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Zkušební řád výcviku malých plemen (sportovní kynologie)  
 

Cíle ZŘVMP 

 Rozšířit nabídku pro zájemce o výcvik malých plemen 

 Adresovat nedostatky / slabiny zkoušek NZŘ 

Klíčové principy 

 Všechny zkoušky jsou bez střelby 

 Možnost absolovovat pouze některé části (obdobně jako nové IPO) 

 Stupně zkoušek metodicky navazují 

 Nejsou předepsané povinné povely, povel volí psovod 

 Výška překážek zohledňuje výšku psa 

 Možnost výběru z volitelných cviků zohledňující povahové zaměření plemene 

Všeobecná ustanovení 

 U všech zkoušek se neprovádí odolnost k nárazovému zvuku (střelba) 

 Používané předměty jsou různé, z textilu, dřeva, kůže, klíče 

 Velikost předmětů 5x10x1-2cm 

 Výška skoku vysokého = výška psa v kohoutku zaokrouhleno na 10 cm 

 Výška skoku šplhem – výška psa do 30cm v kohoutku – 120cm, pes nad 30cm – 150cm 

 Provedení vyhledání – aportování nebo označení polohou 

 Rozlišování předmětů – ze sklenic či seříznutých PET-lahví zajištěných proti převrhnutí, 

vzdálenost 40-50cm, pes označuje libovolně, nejlépe štěkáním, psovod nahlásí označení 

předmětu 

 Jako „rukáv“ se používá pro tyto účely návlek na klasický rukáv (je třeba vyřešit držadlo) 

 Všechny zákusy se provádí při couvání figuranta, mimo nejvyšší úrovně zkoušky 

 Speciální cviky na vodítku se provádějí na postroji a bez náhubku, figurant je v ochranném 

obleku 

 Prostor na zástěny je 50x100 kroků 

 Zkoušky: 

o ZD = Zkouška dovednosti (předzkouška) 

o ZZ = Základní zkouška 

o Z1-3 = Zkouška + stupeň 

o Varianty: A- stopa a poslušnost, B- poslušnost a spec. cviky, bez označení- plný rozsah 

Náplň zkoušky VMP-ZD 

 Poslušnost 

o Přivolání volitelné (za pohybu, za klidu) – 10b. 

o Chůze na vodítku s obraty (psovod může používat motivační předmět) – 10b. 

o Aport volný (může se používat hračka) – 10b. 
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o Přenesení psa psovodem (ze stolu na stůl) – 10b. 

o Odložení dlouhodobé, vzdálenost 8 kroků – 10b. 

 Speciální cviky 

o Vyhledání předmětů psovoda (tři odhozené předměty, pes u nohy, 20x20 kroků, 

psovod jde středem) – 20b. 

o Vyslání psa pro předmět (psovod odloží psa, vzdálí se na 15 kroků, položí předmět a 

po návratu vyšle psa pro předmět) – 20b. 

o Vyzvednutí pamlsku ze sáčku (u nohy, psovod vhodí pamlsek do sáčku) – 10b. 

Náplň zkoušky VMP-ZZ 

 Stopa – vlastní, 15 min. stará, jeden lom, jeden předmět, 150 kroků dlouhá – 50b. 

 Poslušnost 

o Přivolání volitelné (za pohybu, za klidu) – 10b. 

o Ovladatelnost na vodítku s obraty – 10b. 

o Postavení a obejití psa – 10b. 

o Aport volný (předmět psovoda – klíčenka nebo peněženka) – 10b. 

o Odložení dlouhodobé, vzdálenost 15 kroků – 10b. 

 Speciální cviky 

o Vyhledání předmětů psovoda (tři pokládané předměty, 20x20 kroků, pes vidí 

pokládání předmětu, psovod jde středem, odbočí a položí předmět) – 20b. 

o Vyhledání ztraceného předmětu, vzdálenost 30 kroků – 15b. 

o Vyhledání pamlsku a označení, z 5 lahví – 15b. 

Náplň zkoušky VMP-Z1 

 Stopa – vlastní, 30 min. stará, dva lomy, dva předměty, 300 kroků dlouhá – 100b. 

 Poslušnost 

o Přivolání za pohybu k noze – 10b. 

o Ovladatelnost na vodítku s obraty – 10b. 

o Sedni-lehni-vstaň u nohy – 10b. 

o Aport volný (činka psovoda) – 10b. 

o Štěkání psa na vodítku u nohy – 10b. 

o Odložení za pochodu vleže – 10b. 

o Skok vysoký tam i zpět – 10b. 

o Skok šplhem tam i zpět – 10b. 

o Kladina bez vodítka s psovodem – 10b. 

o Odložení dlouhodobé, vzdálenost 25 kroků – 10b. 

 Speciální cviky 

o Rozlišování vlastního předmětu, z 5 lahví, 4 cizí předměty, 2 pokusy – 15b. 

o Chování ve skupině osob (průchod skupinou se zastavením) – 10b. 

o Vyhledání předmětů psovoda (tři předměty, 20x20 kroků, psovod jde středem, 

pošlapaný čtverec) – 20b. 

o Vyhledání ztraceného předmětu, vzdálenost 50 kroků – 20b. 

o Průzkum terénu, 2 zástěny – 10b. 

o Označení pomocníka (po vyštěkání dá figurant psovi odměnu) – 10b. 
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o Volitelný cvik: hlídání předmětu (hračka psa) nebo zákus na 15 kroků do peška – 15b. 

Náplň zkoušky VMP-Z2 

 Stopa – cizí, 90 min. stará, dva lomy, dva předměty, 500 kroků dlouhá – 100b. 

 Poslušnost 

o Ovladatelnost bez vodítka s obraty – 10b. 

o Sedni-lehni-vstaň před psovodem – 10b. 

o Odložení za pochodu vstoje – 10b. 

o Štěkání psa před psovodem – 10b. 

o Plížení psa u nohy – 10b. 

o Aport přes překážku (činka psovoda) – 10b. 

o Kladina – jedním směrem, vysílání se zastavením – 10b. 

o Vysílání 30 kroků – 10 b. 

o Přivolání s předsednutím – 10b. 

o Odložení dlouhodobé, vzdálenost 50 kroků – 10b. 

 Speciální cviky 

o Rozlišování cizího předmětu, z 5 lahví, 5 pomocníků, 2 pokusy – 15b. 

o Vyhledání cizích předmětů (tři předměty, 20x20 kroků, psovod jde středem, 

pošlapaný čtverec, povinně klíče s přívěškem) – 20b. 

o Vyhledání ztraceného vlastního předmětu, vzdálenost 100 kroků, s rozhodčím – 15b. 

o Průzkum terénu, 4 zástěny – 10b. 

o Označení pomocníka – 10b. 

o Volitelný cvik 1: odolnost proti odvázání nebo zákus na 25 kroků do rukávu (návleku 

– po vystoupení ze zástěny) – 15b. 

o Volitelný cvik 2: vyštěkání ukryté osoby na 30 kroků (pomocník po dekou, vedle 

pomocníka miska s pamlsky) nebo hlídání předmětu (2 pomocníci) – 15 b. 

Náplň zkoušky VMP-Z3 

 Stopa – cizí, 180 min. stará, dva lomy, druhý ostrý, tři předměty (na každém úseku), 1500 

kroků dlouhá – 100b. 

 Poslušnost 

o Ovladatelnost bez vodítka s obraty – 10b. 

o Sedni-lehni-vstaň na 20 kroků – 10b. 

o Odložení za pochodu vsedě – 10b. 

o Štěkání psa na 20 kroků – 10b. 

o Plížení psa na 10 kroků – 10b. 

o Aport šplhem (činka psovoda) – 10b. 

o Výběr ze dvou variant: Kladina oběma směry před psovodem – 8b. nebo Kladina 

oběma směry se žebříky, výška 1m – 10b. 

o Vysílání 2x50 kroků – 10 b. 

o Přivolání s předsednutím – 10b. 

o Odložení dlouhodobé, vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu – 10b. 

 Speciální cviky 

o Rozlišování osob, 5 pomocníků, 2 pokusy – 15b. 
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o Vyhledání cizích předmětů (tři předměty, 20x30 kroků, psovod jde středem, 

pošlapaný čtverec, povinně klíče bez přívěšku) – 20b. 

o Vyhledání ztraceného cizího předmětu, vzdálenost 100 kroků, s rozhodčím – 15b. 

o Průzkum terénu, 6 zástěn – 10b. 

o Označení pomocníka – 10b. 

o Volitelný cvik 1: vysílání psa na 2 bedny (trojúhelník 30x30x30 kroků) nebo prohlídka 

s přepadením psovoda, zákus do rukávu (návleku) – 15b. 

o Volitelný cvik 2: vyštěkání ukryté osoby za 2. zástěnou (pomocník po dekou, vedle 

miska s pamlsky) nebo ochrana psovoda (psovod jde kolem zástěny se psem na 

volno, figurant vyběhne ze zástěny) – 15 b. 

Poznámky k provádění: 

Přenesení – Psovod psa postaví na 1. stůl, na pokyn rozhodčího přenese na 2. Stůl, pes klidně stoji, na 

další pokyn rozhodčího psa sundá na zem a upoutá 

Hlídání (jeden pomocník) – pes v postroji uvázán u pevné základny (plot nebo stěna), pomocník 

projde kolem, přejde o 10 kroků, otočí se a jde přímo k předmětu, pes předmět brání štěkáním nebo 

útokem 

Hlídání (dva pomocníci) – pes v postroji uvázán u pevné základny (plot nebo stěna), pomocníci 

projdou kolem, přejdou o 10 kroků, otočí se a jdou proti psu, první se pokusí sebrat předmět, pes 

předmět brání štěkáním nebo útokem, druhý začne nabízet pamlsek, pokud ho pes odmítá, pohodí 

pamlsek do dosahu psa a odejde, po minutě je cvik ukončen 

Odolnost proti odvázání – pes v postroji uvázán u pevné základny (na volném prostranství), pomocník 

projde kolem, přejde o 10 kroků, otočí se a jde přímo ke psovi a zkouší ho přemluvit a odvést 

Zákus – pes je vydrážděn, figurant odběhne na určenou vzdálenost a na pokyn rozhodčího je pes 

vyslán, figurant couve 


