
O putovní pohár Memoriál Nelson 

Závod pro psovody ozbrojených složek otevřený pro veřejnost 

Propozice akce 

Pořadatel: ZKO Litvínov, ul. Důl Pavel II čp. 1735, Litvínov 

Termín: sobota 9. července 2022 od 8.00 – 18.00 hod. 

 

Vedoucí závodu: Andrea Korunková 

Rozhodčí: Roman Šonský 

 

Figuranti: Petr Pachman, Jakub Karbusický 

 

Příjem přihlášek:  korunkovaandrea@seznam.cz 

Přihlášky psané volnou formou posílejte elektronicky s dokladem o zaplacení startovného, 

případně kopií PP. Do přihlášky uvádějte tyto údaje:  

Psovod: Jméno a příjmení psovoda, datum narození, útvar a služební zařazení, hodnost, 

telefon, email; pro účastníky mimo služební poměr uveďte jméno a příjmení, datum narození, 

město, kde žijete, telefon, email 😊 

Pes: celé jméno psa, pohlaví, datum narození, plemeno, čip/tetování. 

 

 Přihláška bude přijata pouze po zaplacení startovného. 

 

Uzávěrky a startovné: 

 I. Uzávěrka 19. června 2022   500 Kč 

  

 

Platba na účet ZKO Litvínov č.ú:  268 784 029/0600 Moneta, VS 722. V případě nekonání 

závodu z důvodu opatření proti epidemii blbosti či jiné nemoci, bude určen náhradní termín. 

V případě, že se závodník nedostaví, propadá platba ve prospěch pořádající organizace. 

 

mailto:korunkovaandrea@seznam.cz


Disciplíny závodu jsou řazeny do jednotlivých bloků 

Blok #1:   

- Vyhledání pomocníka v přírodním terénu 

-  Zdolání netradičního terénu s překážkami (vč. plazení), střelba 

 

Blok #2: 

- Speciální zákrok v autobusu, zneškodnění pachatele 

- Speciální zákrok v hospodě, zabránění výtržnosti 

Blok #3:  

- Tajná disciplína, přepad 

 

Blok #4: 

- Překonání vodního toku 

- Zadržení pachatele, střelba, dohlídání 

 

Nejúspěšnější závodník získá putovní pohár, cenu a automatickou pozvánku na další ročník. 

První tři závodníci dostanou hodnotné ceny a poháry. Všichni účastníci dostanou diplomy a 

drobné ceny. 

 Při rovnosti bodů rozhoduje 1. Blok #4; 2. Blok # 1; 3. Los 

 

Všeobecné podmínky 

Akce se smějí zúčastnit psi a feny s vystaveným PP i bez PP. Každé zvíře předvedené na akci 

musí být identifikovatelné a jeho údaje musí souhlasit s údaji na přihlášce. Akce se smí 

zúčastnit pouze dvojice psovod-pes uvedená na přihlášce. 

Upozorňujeme na platnost zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb. a na znění 

zákona č. 77/2004 Sb. Každá kynologická akce se řídí „Řádem ochrany zvířat při veřejných 

vystoupeních nebo svodu zvířat a při chovu“ schváleným ÚKOZ dne 24.8.2004 v souladu s 

vyhláškou č. 192/2004 Sb. 

Čtečku pro kontrolu psů označených čipem zajišťuje rozhodčí.  

Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za úhyn či ztrátu psa.  

PSOVOD – během celé akce je povinen chovat se korektně a sportovně  

 - odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes  

 - v průběhu akce vystupuje na vlastní nebezpečí  



 - je povinen řídit se pokyny pořadatelů a ustanoveními propozic 

 - je povinen zúčastnit se prezence a přejímky 

 - je povinen zúčastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel 

PSOVODŮM A PSŮM, KTEŘÍ NEPROJDOU PREZENCÍ A VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKOU, NEBUDE  

UMOŽNĚN START. 

V průběhu akce je zakázán trénink na cvičební ploše. Během soutěže smí vstupovat na cvičební 

plochu jen pes soutěžící, který prošel přejímkou, a to na pokyn rozhodčího.  

Během celé akce platí zákaz používání nevhodných donucovacích prostředků (elektrické nebo 

ostnaté obojky, ...)  

Nedodržení ustanovení propozic je důvodem k diskvalifikaci závodníka, který ustanovení 

porušil.  

  

PROTEST lze podat pouze z formálních důvodů písemně vedoucímu závodu ihned po zjištění 

závady, nejpozději do ukončení disciplíny. Je třeba složit jistinu 1000,- Kč, která propadá ve 

prospěch pořadatele, je-li protest uznán neoprávněným.  

Protest lze podat pouze ve věcech týkajících se porušení propozic. Protest nelze podat proti 
bodovému hodnocení.  
Doporučujeme náhradní obuv a oblečení vzhledem k vodní disciplíně. Závodníci mají zajištěno 
občerstvení (oběd, nápoj, káva). 

Veterinární podmínky 

Očkovací průkaz psa předloží psovod při přejímce – očkování proti vzteklině nesmí být starší 1 

roku a mladší 1 měsíce.  

Háravé feny se smí akce zúčastnit, musí být psovodem včas nahlášeny. Po příjezdu do místa 

konání se mohou pohybovat pouze v určených prostorech. Na speciální cviky nastoupí jako 

poslední.  

Ze soutěže jsou vyloučeny feny v 2. polovině březosti, feny kojící a dále jedinci nemocní. 

 

Program: 

8.00 – 9.00 hod. prezentace a přejímka dokladů, losování startovních čísel 

9.15 hod. nástup soutěžících a zahájení akce 

9.30 hod. zahájení provádění disciplín 

16.00 hod. ukončení posuzování 

17.00 hod. Nástup, předávání cen, slavnostní zakončení 

 



Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program a ustanovení propozic s ohledem na počet 

přihlášených psů. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Veškeré změny budou 

včas oznámeny.  

 

 

Prováděcí připomínky k jednotlivým disciplínám 

Blok #1 

Revír 

Průzkum přírodního terénu (řídký les), plocha terénu 40*60 kroků. Vyhledání pomocníka, jeho 

označení štěkáním. Ovládat psa v terénu může psovod libovolným způsobem. Lze však 

používat pouze jeden zvolený povel. Kombinace několika povelů jako tleskání, volání apod. se 

nepovoluje. Psovod nasadí svému psu náhubek před započetím průzkumu. Po vyhledání 

pomocníka a jeho označení je cvik ukončen na pokyn rozhodčího, psovod psa odvolá od 

pomocníka nebo upoutá na vodítko a odvede. Občasné narážení do figuranta nebo méně 

intenzivní vyštěkávání je hodnoceno jako drobná chyba. Trvalejší napadání a slabé vyštěkání 

je hrubou chybou, intenzivní napadání bez hlasového projevu je hodnoceno jako nesplnění 

cviku. Napadne-li pes pomocníka, zůstávají mu body za průzkum terénu. Jestliže pes figuranta 

v terénu nenajde, nevyštěká nebo se od nalezeného pomocníka vzdálí, ztrácí body i za 

průzkum terénu pro jeho bezúčelnost. Bodové hodnocení 50 bodů za vyhledání pomocníka, 

50 bodů za označení. Celkem 100 bodů. 

Překážky, střelba 

Zdolání netradičního terénu s překážkami. Pes je po celou dobu na vodítku, psovod může psa 

odložit pro dobu, než psovod zdolá překážku. V této disciplíně je prověřována tolerance psa 

k náhubku. Polovina překážek je prováděna v náhubku.  Náhubek se nasadí psu při nástupu na 

disciplínu před rozhodčím. 

1) Překážka tvořená kombinací lávky a pneumatik, zdolává pes, psovod jde vedle 

překážek.  

2) Překážka kombinovaná z přírodního materiálu a pneumatik, zdolávají psovod i pes,  

3) překonání metrové překážky, na kterou navazuje „pet bazén“, zdolávají pes i psovod,  

PSOVOD ZDE SUNDÁ PSOVI NÁHUBEK 

4) výstup po dřevěné ploše do výšky 2 m, zdolávají pes i psovod,  

5) skluz dolů po hladké šikmé ploše, zdolávají pes i psovod,  

6) plazení, zdolávají pes i psovod.  

Ke konci plazení v  blízkosti úkrytu je připravena plocha na odložení psa a stojan se střelnou 

zbraní (poplašňák ráže 6mm), psovod po marné výzvě dvakrát vystřelí na úkryt. Pes je po tuto 

dobu odložen, psovod je v bojovém pokleku a má psa na vodítku. Cvik je ukončen na pokyn 

rozhodčího. 



Posuzuje se ochota psa následovat psovoda, schopnost psa překonat překážky, zachování 

klidu při střelbě v bezprostřední blízkosti. Bodové hodnocení za překážky 90 bodů, za střelbu 

10 bodů. Celkem 100 bodů.  

 

CELKEM ZA BLOK #1 HODNOCENÍ 200 BODŮ. 

 

Blok #2 

Autobus 

Zneškodnění pachatele v prostoru autobusu. Nástup předními dveřmi mezi cestující, kteří jsou 

usazeni na sedadlech. Pomocník je nenápadný mezi cestujícími. Psovod oznámí pomocníkovi, 

že je hledanou osobou a že bude zajištěn a předveden. Pomocník se zdráhá a diskutuje, odmítá 

opustit své místo a náhle simuluje útěk z autobusu. Psovod po marné výzvě k zastavení 

pomocníka dá povel „Zadrž“, pes zadrží pomocníka. Po celou dobu zákroku je pes upoután na 

vodítku, k finálnímu zákroku může být pes vypuštěn s vodítkem. Na pokyn rozhodčího psovod 

ukončí cvik povelem a odvedením psa z autobusu, přičemž zde není hodnocena ovladatelnost! 

Posuzuje se celkový dojem z orientace psa, opravdovosti zákroku, pohotovosti reakce. Pokud 

se podaří útěk pomocníka z autobusu ven, cvik nebyl splněn. Hodnocení se provede venku 

před autobusem, pomocník zůstává uvnitř vozidla. Po ukončení disciplíny a hodnocení lze 

odměnit psa. Bodové hodnocení 100 bodů.  

 

Hospoda 

Zabránění výtržnosti v hospodě. Psovod při zahájení cviku odpoutá psa z vodítka a drží ho za 

obojek nebo postroj. Vstup do hlučného uzavřeného prostoru. Psovod musí použít zákonnou 

výzvu k dodržení nočního klidu. Pomocník v davu zahajuje výtržnost. Po povelu „Zadrž“ pes 

zabrání dalšímu napadání. Cvik je ukončen na pokyn rozhodčího povelem „Pusť“. Psovod se 

psem opustí místnost, pomocník se vrátí do davu. Hodnocení proběhne venku. Posuzuje se 

celkový dojem z orientace psa, opravdovosti zákroku, pohotovosti reakce v rozsahu 95 bodů, 

ovladatelnost 5 bodů, celkem 100 bodů. Po ukončení disciplíny a hodnocení lze odměnit psa. 

 

CELKEM ZA BLOK #2 HODNOCENÍ 200 BODŮ. 

 

Blok #3 

Překvapení, tajná disciplína s přepadem. Hodnotí se rychlost orientace psa a jeho reakce 50 

body. 

CELKEM ZA BLOK #3 HODNOCENÍ 50 BODŮ. 



Blok #4 

Vodní příkop 

Překonání vodního toku. Překážku zdolává psovod i pes na vodítku. Na druhém břehu stojí 

pomocník, který pokřikuje na psovoda a při tom se snaží utéct. Těsně před výstupem na břeh 

je stále hlučný pomocník na útěku. Psovod použije zákonnou výzvu k zastavení pomocníka. Po 

neuposlechnutí výzvy následuje odpoutání psa s povelem „Zadrž“. Pomocník v této fázi 

dvakrát vystřelí do bezpečného prostoru (poplašňák ráže 6mm). Pes musí provést hladké 

zadržení cca 20 m, pomocník bojuje, dokud psovod nedojde do blízkosti cca 3 m od pomocníka. 

Figurant přestane bojovat, psovod dá povel pusť na pokyn rozhodčího, připouští se 

samostatné puštění. Cvik je ukončen na pokyn rozhodčího. Psovod odchází od pomocníka. 

Posuzuje se orientace na figuranta při překonání vodního toku v rozsahu 50 bodů, razance, 

bojovnost psa v zákroku, odolnost proti střelbě v rozsahu 95 bodů, ovladatelnost 5 bodů. Po 

ukončení disciplíny a hodnocení lze odměnit psa. 

 CELKEM ZA BLOK #4 HODNOCENÍ 150 BODŮ.  

 

 


