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9    POVAHOVÝ TEST (PT) 

1 CHOVÁNÍ PSA PŘI MĚŘENÍ  
Pes stojí na pevné (např. 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 vstoupit na podložku sám a 
klidně a bez problémů se musí nechat dostatečně objektivně změřit. Pokud je pes nervózní, ale ještě zvladatelný, 
jsou mu umožněny ještě dva pokusy na změření. Pokud se ani na třetí pokus nenechá změřit, je ukončen 
povahový test a pes dále v bonitaci nepokračuje. 

2 CHOVÁNÍ PSA V KRUHU 
Posuzuje se celkové chování psa po celou dobu posuzování exteriéru: kontroluje se skus, chrup, délka ocasu, 
u psů varlata, rozhodčí případně člen bonitační komise může taktéž hmatem kontrolovat stavbu těla a srst. Pes se 
chová po celou dobu posuzování klidně, musí se nechat bez problémů prohlédnout, nesmí napadat. 

3 ODOLNOST PŘI STŘELBĚ 
Psovod upoutá psa na dlouhé vodítko pořadatele. Se psem, který se bez povelu a ovlivňování pohybuje volně na 
vodítku, odchází určeným směrem. Na pokyn rozhodčího padnou ze vzdálenosti cca 30 kroků od psa 2 výstřely 
(pistole ráže 6 – 9 mm), cca po 5-ti vteřinách za sebou. 

4 HRA S PSOVODEM 
Cílem je odhalit přirozené kořistnické vlohy, pro provedení smí být použit jakýkoliv předmět nebo hračka psovoda,  
mimo krmivo (hračka, míček, pešek apod. – dále jen „předmět“). Pes je upoután na dlouhém vodítku, konec 
vodítka je volně na zemi. Psovod si se psem hraje, motivuje ho na předmět a současně ho může hlasem 
povzbuzovat. Po krátké hře pouští psovod předmět, uchopí konec vodítka a umožní psu si „kořist“ odnést. Na 
pokyn rozhodčího pak psovi předmět odebere. Hodnotí se chuť a zájem o hru, nikoliv naučenost povelu. 

5 RUŠIVÉ VLIVY VE SKUPINCE OSOB 
Na pokyn rozhodčího vycházejí proti sobě psovod se psem a řada 5 osob, které udržují mezi sebou rozestupy cca 
1,5 m. V této skupině mají 2 osoby připraveny 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 na prověšeném 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, cyklista, houkačka, dětský kočárek, vlající igelit, nafukovací 
hračka apod. Osoby provádějící rušivé vlivy si musí počínat tak, aby svou činností neohrozily zdraví psa, své či 
jiných osob. 

6 PŘIVOLÁNÍ PSA DO SKUPINY OSOB 
Psovod předá určenému pomocníkovi psa upoutaného na dlouhém vodítku (pomocník nesmí psa slovně ani 
mechanicky ovlivňovat) a bez povelu odchází. Projde do skupiny 5 osob a uprostřed se zastaví. Pomocníci stojí 
rovnoměrně rozmístěni v kruhu o průměru cca 2 m, skupina je ve vzdálenosti min. 10 metrů od psa. 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. Psovod může na přivolání použít 
libovolný povel a před povelem použít oslovení psa, pes může u psovoda zaujmout jakoukoliv pozici. 

7 SEVŘENÍ SKUPINOU OSOB 
Navazuje na předchozí bod č. 6, psovod zůstává ve středu skupinky osob, pes je upoutaný na krátkém 
vodítku a sedí u levé nohy. Osoby stojí zády do kruhu, na pokyn rozhodčího vychází klidným krokem, po 
cca 4 krocích se otočí a rychlým krokem se přibližují do středu kruhu. Zastaví se v těsné blízkosti 
psovoda se psem, ale z jejich strany nedochází k přímému kontaktu. Po krátké době se osoby otočí a v 
klidu odchází. Psovod nesmí po celou dobu mechanicky ovlivňovat psa. 

8 PONECHÁNÍ PSA U KOLÍKU 
Psovod uváže psa na vodítko cca 3m a odchází do úkrytu. Z jiné strany, než je úkryt psovoda, přichází 
rozhodčí z výkonu klidnou přirozenou chůzí a nese předmět velikosti sešitu. Zhruba na hranici vymezené 
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délkou vodítka pak přibližně z výšky pasu upustí předmět na zem. Po krátké pauze se v klidu pro 
předmět sehne a odchází. 

HODNOCENÍ POVAHOVÉHO TESTU 
V průběhu PT není hodnocena přesnost provádění cviků, ale reakce psa v daných situacích. Výsledek 
povahového testu SPLNIL nebo NESPLNIL se zapisuje do bonitační karty a je součástí bonitačního 
kódu.  


