
Doporučení ke skládání zkoušek 
 
Zkoušek, po jejichž složení může čuvač obdržet malý certifikát, je mnoho. Jedná se výlučně o 
zkoušky z výkonu. Bohužel ČMKU nepovoluje vystavovat malý certifikát po složení zkoušek 
ovladatelnosti,  povahových a vytrvalostních – t.j. ZZO (podle Národního zkušebního řádu), 
ZOP (podle zkušebních řádů KJ ČR Brno), BH (dle Mezinárodního zkušebního řádu) a VZ 
(dle Zkušebního řádu SZBK). 
 
Pokud jde o zkoušky sportovní kynologie, nejjednodušší bude složit s čuvačem buď zkoušku 
ZPU-1, základní všeobecnou zkoušku ZM nebo stopařskou zkoušku FPr-1.  
 
Lze doporučit též věnovat se ovčáckému výcviku a složit ovčáckou zkoušku HWT-TS. 
 
Náplň zkoušky ZM (všeobecná zkouška základního minima podle Národního zkušebního 
řádu): 
 
1. Stopa: 
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min. 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, 
předmět zakončující stopu. 
2. Poslušnost: 
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) 
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) 
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) 
d) aport volný (předmět psovoda) 
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) 
3. Obrana: 
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dva zástěny) 
b) označení pomocníka 
c) ochrana psovoda 
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) 
e) odolnost psa (náznak úderů) 
 
Náplň zkoušky FPr-1 (stopařská zkouška prvního stupně podle Mezinárodního zkušebního 
řád): 
 
- vlastní stopa nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy 90 stupňů, 2 předměty psovoda, 
nejméně 20 minut stará. 
 
Náplň zkoušky ZPU-1 (zkouška pracovní upotřebitelnosti dle zkušebního řádu Kynologické 
jednoty Brno): 
 
1. Základní část: 
a) přivolání – volba ze 2 variant: - buď s předsednutím před psovoda nebo za pohybu k noze 
b) ovladatelnost bez vodítka 
c) sedni-lehni-vstaň (u nohy, bez vodítka) 
d) štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) 
e) aport volný (předmět psovoda) 
f) skok vysoký (překážka 1 m, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) 
g) skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) 
h) dlouhodobé odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) 



ch) volitelný cvik – bud hlídání předmětu psovoda, nebo stopa vlastní 100 m dlouhá, 1x lom 
      v pravém úhlu, 2 předměty 
 
2. Cviky skupinové a speciální (počet psů ve skupině 3-5, složení skupiny určuje rozhodčí): 
a) ovladatelnost ve skupině bez vodítka 
b) sedni-lehni-vstaň ve skupině bez vodítka 
c) odložení za pochodu vleže 
d) chůze po nepříjemném terénu na vodítku 
e) lhostejnost k nárazovému zvuku 
 


