Skúšobný poriadok pre záchranárskych psov
I. Všeobecné ustanovenie
1. Zmenou požiadaviek a zmenou záchranného systému sa vytvorili zmenené požiadavky v kynológii
zaoberajúcou sa záchranárskym výcvikom. Tieto zmeny priniesli i potrebu doplnenia a upravenia Skúšobného
poriadku záchranárskych psov platného od 1.1.1993.
2. Podľa potrieb vychádzajúcich zo života je koncipovaný ako trojstupňový a doplnený o špecialistov
záchranárov - stopárov, ruinárov a vyhľadanie v priestore. Novotou je používanie mŕtvolného pachu u
špecialistov, požiadavka takisto vychádza z praxe.
3. Podľa tohto skúšobného poriadku dňom 1.1.2003, kedy nadobudne platnosť, budú prevádzané všetky skúšky a
súťaže v tomto obore kynológie.
4. Spôsob organizácie akcií, vykonávanie cvikov a ďalšie náležitosti platia podľa Kynologického zborníka 99
vydaného Zväzom športovej kynológie SR ( ZŠK SR ).
II. Hlavné ustanovenie
Pri výcviku musí byť prioritou praktická upotrebiteľnosť pred športovou stránkou. K tomuto je prispôsobené i
hodnotenie výkonu dvojice psovod - pes. Preferujeme v hodnotení psov temperamentných, fyzicky pohyblivých
s prednosťami v špeciálnych a pachových prácach so spoľahlivým označovaním zavalených resp. inak
objavených osôb. Pes však má byť zároveň rozvážny, ale i samostatný.
III. Pripomienky k vykonávaniu skúšok
1. Vek psa nie je ohraničený žiadnou hranicou. Je plne na uvážení psovoda, kedy sa so psom zúčastní
ktoréhokoľvek stupňa skúšky.
2. Účasť na skúškach PZ-1, PZ-st, PZru, PZpl nie je podmienená zložením akejkoľvek skúšky. Účasť na
každom vyššom stupni je však podmienená úspešným absolvovaním nižšieho stupňa.
3. Skúšky sa môže zúčastniť pes akéhokoľvek plemena, pokiaľ je fyzicky a psychicky schopný príslušný výcvik
úspešne zvládnuť.
4. Pre úspešné zvládnutie všetkých stupňov skúšok je potrebné dosiahnuť v každej časti minimálne 70%
dosiahnuteľných bodov aj v špeciálnych cvikoch v každej časti.
5. Známky pre PZ - 1 až PZ - 3.
300 - 290 výborne
289 - 270 veľmi dobre
269 - 240 dobre
239 - 210 uspokojivo
209 - 0 nedostatočne
Hodnotenie u špecialistov: splnil, nesplnil
6. Povelová technika je pri každom cviku uvádzaná: Z - zvukový povel, P - posunkový povel, ak sú uvedené
obidve skratky je ich použitie povolené súčasne. Oslovenie psa menom spolu so zvukovým povelom je
považované za jeden povel. Pri posunkových poveloch je povolené osloviť psa menom (upútať jeho pozornosť
na psovoda) len pred započatím cviku.
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7. Pes počas celej skúšky pracuje bez náhubku.
8. Pes pracuje pri špeciálnych cvikoch zreteľne označený ako záchranársky v odôvodnených prípadoch podľa
uváženia psovoda.
9. Pes prejavujúci strach pri streľbe, alebo inom nárazovom hluku, až tak, že je neovládateľný je z ďalšieho
priebehu skúšok vylúčený.
IV. Dodatok
1. Povinná výbava psovoda špecialistu - záchranára: lekárnička (sterilný obväz, rýchloobväz, spínací špendlík,
trojrohá šatka), pitná voda - min. 0,5l, prilba, rukavice, baterka, nožík. Pri práci v ruinách je povinnosťou
psovoda používať prilbu a rukavice.
2. Skúšobný poriadok pre záchranárskych psov vydaný ACZP SR aplatný od 1.1.1993 dňom 1.1.2003 stráca
platnosť.
3. Tento skúšobný poriadok bol schválený dňa 29.6.2002 Prezídiom ACZP SR v Sučanoch a nadobune
účinnosť dňa 1.1.2003.
4. Skúšky smú posudzovať oprávnený rozhodcovia schválený Prezídiom ACZP SR, ktorí sú súčasne na zozname
rozhodcov ZŠK SR.
5. Skúšobný poriadok neprešiel jazykovou ani právnou úpravou.
SKÚŠKA PSA ZÁCHRANÁRA PRVÉHO STUPŇA
PZ – 1
Pachová práca: stopa cudzia min.30min.stará,min700krokov dlhá,2xlomená v pravom uhle,
ZP 100 (70 )
kladač je na konci stopy. Limit na vypracovanie max.20min.
Poslušnosť
prechod skupinou osôb, viackrát (min.5osôb)
ZP 10
kladina nízka jedným smerom
ZP 10
skok vysoký 1m, malé plemená 0,5m
ZP 10
štekanie, pes pri nohe psovoda
ZP 10
priekopa,1m široká
ZP 10
ľahostajnosť k výstrelu
10
dlhodobé odloženie, psovod 25m
ZP 10
70 (49)
spolu poslušnosť
Špeciálne cviky
vyhľadanie a označenie jednej osoby v neprehľadnom teréne (les, kríky) na ploche
ZP 40 (28)
min.1ha.Časový limit na vypracovanie max.15min
vyhľadanie a označenie jednej osoby v hĺbke max.0,5m pod povrchom terénu na ploche min
ZP 90 (63)
1ha. Časový limit na vypracovanie max.15min.
130 (91)
špeciálne cviky spolu
300 (210)
Spolu: pachové práce, poslušnosť, špeciálne cviky
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SKÚŠKA PSA ZÁCHRANÁRA DRUHÉHO STUPŇA
PZ – 2
Pachová práca: stopa cudzia min. jednu hodinu stará,min1400krokov dlhá,4xlomená v
ZP 100 (70 )
pravom uhle, kladač je na konci stopy. Limit na vypracovanie max.30min.
Poslušnosť
prechod horiacim priestorom, pes na voľno
Z 10
kladina vysoká
Z 10
priekopa 2m široká (malé plemená zápočet automaticky)
Z 10
štekanie, pes stojí pred psovodom
Z 10
plazenie psa so psovodom, 10m
Z 10
ľahostajnosť k výstrelom
10
dlhodobé odloženie, psovod 50m
Z 10
70 (49)
spolu poslušnosť
Špeciálne cviky
vyhľadanie a označenie jednej sediacej a jednej ležiacej osoby v neprehľadnom teréne (les
ZP 40 (28)
kríky) na ploche min.1,5ha.Časový limit na vypracovanie max.25min
vyhľadanie a označenie dvoch osôb pod povrchom terénu na ploche min 1ha. 1osoba v hĺbke
ZP 90 (63)
0,5m,2osoba 1m pod povrchom terénu. Časový limit na vypracovanie max.25min.
130 (91)
špeciálne cviky spolu
300 (210)
Spolu: pachové práce, poslušnosť, špeciálne cviky
SKÚŠKA PSA ZÁCHRANÁRA TRETIEHO STUPŇA
PZ – 3
Pachová práca: stopa cudzia min. tri hodiny stará,min2000krokov dlhá,6xlomená v pravom
ZP 100 (70 )
uhle, kladač je na konci stopy. Limit na vypracovanie max.35min.
Poslušnosť
vysielanie psa do horiaceho priestoru
ZP 10
kladina vysoká oboma smermi ,psovod na mieste
Z 10
sadni, ľahni, vstaň - pes vo vzdialenosti 20m
P 10
štekanie na povel, pes leží vo vzdialenosti 20m
P 10
samostatné plazenie psa ku psovodovi, 10m
P 10
ľahostajnosť k výstrelom
10
dlhodobé odloženie, psovod v úkryte vzdialenom 50m
Z 10
70 (49)
spolu poslušnosť
Špeciálne cviky
vyhľadanie a označenie dvoch osôb v neprehľadnom teréne (les, kríky) na ploche
ZP 40 (28)
min.2,5ha.Časový limit na vypracovanie max.25min
vyhľadanie a označenie dvoch osôb pod povrchom terénu na ploche min 1,5ha. 1osoba v hľbke
ZP 90 (63)
1,5m,2osoba 2m pod povrchom terénu. Časový limit na vypracovanie max.25min.
130 (91)
špeciálne cviky spolu
300 (210)
Spolu: pachové práce, poslušnosť, špeciálne cviky
SKÚŠKY PSOV ŠPECIALISTOV - ZÁCHRANÁROV
SKÚŠKA PSA ZÁCHRANÁRA ŠPECIALISTU NA PACHOVÉ PRÁCE
PZST
Pachová práca: stopa cudzia min.4 hodiny stará, cca 2000 krokov dlhá,5xlomená podľa terénnych
podmienok, vedená cez dva rôzne terény (lúka - les, strnisko - oračina a pod.) prechod cez používanú cestu,
min 30min.pred nasadením psa, krížená inou osobou na dvoch miestach, kladač na konci stopy. Limit na
vypracovanie 40min.
Pachová práca: stopa cudzia, cca 800 krokov dlhá, min 2hodiny stará,5x lomená, z toho 2x pod ostrým
uhlom, križuje ju iná cudzia stopa, bez časového rozdielu na mieste kríženia (pachový kríž) kladač na konci
stopy. Čas na vypracovanie 20 min.
SPLNENIE: dokončenie stopy A+B v časových limitoch
NESPLNENIE: vzdialenie sa od stopy viac ako 30m, prepojenie sa na inú cudziu stopu, nedodržanie
časového limitu.
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SKÚŠKA PSA ZÁCHRANÁRA ŠPECIALISTU NA VYHĽADÁVANIE V RUINÁCH
PZRU
Vyhľadávanie v ruinách: na ploche cca 12000m2,hladajú sa za denného svetla asi 2 osoby a asi 2 mrtvolné
vzorky. Čas na vypracovanie max.30min.
Vyhľadávanie v ruinách: na ploche cca 12000m2,hladajú sa za tmy asi dve osoby a asi 2 mrtvolné vzorky.
Časť skúšky B musí byť na inom rumovisku ako časť A. Čas na vypracovanie max.30min.
SPLNENIE: v časovom limite vyhľadanie a označenie 4 živých osôb a 4 mŕtvolných vzorkov
NESPLNENIE: falošné označenie či už osoby alebo mŕtvolného vzorku, nenájdenie resp. neoznačenie 4
živých osôb a 4 mŕtvolných vzorkov.
SKÚŠKA PSA ZÁCHRANÁRA ŠPECIALISTU NA PLOŠNÉ VYHĽADÁVANIE
PZPL
Vyhľadanie: 2 osôb a 1 mŕtvolného vzorku na ploche cca 250tisíc m2,mrtvolný vzorok je uložený min.0,5m
pod zemou a min.12hodín pred prvým nasadením psa. Čas na vypracovanie max.1,5hodiny.
Vyhľadanie: 2 osôb a 1 mŕtvolného vzorku na ploche cca 250tisíc m2,mrtvolný vzorok je nad zemou vo výške
min.2m max.3m,uložený je v teréne min.3hodiny pred uvedením prvého psa. Čas na vypracovanie
max.1,5hodiny.
SPLNENIE: v časovom limite nájdenie 4 osôb a 2 mŕtvolných vzorkov
NESPLNENIE: falošné označenie mŕtvolného vzorku, nenájdenie 4 osôb a 2 mŕtvolných vzorkov v časovom
limite.
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