
GPr 1 - 3    
 

Zkouška pracovní upotřebitelnosti ve stupních 1 - 3 se skládá pouze z oddílu B a C zkoušky IGP 1 -
3.   

Bodové 
maximum 

Výborně
Velmi 
dobře 

Dobře 
Uspokojiv
ě 

Nedostatečně

200 
200 – 
192 

191 – 180 
179 – 
160 

159 – 140 139 - 0 

 

FPr 1 - 3      
 

Zkouška stopařská ve stupních 1 - 3 se skládá pouze z oddílu A zkoušky IGP 1 - 3.    
Zkoušky nemusí být skládány v pořadí 1-3. Lze ihned složit FPr 3, podmínkou je pouze složená 
BH-VT. 

Bodové 
maximum 

Výborně 
Velmi 
dobře 

Dobře 
Uspokojiv
ě 

Nedostatečně

100 100 – 96 95 – 90 89 – 80 79 – 70 69 - 0 

 

UPr 1 - 3   
   

Zkouška poslušnosti ve stupních 1 – 3 se skládá pouze z oddílu B zkoušky IGP 1 - 3.     
Zkoušky nemusí být skládány v pořadí 1-3. Lze ihned složit UPr 3, podmínkou je pouze složená 
BH-VT. 

  Bodové 
maximum 

Výborně 
Velmi 
dobře 

Dobře 
Uspokojiv
ě 

Nedostatečně

100 100 – 96 95 – 90 89 – 80 79 – 70 69 - 0 

SPr 1 - 3     

Zkouška obranářská ve stupních 1 – 3 se skládá pouze z oddílu C zkoušky IGP 1 - 3.     
Zkoušky nemusí být skládány v pořadí 1-3. Lze ihned složit SPr 3, podmínkou je pouze složená 
BH-VT. 

  Bodové 
maximum 

Výborně 
Velmi 
dobře 

Dobře 
Uspokojiv
ě 

Nedostatečně

100 100 – 96 95 – 90 89 – 80 79 – 70 69 - 0 



IFH-V

V den konání zkoušky musí pes dovršit 15 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je 
složená zkouška BH-VT.  
 

Vlastní stopa, nejméně 600 kroků, 5 úseků, 4 lomy z nichž 3 jsou pravé(cca 90°) a poslední lom je 
ostrý (cca 30-60°), minimální vzdálenost lomů od sebe je 50 kroků, 3 předměty psovoda, minimálně
90 minut stará, časový limit pro vypracování je 20 minut. 
 
Sledování stopy  79 bodů                  
Předměty (7+7+7) 21 bodů                          
Celkem    100 bodů 

        

IFH-1 

V den konání zkoušky musí pes dovršit 18 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je 
složená zkouška BH-VT.  

Cizí stopa, nejméně 1200 kroků, 7 úseků, 6 pravých lomů (cca 90°), minimální vzdálenost lomů od 
sebe je 50 kroků, 4 předměty kladeče, minimálně 120 minut stará,  časový limit pro vypracování je 
30 minut. Stopa je křížená 30 minut před uvedením psa na stopu. 
 
Sledování stopy  79 bodů                  
Předměty (7+7+7) 21 bodů                          
Celkem    100 bodů         

IFH-2 

V den konání zkoušky musí pes dovršit 19 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je 
složená zkouška IFH-1.  

Cizí stopa, nejméně 1800 kroků, 8 úseků z nichž jeden je polokruh o poloměru 30 metrů, 7 lomů z 
nichž minimálně 2 jsou ostré lomy (cca 30-60°), minimální vzdálenost lomů od sebe je 50 kroků, 7 
předmětů kladeče, minimálně 180 minut stará,  časový limit pro vypracování je 45 minut. Stopa je 
dvakrát křížená 30 minut před uvedením psa na stopu. 

IGP-FH 
V den konání zkoušky musí pes dovršit 20 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je 
složená zkouška BH-VT.  

2 cizí stopy (dle IFH-2) ve dvou dnech, na dvou různých terénech, každá stopa minimálně 1800 
kroků, 8 úseků z nichž jeden je polokruh o poloměru 30 metrů, 7 lomů z nichž minimálně 2 jsou 
ostré lomy (cca 30-60°), minimální vzdálenost lomů od sebe je 50 kroků, 7 předmětů kladeče, 
minimálně 180 minut stará,  časový limit pro vypracování je 45 minut. Stopa je dvakrát křížená 30 
minut před uvedením psa na stopu. 



StPr1 - 3    Zkouška vyhledávání předmětů 1 - 3 

V den konání zkoušky musí pes dovršit 15 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je 
složená zkouška BH-VT. 
Charakter prostoru pro vyhledávání: 
Podkladem může být jakýkoliv přirozený terén (louky, oranice, lesní půda i zarostlý stromovím). Je 
třeba zamezit vyhledávání zrakem, proto není vhodný nízká tráva nebo podobné plochy. Prostor 
určený k vyhledávání musí být před umístěním předmětů vícekrát prošlapán několika osobami, aby 
se při umisťování předmětů zamezilo „stopám“. Je povoleno označit vyhledávací prostor značkami.
 
Předměty: 
Použité předměty (dřevo, kůže, koženka, textil) se nesmějí svým tvarem a barvou příliš odlišovat od
podkladu, aby nebyly zjistitelné zrakem. Předměty jsou do vyhledávacího prostoru umisťovány 
rozhodčím. Psovod a pes se musí zdržovat mimo dohled. Není předepsáno, jak dlouho se musí 
předměty v prostoru, určenému k vyhledávání, nacházet. S vyhledáváním je možné začít hned po 
umístění předmětů. 

Vyhledávání psa 
Rozhodčí popíše psovodovi pomyslnou středovou linii a obrysy vyhledávacího prostoru. Krátká 
motivace psa na počátku práce prováděná na středové linii je dovolena. Psovod se pohybuje po 
pomyslné středové linie. Tu smí krátce opustit pouze k sebrání psem označeného předmětu. 
Následně je pes opětovně vyslán ze středové linie k vyhledávání. Povoleny jsou zvukové i 
posuňkové povely. Zvukový povel „ztratil“ může být doplněn o povel „hledej“. Vyhledávání s 
vysokým nosem není považováno za chybné. Vyhledávací prostor může být prohledán vícekrát.  
 

Chování psa u předmětů: 
Pes musí předměty přesvědčivě označit, ale nesmí se jich dotýkat. Předměty smí označovat vsedě, 
vleže, ve stoje nebo i střídavě. Psovodovi není dovoleno použít k označení předmětu zvukový 
povel. Takto označený předmět se nehodnotí. Pokud pes předmět označí, psovod k němu dojde a 
zvednutím nad hlavu ho ukáže rozhodčímu. Pak se vrátí zpět na středovou linii a psa opětovně vyšle
k hledání. Není předepsáno, ve kterém směru má pes u předmětu zaujmout polohu. Nalezený 
předmět se musí ale vždy nacházet v bezprostřední blízkostí jeho předních tlapek. Psovod se vždy 
staví po straně značícího psa, nikdy ne před něj. Poté co psovod předmět zvedne, smí psa krátce 
pochválit.  
   

Stupeň
zkoušky

Velikost
prostoru pro

vyhledávání    

Předměty Body Časový limit
určený k

vyhledávání 

 

1 

 

20 x 30 m 

2 předměty psovoda         

     velikost: 10 x 3 x 1 cm      
materiál = jednotný 

1 předmět vlevo, 1 předmět vpravo

 

20 / 21 

 

10 minut 

2 20 x 40 m 4 cizí předměty    

     velikost: 10 x 3 x 1 cm
materiál = různý 

2 předměty vlevo, 2 předměty 
vpravo  

 

10 / 10 / 10/ 11 

 

12 minut 



3 30 x 50 m 5 cizích předmětů velikost: 5
x 3 x 1 cm  materiál =

rozdílný předměty libovolně
rozmístěny  

 

 

8 / 8 / 8 / 8 / 9 

 

 

15 minut 
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