
8. POVAHOVÝ TEST 
 
 
8.1. POVINNÁ ČÁST 
 
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. Pokud projevuje 
přílišnou bázlivost či agresivitu, je z bonitace vyloučen. 
 
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. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, je z povahového testu 
vyloučen. 
 
4.  Vlohy pro aport   
Cílem je odhalit přirozené aportovací vlohy, pro provedení smí být použit jakýkoliv předmět psovoda 
mimo krmivo (hračka, aport, pešek). Pes je stále upoutaný na dlouhém vodítku, psovod nemusí 
vodítko držet. 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 musí o něj projevit zájem 
(vyběhnout a uchopit jej). Hodnotí se chuť a zájem o hru s psovodem, ne naučenost aportu 
 
5. 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 
 
6. 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 nebo 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 neohrozili zdraví psa, svoji či jiných 
osob. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, napadne osobu/osoby - je z bonitace 
vyloučen.  

 
 7. 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. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, je z povahového testu 
vyloučen. 
 
8. 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. Pokud projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, napadne osobu/osoby - 
je z bonitace vyloučen.  
 
 
8.2. NEPOVINNÁ ČÁST 
 
9. Přepad ze zástěny (max. 45+5) 
Pomocník je ukryt v zástěně. Psovod jde se psem u levé nohy (může ho přidržovat za obojek) směrem 
k úkrytu pomocníka. Přibližně 5m od zástěny provede pomocník na pokyn rozhodčího (bez 
předchozího dráždění psa) útok na psovoda a psa, při kterém naznačuje údery obuškem. Pes musí 
ihned, jistě a energickým zákusem do ochranného rukávu útok zmařit. Psovod může psa povzbuzovat. 
Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit 
a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze. 
 
10. Hladké zadržení (max. 45+5) 
Po provedení přepadu ze zástěny odvádí psovod psa do vzdálenosti asi 25m od pomocníka a na 
pokyn rozhodčího pouští psa na hladké zadržení. (hladké zadržení je zadržení, kdy pomocník utíká 
směrem od psa). Psovod běží ihned za psem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho 
musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Na další pokyn 
rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze. 
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