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Zkouška dovednosti  - VMP – ZD 
 

Kritéria pro zkoušku ZD: 

a) Stáří psa nejméně 10 měsíců 

b) Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného druhu zkoušek 
c) Není povinná pro splnění vyšších zkoušek 
d) Povelová technika je uvedena u každého cviku.  Z = povel zvukový, P = povel posunkový, ZP = obě 

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

Náplň zkoušky ZD: 

Poslušnost: 

1) přivolání (volitelné za klidu nebo pohybu)    ZP 10 b. 
2) ovladatelnost (na vodítku s obraty)     ZP 10 b. 
3) aport volný        ZP 10 b. 
4) přenesení psa psovodem      ZP 10 b. 
5) odložení dlouhodobé      ZP 10 b.  

Celkem    50 b. (35 b. pro splnění) 

Speciální cviky: 

1) vysílání psa pro předmět      ZP 20 b. 
2) vyhledání předmětu psovoda     ZP 20 b. 
3) vyzvednutí pamlsku ze sáčku     ZP 10 b. 
                                                                                                                  Celkem  50 b. (35 b.) 

                                                                                                  Zkouška celkem  100 b. (70 b.) 

Připomínky k provádění zkoušky ZD: 

Poslušnost:  

1) Přivolání za klidu: psovod se psem se ze základního postoje na povel rozhodčího rozejde, na další 
pokyn rozhodčího dá psovod psu volno a psovod se na pokyn rozhodčího zastaví. Pes se musí 
vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se tak nestane, může rozhodčí pomoci se 
vzdálením psa. Na povel rozhodčího přivolá psovod psa. Pes má rychle a nejkratším směrem 
přiběhnout k psovodu a posadit se těsně před něho. Na další povel rozhodčího usměrní psovod 
psa k noze. 
Přivolání za pohybu: stejné jako předchozí – s tím rozdílem, že psovod není zastaven, ale za 
pohybu přivolá na povel rozhodčího psa k noze. Pes musí psovoda rychle a přímým směrem 
doběhnout a připojit se k jeho levé noze. Na další povel rozhodčího je psovod zastaven. Pes 
zůstává sedět u nohy psovoda. 

2) Ovladatelnost na vodítku: zde může psovod používat motivační předmět. Pes je přezkušován 
v chůzi na volném vodítku minimálně 1x vlevo a vpravo v bok a čelem vzad. Totéž se provede za 
klidu psovoda. Po ukončení cviku může psovod psa odměnit motivačním předmětem (rozumí se 
pamlsek nebo hračka psa, apod.) 

3) Aport volný: může se používat libovolný předmět a při odhození aportu může být pes přidržen za 
obojek (řídí rozhodčí) 

4) Přenesení psa psovodem: k tomuto cviku se používají stoly. Stolem se rozumí stůl, sud, bedna, 
apod. Psovod zvedne psa na první stůl, kde psa usměrní, aby zůstal. Nesmí psa přidržovat. Na 
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pokyn rozhodčího uchopí psa a přenese ho na druhý stůl, vzdálený cca 4 m. Zde psa odloží stejně 
jako na prvním stole. Na další pokyn rozhodčího sundá psa na zem a připoutá ho na vodítko. 

5) Odložení dlouhodobé: psa odloží na určeném místě na pokyn rozhodčího (po prvním cviku 
dalšího psa) a vzdálí se osm kroků před psa. Odložení trvá do konce poslušnosti dalšího psa. 

Speciální cviky: 

1) Vyslání psa pro předmět: psovod odloží psa a odnese předmět do vzdálenosti 15 kroků, kde 
předmět odloží a po návratu ke psu na pokyn rozhodčího, vyšle psa pro předmět. Předmětem se 
rozumí textilní předmět (např. koberec) 10x5x1 cm. 

2) Vyhledání předmětu psovoda: cvik se provádí v prostoru 20x20 kroků. Psovod prochází středem 
prostoru (cvik řídí rozhodčí).  Psovod se psem se během cviku 3x zastaví, odhodí předmět a na 
pokyn rozhodčího asi po 3 vteřinách, vyšle psa k předmětu. Pes předmět aportuje nebo označí 
polohou. Předmět libovolný do velikosti 100 cm2. 

3) Vyzvednutí pamlsku z igelitového sáčku: psovod vloží do sáčku pamlsek a podá sáček psovi 
k vyzvednutí pamlsku. Pes sedící u nohy musí suverénně sám strčit čenich do sáčku a vzít si 
pamlsek. 


