Pes dobrý spoluobčan
— Zlaté ocenění —
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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 programu 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 patronátem našeho klubu. Výjimkou je zkouška Štěněcí základy, ke které je potřeba aby se štěně zúčastnilo minimálně čtyř víkendových výukových setkání.
Vzhledem k tomu, že tato setkání nemůžeme v současné době pořádat, nemůžeme ani toto ocenění udělovat.
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Zlaté ocenění
Cíl
Pes dobrý spoluobčan - Zlaté ocenění je nejvyšší úrovní tohoto programu.
Staví na dovednosti získané ve cvičeních pro stříbrné ocenění a rozvíjí další
nácvik dovedností psa a psovoda. Cvičení ke zlatému ocenění je založeno na
praktickém výcviku dovedností psa a zavádí nové pojmy jako pobyt v izolaci,
zastavení psa a odeslání psa do pelechu, tedy cvičení na důležité situace každodenního života.
Zlaté ocenění má za cíl poskytnout majiteli psa hlubší znalosti a pochopení jejich psího společníka. Psi kterým je uděleno Zlaté ocenění by měli dosáhnout požadovaných standardů ve všech cvičeních a měli by být důstojným
reprezentantem tohoto nejvyššího standardu programu Pes dobrý spoluobčan.
Pokud je to možné je vhodnější, aby některé cviky byly testovány v interiérech
a jiné venku.

Způsobilost
Tuto zkoušku můžou absolvovat všichni psi (s průkazem původu nebo
bez) a neexistuje žádný věkový limit. Těchto testů se mohou zúčastnit pouze
psi, kterým již byl udělen stříbrný certifikát. Psovodi musí prokázat, že mají
prostředky na úklid až poté, co jejich pes a že má správné identifikace. 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 vychovaní 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
provedeny opravdu důkladně. Důraz musí být také kladen na schopnost psovoda psa správně vést, pečovat o něj a být za něj zodpovědný.
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Zkouška
Psi se mohou zkoušet jednotlivě nebo ve skupinách a po úspěšném absolvování všech částí zkoušky obdrží bronzový certifikát „Pes dobrý spoluobčan“.
Zkoušející hodnotí každou jednotlivou část zkoušky (test) výrokem „Prospěl“,
nebo „Není připraven“. Certifikát může dostat jen ten pes, který ve všech dílčích 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:
•
•
•

Zlaté ocenění (tento dokument)
Psí kodex
Brožurka „Zodpovědnost a péče“
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Popis cvičení
Cvičení 1 - Procházka po cestě
Cílem tohoto cvičení je otestovat schopnost psa chodit na vodítku na veřejné
komunikaci vedle psovoda a psovoda naučit určit správnou rychlosti chůze. Toto
cvičení by mělo být prováděno na vhodném venkovním místě a občasné těsné
vedení je přípustné. Psovod a pes by měl jít po chodníku, udělat otočku, pak se
zastavit u kraje chodníku. Pes musí zůstat klidný a ovladatelný. Po zkontrolování
provozu, by měli přejít na druhou stranu, zabočit a pokračovat v chůzi, takže dojde
k několika změnám tempa od normálního k pomalému nebo rychlému tempu.
Psovod a pes se vrátí přes silnici až k výchozímu bodu cvičení. V průběhu tohoto
cvičení by se měl simulovat opravdový provoz, tedy mělo by kolem projet auto,
kolo, po chodníku by měli chodit lidé, jezdit invalidní vozíky, dětské kočárky atd.
Poznámka: otočka na chodníku pouze testuje schopnost psa změnit směr.

Cvičení 2 - Návrat k psovodovi za chůze
Předmětem tohoto cvičení je naučit získat psa pod kontrolu během chůze.
Pes je bez vodítka, psovod od něj odchází a ne méně než po 10 krocích jej
přivolá zpět a to bez zpomalení či zastavení. Pes by měl dohnat psovoda a pokračovat vedle něj v chůzi přibližně dalších 10 kroků.
Poznámka: pes se má volně pohybovat po psovodově boku, ale pod kontrolou.

Cvičení 3 - Volná procházka vedle psovoda
Cílem tohoto cvičení je aby se pes naučil držet v blízkosti psovoda po jeho
boku, což může být potřebné například na procházce v parku. Je to test kontroly při chůzi se psem bez vodítka vedle svého psovoda a to asi na délce 40
kroků. Během chůze se provedou dvě změny směru a na jednom místě trasy
se bude pohybovat jiný psovod se psem na vodítku. Na pokyn zkoušejícího
psovod připne psa k vodítku a dokončí trasu.
Poznámka: Provedou se dvě změny směru, doprava a doleva.

Cvičení 4 - Odložení psa
Cílem tohoto cvičení je, že pes zůstane sedět na místě, zatímco se psovod vzdálí na dvě minuty a to jak na dohled, tak z dohledu psa. Toto cvičení
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probíhá bez vodítka a na začátku dostane pes příkaz k sednutí, nebo lehnutí.
V průběhu zkoušky bude psovod požádán, aby odešel z dohledu psa na dobu
přibližně půl minuty. Psovod se bude pohybovat přibližně deset kroků od psa.
Poznámka: Toto cvičení je test, zda pes zůstane v jednom místě a bez změny
polohy.

Cvičení 5 - Odeslání psa do pelechu
Cílem tohoto cvičení je prokázat poslušnost psa. Psovod si může přinést
psí pelech, deku, nebo část oděvu. Psovod by měl umístit pelech na místo stanovené zkoušejícím. Psovod bude se psem stát asi deset kroků od pelechu. Na
pokyn psovod odešle psa do pelechu, kde pes zůstane dokud není zkoušející
přesvědčen, že pes nechápe tento pokyn jako trest.
Poznámka: Pes není odeslán do pelechu na hanbu. V případě, že je to možné
mělo by toto cvičení probíhat v interiéru. Pelech by měl být pro psa vhodný
a nesmí se do něj umísťovat hračky a nebo potraviny.

Cvičení 6 - Zastavení psa
Předmětem tohoto cvičení je naučit psovoda zastavit v nouzové situaci
psa na dálku. Pes bude bez vodítka a psovod od něj bude ve vzdálenosti větší
než 10 kroků. Na pokyn dá psovod psovi příkaz k zastavení a to v libovolné
poloze.
Poznámka: Pes by měl být v pohybu a očekává se, že zareaguje okamžitě na
povel k zastavení. Ale pokud se pohybuje v rychle, bude mu poskytnuta k zastavení přiměřená doba.

Cvičení 7 - Chování psa v izolaci
Předmětem tohoto cvičení je naučit psa, aby zůstal spokojený i když zůstane sám v izolaci. Během této doby by pes by neměl jevit známky rozrušení, stresu nebo defenzivy. Psovod by měl upevnit psa k přibližně dva metry
dlouhému vodítku a pak odejít z jeho dohledu na doby dvou až pěti minut.
Pes může být také umístěn v místnosti, za předpokladu, že je možné psa v ní
pozorovat. Zkoušející by si měl vybrat vhodná místa pro provádění této činnosti. Současně může být testován libovolný počet psů, pokud jsou izolováni
na různých místech. Pes se v průběhu testu může pohybovat, neměl by však
kňučet, výt, nebo ničit věci v jeho okolí.
— Zlaté ocenění —
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Poznámka: Psi by měli být testováni na jejich uvolněné chování v izolaci bez
dohledu psovoda. Není to cvičení odložení. Jedná se o praktickou zkoušku a ne
stimulaci např. pomocí deky, hračky nebo jídla. Tyto pomůcky by se neměly
během testu používat.

Cvičení 8 - Přístup psa ke krmení
Cílem tohoto cvičení je naučit psa, aby ke krmení přistupoval řádným
způsobem. Psovod nabídne psovi jídlo buď rukou, nebo v misce. Pes musí
čekat na povolení k jídlu. Po tří až pětisekundové pauze dostane psovod pokyn
aby povolil psovi jíst.
Poznámka: Pes by neměl jíst, dokud k tomu nedostane svolení, pokud se však
o to snaží, může mu to psovod povelem zakázat a i v tomto případě může být
ohodnocen „Prospěl“.

Cvičení 9 - Vyšetření psa
Cílem tohoto cvičení je prokázat, že pes umožní kontrolu svého těla někomu cizímu, tak jak by to prováděl veterinární lékař. Pes na vodítku bude
muset absolvovat kontrolu úst, zubů, krku, očí, uší a nohou zatímco stojí, sedí
či leží, podle toho jak je potřeba. Je tolerováno mírné uhýbání, jinak by pes
měl umožnit kontrolu bez obav.
Poznámka: Je povinností zkoušejících zajistit, aby se tohoto cvičení účastnili
pouze vhodní psi.

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
- ostatní povinnosti, děti, štěkání, psi a stojící vozidla, jízda ve vozidle, zdraví, odčervení, chování v přírodě, ztráta kontroly, kousání a psychologie učení. Otázky by neměly být formulovány dvoj- značným způsobem a je-li to
nezbytné, zkoušející by měl přeformulovat stejnou otázku, aby majitel mohl
jasně odpovědět.
Poznámka: Psovod musí správně zodpovědět osm z deseti otázek z druhé
a třetí sekce brožurky „Zodpovědnost a péče“.
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