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Kritéria pro zkoušku ZZO 1
1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou
Z = povel zvukový,

P = povel posunkový.

Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před
zvukovým povelem. Pokud ZŘ uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje či povoluje
zvukový povel, a to pouze jednou před zahájením cviku.
Náplň zkoušky ZZO 1, dosažitelné body
1. Poslušnost (prováděcí ustanovení dle ZVV1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

přivolání psa za pochodu k noze
ovladatelnost psa na vodítku
sedni – lehni – vstaň (na vodítku u nohy)
za pochodu odložení vleže
štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
aport volný (činka psovoda)
skok vysoký (100 cm, MP 40 cm, oba směry)
skok šplhem (180 cm, jedním směrem)
kladina nízká (jedním směrem)
odložení psa (25 kroků)

Celkem bodů (minimálně)

ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10
ZP 10

100 (70)

Připomínky k provádění zkoušky ZZO 1
a) Po vykročení jde u nohy psovoda a teprve na povel „Volno“ se vzdálí. Povel pro volný pohyb může
psovod dát až po pokynu od rozhodčího. Nepodaří-li se docílit požadované vzdálenosti ani po třetím
pokusu, cvik přivolání se nehodnotí. Přivolání se provádí tak, že se psovod vzdaluje od psa, nejde
proti psu.
b) Přezkušuje se s několika obraty (vlevo, vpravo a čelem vzad) za chůze i na místě – přezkušuje se též
reakce na změnu tempa, ale jen v přímém směru.
c) Na vodítku u nohy, je na úvaze rozhodčího, v jakém pořadí budou polohy prostřídány, jen je potřeba
dodržet dostatečný interval (alespoň 3 vteřiny) mezi polohami. Rozhodčí dává pokyny pro
jednotlivé polohy.
d) Pes je uvolněn z vodítka již v základním postoji. Psovod na pokyn rozhodčího vychází a po 10 krocích
na pokyn rozhodčího odkládá psa, aniž by změnil rytmus a způsob chůze. Po cca 30 krocích rozhodčí
zastaví psovoda a na další pokyn jej otáčí čelem ke psu. Při tomto cviku se provádí, přezkušování
lhostejnosti k výstřelu, a to při odcházení psovoda (vhodné před zastavením). Na další povel se vrací
psovod ke psu. Je na vůli psovoda, zda psa obchází nebo se přiřadí. Posazení psa po návratu opět na
pokyn rozhodčího.

e) Psovod vodítko na tento cvik drží v levé ruce, pravou rukou dává posunkový povel. Změna polohy
při štěkání neanuluje cvik, ale snižuje známku na nedostatečně.
f) K aportování je použita celodřevěná činka psovoda bez určení hmotnosti. Opuštění místa psovodem
po odhození snižuje známku až o dva stupně.
g) Požaduje se bezdotykové přeskočení oběma směry. Pokud pes překoná pouze jedním směrem, není
to anulace, ale cvik je hodnocen z 5 bodů. Opuštění místa psovodem po vyslání psa se hodnotí stejně
jako u aportu – snižuje známku až o dva stupně. Bodová ztráta je, i když psovod vykročí k překážce;
pokud na překážku poklepe – anulace cviku. Když pes při skoku vpřed porazí překážku, je cvik
opakován se ztrátou 4 bodů; pokud ji porazí na druhý pokus – cvik je anulován; porazí-li překážku
při skoku zpět, cvik se neopakuje.
h) Jedním směrem. Psovod na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka, vyšle ho k překonání a jde podle
překážky. Za překážkou přivolá psa k noze a pokračuje v přímém směru, dokud jej rozhodčí
nezastaví.
i) Psovod v základním postoji uvolní psa z vodítka. Na pokyn rozhodčího vyšle psa a jde podle
překážky, po překonání překážky se pes připojuje k psovodovi a pokračují až do zastavení
rozhodčím. Psovod dává povel pro připojení psa i pro zastavení.
j) Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní
cviky poslušnosti téhož typu zkoušky nebo po dobu, odpovídající témuž typu zkoušky. Psovod stojí
se psem na značce, kde bude provádět odložení do doby, než další pes provede přivolání, potom na
pokyn rozhodčího psa odkládá a odchází na určenou vzdálenost. Na pokyn rozhodčího se otočí čelem
ke psu.
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