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Zkouška ovladatelnosti psa – ZOP 

Jde o základní (vstupní) zkoušku v systému. I zde však již jde o přezkoušení návyků psa bez 

nichž se neobejde v denním soužití v lidské společnosti.  

I. Základní část. Max.body 

1. Přivolání - volba ze 2 variant:  

     a/ s předsednutím před psovoda,  

     b/ za pohybu k noze psovoda. 

10 

2. Ovladatelnost na vodítku. 10 

3. Ovladatelnost bez vodítka. 10 

4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku). 10 

5. Odložení (vzdálenost 30 kroků). 10 

 

II. Cviky skupinové a speciální. 

Počet psů ve skupině 3-5. Složení skupiny určuje vedoucí zkoušek. 

1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině 10 

2. S-L-V na vodítku ve skupině 10 

3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) 10 

4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (10m, pes s náhubkem)  10 

5. Chůze po nepříjemném terénu se zastavením 10 

 

Zkouška pracovní upotřebitelnosti I.stupně - ZPU-1. 

Absolvováním této zkoušky je již dokladem o velmi solidní výchově psa ve prospěch jeho 

vazby na společnost.  

I. Základní část. Max.body 

1. Přivolání - volba ze 2 variant:  

     a/ s předsednutím před psovoda,  

     b/ za pohybu k noze psovoda. 

10 

2. Ovladatelnost bez vodítka. 10 

3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka). 10 

4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka). 10 

5. Aport volný (předmět psovoda).  10 

6. Skok vysoký  (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem). 10 

7. Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s 

psovodem) 
10 

8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) 10 

9. Volitelný cvik:  

a/ hlídání předmětu psovoda,  

b/ stopa - vlastní, 100m dlouhá, stáří do 15 min., 1x lom v pravém úhlu, 2 předměty. 

20 

 

II. Cviky skupinové a speciální. 



Počet psů ve skupině 3-5. Složení skupiny určuje rozhodčí. 

1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) 10 

2. S-L-V bez vodítka ve skupině (bez vodítka) 10 

3. Odložení za pochodu vleže 10 

4. Chůze po nepříjemném terénu (na vodítku) 10 

5. Lhostejnost k nárazovému zvuku 10 

 

Zkouška pracovní upotřebitelnosti II.stupně - ZPU-2. 

Tato zkouška byla v plném rozsahu přezata z původního ZŘ. Neodpovídá plně proklamací a 

vůbec sytému daného ZŘ, nelze jí tedy považovat za jediné vyústění systému zkoušek KJ-ČR 

Brno. Jde však o zkoušku uznávanou vedením naší kynologie pro třídu pracovní a udělování 

titulu Champ.ČR pro pracovní plemena.  

I. Stopa. Max.body 

Cizí, 300m dlouhá, stáří 15 min., 2x lom v pravém úhlu, 2 předměty.  100 

 

II. Poslušnost. 

1. Přivolání  s předsednutím před psovoda. 10 

2. Ovladatelnost bez vodítka. 10 

3. Průchod skupinou osob. 10 

4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem). 10 

5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem). 10 

6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním). 10 

7. Aport přes překážku (předmět psovoda). 10 

8. Kladina nízká (jedním směrem). 10 

9. Vysílání (min.15m). 10 

10.Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu). 10 

 

III. Obrana. 

1. Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny). 10 

2. Vyštěkání. 10 

3. Přepad psovoda z úkrytu (náznaky úderů). 30 

4. Zadržení (hladké, 30m). 50 

 

Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál - ZPU-S. 

Zkouška ZPU-S, je „vysokou školou“ ovladatelnosti psa (bez obrany) s prvky upotřebitelnosti 

i ve velmi specifických činnostech. Je, vrcholem výcvikového systému KJ-ČR Brno. V 

současné době je na ČMKU požadavek o uznání této zkoušky (stejně jako zkoušky ZPU-2) do 

zkoušek velkého certifikátu, tedy o zahrnutí do kriterií pro pracovní třídu a pro získání 

šampionátu.  



 

I. Stopa 

Cizí cca 300m dlouhá, stáří 30 min., 2x lomená (z toho 1 ostrý úhel), 2 předměty (jeden na prvním 

nebo druhém úseku, druhý předmět stopu ukončuje), předměty jsou z pachově savého materiálu o 

rozměrech cca 10x5x1cm a nesmí se barvou podstatně lišit od okolního terénu. Nášlap je na úseku 

20 kroků (kolmém na 1.úsek stopy) s identifikačním předmětem (bez bodového hodnocení) s 

časovým limitem 2 minut. P/Z. Limit na vypracování stopy je 15 minut. 

 

II. Poslušnost 

  Povel.technika Body 

1. Přivolání s předsednutím před psovodem P/Z 10 

2. Ovladatelnost bez vodítka --/Z 10 
 

Blok (mezi cviky nelze psa chválit ani ho upravovat) 

3. Sedni-lehni-vstaň (10 kroků před psovodem) P/Z 10 

4. Štěkání v leže (10 kroků před psovodem) P/Z 10 

5. Plížení (10 kroků ke psovodovi) P/Z 10 
 

6. Odložení za pochodu vsedě --/Z 10 

7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním --/Z 10 

8. Aport šplhem --/Z 10 

9. Kladina nízká (s náběhovými prkny tam i zpět) --/Z 10 

10. Odložení (30 kroků, psovod v úkrytu) P/Z 10 
 

CELKEM 100 

 

III. Speciální cviky 

  Povel.technika Body 

1. Vysílání (2x, 30 kroků) P/Z 10 

2. Skok daleký (přes makety) P/Z 10 

3. Vodorovný žebřík P/Z 10 

4. Houpačka P/Z 5 

5. Kladina pohyblivá (na sudech) P/Z 5 

6. Rozlišování předmětů (1 vlastní mezi 4 stejného pachu) P/Z 10 
 

Blok (cviky jsou však vykonávány na pokyn rozhodčího) 

7. Průzkum terénu (50-60kroků x 80-90 kroků, 3+3 směry) P/Z 10 

8. Označení osoby sedící v úkrytu ----- 10 

9. Klid psa vleže při kontrole osoby --/Z 5 

10.Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni ----- 20 

11. Klid psa vleže při kontrole osoby --/Z 5 
 

CELKEM 100 

 


