, intenzivně, vytrvale a pokud možno rovnoměrným tempem. 
Chybou není, když pes ověřuje, aniž by opustil stopu. 
 

Mezi chyby patří: 

 částečně vysoký až vysoký nos v úsecích, nebo po celou stopu 
 kroužení na stopě 
 nedostatečná intenzita 
 nedostatečná koncentrace kvůli vlivům prostředí 
 práce pod tlakem a/nebo slabý zájem 
 panické a hektické stopování 
 nekoncentrované a panické řešení problémů 
 

Rozhodujícím faktorem pro pozitivní a vysoké hodnocení celkového chování na úsecích je intenzivní, 

aktivní, a přesto klidné sledování. Touha psa “stopovat” a „vůle najít".  



Tempo a rychlost sledování není kritériem pro hodnocení, pokud pes vypracuje celou stopu ve stejném 
tempu. 
Chybou je: 
 tempo sledování se mění během stopy*)  
 tempo sledování se mění za lomem 
 tempo sledování se mění po uvedení na začátku, nebo po předmětech 
 pes cválá, skáče … 

 
 *) Neplatí, pokud se obtížnost terénu změní během stopy, zpomalení na těžkém terénu apod. 

 

Předměty 
 

Označování předmětů musí být přesvědčivé. Rychlost, kterou pes označuje, není nezbytně nutné kritérium 

pro hodnocení, ale mělo by být v souladu s tempem sledování.  

 
Žádoucí označování je když: 
 pes předměty označuje přesvědčivě 
 označování předmětů musí být ve směru stopy, označení mírně šikmo není chybou 
 označování předmětů musí být bez váhání 
 označování předmětů musí být klidné až do znovu uvedení na stopu 
 
Chybné označení je, když pes: 
 označuje předměty váhavě 
 označuje předměty předčasně 
 označuje předměty z boku 
 lehá si na předměty 
 je neklidný u předmětů 
 zvedá předměty (někteří psi takto reagují na stres) 
 psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka 
 neklidný před znovu uvedením 
 
Přinášení a zvedání předmětů: 
Přinášení a zvedání předmětů musí být okamžité a přesvědčivé.  
 
Žádoucí je u “přinášení a zvedání předmětů ” aby pes: 
 předmět přinesl okamžitě 
 držel předmět klidně a pevně v tlamě 
 přinášel předměty přímo (aportoval) 
 byl klidný do až do znovu nasazení na stopu 

 
 
Chybné přinášení nebo zvedání předmětů: 
 pes přináší předměty neochotně a nejistě 
 pes nedrží předmět klidně 
 pes upustí předmět 
 pes leží u zvedání (povoleno je: ve stoje, v sedě nebo přinášení)   
 pokračování s předmětem 
 nechce odevzdat předmět  
 psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka 
 neklid před znovu uvedením 
 když pes neodevzdá psovodovi na stopě zvednutý předmět, (rovněž pokud pes předmět spolkne),  

je diskvalifikován 
 
Uvedení psa do stopy po označeném předmětu musí psovod provést ze stejné strany, ze které psovi 
odebíral předmět.  



U předmětu lze psa pochválit buďto před ukázáním předmětu rozhodčímu, nebo až po ukázání předmětu 
rozhodčímu, nikoliv však obojím způsobem najednou. 
Pokud pes na stopě neodevzdá psovodovi předmět ani na třetí povel, následuje diskvalifikace. 
 
Falešné označení 
Pokud pes označí falešný předmět a psovod to na délku stopovacího vodítka pozná, nejde ke psu, ale  
z konce stopovacího vodítka zavelí povel "hledej" nebo "stopa". Bodová ztráta -2 body. 
(U zkoušek IFH-2 a IGP-FH je bodová ztráta - 1 bod).  
 
Pokud pes označí falešný předmět a psovod jde ke psu, uvádí jej pak do stopy ze vzpřímeného postoje vedle 
psa povelem "hledej" nebo "stopa". Bodová ztráta -4 body.  
(U zkoušek IFH-2 a IGP-FH je bodová ztráta -2 body). 
 
Pes musí pracovat přesvědčivě a jistě. Úroveň výcviku lze vidět zejména v chování na začátku stopy,  
na lomech, při sledování po lomu a při znovu uvedení u předmětů. Nejisté chování, váhání, stejně jako 
pomoc různých forem, musí vést k odpovídajícím ztrátám.  
Celkový dojem je rozhodující při hodnocení práce psa na stopě. 

Psovod má pro uvedení psa do stopy v místě nášlapu 3 povely (rozuměj jeden povolený a 2 dodatečné). 
Bodová ztráta za druhý, případně třetí povel se odčítá od bodového zisku za první úsek.  
Po třetím neúspěšném pokusu o uvedení psa na stopu je práce na stopě ukončena.  
 
Nepřesná práce, kroužení na lomech, povzbuzování psa, pomoc vodítkem v průběhu stopy, chybné zvedání 
nebo označování předmětů, snižují bodové hodnocení až o -4 body.  
 
Výrazně nepřesná práce, práce s chybějící intenzitou, hektická nebo panická práce, pokud se pes na stopě 
rozhlíží, chytá myši, močí nebo kálí, krouží výrazně na lomech, je nepřetržitě povzbuzován psovodem, 
jestliže mu psovod pomáhá stopovací šňůrou nebo i slovně na úsecích, na lomech nebo na předmětech, je 
toto považováno za hrubé chyby, které snižují bodové hodnocení vždy až o 8 bodů. 
 
Pokud jeden z předmětů nebyl nalezen ani kladečem nejsou odečítány žádné body (předmět je tedy 
považován za nalezený). V případě, že nebylo nalezeno více předmětů než jen jeden, je psovodovi 
nabídnuta náhradní stopa. Pokud psovod náhradní stopu odmítne, jsou předměty považovány za 
nenalezené.  
 
Toto pravidlo neplatí u zkoušek IGP-1, IGP-V, IGP-ZTP a IFH-V, kde se jedná o vlastní stopy. U těchto zkoušek 
se v případě, že předmět nebyl nalezen, body odečítají. 
 
 
  



POSLUŠNOST 
 
Zvláště v poslušnosti je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že pes nevykazuje žádný tlak ze strany 
psovoda, což dokazuje, že jeho sebevědomí bylo zachováno, a že se nepředvádí ”pouze schopnost psovoda 
vycvičit psa“.  
Psi pod tlakem nemohou získat známku “výbornou" nebo "velmi dobrou”. 
Psovod pomáhající psu musí být vždy penalizován při hodnocení. 
 
 předvedení psa během všech cviků musí pes pracovat s nadšením, nasazením a s požadovanou 

koncentrací k psovodovi  
 rozhodčí dává pouze pokyn na zahájení cviku 
 ostatní - jako jsou obraty, zastavení, změna tempa atd., jsou prováděny samostatně psovodem 
 povely jsou popsány v řádu IGP 
 povely musí být mluvené normálním tónem, krátkým, sestávajícím z jednoho příkaz; mohou být dány  

v jakémkoli jazyce, avšak musí být stejné během celého výkonu 
 
Hodnocení ovladatelnosti 
o chování bez stresu 
o koncentrace psa na psovoda (pozornost) 
o pozice (pohyb) psa 
o pokud pes nevykoná cvik po třech povelech, je cvik hodnocen 0 body 

 
Pro přivolání (revírování) je povoleno používat i jméno psa.  
Jméno psa použitého ve spojení s povelem se považuje za dvojitý povel. 
Každý cvik začíná a končí v základním postoji. Základní postoj může být před každým cvikem zaujat jen 
jednou, a to v přímém směru osy postupu (popocházení po ose - příprava na cvik).  
V základním postoji musí být pes pozorný vůči psovodovi a sedět po levé straně psovoda tak, že rameno psa 
je souběžné s kolenem psovoda.  
V základním postoji nesmí být nohy psovoda rozkročeny a ruce musí být volně podél těla. 

 

Pes musí být předváděn:  
 na levé straně psovoda 
 těsně, rovně, klidně a pozorně 
 pozice nesmí být vpředu ani vzadu 
 krátká pochvala je povolena po skončení cviku (asi 3 sekundy, po skončení) 
 potom psovod může v základní pozici vyčkat asi 3 sekundy, aby zahájil další cvik 
 zahájení cviku vždy ze základní pozice, zahájením cviku se rozumí prvních 10 až 15 kroků po vyjití  

ze základního postoje.  
 psovod musí ujít minimálně 10 kroků, až 15 kroků maximálně, před tím, než dává psovod psu zvukový 

povel k provedení cviku 
 ve fázi zahájení cviku má pes působit při chůzi pozorným, veselým, rychlým a soustředěným způsobem 
 pes musí být   koncentrovaný na psovoda a sledovat jej ve správné pozici 
 pes musí zůstat v rovné poloze s lopatkou u kolena psovoda 
 obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o 180 stupňů) 

možné jsou dva způsoby: při obratech může pes psovoda obcházet  
                                              nebo se otáčet současně s ním 
                                              (vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky) 

 mezi ukončením cviku, pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být vždy dodržen zřetelný časový 
odstup (cca 3 vteřiny) 

 ovladatelnost psa musí být prokázána i při eventuálních přechodech mezi jednotlivými cviky 
 je nepřípustné v těchto fázích poslušnosti psa povzbuzovat, či jej motivovat 

 
 
 



Dodatečné povely 
 

cvik hodnocení 

pes nevykoná část cviku po druhém povelu  nedostatečně 

pes nevykoná cvik ani na třetí povel (druhý dodatečný) cvik je ukončen,  0 bodů 

1 dodatečný povel uspokojivě - 1,5 b 

2 dodatečný povel nedostatečně - 2,5 b 

 
Skupinka: 
 psovod projde se psem pohybující se skupinou nejméně čtyř osob; jednu osobu musí obejít zprava  

a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) 
 alespoň jednou se musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob; při zastavení se musí pes sám bez povelu 

posadit 
 

Provádění cviků odložení za pohybu: 
 ze základního postoje, na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" psovod se psem u nohy 

přímým směrem ihned vybíhá 
 po zahájení cviku, tedy nejméně po 10 a nejvíce 15 krocích v poklusu se pes musí na jediný zvukový 

povel psovoda "stůj" rychle a rovně v přímém směru odložit ve stoje  
 cvik musí být proveden bez zpomalování běhu, ohlížení a další pomoci psovoda; po odložení psovod 

odbíhá dalších minimálně 30 kroků a po zastavení se otočí směrem ke stojícímu psovi; pes musí po 
odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi až do povelu pro přivolání 
 

Na povel rozhodčího;  
 psovod psa přivolá buďto povelem "ke mně" nebo jménem psa 
 pes musí rychle, chtivě a bez známek stresu přiběhnout ke psovodovi a předsednout před psovoda 
 

Kritéria pro hodnocení: 
 

provedení cviku hodnocení 

pes si sedne nebo lehne nedostatečně 
u IBGH-3 povinná srážka -5 bodů 

  u IGP-2 povinná srážka - 2,5 bodů 

opuštění místa odložení po zastavení o více než 3 kroky anulování cviku 

pes zůstane stát nebo si sedne   nedostatečně 
povinná srážka -5 bodů 

pes nepřiběhne ani na třetí povel (1 povolený a 2 dodatečné) 
Psovod musí přijít ke psu a dále pokračovat v náplni dané zkoušky 

0 bodů 
 

opuštění místa odložení po ulehnutí o více než 3 kroky anulování cviku 

 
 

Aport 
 
o Pro aportování je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek o hmotnostech, které předepisuje 

daná zkouška.  
o Činky připravuje pořadatel. 
o Musí být využity všemi účastníky.  
o Výjimkou jsou zkoušky IBGH-2 a IBGH-3, kdy lze použít dřevěnou činku psovoda o libovolné hmotnosti.  

 

 

 
 
 



Aport volný IGP 1-IGP 3 
 

 neupoutaný pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel k přinesení aportu rychle  
a v přímém směru vyběhnout pro aport, okamžitě jej uchopit, rychle se otočit a rovněž rychle  
a v přímém směru jej přinést psovodovi.  

 s činkou si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidně ji drží 
 pes musí činku pevně a klidně držet až do momentu odebrání  
 po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem „pusť“ činku odebere  
 po odevzdání musí psovod klidně držet činku v připažené ruce po pravé straně těla 
 vyčkat cca 3 vteřiny a poté na zvukový povel „k noze“ přiřadit psa k noze 
 pes se má rychle a ochotně v přímém směru posadit po levé straně psovoda a zaujmout tak závěrečný 

základní postoj 
 pokud pes vyběhne před povelem: snížení max. o 2 známky 
 (také snížení o jednu známku je možné, zaleží na situaci) 
 Upozornění: za aport přes překážku je 5 bodů! Odpočet je třeba odečíst z těchto 5 bodů 
 (10 bodů je pro překonání překážky tam a zpět. 5+5) 

 
Aport volný – chyby 
 chyby v základním postoji 
 neklid při odhazování činky 
 předčasné vyběhnutí 
 pomalé nebo váhavé vyběhnutí provedení  
 chyby při uchopení aportu 
 hraní si s činkou nebo její překusování 
 rozkročený postoj psovoda 
 neochota, stresové chování  
 práce psa pod tlakem 
 všechny tyto chyby musejí být zohledněny v hodnocení 
 psovod není oprávněn změnit jeho pozici během celého cviku 
 pokud psovod změní pozici před dokončením cviku, je to hodnoceno „nedostatečně ” - 3,5 bodu 
 pokud pes aport nepřinese, je cvik hodnocen 0 body 
 odhodí-li psovod činku příliš stranou, nebo je-li pro psa špatně viditelná, může psovod bez ztráty bodů 

po požádání rozhodčího - či na jeho přímý pokyn - odhození aportu zopakovat maximálně 3x, poté je 
cvik ukončen s hodnocením = 0 bodů  
 

Aport skokem 
 

 neupoutaný pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel „vpřed“ nebo „hop“ a „aport“ (zvukový 
povel „aport“ smí psovod vydat nejpozději během skoku psa přes překážku) překonat překážku 

 pes musí překážku bez doteku přeskočit, rychle a přímo doběhnout k čince, ihned jí uchopit, přes 
překážku skočit zpět a stejně rychle a přímou cestou jí přinést psovodovi 

 pes si s činkou pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidně jí drží tak dlouho, dokud mu 
jí po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem „pusť“ neodebere 

 po odevzdání musí psovod klidně držet činku v připažené ruce po pravé straně těla, vyčkat cca 3 vteřiny 
a poté na zvukový povel „k noze“ přiřadit psa k noze 

 pes se má rychle a ochotně v přímém směru posadit po levé straně psovoda a zaujmout tak závěrečný 
základní postoj 

 skok vpřed nebo zpět neproveden, činka bezchybně přinesena = 10 bodů  
 skoky vpřed a zpět provedeny bezchybně, činka nepřinesena = 0 bodů  
 pokud pes při skoku vpřed překážku porazí, znamená to povinnou srážku -5 bodů 
 cvik se opakuje, ale dále se boduje už jen provedení aportu, skok zpět, předsednutí a zařazení psa  

k noze 
 pokud pes opustí své stanoviště, ale zastaví se před překážkou, když si jde psovod pro špatně odhozenou 

činku, snižuje se hodnocení cviku o jednu známku 
 následuje-li psovoda za překážku, je cvik hodnocen 0 body 



Vysílání vpřed s odložením 
 
 po 10 až 15 krocích dá psovod psovi současně s jednorázovým pokynem paže zvukový povel „vpřed“  

a zastaví se 
 pes musí cílevědomě, přímo a rychle běžet do určeného směru nejméně 30 kroků  
 na pokyn rozhodčího pak dá psovod povel „lehni“, na který si pes musí okamžitě lehnout 
 psovod smí ponechat zvednutou paži do směru vyslání psa až do jeho ulehnutí 
 na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně 
 po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni“ zaujme pes u nohy psovoda rychle  

a rovně základní postoj 
 

Hodnocení 
 

provedení cviku hodnocení 

pes zastaví na první povel, ale nelehne si, ulehá okamžitě na druhý povel -1,5 bodu 

pes na první povel zastaví, ale nelehne si, ulehá okamžitě na třetí povel -2,5 bodu 

pes na první povel zastaví, ale nelehne si ani na třetí povel -3,5 bodu 

pes na první nezastaví, ale zastaví a ulehá okamžitě po druhém povelu -2,5 bodu 

pes nezastaví na první ani na druhý povel, ale zastaví a ulehá okamžitě po 
třetím povelu 

-3,5 bodu 

pes na třetí povel pouze zastaví  
(neulehá, ale zůstane na místě stát nebo sedět) 

-5 bodů 

pes ulehne, ale po pokynu rozhodčího pro příchod ke psu se rozběhne zpět ke 
psovodovi - pak musí být pes jediným povelem položen do poloviční 
vzdálenosti ke psovodovi 

-5 bodů 

pes není zastaven ani na třetí povel 0 bodů 

 
Dlouhodobé odložení 
 

 provedení cviku hodnocení 

IGP-1 pes opustí místo odložení před ukončením cviku č. 3 druhého psa o více jak 3 metry 0 bodů 

IGP-2 pes opustí místo odložení před ukončením cviku č. 4 druhého psa o více jak 3 metry 0 bodů 

IGP-3 pes opustí místo odložení před ukončením cviku č. 6 druhého psa o více jak 3 metry 0 bodů 

Jde-li pes vracejícímu se psovodovi naproti, je mu bodové hodnocení sníženo až o -3 body 

 
 

 
  



Nové nebo upravené zkoušky 
 
 

IBGH 1 - podmínka účasti: zkouška BH-VT, věk 15 měsíců 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost na vodítku 30 

2 Ovladatelnost bez vodítka 30 

3 Odložení vsedě za pochodu 15 

4 Odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 

5 Dlouhodobé odložení 10 

 Celkem                                                    100 bodů 

 
 

IBGH 2  - podmínka účasti: zkouška IBGH 1, věk 15 měsíců 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost na vodítku  20 

2 Ovladatelnost bez vodítka  20 

3 Odložení za pochodu v sedě  15 

4 Odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 

5 Aport volný 10 

6 Vysílání vpřed s odložením 10 

7 Dlouhodobé odložení 10 

 Celkem                                                    100 bodů 

 
 

IBGH 3 - podmínka účasti: zkouška IBGH 2, IGP 1, OB. 1, věk 15 měsíců 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost bez vodítka           20 

2 Odložení za pochodu v sedě 10 

3 Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 

4 Odložení ve stoje za pochodu  10 

5 Aport volný 15 

6 Aport šplhem (140 cm) 15 

7 Vysílání vpřed s odložením 10 

8 Dlouhodobé odložení 10 

 Celkem                                                  100 bodů 

 
 

IGP-ZTP - Oddíl B 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost na vodítku (střelba)           25 bodů 

2 Odložení vsedě za pochodu                       15 bodů 

3 Odložení vleže za pochodu s přivoláním 20 bodů 

4 Aport volný 20 bodů 

5 Skok přes překážku (80cm) 10 bodů 

6 Dlouhodobé odložení 10 bodů 

 Celkem                                                    100 bodů 

 
 
 
 
 
 



IGP-V  Oddíl B 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost na vodítku (střelba)           30 bodů 

2 Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů 

3 Odložení za pochodu vleže s přivoláním 15 bodů 

4 Aport volný 15 bodů 

5 Skok přes překážku (80cm) 10 bodů 

6 Dlouhodobé odložení 10 bodů 

 Celkem                                                    100 bodů 

        
 

IGP 1 Oddíl B 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost bez vodítka           15 bodů 

2 Odložení vsedě za pochodu 10 bodů 

3 Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů 

4 Aport volný 15 bodů 

5 Aport skokem 15 bodů 

6 Šplh jedním směrem 15 bodů 

7 Vysílání vpřed s odložením 10 bodů 

8 Dlouhodobé odložení 10 bodů 

 Celkem                                                  100 bodů 

 
 
  



Šplh jedním směrem 180 cm 
 
 Psovod se psem zaujímá základní postoj nejméně 4 metry před 180 cm vysokou šikmou stěnou 
 Po zvukovém povelu "sedni" zůstává pes sedět před šikmou stěnou a psovod odchází za překážku 
 V minimální vzdálenosti 4 metry za překážkou se psovod zastaví a ihned se otočí čelem k šikmé stěně; na 

pokyn rozhodčího psovod psa přivolá 
 Může být vydán jeden zvukový povel pro přeskok a jeden zvukový povel pro přivolání 
 Povely pro přeskok mohou být následující: "hop" nebo "zpět"  
 Povely pro přivolání mohou být následující: "ke mně" nebo jen "jméno psa" 
 
Hodnocení 
 

provedení cviku hodnocení 

pes nesplní cvik 0 bodů 

opustí-li pes své stanoviště, ale zastaví se před překážkou a na 
pokyn psovoda překážku překoná 

hodnocení se snižuje o jednu známku 

Opustí-li pes své stanoviště a překážku překoná sám před 
povelem psovoda v době, kdy psovod ještě nestojí ke psu 
čelem   

0 bodů 

Opustí-li pes své stanoviště a překážku překoná sám před 
povelem psovoda v době, kdy psovod již stojí čelně k překážce 

nedostatečně 

 
 
 
 

IGP 2 Oddíl B 
č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost bez vodítka           15 bodů 
2 Odložení vsedě za pochodu 10 bodů 
3 Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů 
4 Odložení ve stoje za pochodu 5 bodů 
5 Aport volný 10 bodů 
6 Aport skokem 15 bodů 
7 Aport šplhem 15 bodů 
8 Vysílání vpřed s odložením 10 bodů 
9 Dlouhodobé odložení 10 bodů 
 Celkem                                                    100 bodů 

 
 

IGP 3 Oddíl B 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Ovladatelnost bez vodítka           15 bodů 

2 Odložení vsedě za pochodu 5 bodů 

3 Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů 

4 Odložení ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů 

5 Aport volný 10 bodů 

6 Aport skokem 15 bodů 

7 Aport šplhem 15 bodů 

8 Vysílání vpřed s odložením 10 bodů 

9 Dlouhodobé odložení 10 bodů 

 Celkem                                                    100 bodů 

 
  



OBRANA 
 

 
Kritéria hodnocení chování psů při obraně 

 
o instinktivní chování  
o pevnost nervové soustavy 
o sebevědomí 
o schopnost psa vyrovnat se s tlakem  
o dominance 
o přirozeně řízené agresivní chování  
o schopnost spolupráce mezi psovodem a psem, v poslušnosti, jak pes reaguje na povely 
 

 
Důležitý hodnotící prvek-zákusy 

 
o pevné, energické, klidné, plné, konstantní 
o neplný, ale energický a klidný zákus 
o neplný zákus 
o hektický a nervózní zákus 
o nepevný zákus-překusování 
o pes vykazuje nervozitu v zákusu z důvodu špatného tréninku, musí být dle toho hodnocen 

 

 
Prověření psa 

 
 V této fázi se klade důraz především na sebevědomí a odolnost psa 
 Pes se musí k úderům chovat lhostejně a během cviků obran musí ukázat plný, klidný, energický  

a především pevný zákus 
 Při zastavení figuranta až do pouštění je přechodná fáze přibližně 1 s 
 Po přechodné fázi má pes z plného zákusu pustit na jeden pohyb (bez překusu - čistě) 

 
 

Bodové hodnocení 

provedení cviku hodnocení 

okamžité pouštění (1 povel povolen) 0,0 

váhavé pouštění (1 povel povolen) 0,5  až 3,0 

1 dodatečný povel s okamžitý pouštěním 3,0 

1 dodatečný povel s váhavým pouštěním 3,5 až 6 

2 dodatečný povel s okamžitý pouštěním 6 

2 dodatečný povel s váhavým pouštěním 6,5 až 9 

Pes nepustí ani na druhý dodatečný povel pro pouštění  Diskvalifikace 

 

  



Požadované dohlídání 
 
o Po pouštění, musí vykazovat pozorné, těsné, energické a dominantní dohlídání.  

pes je ve fázi dohlídání lehce nepozorný nebo lehce 
figuranta obtěžuje 

hodnocení je sníženo o jednu známku 

pes je ve fázi dohlídání velmi nepozorný nebo výrazně 
figuranta obtěžuje   

hodnocení je sníženo o dvě známky 

pes ve fázi dohlídání figuranta nehlídá, ale stále u 
figuranta setrvává 

hodnocení je sníženo o tři známky 

pes ve fázi dohlídání jde naproti přicházejícímu psovodovi  hodnocení je ve známce nedostatečné 

pes při obraně selže, nevydrží tlak ze strany figuranta a 
nechá se vyhnat  
 
pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího pro 
příchod ke psu  
 
obdrží-li pes od psovoda zvukový povel, aby setrval u 
figuranta 

ukončení obrany 

 

 
IGP-1 až IGP-3  - bodové hodnocení cviků u zkoušek 
 

zkouška IGP-1 IGP-2 IGP-3 

Vyhledání 5 5 10 

Vystavení a vyštěkání 15 15 15 

Pokus o útěk figuranta  20 15 10 

Obrana psa při hlídání  30 20 15 

Zadní doprovod  - 5 5 

Přepad psa při zadním doprovodu  - - 15 

Útok na psa z pohybu  30 20 15 

Obrana psa při hlídání  - 20 15 

Celkem 100 100 100 

 
 Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů, 3 úkryty po každé straně.  
 Všech 6 úkrytů musí být rozestavěno i u zkoušek IGP1 a IGP2.  
 
 

Diskvalifikace 
 

 pes není pod kontrolou psovoda - (např. odběhne od nohy psovoda při bočním / zadním doprovodu) 
 pes se nenechá ani třetím povelem (rozuměj: jeden povolený a dva dodatečné) přivolat k noze, nebo při 

dalším pokusu opět uteče, nebo přijde jen s aktivní pomocí psovoda  
 pes kousne figuranta mimo ochranný rukáv nebo napadne jinou osobu nebo psa  
 nesportovní chování psovoda (trestání psa, požití alkoholu nebo jiných psychotropních látek) 
 porušení zkušebního řádu, porušení zákona na ochranu zvířat nebo přestupky vůči dobrým mravům 

držení jakýchkoliv motivačních předmětů nebo krmiva v průběhu všech disciplín 
 podvodná manipulace s obojkem (např. skryté ostny, gumička atd.)   
 diskvalifikace znamená okamžité ukončení posuzování a následné odejmutí všech dosud získaných bodů, 

a to i bodů, udělených v jiných oddílech 
 do výkonnostního průkazu se nezapisuje žádná známka ani body a provádí se zápis "diskvalifikace" 
 po diskvalifikaci pes k dalším oddílům nenastupuje  
 TSB se nezadává 



 V případě okamžité diskvalifikace z důvodu agresivity psa, je nařízeno opakování absolvované zkoušky 
BH-VT, včetně povahového testu. Bez úspěšného opakování a znovu zapsání zkoušky BH-VT do 
výkonnostního průkazu psa, se takto diskvalifikovaný pes nesmí zúčastnit jiné zkoušky nebo soutěže.  

 

Ukončení 
 

 při cviku "vystavení a vyštěkání" pes opustí figuranta před tím, než rozhodčí vydá příkaz psovodovi, aby 
opustil pomyslnou osu postupu a pes se ani na jediný povel "revír" nevrátí zpět k figurantovi nebo 
figuranta znovu opustí. Rovněž pokud si v této situaci zařadí psovod povelem psa k noze 

 jestliže v průběhu obrany pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího pro příchod ke psu  
 obdrží-li pes od psovoda zvukový povel, aby setrval u figuranta  
 pes nenajde figuranta ani při třetím neúspěšném vyslání na poslední úkryt  
 pes při obraně selže (nevydrží tlak ze strany figuranta a nechá se vyhnat)  
 pokud je pes ukončen v oddílu C, oddíl C musí být hodnocen 0 body 
 body dosažené v oddílech A a B jsou zachovány; všechny doposud získané body se zapisují jak do 

výsledkové listiny, tak i do výkonnostního průkazu 
 
Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy. Kromě zkoušek IGP-2 a IGP-3 je pes upoután na 
vodítku.  
Obrana začíná v momentu, kdy je psovod připraven na cvik "vyhledání figuranta" a v základním postoji ve 
směru k rozhodčímu zvednutím paže podává rozhodčímu znamení, že je může zahájit cvik.  
Po celou dobu musí mít psovod svého psa plně pod kontrolou. Pes musí být klidný a ovladatelný. Je 
nežádoucí, aby pes po ukončení obrany projevoval útočnost vůči figurantovi, štěkal nebo kousal do výstroje 
psovoda.  
 

Vyhledání figuranta 
 
 Cvik začíná v základním postoji ve směru k rozhodčímu  
 Zvednutím paže podává psovod rozhodčímu znamení, že je připraven zahájit cvik 
 Poté psovod zaujímá nový základní postoj ve směru k danému úkrytu 
 Na pokyn rozhodčího je pes ze základního postoje vyslán; u IGP 1 přímo k úkrytu č. 6   
 
Vyhledání figuranta:   IGP-1  1 zástěna 
Pes je na vodítku u nohy psovoda veden na pomyslnou středovou osu, na úroveň úkrytu č.6.  
Psovod se psem u nohy zaujme základní postoj ve směru k rozhodčímu a odpoutá psa z vodítka. Zvednutím 
paže podává psovod rozhodčímu znamení, že je připraven zahájit cvik. Na pokyn rozhodčího je pes ze 
základního postoje vyslán přímo k úkrytu č. 6  
  
Vyhledání figuranta: IGP-2  a IGP-3 -  beze změn 
 

provedení cviku hodnocení 

pes nenajde figuranta ani při třetím vyslání na poslední úkryt práce psa na obraně ukončena 

pes je v průběhu cviku na povel psovoda odvolán k noze 
práce psa na obraně ukončena 

0 bodů 

pes se v průběhu cviku přiřadí k noze psovoda samostatně 
může být psovodem k maketě vyslán 

ještě jednou 

pokud se pes opět vrátí zpět k psovodovi 
práce psa je na obraně ukončena 

0 bodů 

 

Vystavení a vyštěkání (10 + 5 bodů) 

„Vystavení“  10 bodů 
„Vyštěkání”  5 bodů  

 
 Zvukový povel: „k noze“ nebo „ke mně - k noze“  
 Pes se musí chovat k figurantovi aktivně, sebevědomě, dominantně a pozorně 



 Pes musí štěkat přímo, energicky a neustále 
 Čas vyštěkání je cca 20 sekund (do signálu rozhodčího) 
 Cvik „Vystavení a vyštěkání“ se posuzuje odděleně  
 
Srážky za "štěkání" 
 

provedení cviku hodnocení 

nevýrazné (bez energie), přerušované vyštěkání uspokojivě až nedostatečně 

neštěká, pouze vystavuje -5 bodů (povinně) 

 
 
Srážky u „vystavení“ 
 

provedení cviku hodnocení 

narážení či naskakování na figuranta bodové hodnocení se snižuje v 
závislosti na intenzitě obtěžování,  

hodnocení až nedostatečně 

silné napadání do rukávu musí být „nedostatečně “  
 (–14 bodů) 

napadení mimo ochranný rukáv (ne pouze naskakování) diskvalifikace 

odejde-li pes od figuranta k již přicházejícímu psovodovi 
(rozhodčí již psovodovi vydal pokyn k opuštění pomyslné 
středové osy postupu)  
nebo pokud pes přijde ke psovodovi před povelem k odvolání 

maximální hodnocení 
„nedostatečně“ 

opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodovi 
pokyn k opuštění pomyslné středové osy postupu  

může jej psovod k figurantovi ještě 
jednou vyslat 

zůstane-li pes u figuranta „nedostatečně “  
 (–14 bodů) 

pes k úkrytu nejde vyslat nebo k úkrytu neběží anebo figuranta 
znovu opustí 

obrana je ukončena 
(TSB ng) 

  
 
„Vystavení“ a „vyštěkání“ - rozdíly 
 

IGP-1 
 po pokynu rozhodčího jde psovod na vyznačené místo ve vzdálenosti 5-ti kroků od úkrytu 
 na další pokyn rozhodčího si psovod buďto:   

a) přivolá psa k noze a postaví se s ním do základního postoje na vyznačené místo; zde si psa může       
připoutat na vodítko, anebo jej ponechá u nohy bez vodítka 

b) psovod jde po pokynu rozhodčího pro odvolání přímo ke psu. Povelem "sedni" jej uvede do 
základní pozice; zde si psa může připoutat na vodítko, anebo jej ponechá u nohy bez vodítka  

 s povelem "k noze" odvádí psa na vyznačené místo, kde zaujme základní postoj 

 
 

IGP-2 
 po pokynu rozhodčího jde psovod na vyznačené místo ve vzdálenosti 5ti kroků od úkrytu 
 na další pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá psa k noze a postaví se s ním do základního 

postoje na vyznačené místo 
 

 

IGP-3 
 po pokynu rozhodčího jde psovod na vyznačené místo ve vzdálenosti 5ti kroků od úkrytu 
 na další pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá psa k noze a postaví se s ním do základního 

postoje na vyznačené místo 



Pokus o útěk figuranta  
 
 Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu  
 Figurant se přemístí normálním krokem na značku 
 Na další pokyn rozhodčího pak psovod se psem u nohy odejde na místo určené k odložení psa 
 Na pokyn rozhodčího psovod se psem u nohy (pes může být na vodítku nebo z vodítka odpoután – IGP 1) 

odejde na místo určené k odložení psa 
 Pes musí svého psovoda radostně, pozorně a soustředěně následovat, svým ramenem vždy v úrovni 

psovodova kolena 
 Před vydáním zvukového povelu „lehni“ pes samostatně, a rychle zaujme základní postoj 
 Na zvukový povel „lehni“ se pak musí rychle položit (max. 50 cm od vyznačeného místa) a v této pozici 

klidně, jistě a soustředěně sledovat figuranta 
 Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků; psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta  

a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího 
 Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk 
 
Hodnocení – ukončení 
 

provedení cviku hodnocení 

pes nevyběhne (zůstane-li pes ležet)  
nebo pes do vzdálenosti cca 20 kroků útěku (vyznačeno 
rozhodčím) figuranta nezadrží 

posuzování oddílu C zkoušky ukončeno 
(TSB ng) 

 
 

Obrana psa při hlídání 
 
 Během hlídání figuranta, které trvá cca 5 vteřin, podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa 
 Pes se musí energickým a silným zákusem bez ovlivňování psovodem ubránit 
 Práce figuranta (útok na psa je veden přímo proti psu a pokračuje rovně bez zbytečného točení se kolem 

osy figuranta) 
 Začátek a konec útoku na psa je na pokyn rozhodčího 

 

 

IGP-1 
 na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímou cestou ke svému psovi a na zvukový povel 

„sedni“ s ním zaujme základní postoj  
 obušek figurantovi neodebírá 
 v základním postoji si psovod může, ale nemusí upoutat psa na vodítko 
 po zvukovém povelu "k noze" odchází psovod se psem, ať již na vodítku nebo odpoutaným z vodítka 

na výchozí bod pro cvik "útok na psa z pohybu"  

 
 

IGP-2 a IGP-3 
 na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímou cestou ke svému psovi a na zvukový povel 

„sedni“ s ním zaujme základní postoj 
 obušek figurantovi neodebírá 

 
 

 
 
 
 



Zadní doprovod 
 
 Zvukové povely stejné i pro boční doprovod 
 Zvukové povely: “k noze ”, “jděte” nebo „transport“ 
 Normální chůze 
 Vzdálenost 30 kroků (lom není vyžadován) 
 Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý podnět  
 Vzdálenost od figuranta 8 kroků 
 Pes by se měl soustředit výhradně na figuranta, ale zároveň být ovladatelný a pod kontrolou psovoda  
 

Změna u zadního doprovodu IGP 2 - bez přepadu 
 
 Po 30 krocích na pokyn rozhodčího se figurant zastaví a zůstává stát 
 Psovod dále pokračuje se psem u nohy až k figurantovi, kde se zastaví a zaujímá základní postoj tak, aby 

byl pes po pravé straně figuranta, tedy mezi figurantem a psovodem  
 Pes bez povelu sám usedá a odebere figurantovi obušek 
 Po zaujetí základní pozice následuje boční doprovod; psovod vyzve figuranta k pochodu; společně 

pokračují bočním doprovodem k rozhodčímu na vzdálenost asi 20 kroků 
 Povel "k noze" nebo "transport" je povolen 
 Pes je po celou dobu mezi psovodem a figurantem 
 Pes musí být po celou dobu bočního doprovodu pozorný na figuranta, ale neměl by se na figuranta tlačit 

poskakovat atd.  
 Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si bez povelu sám sedne, psovod předá rozhodčímu obušek 

a ohlásí mu, ukončení první části oddílu C 
 

Hodnocení zadního doprovodu 

chyby hodnocení 

pomoc tělem, anebo úkroky psovoda snížení až o 2 známky 

povel navíc snížení až o 3 známky 

pes je nepozorný na figuranta 
chůze není uvolněná (pod tlakem) 
vzdálenost je nekorektní, malá nebo velká 

snížení až o 2 známky 

pes vybíhá na figuranta, ale na povel se vrací spodní nedostatečná 

pes vybíhá na figuranta a napadá ho diskvalifikace 

neovladatelnost, pes nejde u nohy diskvalifikace 

 

Přepad psa při zadním doprovodu 
 
V průběhu zadního doprovodu následuje na pokyn rozhodčího, bez zastavení, přepad psa figurantem.  
 
Práce figuranta: 
 na povel rozhodčího, figurant zaútočí na psa a provádí výhružné pohyby obuškem drženým nad 

ochranným rukávem 
 na pokyn rozhodčího ukončí boj 
 následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20 kroků 
 před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu 

ukončení první části oddílu C 
 

 
 
 



Útok na psa z pohybu - změny 
 
Ve všech stupních zkoušek figurant běží proti psu a útočí na něj křikem a výhrůžnými pohyby. První výkřik 
figurant vydá v momentu, kdy se při náběhu na osu postupu otočí čelně proti psovi. Poslední výkřik a 
výhružný pohyb provede, když se pes připravuje zaútočit na figuranta. 
 
 

IGP-1 
 figurant zůstává v místě, kde byla ukončena první část obrany 
 po ukončení cviku „obrana psa při hlídání“ si v základním postoji psovod může, ale nemusí, upoutat 

psa na vodítko;  odchází tak, aby byl vzdálen 30 metrů    
 pes musí svého psovoda radostně, pozorně a soustředěně následovat, svým ramenem vždy v úrovni 

psovodova kolena až do požadovaného místa, kde se psovod zastaví a otočí se čelem vzad 
 zvukovým povelem „sedni“ uvede psa do základního postoje; psovod si klidně sedícího psa smí 

přidržet za obojek, ale nesmí jej ovlivňovat  
 na pokyn rozhodčího figurant běží čelně proti psu a útočí na něj křikem a výhrůžnými pohyby 
 první výkřik figurant vydá v momentu, kdy se při běhu otočí čelně proti psovi; poslední výkřik a 

výhružný pohyb provede, když se pes připravuje zaútočit na figuranta 
 na pokyn rozhodčího psovod vyšle psa zvukovým povelem „drž“ 
 pes musí bez váhání, energickým a sebevědomým zákrokem protiútoku zabránit; psovod nesmí 

opustit své stanoviště 
 na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímou cestou ke svému psovi a na zvukový 

povel „sedni“ s ním zaujme základní postoj; v základním postoji si psovod může, ale nemusí psa 
upoutat na vodítko 

 pak odebere figurantovi obušek; je na libovůli psovoda, jakým způsobem figuranta odzbrojí.  
 následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20 kroků; pes může být na 

vodítku nebo odpoután 
 psovod pak odchází se psem na vodítku, který je plně pod kontrolou do místa závěrečného 

vyhlášení 

 
 

IGP-2 
 po ukončení bočního doprovodu se na pokyn rozhodčího a po zvukovém povelu "k noze" psovod se 

psem odebere do vzdálenosti 40 metrů 
 u zkoušky IGP-2 zůstává figurant v místě, kde byla ukončena první část obrany 

 

IGP-3 
 po ukončení první části obrany, tedy po ukončení bočního doprovodu v rámci cviku "přepad při zadním 

doprovodu" se psovod se psem na pokyn rozhodčího a po zvukovém povelu "k noze" odebere na 
vyznačené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose  

 na pokyn rozhodčího vybíhá figurant z úkrytu č. 6 a běží ke středové ose prostoru; zde se otočí proti 
psovodovi se psem (zde vydá první výkřik) 

 jakmile se figurant ke dvojici přiblíží na vzdálenost 50 metrů, psovod na pokyn rozhodčího vyšle psa 
zvukovým povelem „drž“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Útok na psa z pohybu – hodnocení 
 

chyby hodnocení 

kvůli vysoké rychlosti pes nemůže udržet svůj zákus (utrhne se) uspokojivě 

pes se nezakusuje přímo, ale až poté, co se figurant otočí nedostatečně 

pes předvádí pomalý zákrok, nezakusuje se přímo, ale až poté, 
co se figurant otočí 

spodní nedostatečná 

pes nevybíhá na figuranta 
pes běží na jinou osobu  

diskvalifikace 

 

Obrana psa při hlídání IGP 2 a 3 
 
 Po útoku na psa z pohybu následuje cvik obrana psa při hlídání, při tomto dohlídání, které trvá cca 5 

vteřin, podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa 
 Pes dostává obuškem 2 údery (pouze IGP-3) 
 Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímou cestou ke svému psovi a na zvukový povel 

„sedni“ s ním zaujme základní postoj 
 Pak odebere figurantovi obušek; je na libovůli psovoda, jakým způsobem figuranta odzbrojí; zda ještě v 

pozici se psem u nohy čelně k figurantovi nebo až po zaujetí nového základního postoje vedle figuranta, 
kdy se pes nachází mezi psovodem a figurantem.  

 Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20ti kroků, pes je po celou dobu 
odpoután z vodítka.  

 Jeden zvukový povel „k noze", "jděte" nebo "transport" je povolen.  
 Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si samostatně sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a 

ohlásí mu ukončení obrany.  
 Na pokyn rozhodčího odchází se psem u nohy 5 kroků stranou od rozhodčího, kde se zastaví a zaujme 

základní postoj.  
 Na pokyn rozhodčího psovod upoutá psa na vodítko a přechází do místa závěrečného vyhlášení.  
 Po celou dobu musí mít psovod svého psa plně pod kontrolou.  
 
Hodnocení TSB v oddílu C (platí pro všechny stupně zkoušek)   
o Hodnocení TSB by mělo popisovat temperament a charakteristiku psa pro účely chovu 
o Hodnocení TSB nemá žádný vliv na výsledek zkoušky, případně na pořadí 
o Pro dosažení hodnocení TSB musí pes absolvovat alespoň jeden zákus  
o Hodnocení začíná již u cviku „vystavení a vyštěkání” 
o Hodnocením „výrazný“ (a), „dostatečný“ (vh) a „nedostatečný“ (ng), se hodnotí následující vlastnosti: 

vrozené dispozice psa, sebevědomí a odolnost psa při zátěži 
 
 

provedení cviku hodnocení 

pes s velkou ochotou k práci, zřetelnými pudovým chováním, 
cílevědomou snahou k provedení cviků, sebejistým 
vystupováním, neomezenou pozorností a mimořádně vysokou 
odolností 

TSB "a" (výrazný) 
 

pes, který prokazuje určitá omezení v ochotě k práci,  
v pudovém chování, v sebejistotě, v pozornosti a v odolnosti  

TSB "vh" (dostačující)  
 

pes, který vykazuje nedostatky v ochotě k práci, nedostatečné 
pudové chování, chybějící sebejistotu a nedostatečnou 
odolnost 

TSB „ng" (nedostačující) 

TSB se zadává u všech zkoušek, u kterých se provádí oddíl C-obrana.  
TSB se nezadává jen v případě, je-li pes diskvalifikován. 

 
 
 



Další zkoušky  
 

IGP-ZTP (Zkouška chovné způsobilosti) 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Vystavení a vyštěkání (1 úkryt) 15 bodů 

2 Přepadení psovoda 10/30 bodů 

3 Útok na psovoda a jeho psa 40 bodů 

4 Doprovod k rozhodčímu 5 bodů 

 Celkem 100 bodů 

 
 

IGP-V (předzkouška) oddíl C 

č. cviku cvik hodnocení 

1 Vystavení a vyštěkání (1 úkryt) 15 bodů 

2 Pokus o útěk figuranta 30 bodů 

3 Útok na psovoda a jeho psa 50 bodů 

4 Doprovod k rozhodčímu 5 bodů 

 Celkem 100 bodů 

 
 
I zde je TSB hodnocení.  
Figurant používá obušek pouze k odehnání psa – bez úderů. 
 

 

 

 

 

 

 

 


