
ORGANIZAČNÍ POKYNY A CENY

- Psovod zodpovídá za psa po celou dobu soutěže

- Každý soutěžící musí mít své vlastní pojištění

- Při rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk za disciplínu „obrana psovoda“.

- Účastník závodu má možnost odmítnout cvik v jeho plném nebo částečném roz-

sahu. Za odmítnutý cvik nezískává žádné bodové hodnocení.

- Veškerá obrana bude prováděna na celotělový oblek s význačenými zónami pro 

zákus.

- Celé Mistrovství je zaměřeno k profesnímu a praktickému využití psa v praxi.

- V případě zájmu je možné zajistit ubytování hotelového typu.

Hyacintová 3234/11
106 00 Praha 10 - Záběhlice

TEL: +420 736 484 009
E-mail: icya@icya.cz

International Cynological Association o.s.

1. - 3. UMÍSTĚNÍ V OBOU KATEGORIÍCH OBDRŽÍ POHÁRY ŘADY EXCLUSIVE

KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ OBDRŽÍ VĚCNÉ CENY. CELKOVÁ HODNOTA VĚCNÝCH 
CEN PRO SOUTĚŽÍCÍ JE 60 000,-KČ 

VÍTĚZ KATEGORIE „A“ OBDRŽÍ FINANČNÍ BONUS VE VÝŠI 2 000,- KČ

VÍTĚZ KATEGORIE „B“ OBDRŽÍ FINANČNÍ BONUS VE VÝŠI 5 000,- KČ

DALŠÍM BONUSEM JE MOŽNOST SLOŽENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE PSOVOD 
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY V RÁMCI ZÁVODU! VEŠKERÉ NÁKLADY JSOU DOTO-
VANÉ MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKOU ASOCIACÍ

Z PRŮBĚHU MISTROVSTVÍ OBDRŽÍ KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ PROFESIONÁLNÍ 
FOTODOKUMENTACI. FOTOGRAFOVÁNÍ ZAJIŠŤUJE OSOBNĚ PAN DAVID 
NEFF. 
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SLOVO ÚVODEM

Česká republika se v posledních desetiletích drží na 
samém vrcholu jak sportovní, tak služební kynologie. 
Přechodem výrazné části bezpečnostních služeb do 
oblasti privátního sektoru vyvstala potřeba rozšířit 
kvalitní systémy výcviku psů i do této oblasti. Byť je 
tato oblast ještě velmi 
mladá, musíme 
konstatovat, 
že i na poli 

profesní kynologie byl 
odveden obrovský kus práce, 

který byl završen v roce 2011 
schválením standardu NSK - Psovod 

bezpečnostní služby (68-001- H).

Všichni kynologové vědí, co se vyžaduje, jak mají 
postupovat. Klienti vědí, co mají požadovat, a celý úsek 
kynologie se tak postupně dostává o několik tříd výše. 

Dnes je těsně před schválením standard - PBS Specialista 
pro vyhledávání psychotropních látek a akcelerantů 
hoření - který velmi efektivně dále rozšíří možnosti 
privátního bezpečnostního průmyslu.

Však nejen prací živ je člověk... Možnost předvést  
výkony svých psů před veřejností, zvýší chuť 

a motivaci psovodů k dalšímu 
snažení. Z tohoto 

důvodu 
se  Mezinárodní 

kynologická asociace (ICyA) 
ve  spolupráci se Sportovním klubem PČR a TART CZ, 

rozhodla uspořádat toto Mistrovství bezpečnostních 
složek.

Zde mohou psovodi České republiky předvést své 
čtyřnohé kamarády a parťáky ve službě v modelových 
akcích, co nejbližších reálnému nasazení psa v praxi. 

Dovolte mi tedy, abych Vás co nejsrdečněji pozval ke 
strávení příjemného - pro diváky odpočinkového - dne, 
plného napínavé podívané, dobrého jídla a dobré nálady.

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI KYNOLOGIE,

PhDr. Mgr. Pavel Hájek
Prezident ICyA



®
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Datum konání:   13. září 2014 
   
Místo konání:   Dolany 44, PSČ: 278 01
    Kynologické středisko ZKO Dolany 
    (GPS: 50.223816, 14.350460)

Přihlášky:    uzávěrka 31. 8. 2014
    (ke stažení z webu ICyA)

Startovné:    300,- Kč

Prezentace účastníku:  13. září 2014 7:00 - 7:45 (v tomto čase je možný i trénink)

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 
Prezident ICyA:   PhDr. Mgr. Pavel Hájek 
Ředitel mistrovství:   brig. gen. Ing. Libor Krejcar
Supervizor mistrovství:  Miroslav Zábranský   
SKP - odbor kynologie:  mjr. v.v. Jan Vlček
Bezpečnostní odbornost:  Bc. Lubomír Krejčí    
Sekretariát:   Mgr. Andrea Patočková

ŘEDITELÉ SEKCÍ    

Organizační ředitelka:  Mgr. Andrea Patočková
Audiovizuální technika a IT:  Marek Hájek
Doprovodný program:  Petra Nápravníková
Logistika:    Miroslav Koláček a Petr Hájek
Kynologická odbornost:  Bc. Jana Housková
Hlavní rozhodčí:   pplk. v.v. Oldřich Šnytr, mr.

ROZHODČÍ A FIGURANTI
Rozhodčí a fi guranti budou delegováni výkonným výborem Mezinárodní kynologické asociace.

Ing. plk. v.v. Karel Hartl
Ing. plk. v.v. Josef Růžička
Jan Stibůrek
Ing. gen. v.v. Jiří Čuma
Jan Dubový, m.s.
Václav Dlouhý
Michal Kuník

JUDr. Jiří Kameník
mjr. Ing. Jiří Zlatník
JUDr. František Brabec
JUDr. plk. v.v. Ladislav Pávek
Radek Zapletal
MVDr. Ctirad Mikeš
Miroslav Melichar

Jaroslav Šmolík
Jiří Šiška
Ing. Helena Šabatová
RNDr.plk.v.v.Valdimír Ďurišin
Vladimír Kuchta

HOSTÉ VIP

ORGANIZACE VIP    Národní ústav odborného vzdělávání
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Ministerstvo Vnitra ČR
    Hospodářská komora ČR



A
PROPOZICE - KATEGORIE A

Psovod má možnost - souběžně s účastí  v závodě – splnit profesní kvalifi kaci „Psovod bez-
pečnostní služby“ NSK (HS 68–001–H). Součástí  splnění kvalifi kace je absolvování teore-
ti cké části .

PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ VÝCVIKU PSA OVLADATELNOST, POSLUŠNOST

A) PŘIVOLÁNÍ PSA
Psovod stojí, pes se pohybuje volně. Na pokyn zkušebního komisaře psovod psa přivolá. Pes by měl na povel 
okamžitě zareagovat, rychle a nejkratší cestou přiběhnout ke psovodovi. Pes může před psovoda předsednout 
nebo se přiřadit k noze. Pes setrvá v konečné pozici (v sedě - u nohy, před psovodem) do doby, než je psovodem 
upoután na vodítko.

B) POLOHY - SEDNI, LEHNI, VSTAŇ, U LEVÉ NOHY PSOVODA
Psovod zůstává na místě přivolání. Psa uvede do základní pozice u nohy. Pes je upoután na vodítku. Na pokyn 
zkušebního komisaře vydá psovod psovi pokyn k zaujetí  určené polohy. Pes předvede jednotlivé polohy ochotně, 
co nejpřesněji, rovnoběžně s osou psovoda.  

C) OVLADATELNOST PSA PŘI POHYBU PSOVODA
Pes, upoutaný na vodítku, ochotně následuje psovoda (při chůzi, klusu, obratech za chůze, zastavení) po jeho levé 
straně, v úrovni levé nohy. Vodítko zůstává volně prověšené po celou dobu provádění cviku. Při zastavení psovoda 
pes usedne. 

D) ODLOŽENÍ PSA
Samostatné setrvání psa na určeném místě v poloze vleže, po dobu 30s. Psovod stojí v blízkém úkrytu cca 10 
kroků od psa. Po návratu ke psovi - na pokyn zkušebního komisaře – psovod psa upoutá na vodítko. 

E) ODOLNOST PSA NA  PŮSOBENÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ - STŘELBA, SKUPINA OSOB
Odolnost psa k nárazovému zvuku výstřelu je přezkušována v bodech C a D. Rušivý pohyb osob může probíhat v 
celém úseku poslušnosti .

F) PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Pes účelně překoná tři typy umělých překážek. Hodnotí  se jistota, obratnost, ochota, důvěra psa ve psovoda. Pso-
vod může psovi pomoci překážku překonat, nesmí ale psa k překonání překážky fyzicky nuti t.

Splnění profesní kvalifi kace není podmínkou. Psovod se 
psem se může účastnit pouze závodu.
Při splnění bodového limitu získá pes certi fi kát potvr-
zující úspěšné absolvování zkoušky úrovně Standard 
security (kategorie A) nebo Master of security (kate-
gorie B).

Použití  povelové techniky si určuje sám psovod podle 
svých zvyklostí . Může použít zvukový i posunkový povel. 
Platí , že pro jednu činnost psa je povolen jeden zvukový 
a případně i posunkový povel. Opakování povelu sni-
žuje bodové hodnocení.
Psovodovi je umožněno - u mladých nebo nedocviče-
ných psů - pro úspěšné zvládnutí  cviku použít i dlouhé 
vodítko (např. u přivolání, odložení…) nebo moti vační 
pomůcky (pamlsky, hračku), v souladu s HS 68-001-H. 

Při nástupu k předvedení psa v poslušnosti  ukáže pso-
vod zvolené pomůcky zkušebnímu komisaři – použití  
pomůcek podléhá jeho schválení. Předvedení psa s vyu-
žití m pomůcek snižuje základ bodového hodnocení u 
každého cviku (kde je pomůcek využito) na polovinu.

Psovod může nebo na pokyn zkušebního komisaře – 
musí – použít náhubek, pokud chování psa naznačuje 
agresivitu. Předvedení psa s náhubkem neovlivňuje  
bodové hodnocení psa.
Agresivní chování psa v náhubku, dobře zvládnuté pso-
vodem, není důvodem k vyloučení ze zkoušky, pouze 
snižuje bodové hodnocení. Jakékoli agresivní chování 
psa v průběhu zkoušky poslušnosti  – pokud je pes bez 
náhubku – vede k celkové diskvalifi kaci.



STANDARD SECURITY

A
PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ VÝCVIKU PSA - OBRANA PSOVODA

A) PROHLEDÁVÁNÍ PROSTORU 
Pes je přiveden na vodítku na určené místo. Odpoután a na povel psovoda vyběhne jednou do pravé strany a jed-
nou do levé strany podle osy postupu psovoda, vzdálí se nejméně dvacet kroků a prověří umělý úkryt. Doporučuje 
se provedení revíru v ochranném náhubku. Použití  náhubku nesnižuje bodové hodnocení.

B) VYHLEDÁNÍ A VYSTAVENÍ (OZNAČENÍ) UKRYTÉ OSOBY
Pes nalezne ukrytou osobu, střeží ji a místo označuje vytrvalým štěkáním až do příchodu psovoda (na pokyn 
zkušebního komisaře). Pes klidně stojícího člověka nenapadá. Po příchodu ke psovi, psovod usměrní psa k noze a 
sejme mu náhubek. Psa může držet za obojek. Vyzve podezřelou osobu k opuštění úkrytu.

 C) STŘEŽENÍ PODEZŘELÉ OSOBY PŘI PROHLÍDCE 
Psovod psa odloží ve vzdálenosti  cca pěti  kroků od podezřelé osoby. Pes střeží podezřelou osobu a  psovod pro-
vádí prohlídku, zda není podezřelý člověk ozbrojen. Pes stále kontroluje chování podezřelé osoby a při útoku 
pachatele na psovoda je připraven účinně bránit svého psovoda. 

D) OBRANNÝ ZÁKROK PSA
Navazuje na cvik „Střežení podezřelé osoby při prohlídce“. Pachatel zaútočí na psovoda. Hodnotí  se účinnost, 
přesvědčivost, vytrvalost a bezpečnost zákroku psa při obraně psovoda. Jakmile pachatel přestane bojovat a klást 
odpor, pes musí - na povel psovoda nebo samostatně – pachatele okamžitě pusti t a dále střežit.

E) ESKORTOVÁNÍ PODEZŘELÉ OSOBY
Psovod se psem doprovodí podezřelou osobu na určené místo a předá odpovědné osobě. Psovod eskortuje pode-
zřelou osobu tzv. zadním doprovodem – jde za podezřelým ve vzdálenosti  cca pět kroků, pes je veden u levé 
nohy psovoda a je připraven v průběhu eskorty účinně zabránit útoku na psovoda. Při doprovodu může být pes 
přidržován za obojek.

F) OBRANNÝ ZÁKROK PSA
V průběhu cviku „Eskortování podezřelé osoby“ provede pachatel útok na psovoda. Hodnotí  se účinnost, přesvěd-
čivost, vytrvalost a bezpečnost zákroku psa při obraně psovoda. Jakmile pachatel přestane bojovat a klást odpor, 
pes musí - na povel psovoda, nebo samostatně – pachatele okamžitě pusti t a střežit. Psovod poté dokončí eskortu 
a předá pachatele odpovědné osobě (zkušebnímu komisaři).AAA
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B
PROPOZICE - KATEGORIE B

PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ VÝCVIKU PSA - OVLADATELNOST, POSLUŠNOST

Vyšší obtížnost předvedení psa v poslušnosti kategorie „Master of Security“ je mj. dána působením přidaných rušících 
podnětů působících na cvičícího psa.

A) OVLADATELNOST PSA PŘI POHYBU PSOVODA
Pes následuje psovoda volně u nohy. Pes jde těsně, pozorně, přesně – nepředchází psovoda, ani za ním nezao-
stává. Při zastavení psovoda pes zaujme pozici vsedě. Psovod se psem přechází po různém povrchu. Pes by neměl 
na změny povrchu reagovat, měl by se držet v přesné pozici u nohy a plně důvěřovat vedení svého psovoda. 
Hodnotí se ochota psa následovat psovoda, přesnost pozice, pozornost (zvědavost psa při zachování pozice není 
chybou), důvěra ve vedení psovodem. Neochota psa následovat psovoda v pozici „u nohy“, bázlivost, nervozita, 
nedůvěra – je chybou. Psovod smí dát povel pouze při zahájení cviku, změně rytmu / směru chůze a zastavení.

B) VYHLEDÁNÍ ZTRACENÉHO PŘEDMĚTU 
(Před startem závodu, psovod obdrží upomínkový předmět, který si uschová u sebe.)
Na pokyn zkušebního komisaře vyjde psovod se psem z určeného místa přímým směrem. Pes následuje psovoda 
volně u nohy viz cvik A. Na pokyn zkušebního komisaře psovod upustí předmět tak, aby to pes nezaregistroval. 
Po ujití dalších cca 25-ti kroků (na pokyn zkušebního komisaře) psovod psa vysílá k nalezení předmětu. Pes může 
předmět aportovat nebo přesvědčivě označit. Na bodovém výsledku se podílí nejen rychlost a přesvědčivost psa 
při nalezení ztraceného předmětu, ale současně s tím i „nenápadnost“ upuštění předmětu psovodem. 

C) POLOHY - SEDNI, LEHNI, VSTAŇ
Na určeném místě psovod odloží psa v poloze vsedě a přejde cca 20 kroků před psa. Na pokyn zkušebního 
komisaře vydá psovod psovi pokyn k zaujetí určené pozice. Pes předvede jednotlivé polohy okamžitě, ochotně, 
co nejpřesněji a beze změny místa odložení.

D) PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Pes účelně překoná tři typy umělých překážek určeným způsobem. Pes překážky překonává, na povel psovoda, 
samostatně. Hodnotí se jistota, obratnost, ochota a důvěra psa ve psovoda. Jednou z překážek je palisáda 160- 
180 cm vysoká se seběhem. Psovod může - se ztrátou bodů za překonání konkrétní překážky – některou z překá-
žek vynechat, pokud je jeho pes fyzicky hendikepován (věk, ortopedické problémy psa, apod.) .

E) VYSÍLÁNÍ PSA V PŘÍMÉM SMĚRU
Cvik probíhá na cvičišti. Vzdálenost cca 60 kroků, jedním směrem. Bod, na který psovod psa vysílá je určen a pro 
všechny jednotně daný. Psovod na pokyn komisaře zastavuje psa povelem k lehnutí.

F) PŘIVOLÁNÍ PSA
Tento cvik navazuje přímo na cvik E. Na pokyn komisaře přivolává psovod psa. Pes může před psovoda předsed-
nout nebo se přiřadit k noze. Zvolený způsob musí oznámit komisaři před zahájením cviku. Při obojím provedení 
se boduje okamžitá reakce psa na povel, přesvědčivost přivolání, stabilní a přesná konečná pozice.

G) ODLOŽENÍ PSA
Samostatné setrvání psa na určeném místě v poloze vleže po dobu jedné minuty. Pes má nasazen ochranný 
náhubek. Psovod stojí v úkrytu ve vzdálenosti cca 20 kroků od odloženého psa. Psa se po dobu nepřítomnosti pso-
voda  snaží odlákat pomocník (i pomocí pamlsků). Předstírané přátelské chování pomocníka je blízké skutečnému 
pokusu cizí osoby odlákat a odvést psa ponechaného o samotě. Pomocník se nesmí dostat do bližší vzdálenosti 
než 2m od psa. Pes by měl zůstat ležet na místě, neměl by s cizím člověkem odejít, ani projevovat obavy a strach. 
Situaci přiměřená obranná reakce psa (hrozba) není chybou, pokud pes zůstává na místě, kam ho psovod odložil. 

H) ODOLNOST PSA NA PŮSOBENÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ - STŘELBA, SKUPINA OSOB
Odolnost psa k nárazovému zvuku výstřelu  je přezkušována v bodech A a G. Rušivý pohyb osob může probíhat v 
celém úseku poslušnosti.



MASTER OF SECURITY

B
PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ VÝCVIKU PSA - OBRANA PSOVODA

A) VYHLEDÁNÍ ÚKRYTU PODEZŘELÉ OSOBY V URČENÉM PROSTORU 
Psovod nastupuje k provedení cviku s neupoutaným psem. Na povel psovoda pes samostatně prověřuje určený 
prostor za účelem vyhledání podezřelého. Podezřelý může být ukrytý kdekoliv v určeném prostoru. Časový limit 
pro vyhledání je 2 min. Překročením časového limitu psovod ztrácí veškeré body za tento cvik. Doporučuje se 
provedení v ochranném náhubku. Použití náhubku nesnižuje bodové hodnocení.

B) VYSTAVENÍ (OZNAČENÍ) UKRYTÉ PODEZŘELÉ OSOBY
Pes nalezne ukrytou osobu, střeží ji a místo označuje vytrvalým štěkáním až do příchodu psovoda (na pokyn zku-
šebního komisaře). Pes klidně stojícího člověka nenapadá. Po příchodu ke psovi psovod přivolá psa k noze a sejme 
mu náhubek. Vyzve podezřelého k opuštění úkrytu. Psovod může použít i jiný metodický postup vedoucí k tomu, 
že podezřelou osobu vyvede z úkrytu - tento však musí být průkazný a bezpečný. 

C) VYSTOUPENÍ, PROHLÍDKA, VÝSLECH
Psovod psa odloží ve vzdálenosti cca 5 kroků od podezřelé osoby. Pes střeží podezřelého a psovod provádí pro-
hlídku, zda není ozbrojen a krátký výslech. Pes stále kontroluje chování podezřelé osoby a při útoku na psovoda 
je připraven ho účinně bránit. 

D) OBRANA PSOVODA NAPADENÉHO PACHATELEM PŘI PROHLÍDCE ÚKRYTU*
Po prohlídce a výslechu podezřelého psovod provede i prohlídku úkrytu. Pes po celou dobu prohlídky kontroluje 
chování podezřelého a při útoku na psovoda je ho připraven účinně bránit. Pachatel psovoda napadne. Na pokyn 
komisaře jde psovod ke psovi. 

E) ESKORTA PACHATELE**
Psovod se psem doprovodí pachatele na určené místo a předá určené osobě. 

F) OBRANA PSOVODA PŘI NAPADENÍ DRUHÝM PACHATELEM V PRŮBĚHU ESKORTY*
V průběhu předchozího cviku napadá psovoda z úkrytu druhý pachatel. 

G) ESKORTA DVOU PACHATELŮ**
Psovod vyzve druhého pachatele k přiřazení k prvnímu pachateli a dokončuje jejich eskortu. Psovod předává oba 
pachatele odpovědné osobě.

H) LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO PACHATELE *
Psovod s neupoutaným psem stojí na předem určeném místě. Psa může přidržovat za obojek. Ve vzdálenosti cca 
40 kroků vychází pachatel. V momentě, kdy protíná osu psovoda, dává psovod výzvu k zastavení. Na tuto výzvu 
reaguje pachatel střelbou a útěkem do připraveného zázemí. Na pokyn komisaře psovod vysílá psa k zadržení 
pachatele. Sám následuje psa okamžitě po vypuštění a dochází do vzdálenosti cca 5 kroků od místa zadržení. 
Psovod dává psovi samostatně povel k puštění.  

I) ESKORTA PACHATELE
Psovod provádí eskortu pachatele libovolným způsobem (zadním, bočním, či samostatnou činností psa). Cvik je 
ukončen předáním pachatele komisaři.

* Při zákusu se hodnotí zastavitelnost, kvalita zákusu, razance a bojovnost. Jakmile pachatel přestane bojovat a klást 
odpor, pes musí - na povel psovoda nebo samostatně - pachatele okamžitě pustit a dále střežit.

** Psovod eskortuje podezřelou osobu tzv. zadním doprovodem - jde za pachatelem ve vzdálenosti cca 5 kroků, pes je 
veden u nohy psovoda a je připraven v průběhu eskorty účinně zabránit útoku na psovoda. 
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