
ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO) 

 
Článek 75. Kritéria pro zkoušku ZZO 
1. Stáří psa nejméně 10 měsíců. 
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje 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. 

Článek 76. Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body 
1. P o s l u š n o s t: 
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)  ZP 10 
b) ovladatelnost psa na vodítku  ZP 10 
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy)  ZP 10 
d) za pochodu odložení vleže  ZP 10 
e) aport volný (předmět psovoda)  ZP 10 
f) odložení psa (15 kroků)  ZP 10  

 

Speciální cviky 

 
Každý závodník, přihlášený do této kategorie, absolvuje všechny speciální cviky. Na 
vykonání každého cviku má každý max. 2 pokusy (počítá se lepší výsledek).Po ukončení 
vykonávání celé série cviků, budou každému 2 nejhorší výsledky škrtnuty a do 
celkového hodnocení nebudou započítány. Pořadí vykonávání cviků bude upřesněno. 

 

1. Dlouhodobé odložení za ztížených podmínek.  10b 

2.Povely S,L,V, prováděné na stole.   10b 

3.Aport v zakrmeném prostoru.    10b 

4.Aport přes překážku                                10b                                                                          
   (natažený provaz v dvojnásobné kohoutkové výšce psa, který cvik provádí) 
 
5.Skok vysoký přes provaz - skáče pes i pán(ička) 10b 
  (platí to samé, co u aportu) 
 
6.Štěkání psa na kladině      10b 
   (pes musí při štěkání sedět nebo stát) 
 
7.Žebřík vysoký nebo nízký     10b 
   (místo psa může překážku překonat pán(ička) 
 
8.Přenášení psa na vzdálenost 5m    10b 



Zadržení na 150 kroků 

 
Cvik bude prováděn na louce u lesa. Figurant vyjde z úkrytu v horní části louky a třemi 
výkřiky upoutá pozornost psa. Po třetím výkřiku psovod psa vypouští. Psovod vybíhá za 
psem, po zadržení a krátkém boji dává ze vzdálenosti 30 kroků od psa 1 povel k 
pouštění. Pes dohlídává a psovod přichází volným krokem, upoutá psa na vodítko a 
odchází. Pokud pes na první povel k puštění nepustí, psovod přistupuje na vzdálenost 15 
kroků a dává druhý povel, případně přijde až ke psu a dává třetí povel.  

Bodové hodnocení  70b -  zadržení 

    30,20,10 -pouštění 

 

Cvik se provádí dvoukolově, počítá se součet obou kol. 

 
 
 

 


