Pes dobrý spoluobčan
— Stříbrné 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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Stříbrné ocenění
Cíl
Toto cvičení si klade za cíl navázat na znalosti získané cvičením na bronzové ocenění a dochází v něm k zvýšení úrovně obtížnosti. Cvičení ke stříbrnému ocenění je založeno na praktickém výcviku dovedností psa a zavádí
nové pojmy jako kontrolovaný pozdrav, chůze po silnici a kontrolní cvičení při
nástupu a jízdě v autě, tedy cvičení na důležité situace každodenního života.
Stříbrné ocenění má za cíl poskytnout majiteli psa dobrou znalost porozumění a výcviku jeho psího společníka.

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 bronzový certifikát. Psovodi musí pro- kázat, 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.

Zkouška
Psi se mohou zkoušet jednotlivě nebo ve skupinách a po úspěšném absolvování všech částí zkoušky obdrží bronzový certifikát „Pes dobrý spoluobčan“.
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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:
•
•
•

Stříbrné ocenění (tento dokument)
Psí kodex
Brožurka „Zodpovědnost a péče“
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Popis cvičení
Cvičení 1 - Hra se psem
Cílem tohoto cvičení je prokázat, že si pes dokáže hrát se svým psovodem.
Hra přidává další rozměr do života a může být použita pro výcvik i zábavu.
Psovod by si měl po pokynu začít hrát se psem. Hra by měla být po celou
dobu pod kontrolou psovoda a pokud se při ní používají předměty, měly by
být psem snadno uchopitelné.
Poznámka: Hra by měla být zvolena vhodně pro tento test a neměla by zahrnovat prvky připomínající boj. Formální aportování není považováno za
vhodnou hru. Doporučuje se, aby s tímto cvičením začal zkoušející.

Cvičení 2 - Procházka po cestě
Cílem tohoto cvičení je otestovat schopnost psa chodit na vodítku a pod
kontrolou na veřejných pozemních komunikacích. Toto cvičení by mělo být
prováděno na vhodném venkovním místě a občasné těsné vede- ní 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. 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 3 - Návrat k psovodovi
Cílem tohoto cvičení je aby pes zůstal ovladatelný bez vodítka. Zatímco
se psovod vzdálí, pes se k němu opětovně vrátí, když dostane pokyn. Psovod
odpojí vodítko, opustí psa a odejde od něj asi deset kroků, pak se k němu
otočí a psa zavolá k sobě. Po návratu by se pes měl zastavit v blízkosti psovoda,
v libovolné poloze a psovod ho opětovně připne.
Poznámka: Pes by se měl vrátit až na pokyn, ale menší psí předvídatelnost je
akceptovatelná.
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Cvičení 4 - Odložení na dobu dvou minut
Cílem tohoto cvičení je, že pes zůstane na místě po doby dvou minut,
zatímco je psovod od něj vzdálen. 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 dvou minut.
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 5 - Pes v autě
Cílem tohoto cvičení je, aby se psovod naučil dostat psa dovnitř a ven
z vozidla a pes zůstal pod kontrolou. Pes by měl zůstat v průběhu tohoto
cvičení klidný, uvolněný a pod kontrolou. Pes by měl být bez tahání přiveden
na vodítku k vozidlu a tam čekat zatímco psovod otevírá dveře vozidla. Pes
by se neměl pokoušet dostat dovnitř dokud nedostane pokyn, ale pak by měl
ochotně nastoupit a v klidu nechat zavřít dveře. Psovod, zkoušející a je-li to
nutné i řidič pak nastoupí do vozidla. Nastartuje se auto a provede se krátká
jízda, aby mohl zkoušející posoudit vliv jízdy na psa, který by po celou dobu
měl zůstat klidný, uvolněný a pod kontrolou. Pes po zastavení a otevření dveří
dostane pokyn k vystoupení. Pes musí počkat dokud psovod nezavřete dveře
a pak s ním klidně odejít.
Poznámka: Pouze fyzicky schopní psi by měli být vyzváni ke skoku do a z vozidla. Doporučuje se aby i při testovací jízdě byli psi ve vozidle správně zabezpečeni. Nicméně by pes neměl být penalizován, pokud psovod nepoužívá
v autě příslušné doporučené bezpečnostní pomůcky pro cestování se psem.

Cvičení 6 - Udržení pozornosti
Cílem tohoto cvičení je aby psovod udržel kontrolu nad psem, když se
v okolí nachází prvky, které mohou psa rozptylovat. Psovod by měl psa na
vodítku provést skupinou lidí, kteří mají u sebe psy opatřené vodítkem. Jakmile dostane pokyn, uvolní psa z vodítka a dá mu příkaz „zůstaň“. Pak odejde
a nebo odběhne několik metrů od psa a přivolá ho k sobě. Pes by měl bez
prodlení přiběhnout k psovodovi.
Poznámka: Psi s divokou povahou se tohoto cvičení neúčastní, nebo se cvičení
nebude provádět ve skupině.
— Stříbrné ocenění —
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Cvičení 7 - Kontrolované uvítání
Cílem tohoto cvičení je prokázat, že pes nebude při pozdravu vyskakovat.
Pokud k tomu dojde, psovod musí být schopen pokynem donutit psa aby
přestal. Zkoušející se uvítá se psem, například ve dveřích do domu. Pes, který
nebude na zkoušejícího vyskakovat, zkoušku úspěšně splní.
Poznámka: Zkoušející by neměl podněcovat psa ke skákání. Pes s nezvladatelným temperamentem tímto testem neprojde.

Cvičení 8 - Chování psa k jídlu
Cílem tohoto cvičení je naučit psa dobrým mravům pokud jde o potraviny, které nejsou určeny pro něho. Jídlo by mělo být umístěno nebo konzumováno v blízkosti psa, který je na volném vodítku. Pes by neměl nepřiměřeně
reagovat na toto pokušení, tj. neměl by o potraviny žebrat nebo je krást.
Poznámka: zkoušející by měl být přesvědčen, že pes byl vzat dostatečně blízko, aby si uvědomoval jejich přítomnost.

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 psí potřeby, nemoci, odpovědnost z vlastnictví, další povinnosti, děti, štěkání,
psi v stojí- cích a jedoucích vozidlech. Otázky by neměly být formulovány
dvojznačným způsobem a je-li to nezbytné, zkoušející by měl přeformulovat
stejnou otázku, aby majitel mohl jasně odpovědět.
Poznámka: Psovod musí správně zodpovědět šest z osmi otázek z první a druhé sekce brožurky „Zodpovědnost a péče“.
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