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Všestranná zkouška 1. stupně VMP – Z1 
 

Kritéria pro zkoušku Z1: 

a) Stáří psa 13 měsíců 

b) Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného druhu či stupně zkoušek 

c) Zkouška Z1 je povinná pro plnění vyššího druhu zkoušek 

d) 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. 

Náplň zkoušky Z1: 

Stopa: vlastní, 300 kroků dlouhá, 2 pravoúhlé lomy, 2 předměty, stáří 30 minut.          100 b.(70 b.) 

Poslušnost: 

1) přivolání za pohybu k noze       ZP 10 b. 
2) ovladatelnost na vodítku       ZP 10 b. 
3) sedni, lehni, vstaň u nohy na vodítku     ZP 10 b. 
4) aport volný (činka psovoda)       ZP 10 b. 
5) štěkání psa u nohy na vodítku      ZP 10 b. 
6) odložení za pochodu vleže (pes na volno)     ZP 10 b. 
7) skok vysoký tam i zpět       ZP 10 b. 
8) skok šplhem tam i zpět       ZP 10 b. 
9) kladina nízká (současně s psovodem)     ZP 10 b. 
10) odložení dlouhodobé (25 kroků)      ZP 10 b. 
                                                                                                                          Celkem  100 b. (70 b. pro splnění) 

Speciální cviky: 

1) rozlišování vlastního předmětu      ZP 15 b. 
2) chování ve skupině osob       ZP 10 b. 
3) vyhledání předmětu psovoda      ZP 20 b. 
4) vyhledání ztraceného předmětu      ZP 20 b. 
5) volitelný cvik – a) vysílání na bednu 
                                   b) zákus do peška na 15 kroků    ZP 15 b. 
6) průzkum terénu (2 zástěny)       ZP 10 b. 
7) označení pomocníka       ZP 10 b. 
                                                                                                                           Celkem   100 b. (70 b.) 

                                                                                                             Zkouška celkem  300 b. (210b.) 

Připomínky k provádění zkoušky Z1:  

Stopa: psovod vede psa na 10 m dlouhé šňůře, nebo na volno s odstupem 10 m. Hlášení podává 
psovod s rozvinutou šňůrou a oznamuje rozhodčímu způsob označení předmětu. Doba na 
vypracování stopy 10 minut. 

Poslušnost:  

1) Přivolání: psovod ze základního postoje s volným psem se na pokyn rozhodčího rozejde a na další 
pokyn dá psu volno. Pes se má vzdálit aspoň 10 kroků od psovoda, nebo rozhodčí navodí situaci 
pro přivolání psa. Pes musí psovoda dobíhat přímo a rychle. 
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2) Ovladatelnost na vodítku: psovod se psem provede na pokyn rozhodčího vlevo, vpravo v bok, 
čelem vzad a to i za klidu psovoda. Přezkušuje se i změna tempa. 

3) Sedni, lehni, vstaň: pes je přezkoušen z provedení poloh a výdrže v poloze. Pes nesmí při 
provádění cviku krokovat. 

4) Aport volný: vyžaduje se rychlé provedení, přímý návrat psa bez překusování aportu a ochotné 
odevzdání. 

5) Štěkání psa: provádí se v základním postoji, pes má rychle a radostně aspoň 3x zaštěkat. 
6) Odložení za pochodu vleže: na pokyn rozhodčího se psovod se psem na volno rozejde a asi po 10 

krocích je na pokyn rozhodčího odložen a psovod pokračuje dalších 20 kroků. Na další pokyn se 
vrací ke psu a přiřadí se k němu, dalším pokynem je posazen k noze. Pes má psovoda po dobu 
cviku sledovat. 

7) Skok vysoký: překážka je upravena dle výšky psa. Provádí se skok tam a zpět a po usednutí před 
psovoda na další pokyn rozhodčího usměrní psa k noze. 

8) Skok šplhem: shodné jako skok vysoký, v souladu s úvodním odstavcem „všeobecná ustanovení“. 
9) Kladina nízká: 1 m vysoká s náběhovými prkny, pes překonává překážku současně s psovodem, 

jdoucím podle překážky. 
10) Odložení dlouhodobé: pes je odložen od cviku 2) až 9) dalšího psa. Psovod je vzdálen 25 kroků. 

Po příchodu ke psu psovod čeká na další pokyn rozhodčího k přiřazení psa k noze. 

Speciální cviky: 

1) Rozlišení vlastního předmětu: cvik se provádí z 5 lahví, jeden předmět psovoda, čtyři cizí 
předměty. Je vhodné, aby cizí předměty vložili další účastníci zkoušek nebo soutěže. Ostatní 
manipulace se vzorky provádí rozhodčí nebo pořadatel. Cvik začíná načicháním pachu ze sáčku, 
poté vyšle psovod psa k nalezení shodného pachu. Pes označí sklenici se shodným pachem 
(štěkotem, polohou, ukázáním tlapkou). Poté psovod nahlásí číslo vzorku a jde ke psu, kterého 
pochválí (odmění) a připraví se na 2. pokus. Mezitím rozhodčí nebo pomocník přemístí vzorky a 
provede se 2. pokus. Pes je k označení vysílán ze vzdálenosti 5 kroků. 

2) Chování psa ve skupině osob: skupinu tvoří 4 pomocníci, kteří stojí do čtverce 1x1 m, psovod 
projde s volným psem přímo skupinou, obejdou jednoho pomocníka, tak vstoupí do středu 
čtverce, kde se zastaví (pes sedí u nohy), potom se na pokyn rozhodčího rozejde, opět obejde 
jednoho pomocníka, projde skupinou a odchází mimo. 

3) Vyhledání předmětu psovoda: 3 různé předměty ve čtverci 20x20 kroků (pošlapaný prostor). Pes 
při pokládání předmětu mimo dohled. 
Psovod postupuje středem čtverce a vysílá psa střídavě vlevo, vpravo za účelem nalezení 
předmětu. Pes předmět aportuje nebo označuje polohou. Při aportování předává pes předmět 
vsedě. Při označování polohou dojde psovod pro předmět a odvede psa na osu postupu a 
pokračuje ve vyhledávání. Pes musí všechny předměty označit stejným způsobem. Na vyhledání 
je časový limit 4 minuty. Pokud pes nenalezl všechny předměty, může se do konce časového 
limitu vracet zpět a dohledávat. 

4) Vyhledání ztraceného předmětu: psovod za doprovodu rozhodčího vyjde se psem na vodítku, asi 
po 10 krocích upustí psovod klíčenku nebo peněženku a pokračují dalších 50 kroků. Potom dá 
psovod psu načichat ze sáčku a vyšle psa pro předmět. Čas na vyhledání 2 minuty. Pes nesmí 
předmět překusovat, pouštět a s předmětem musí běžet přímo k psovodu a předat předmět 
vsedě.  

5) Volitelný cvik 
a) psovod se psem jde k bedně, položí na ni pamlsek a odejde do vzdálenosti 30 kroků od 

bedny, kde vyšle na pokyn rozhodčího psa na bednu. Po 20 vteřinách na pokyn rozhodčího 
přivolá psa povelem ke mně 

b) zákus do peška: pomocník vydráždí psa ze vzdálenosti asi 5 kroků a odběhne dalších 10 
kroků, kde se otočí čelem ke psu. Psovod vypustí psa k provedení zákusu (pomocník couvá). 
Zákus se provádí do svinuté kůže nebo koženého peška. Pes musí pro peška doskočit (pešek 
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asi 30 cm nad hlavou psa). Po přechodu pomocníka do klidu má pes pešek pustit a střežit 
pomocníka. Psovod může dát povel pro puštění. Potom dojde psovod ke psu a připoutá ho na 
vodítko. 

6) Průzkum terénu: provádí se na 2 zástěny 
7) Označení pomocníka: pomocník sedí v zástěně na židličce. Pes musí pomocníka soustředěně 

vyštěkávat. Když pes běží směrem k druhé zástěně, psovod se zastaví. Psovod jde ke psu na 
pokyn rozhodčího. Na pokyn rozhodčího odmění pomocník psa předmětem, který mu dá před 
cvikem psovod (pamlsek, balonek, pešek, atd.). Tento podnět nesmí pes při označování vidět. 


