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Úvod

Od roku 1992 je v Anglii udělován titul „Pes dobrý spoluobčan“ psovi, 
který se svým pánem úspěšně absolvoval příslušný test. Systém je otevřen pro 
všechny psy bez ohledu na věk nebo plemeno. Cílem programu je podporovat 
u vlastníků psů zodpovědnost, následně posílit vztahy mezi člověkem a psem 
a upozornit lidské společenství na výhody spojené s vlastnictvím psa.

Tento program může být také zajímavý pro majitele psů, kteří by se rádi se 
svým psem pustili do nějaké aktivity, ale výstavy nebo sport je nelákají.

V roce 2008 mělo v Anglii složenu bronzovou zkoušku tohoto programu 
více jak 80.000 psů a jejich majitelů. V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním 
Irsku existuje asi 1600 organizací ve kterých se můžete přihlásit k výcviku na 
tyto zkoušky. Anglický Kennel Club je od roku 2000 garantem tohoto progra-
mu a každý rok zadává výroční ceny nejlepším školícím střediskům.

K dispozici jsou čtyři úrovně této zkoušky:

• Štěněcí základy - štěňata, základní školení dovednosti a socializace
• Bronzová úroveň - psi, základní výcvik
• Stříbrná úroveň - psi, kteří mají úspěšně složenou zkoušku v bronzové 

úrovni výcviku
• Zlatá úroveň - nejvyšší úroveň programu „Pes dobrý spoluobčan“

Vzhledem k tomu, že v České republice toto ocenění ČMKU nezadává 
a  specializovaná školící střediska pro tyto zkoušky také neexistují, rozhodli 
jsme se umožnit případným zájemcům alespoň složit tyto zkoušky pod pa-
tronátem našeho klubu. Výjimkou je zkouška Štěněcí základy, ke které je po-
třeba aby se štěně zúčastnilo minimálně čtyř víkendových výukových setkání. 
Vzhledem k tomu, že tato setkání nemůžeme v současné době pořádat, nemů-
žeme ani toto ocenění udělovat.
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Bronzové ocenění

Cíl
Toto cvičení si klade za cíl naučit psa správně se chovat a chodit na vodít-

ku, na povel zůstat v příslušné poloze nebo postoji, umožnit svému majiteli 
ho očisti, upravit a zkontrolovat. Pes také musí umět zůstat na povel stát, sedět 
nebo ležet na obou stranách a na zádech a to vše na vodítku.

Bronzové ocenění má za cíl poskytnout majiteli psa základní znalosti o po-
rozumění a výcviku jeho psího společníka.

Způsobilost
Tuto zkoušku můžou absolvovat všichni psi (s  průkazem původu nebo 

bez) a  neexistuje žádný věkový limit. Osvědčení o  úspěšném absolvování 
zkoušky „Štěněcí základy“ není podmínkou. Majitelé musí prokázat, že mají 
prostředky na úklid po svém psovi a pes má řádnou identifikační známku. 
Pes by měl mít napsané jméno s adresou majitele na obojku, nebo na štítku či 
v pouzdře připojeném na obojku.

Standardní požadavky
Zkouška není závodem nebo soutěží, ale zkoušející musí být přesvědčen, 

že psi jsou této ceny hodni. Zkoušející by měl také mít na paměti, že tento 
systém by měl produkovat šťastné, spokojené psy, kteří jsou dobře vychova-
ní a pod kontrolou svých pánů, kteří plně pochopili svou odpovědnost vůči 
svému psovi. Certifikát bude udělen, pokud bylo tohoto standardu dosaženo.

Jakékoliv neřízené poskakování, štěkání, vrčení nebo nepřijatelné chování 
během zkoušky ukazuje na potřebu dalšího výcviku, než může být tento titul 
udělen. 

Aby zkouška nepostrádala smysluplnosti, musí být veškeré její části pro-
vedeny opravdu důkladně. Důraz musí být také kladen na schopnost psovoda 
psa správně vést, pečovat o něj a být za něj zodpovědný.

Zkouška
Psi se mohou zkoušet jednotlivě nebo ve skupinách a po úspěšném absol-

vování všech částí zkoušky obdrží bronzový certifikát „Pes dobrý spoluobčan“. 
Zkoušející hodnotí každou jednotlivou část zkoušky (test) výrokem „Prospěl“, 
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nebo „Není připraven“. Certifikát může dostat jen ten pes, který ve všech díl-
čích testech prospěl a to v rámci jedné zkoušky.

Klub / organizace která pořádá tyto testy je zodpovědná za jmenování 
zkoušejícího a průběh testů, které jsou vedeny podle požadovaných norem. 
Zároveň musí poskytnout účastníkům testu příslušné podklady k  těmto 
zkouškám.

Podklady
Literatura kterou je potřeba prostudovat na začátku každého kurzu:

• Bronzové ocenění (tento dokument)
• Psí kodex
• Brožurka „Zodpovědnost a péče“
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Popis cvičení

Cvičení 1 - Čistota a identifikace
Každý majitel musí prokázat, že má k dispozici prostředky pro odklizení 

případných psích výkalů, pes musí být opatřen obojkem a identifikační znám-
kou. Majiteli by mělo být připomenuto, že musí odstranit všechna znečištění 
způsobená jeho psem a musí mít s sebou prostředky na úklid. Dále je velmi 
vhodné mít spolu s identifikační známkou, která je požadována ze zákona, mít 
psa opatřeného jménem a adresou majitele. Také je potřeba majitele upozornit 
na to, že uklízení po psech je na veřejných prostranstvích také vyžadováno zá-
konem. Upozorněte majitele, že i když je pes opatřen mikročipem, může být 
majitel pokutován, pokud psovi chybí identifikační známka.

Cvičení 2 - obojek a vodítko
Cílem tohoto cvičení je, aby se psovod naučil jak nasadit a sundat obojek 

a jak správně vést psa na vodítku. Je důležité, aby obojek i vodítko byly vhodné 
pro daný typ psa a psovoda.

Cvičení 3 - Chůze na vodítku
Cílem tohoto cvičení je naučit psa chodit na vodítku bez rozptylování. 

Psovod by měl se psem ujít nejméně 30 kroků a během chůze by měl provést 
několik odbočení aby prokázal, že pes je na vodítku dobře ovladatelný a bez 
tahání dozadu či dopředu.

Poznámka: Pes by měl jít na vodítku dostatečně volně, ale občasné „těsné“ 
vedení nemusí nutně vést ke klasifikace „Není připraven“. Psovi je povoleno 
chodit po jedné straně psovoda.

Cvičení 4 - Poslušnost u dveří / brány
Cílem tohoto cvičení je naučit psa správně procházet dveřmi (nebo brá-

nou), pod kontrolou a na vodítku. Pes by neměl být při průchodu dveřmi 
tažen ani sám táhnout. Po přivedení psa ke dveřím by měl pes v klidu počkat, 
než psovod dveře otevře a pak klidně projít. Po průchodu by si měl na pokyn 
psovoda sednout a  zůstat tak po dobu než psovod zavře dveře, nebo zajistí 
bránu.
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Cvičení 5 - Kontrolovaná procházka mezi lidmi a psy
Pes by měl zůstat pod kontrolou psovoda při chůzi mezi náhodně se pohy-

bujícími lidmi a psy. Psovod by měl ujít minimálně 30 kroků a trasa by měla 
zahrnovat několik zatáček. Cílem je prokázat, že to lze absolvovat bez nějakých 
nepříjemností nebo tahání psem dozadu či dopředu. Na konci trasy by měl 
pes klidně čekat vedle svého pána, zatímco ten bude hovořit se zkoušejícím, 
nebo jinou určenou osobou a to po dobu zhruba jedné minuty. Pes může stát, 
nebo sedět.

Cvičení 6 - Odložení na dobu jedné minuty.
Cílem tohoto cvičení je naučit psa zůstat na místě, zatímco psovod se 

vzdálí na dobu jedné minuty. Psovod by měl zůstat v dohledu psa. Psovod má 
psa na vodítku v jakékoliv pozici, pes stojí, sedí nebo leží. Na pokyn upustí 
vodítko, odejde od psa a bude se pohybovat ve vzdálenosti pěti kroků od něj 
po dobu jedné minuty.

Poznámka: Tímto cvičením se zjistí, jestli pes zůstane na místě a beze změny 
polohy. Pes musí zůstat v poloze ve které ho psovod opustil.

Cvičení 7 - Úprava psa
Cílem tohoto cvičení je vyzkoušet schopnosti majitele, zda zvládne zá-

kladní úpravy psa bez toho, aby mu pes nějak vzdoroval. Majitel by měl před-
vést úpravy, které se provádějí na psovi jejich plemene a měly by zahrnovat 
všechny části psího těla. Majitelé si příslušné nástroje musí přinést s sebou.

Poznámka: V případě známek agresivity či nervozity v průběhu úpravy psa 
bude výkon klasifikován jako „Není připraven“. Pro malé psy je povoleno, aby 
se upravovali na stole.

Cvičení 8 - Vyšetření psa
Cílem tohoto cvičení je prokázat, že pes umožní kontrolu svého těla ma-

jitelem. Toto cvičení se provádí na vodítku. Zkoušející majiteli ukáže, jak pro-
vádět kontrolu jednotlivých částí těla psa. Pes musí zvládat kontrolu úst, zubů 
krku, očí, uší, břicha, ocasu a nohou. Při kontrole pes stojí, sedí či leží, podle 
toho, co je požadováno. Pes by měl snést kontrole bez jakýchkoliv obav, při-
pouští se mírné uhýbání.
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Poznámka: Toto je nejdůležitější cvičení a bude vyžadována značná péče, 
odborné znalosti a  trpělivost ze strany instruktora. Průměrný nový vlastník 
může toto cvičení považovat za těžké a frustrující.

Cvičení 9 - Návrat k handlerovi
Cílem tohoto cvičení je naučit psa k návratu na psovodovo zavolání. Pso-

vod uvolní psa z vodítka a pře- směruje jeho pozornost například k hračce. 
Pak se vzdálí zhruba na deset kroků od psa. Pes by měl na zavolání přiběhnout 
k psovodovi a zastavit se v jeho blízkosti v jakékoliv poloze.

Cvičení 10 - Zodpovědnost a péče
Cílem tohoto cvičení je prověřit znalosti psovoda na konkrétní témata 

vztahující se k vlastnictví psa. Zkoušející by měl vytvářet otázky založené na 
textech příslušných sekcí brožurky „Zodpovědnost a péče“. Témata zahrnují 
psí potřeby, nemoci a odpovědnost z vlastnictví. Otázky by neměly být for-
mulovány dvoj- značným způsobem a je-li to nezbytné, zkoušející by měl pře-
formulovat stejnou otázku, aby majitel mohl jasně odpovědět.

Poznámka: Psovod musí správně zodpovědět tři ze šesti otázek z první sekce 
brožurky „Zodpovědnost a péče“.






