ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ
seznam požadovaných cviků + komentář k provádění některých cviků

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ - ZPU I.
I. Základní část

max.
body

1. Přivolání - volba ze 2 variant:
a) s předsednutím před psovoda
10
b) za pohybu k noze psovoda
2. Ovladatelnost bez vodítka
10
3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka)
10
4. Štěkání (vsedě 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
10
psovodem)
8. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu)
10
9. Volitelný cvik - volba ze 2 variant:
a) hlídání předmětu psovoda
20
b) stopa - vlastní, 100m dlouhá, 1x lom v pravém úhlu, 2 předměty
II. Cviky skupinové a speciální
max.
Počet psů ve skupině 3-5, složení skupiny určuje vedoucí zkoušek.
body
1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka)
10
2. Sedni - lehni - vstaň (bez vodítka ve skupině)
10
3. Odložení za pochodu vleže
10
4. Chůze po nepříjemném terénu (na vodítku)
10
5. Lhostejnost k nárazovému zvuku
10

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ NĚKTERÝCH CVIKŮ ZKOUŠKY ZPU I.

4. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů)
Povel: "Štěkej" - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem
ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u levé nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel
"Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat. Reakce na povel musí být
okamžitá ( do 3 sek. ), změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či
změna polohy jsou chybou. Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. APORT VOLNÝ (10 bodů)
Povely : "Aport" - ukázání pravou rukou do směny odhozeného aportu,
"Pusť", "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani
pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.). Neupoutaný pes sedí při odhazování
předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí
předmět, a to na vzdálenost min. 10 kroků. Na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes
musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se
vrátit k psovodovi, kde s aportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a
předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.
Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost
menší než 3 kroky, není cvik splněn.

6. SKOK VYSOKÝ (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázáni pravou rukou k překážce, "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na
levé stehno.
Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 50 cm
50 cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm
Překážka se překonává pouze jedním směrem.
Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s
povelem "Vpřed" přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na
další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat
bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

7. SKOK ŠPLHEM (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázání pravou rukou k překážce, "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na
levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY.
Překážka se překonává pouze jedním směrem. Provedení je stejné jako u cviku č.6. skok
vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po
šikmých stěnách šplhat.

8. ODLOŽENÍ (10 bodů)
Povely: "Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu, "Zůstaň" mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň", na pokyn rozhodčího se
ukryje v připraveném úkrytu (jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně). U psa
nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět, během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa
v poslušnosti, opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více
než 3 metry je cvik anulován (změna polohy však znamená pouze bodovou ztrátu), při

nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod po předchozí dohodě s
rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa, rozhodčí však
zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

9. VOLITELNÝ CVIK (20 bodů)
a) Hlídání : Povel : "Hlídej".
Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa
ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek.
Psovod odchází vedle od psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník (mohou být
i dva)
nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět.
Pak se
pokusí psu předmět odebrat, pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým
chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího
psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od
něj utéct. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit
a dále jej hlídat až do
příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího opakovat, změna
polohy v průběhu cviku není chybou.
b) Stopa : Povely : "Stopa" - ukázání rukou na zem, kde vede stopa, "Hledej".
Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, 1x lomená v pravém úhlu, jsou na ni položeny 2
předměty (první na 1. úseku (asi v jeho polovině), druhý stopu ukončuje. Předměty na stopě
mohou mít plochu max. 100cm (10cm x 10 cm). Způsoby označení předmětů
(zalehnutí, zasednutí, zastaveni, aportování nebo zvedání) oznámí psovod rozhodčímu při
hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda.
Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za
předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu.
Stopa nesmí být starší než 15 min., limit pro její vypracování je 10 min.
Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10, max. však 15 m.
KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZPU PRO CVIKY SKUPINOVÉ A
SPECIÁLNÍ
O velikosti a složení skupiny rozhoduje výhradně rozhodčí.

1. OVLADATELNOST VE SKUPINĚ (10 bodů) (bez vodítka)
2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ VE SKUPINĚ (10 bodů) (bez vodítka)
3. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině (10 bodů)
Povely : "K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno, "Lehni" - mávnutí levou rukou
nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu, "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno.
Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy
svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "Lehni" odloží své psy a pokračují v chůzi
asi dalších 20 kroků, kde se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí čelem ke psům. Na další
pokyn se každý vrátí ke svému psovi, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn
rozhodčího posadí. Pes musí ulehnou ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.
Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat
psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

4. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU ve skupině (10 bodů)
Psovodi postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavuji se jednotlivě na pokyn
rozhodčího.

5. LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU (10 bodů)
Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes můře běžně setkávat.
Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě, naopak jako vhodné je možno doporučit
např. bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá
hudba
apod.
Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující.
Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů
v průběhu zkoušky. Celá skupina nastoupí na určené místo, psi jsou na prověšeném vodítku
a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a
případně
ho
několikrát
zopakuje.
Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit, psi by měli klidně bez strachu
stát, neměli by se lekat.

.

