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1 CHOVÁNÍ PSA PŘI MĚŘENÍ 
Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa 
buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat přímo psa. Pes musí stát klidně, bez problémů se musí 
nechat změřit. Pokud je pes nervózní, ale ještě zvladatelný, je umožněn ještě jeden pokus na měření. Pokud se ani 
na druhý pokus nenechá změřit, je ukončena část povahového testu a pes je z bonitace vyloučen. 

2 CHOVÁNÍ PSA V KRUHU 
Posuzuje se celkové chování psa v kruhu – při posuzování exteriéru: rozhodčí z exteriéru kontroluje skus, chrup, 
u psů varlata, může hmatem kontrolovat stavbu těla a srst. Pes se chová po celou dobu posuzování klidně, musí 
se nechat bez problémů prohlédnout, nesmí napadat. 

3 ODOLNOST PROTI STŘELBĚ 
Psovod si přepne psa na dlouhé vodítko pořadatele. Se psem, který se bez povelu a ovlivňování pohybuje volně na 
vodítku, odchází určeným směrem. Po přibližně 15 krocích z výchozího bodu zazní ze vzdálenosti cca 30 kroků od 
psa na pokyn rozhodčího 2 výstřely (pistole ráže 6 – 9 mm), cca po 5-ti vteřinách za sebou. 

4 RUŠIVÉ VLIVY VE SKUPINCE OSOB 
Na pokyn rozhodčího vycházejí proti sobě psovod se psem a řada 5 osob, které udržují mezi sebou rozestupy cca 
2 m. V této skupině mají 2 osoby připraveny optické a akustické rušivé vlivy. Míjejí se tak, aby pes šel kolem 
osoby, která ho ovlivňuje rušivým vlivem. Na pokyn rozhodčího se osoby i psovod se psem otočí a provedou druhé 
míjení tak, aby pes prošel kolem osoby, která provádí druhý rušivý vliv. Pes jde po celou dobu volně na vodítku 
a psovod jej nesmí slovně ani mechanicky ovlivňovat.. Rušivé vlivy vylosuje na začátku bonitace rozhodčí z výkonu 
z nejméně 6 připravených možností a jsou v ten den pro všechny bonitované jedince stejné. Může to být např. 
rachotící kanystr či jiná nádoba, rozevření deštníku, rychlá změna polohy osoby, padající předmět apod. 
Osoby provádějící rušivé vlivy si musí počínat tak, aby svou činností neohrozily zdraví psa, své či jiných osob. 

5 SEVŘENÍ SKUPINOU OSOB 
Psovod se zastaví na určeném místě, pes sedí u levé nohy. Na pokyn BK se skupinka 6 osob přemístí do kruhu ve 
vzdálenosti cca 4 m od psovoda. Na další pokyn BK se osoby klidným krokem přibližují a zastaví se až v těsné 
blízkosti psovoda se psem. Po krátké době se osoby otočí a v klidu odchází. Psovod nesmí po celou dobu 
mechanicky ovlivňovat psa. 

6 PŘIVOLÁNÍ ZA SKUPINU OSOB 
Psovod předá určenému pomocníkovi psa upoutaného na dlouhém vodítku (pomocník nesmí psa slovně ani 
mechanicky ovlivňovat) a bez povelu odchází. Projde skupinou 5 osob a na určeném místě za skupinou se zastaví. 
Skupina je ve vzdálenosti cca 20 kroků od psa, osoby v ní stojí nebo se klidným krokem pohybují ve vymezeném 
prostoru o velikosti cca 3x3 m, mezi sebou musí stále udržovat min. 0,5 m mezery a pohybovat se tak, aby psovi 
zakrývali výhled na psovoda. Na pokyn rozhodčího pomocník pouští vodítko a psovod libovolným způsobem 
přivolává psa tak, aby pes co nerychleji a přímou cestou přiběhl. Po přivolání psa jej psovod přepne na krátké 
vodítko. 

7 PRŮCHOD SKUPINKOU OSOB 
Psovod se psem upoutaným na krátkém vodítku prochází volně se pohybující skupinou 5-ti osob tak, aby alespoň 
jednou obešel jednu osobu z pravé a druhou z levé strany (osmička). Poté se psovod se psem zastaví uprostřed 
skupiny, pes si sedá k noze. Určená osoba dojde k psovodovi, podáním ruky se s ním rozloučí a poté psovod se 
psem odchází. Pes se musí chovat klidně, vodítko musí být po celou dobu cviku prověšené. 

8 VLOHY PRO APORT 
Cílem je odhalit přirozené aportovací vlohy, pro provedení smí být použit jakýkoliv předmět psovoda mimo krmivo 
(hračka, aport, pešek). Výběr povelů je věcí psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod vydráždí psa předmětem 
a odhodí jej na vzdálenost nejméně 3 m. Pes nemusí předmět přinést, ale má o něj projevit zájem (vyběhnout 
a uchopit jej). Hodnotí se chuť a zájem o hru s psovodem, ne naučenost aportu. 
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9 CHOVÁNÍ PSA KRÁTKODOBĚ PŘIVÁZANÉHO A PONECHANÉHO O SAMOTĚ 
Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko dlouhé maximálně 2 metry. Psovod nechá uvázaného 
psa a odchází do úkrytu vzdáleného nejméně 20 kroků. Pes může být odložen v jakékoli poloze. Po jedné minutě 
od okamžiku, kdy odešel psovod do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 
sekundách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa psovod se psem. Při setkání s rozhodčím i v době, 
kdy je uvázaný je hodnoceno chování psa. 

10 OCHRANA PSOVODA 
Psovod jde určeným směrem se psem u nohy, pes je připoután na krátkém vodítku. Proti němu postupuje 
pomocník. Na povel rozhodčího se oba zastaví (vzdálenost mezi nimi cca 10 kroků). Psovod může po zastavení 
přidržovat psa za obojek, pes nemusí sedět. Pomocník, který je vybaven rukávem a obuškem, slovně napadne 
psovoda a výhružnými pohyby se snaží upoutat pozornost psa. Na pokyn rozhodčího provede pomocník napadení 
psovoda, při kterém naznačuje údery a hlasitě křičí. Při útoku psovod stojí na místě a vypouští psa na délku 
vodítka. Psovod se sám aktivně nebrání a likvidování útoku pomocníka ponechává na psu, nedochází k přímému 
kontaktu psa s pomocníkem. Slovní povzbuzování psa během zákroku je povoleno. Pomocník může na pokyn 
rozhodčího napadení opakovat. 
Tabulka hodnocení jednotlivých částí povahového testu je součástí Bonitační karty jedince. U každého bodu je 
provedeno hodnocení (A,B,C,D), případně doplněné vysvětlující poznámkou. 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ POVAHY 
A Standardní povaha: pevná, vyrovnaná povaha. Standardní reakce v 70% testu 
B Přípustná povaha s odchylkou k flegmatičnosti, oslabená ostrost, příliš klidný v 50% testu pes 

projevuje přípustné odchylky (nedůvěřivost, posun k flegmatičnosti) 
C Přípustná povaha s odchylkou k plachosti, nervozitě, málo sebedůvěry. V 80 a více % testu projevuje 

pes přípustné odchylky od standardu (nedůvěřivost, nejistota, posun k flegmatičnosti) 
D Nepřípustná povaha – agresivní, nervózní, bázlivý, bojí se střelby (panická reakce) nebo naopak 

zcela flegmatický (vylučující z chovu) 
Pokud projevuje při v průběhu povinné části přílišnou bázlivost (útěk, nezvladatelná panika),či agresivitu 
k lidem – je z bonitace vyloučen. V průběhu jednotlivých částí PT není hodnocena přesnost provádění 
cviků, ale reakce psa v daných situacích. 


