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Všestranná zkouška 3. stupně VMP – Z3 
 

Kritéria pro zkoušku Z3: 

a) Stáří psa 15 měsíců 

b) Účast na zkoušce je podmíněna splněním stupně zkoušek VMP-Z2 

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

možnosti (i zároveň). Oslovení psa před povelem není povoleno. 

Náplň zkoušky Z3: 

Stopa: cizí, 1000 kroků dlouhá, 2 lomy, 3 předměty, stáří 180 minut.           100 b. (70 b.) 

Poslušnost: 

1) ovladatelnost bez vodítka       Z 10 b. 
2) sedni, lehni, vstaň na vzdálenost      P 10 b. 
3) odložení za pochodu vsedě, vleže a vstoje (pes na volno)   Z 10 b. 
4) štěkání psa na vzdálenost       P 10 b. 
5) plížení psa na vzdálenost       P 10 b. 
6) aport šplhem (činka psovoda)      Z 10 b. 
7) kladina (výběr ze dvou variant)      Z 10 b. 
8) vysílání psa (2x 50 kroků)       Z 10 b. 
9) přivolání psa        Z 10 b. 
10) odložení dlouhodobé       Z 10 b. 
                                                                                                                          Celkem  100 b. (70 b. pro splnění) 

Speciální cviky: 

1) vyhledání cizích předmětů       ZP 20 b. 
2) vyhledání ztraceného předmětu      ZP 10 b. 
3) volitelný cvik 1 – a) rozlišování osob  
                                   b) vyhledání klíčů      ZP 15 b. 
4) průzkum terénu (6 zástěn)       ZP 10 b. 
5) označení pomocníka        10 b. 
6) volitelný cvik 2 – a) prohlídka s přepadením psovoda  
                                   b) vysílání na tři bedny     ZP 15 b. 
7) volitelný cvik 3 – a) označení ukryté osoby ze tří úkrytů 
                                   b) obrana psovoda (napadení ze zástěny)   ZP 20 b. 
                                                                                                                           Celkem   100 b. (70 b.) 

                                                                                                             Zkouška celkem  300 b. (210b.) 

Připomínky k provádění zkoušky Z3:  

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 20 minut. Dva lomy, z toho jeden ostrý v úhlu 45 stupňů. Tři předměty o rozměru 
10x5x1cm, první dva umístěné na středu prvního a prostředního úseku, třetí stopu ukončuje. 

Poslušnost:  

1) Ovladatelnost bez vodítka: psovod se psem provede na pokyn rozhodčího několik obratů vlevo, 
vpravo v bok, čelem vzad a to i za klidu, za poklusu a pomalé chůze. 
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2) Sedni, lehni, vstaň: provádí se na vzdálenost 20 kroků před psovodem na posunky, které nesmí 
být dlouhotrvající a nesmí přesahovat výšku očí. Pes nesmí při provádění cviku krokovat. 

3) Odložení za pochodu: na pokyn rozhodčího se psovod se psem na volno rozejde a asi po 10 
krocích je na pokyn rozhodčího odložen vsedě a psovod pokračuje dalších 15 kroků. Na další 
pokyn se vrací ke psu, kterého obejde a bez zastavení pokračuje se psem dalších 10 kroků, psa 
odloží vleže a sám pokračuje dalších 15 kroků, obdobně potom odloží vstoje.. Poté se otočí a jde 
ke psu, kde zaujme základní postoj. Pes má psovoda po dobu cviku sledovat. 

4) Štěkání psa: psovod psa odloží vleže a vystoupí 20 kroků před něj. Na pokyn rozhodčího provede 
štěkání posunkovým povelem (3x kmit). Pes má rychle a radostně aspoň 3x zaštěkat. 

5) Plížení psa: navazuje na cvik štěkání. Na pokyn rozhodčího popojde psovod o 10 kroků směrem 
ke psu, kde se zastaví a provede na pokyn rozhodčího posunkem plížení psa k psovodu. Potom se 
přiřadí ke psu a posadí ho k noze. 

6) Aport šplhem: psovod si upraví vzdálenost od překážky a na pokyn rozhodčího odhodí aport 
(dřevěná činka). Poté na pokyn vyšle psa pro aport. Pes musí překonat překážku, uchopit aport a 
bez překusování ochotně odevzdat psovodovi. 

7) Kladina: výběr ze dvou variant – kladina se žebříky nebo kladina s náběhovými prkny. Obě 
varianty ve výšce 1 m. Psovod zůstává na místě a pes provádí překážku tam a zpět. Při volbě 
kladiny s prkny při zpáteční cestě psa na povel zastaví a na další povel pokračuje k psovodu. 

8) Vysílání psa: provádí se 2x do vzdálenosti 50 kroků, na vytyčený bod (kužel, cedulka), kde je pes 
odložen vleže. Na další pokyn je přivolán. Maximální možné vychýlení psa od osy je 45 stupňů. 

9) Přivolání: navazuje na cvik vysílání (pokud pes odběhne alespoň 2/3 vzdálenosti při vysílání a je 
ve výseči). Pes předsedá těsně před psovoda a dalším povelem přisedá k noze. 

10) Odložení dlouhodobé: na pokyn rozhodčího psovod odloží psa a odchází do určeného úkrytu 
(může to být i zástěna). 

Speciální cviky: 

1) Vyhledání cizích předmětů: 3 různé předměty (textil, dřevo a svazek alespoň tří klíčů) ve čtverci 
20x40 kroků (pošlapaný prostor). Předměty umísťuje pomocník s rozhodčím. Psovod se psem je 
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, při nenalezení při prvním průchodu však bude bodově 
penalizován. 

2) Vyhledání ztraceného předmětu: psovod za doprovodu pomocníka a rozhodčího vyjde se psem 
na vodítku, pomocník asi po 10 krocích upustí klíčenku nebo peněženku a pokračují dalších 100 
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.  

3) Volitelný cvik 1 
a) rozlišování osob: skupinka 5 pomocníků stojí v řadě na vzdálenost 3-4 kroky od sebe. Psovod 

ze vzdálenosti 8 kroků provádí rozlišení osoby ve dvou pokusech. Je na psovodu, zda si první 
pokus zvolí kolmo v řadě nebo podélně. Dále si psovod určí, zda pomocníci budou stát nebo 
budou v podřepu. Pes dostane načichat vzorek pachu a pak provede označení. Na druhý 
pokus pomocníci změní pořadí a psovod se přemístí na druhé označení. 

b) vyhledání klíče: klíč opatřený kroužkem, který patří psovodu. Cvik se provádí v prostoru 
25x25 kroků, kde jsou rozhodčím umístěny 2 kusy klíčů. Psovod nesmí při práci psa vstupovat 
do prostoru, naopak rozhodčí při pokládání klíče se pohybuje prostorem. Pes nalezený klíč 
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aportuje psovodu. Doba na vyhledání je 5 min. Porost musí být takový, aby klíč nebyl 
viditelný. 

4) Průzkum terénu: provádí se na 6 zástěn 
5) Označení pomocníka: pomocník v ochranném obleku s rukávem sedí v zástěně na židličce. Pes 

musí pomocníka soustředěně vyštěkávat. Když pes běží směrem k poslední zástěně, psovod se 
zastaví. Psovod jde ke psu na pokyn rozhodčího, zastaví se dva kroky od něj a na další pokyn 
rozhodčího odvolává psa k noze. 

6) Volitelný cvik 2 
a) prohlídka pomocníka: navazuje na vyštěkání. Po přiřazení psa k noze nechá psovod vystoupit 

pomocníka ve vzdálenosti 5 kroků, odloží psa vleže a jde provést prohlídku. Při prohlídce je 
na pokyn rozhodčího provedeno přepadení psovoda. Pes musí rychle a přesvědčivě provést 
zákus, po klidu pomocníka pustit rukáv a střežit. Potom psovod opět odloží psa a dokončí 
prohlídku. Po prohlídce jde ke psu a psa odvede. 

b) vysílání na tři bedny: v prostoru jsou umístěny tři bedny v trojúhelníku 30x30 kroků. Psovod 
zaujme vzdálenost 20 kroků od základny trojúhelníku a vysílá psa na pokyn rozhodčího na 
jednotlivé bedny, které rozhodčí určí. Pes musí na bedně vyčkat dalšího povelu, kterým se 
přemístí na další bednu. Po zdolání všech beden je přivolán k psovodu. Psovod zůstává celý 
cvik na výchozí pozici. 

7) Volitelný cvik 3 
a) označení ukryté osoby: provádí se na tři úkryty (pomocník pod dekou, v krabici, zástěny, 

apod.) umístěné v trojúhelníku 30x30 kroků, pomocník nesmí být vidět. Průzkum se provádí 
stejným způsobem jako zástěny, psovod jde středem. Ve třetím úkrytu je pomocník. Kolem 
úkrytu jsou umístěny 2 pamlsky. Pokud pes pamlsek sní, je cvik anulován. Pes aktivně 
vyštěkává, nesmí přijít ani se snažit o fyzický kontakt s pomocníkem. Psovod jde na pokyn 
rozhodčího ke psu, zůstane stát 2 kroky od něho, na další pokyn přiřadí psa k noze. Potom 
psa odloží 5 kroků od úkrytu a jde vyprostit pomocníka. Pes zůstává klidně ležet. Po 
vyproštění pomocníka jde psovod ke psu, zaujme základní postoj a psa připoutá na vodítko. 

b) ochrana psovoda: psovod dle pokynu rozhodčího jde s volným psem u nohy směrem 
k zástěně s pomocníkem. Když psovod dojde k úkrytu, dá rozhodčí pokyn k přepadu psovoda. 
Pes musí okamžitě zasáhnout zákusem. Psovod zůstává stát a pomocník vede útok směrem 
od psovoda. Po klidu pomocníka pes sám, nebo na jeden povel pustí a dohlídává. Na pokyn 
rozhodčího jde psovod ke psu, přiřadí ho k noze a odchází. 


