
Klíč pro čtení nového kódu vyhodnocení povahového testu 
 
Vzhledem k četným dotazům na význam kódu při hodnocení povahového testu Vám 
přinášíme klíč k jeho významu. 
 
Kód obsahuje sedm číslic před lomítkem a dvě číslice a písmeno za lomítkem 
 
Ideální hodnocení povahy vystihuje bonitační kód 5 555 555/55/P 
 
První číslice je celkové hodnocení povahy psa: 
 
1- Plachý, bázlivý, nervově labilní, není schopen se předvést 
2- Velmi nejistý, bojí se střelby, má strach ze psovoda, nedůvěřivý až bázlivý vůči lidem 
3- Nedůvěřivý vůči lidem, lehce nejistý s náznakem agresivity, citlivý k výstřelu, ale uklidní se 
4- V nepředvídatelných situací reaguje tvrdě, je ostrý, temperamentní, vzruch převládá nad 
útlumem, ale nechá se uklidnit 
5- Vyrovnaný, sebevědomý, jistý, tvrdý, odvážný a ovladatelný 
6- Vyrovnaný, sebevědomý, jistý, dobromyslný, mírně citlivý, ovladatelný 
7- Klidný, vyrovnaný, dobrosrdečný, pomaleji vydrážditelný, méně tvrdý 
8- Flegmatický, nedrážditelný, málo odvážný 
 
Druhá číslice je hodnocení chování u kolíku a reakce na střelbu: 
 
1- silná vzrušivá reakce na výstřel, agresivita vůči cizí osobě 
2- větší vzrušivá reakce na výstřel, těžko se uklidní 
3- reakce na výstřel do vzruchu, uklidní se, mírně nedůvěřivý vůči cizí osobě 
4- mírná reakce na výstřel do vruchu 
5- pes je vůči výstřelu lhostejný, cizí osoby si nevšímá 
6- slabá reakce na střelbu 
7- reakce na střelbu, ale pes se uklidní, mírně uhýbá cizí osobě 
8- silná reakce na střelbu, pes je bázlivý vůči cizí osobě 
9- velmi silná reakce na střelbu, silně bázlivý vůči cizí osobě 
 
Třetí číslice je hodnocení průchodu psa parkurem: 
 
1- pes má problém se změnami, těžko překonává překážky, je citlivý 
2- pes vykazuje větší reakci na změny povrchu, vyhýbá se, je nervózní 
3- pes se má snahu vyhnout ale nakonec vše překoná 
4- pes mírně reaguje na změnu povrchu,překážky, motor 
5- Pes je sebejistý, nevykazuje žádnou reakci 
 
 
Čtvrtá číslice je hodnocení průchodu skupinou osob: 
 
1- pes má problém s cizími osobami, je nervózní, necítí se ve skupině dobře 
2- pes vykazuje větší reakci na osoby, nejistotu 
3- pes se má snahu vyhnout se osobám 
4- pes mírně reaguje na osoby 
5- Pes je sebejistý, nevykazuje žádnou reakci vůči skupině osob 



 
Pátá číslice je hodnocení přivolání do skupiny osob: 
 
1- pes má problém vstoupit do skupiny, ale nakonec vstoupí, je však nejistý 
2- pes jeví reakci na skupinu osob, vstupuje velmi obezřetně, nejistě 
3- pes přibíhá váhavě, mírně reaguje na lidi 
4- Pes přibíhá mírně váhavě 
5- Pes sebejistě bez reakce na lidi přibíhá ke psovodovi 
 
Šestá číslice je hodnocení vloh pro aport (kořist): 
 
1- Nezájem o aport 
2- Uspokojivý zájem o aport 
3- Dobrý zájem o aport 
4- Velmi dobrý zájem o aport 
5- Výrazný zájem o aport 
 
Sedmá číslice je hodnocení vloh pro aport (kořist) s rušivými vlivy: 
 
1- pes ztrací po chvíli zájem o předmět 
2- pes odbíhá, vrací se k psovodovi, ale stále projevuje zájem o předmět. 
3- pes má mírný problém s rušivými vlivy 
4- pes vykazuje zájem o nalezení předmětu 
5- pes vykazuje velmi silný zájem o nalezení předmětu 
 
Číslice a písmeno za lomítkem popisují nepovinnou část B povahového testu. 
 
První číslice je hodnocení přepadu z úkrytu: 
 
5 Výrazná BOT Razantní, přesvědčivý zákrok se silným a pevným zákusem. K utržení psa ze 
zákusu může dojít pouze vlivem velmi silné razance, kdy pes zcela nezvládne správnou 
techniku zákusu. V takovémto případě musí následovat od psa opětovný sebevědomý nástup 
proti útočícímu figurantovi. 
 
4 Velmi dobrá BOT Razantní zákrok se silným pevným zákusem, s mírným zaváháním před 
střetem, mírná nervozita při úderech. K utržení psa ze zákusu může dojít pouze vlivem velmi 
silné razance. V takovémto případě musí následovat od psa opětovný velmi dobrý nástup 
proti útočícímu figurantovi. 
 
3 Dobrá BOT Pes přibrzdí před střetem s figurantem, projevuje nervozitu při úderech, ale 
provede jistý zákus s dobrou razancí, ve kterém setrvá i v průběhu boje a vydrží v něm i po 
nápřazích a úderech. 
 
2 Uspokojivá BOT Výrazné zaváhání a znejistění před střetem s figurantem, kdy však dojde k 
zákusu psa do ochranného rukávu. Pes vykazuje velmi nejisté chování v průběhu boje, 
překusuje, ale nedá se vytlačit a setrvá v zákusu. Po úderu nebo nápřazích pustí, ale znovu 
se zakousne do ochranného rukávu. 
 
1 Neuspokojivá BOT Pes výrazně zaváhá před střetem s figurantem, vyhne se zákusu a při 
tlaku figuranta výrazně váhá nebo se nechá vytlačit. Pokud dojde k zákusu a nápřahům nebo 
úderům, pes pustí a chová se bázlivě. Pes po puštění odchází od figuranta, o kterého nejeví 
zájem, nebo je vůči figurantovi nejistý. Pes vykazuje strach ze psovoda. 



 
Druhá číslice je hodnocení zadržení s protiútokem: 
 
5 Výrazná BOT Razantní, přesvědčivý zákrok se silným a pevným zákusem. K utržení psa ze 
zákusu může dojít pouze vlivem velmi silné razance, kdy pes zcela nezvládne správnou 
techniku zákusu. V takovémto případě musí následovat od psa opětovný sebevědomý nástup 
proti útočícímu figurantovi. 
 
4 Velmi dobrá BOT Razantní zákrok se silným pevným zákusem, s mírným zaváháním před 
střetem, mírná nervozita při úderech. K utržení psa ze zákusu může dojít pouze vlivem velmi 
silné razance. V takovémto případě musí následovat od psa opětovný velmi dobrý nástup 
proti útočícímu figurantovi. 
 
3 Dobrá BOT Pes přibrzdí před střetem s figurantem, projevuje nervozitu při úderech, ale 
provede jistý zákus s dobrou razancí, ve kterém setrvá i v průběhu boje a vydrží v něm i po 
nápřazích a úderech. 
 
2 Uspokojivá BOT Výrazné zaváhání a znejistění před střetem s figurantem, kdy však dojde k 
zákusu psa do ochranného rukávu. Pes vykazuje velmi nejisté chování v průběhu boje, 
překusuje, ale nedá se vytlačit a setrvá v zákusu. Po úderu nebo nápřazích pustí, ale znovu 
se zakousne do ochranného rukávu. 
 
1 Neuspokojivá BOT Pes výrazně zaváhá před střetem s figurantem, vyhne se zákusu a při 
tlaku figuranta výrazně váhá nebo se nechá vytlačit. Pokud dojde k zákusu a nápřahům nebo 
úderům, pes pustí a chová se bázlivě. Pes po puštění odchází od figuranta, o kterého nejeví 
zájem, nebo je vůči figurantovi nejistý. Pes vykazuje strach ze psovoda. 
 
Písmeno je hodnocení pouštění: 
 
P- pouští 
N- nepouští 


