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Všeobecná ustanovení 
 

 Veškerá činnost psovoda je při provádění cviku řízená rozhodčím 

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

 Povelová technika je uvedena u každého cviku. Z = povel zvukový, P = povel posunkový, ZP = 

obě možnosti (i zároveň). Oslovení psa je vždy možné před zvukovým povelem. 

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

 Velikost předmětu u všech zkoušek jednotná  10x5x1-2 cm 

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

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

 Provedení vyhledání – aportováním nebo označováním polohou (všechny stejně) 

 Rozlišování předmětu – ze sklenic, či seříznutých PET lahví zajištěních proti převrhnutí, 

vzdálenost 40 – 50 cm. Pes označuje libovolně. Psovod hlásí označení předmětu. 

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

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

obleku 

 Prostor pro rozmístění zástěn je 50 x 100 kroků 

 Jako „rukáv“ se používá pro tyto zkoušky návlek na klasický rukáv (je opatřen držadlem) 

 Bedna: bednou se rozumí – stolek, nízký sud, euro podlážky, deska na cihlách, apod., min. 

výška 20 cm, max. výška 70 cm  

 Přívěšek u klíčů = kůže nebo koberec o velikosti 4x1,5 cm 

 Vyštěkání ukryté osoby se provádí pod dekou nebo v bednách, krabicích, sudech apod. Jde o 

jeden až tři úkryty dle zkoušky. 

 Tam, kde se používají pamlsky jako rušivý podnět, použije se půl podélně rozříznutého 

špekáčku nebo v této velikosti kostka sýru. 

 Zkoušky: 

o ZD = zkouška dovednosti (předzkouška) 

o ZZ = základní zkouška 

o Z1-3  = všestranná zkouška + stupeň 

 Varianty zkoušky Z 1-3: A – stopa a poslušnost, B  -  poslušnost a speciální cviky 

 Seznam zkoušek: VMP-ZD nepovinná, VMP-ZZ nepovinná, VMP-Z1, VMP-Z2, VMP-Z3, VMP-

Z1A,VMP-Z1B, VMP-Z2A, VMP-Z2B, VMP-Z3A, VMP-Z3B 

 

Cíle ZŘVMP 

 Rozšířit nabídku pro zájemce o výcvik malých plemen 

Klíčové principy 

 Všechny zkoušky se provádí bez střelby 

 Možnost absolvovat pouze některé části zkoušek 

 Stupně zkoušek metodicky navazují 

 Nejsou předepsané povinné povely (povel volí psovod) 
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 Výška překážek zohledňuje výšku psa 

 Možnost výběru z volitelných cviků zohledňující povahové zaměření plemene 


