
 

    

Zkušební řád pro canisterapeutické Zkušební řád pro canisterapeutické Zkušební řád pro canisterapeutické Zkušební řád pro canisterapeutické 

zkouškyzkouškyzkouškyzkoušky         
    

Disciplíny CTZDisciplíny CTZDisciplíny CTZDisciplíny CTZ    

1. Reakce na jiné psy, pachy a hluk  

2. Ovladatelnost na vodítku a základní poslušnost (sedni, lehni, vstaň) 

3. Odložení psa na vzdálenost 3 metrů 

4. Aport předmětu dle výběru psovoda 

5. Podání pamlsků z dlaně a špetky z prstů a reakce na doteky cizí osoby (objímání, tahání za 

uši, ocas, nohy) 

6. Vzrušivost psa cizí osobou, ukončení hry a přivolání 

7. Ovladatelnost psa cizí osobou na vodítku 

8. Reakce psa na osobu s francouzskými  holemi a na invalidním vozíku 

9. Chůze na vodítku vedle invalidního vozíku a ochota aktivního kontaktu s cizími lidmi 

10. Podlézání (event. překračování) psa cizí osobou 

 

 

 

 

 

    Všeobecné informaceVšeobecné informaceVšeobecné informaceVšeobecné informace    

- při provádění jednotlivých disciplín je povoleno používat pamlsky jako odměnu až po 

dokončení cviku, nikoli jako pomůcku k vykonání cviku 

- donucení psa k vykonání určité disciplíny je bráno jako hrubá chyba 

- mějte na paměti, že při této zkoušce je na Vás a Vašeho psa pohlíženo jako na tým 

- v polovině zkoušky (po 5 disciplíně) bude přestávka na vyvenčení a občerstvení psů a 

psovodů 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kriteria pro hodnoceníKriteria pro hodnoceníKriteria pro hodnoceníKriteria pro hodnocení    

    

    

1.1.1.1. Reakce na jiné psy, hluk a pachyReakce na jiné psy, hluk a pachyReakce na jiné psy, hluk a pachyReakce na jiné psy, hluk a pachy    

- Dvojice (psovod a pes)  se postaví do řady v odstupech, aby mohla pohodlně projít další dvojice 

a bylo zabráněno event. napadení psů. Jedna dvojice se proplétá stojící řadou a postaví se na 

konec řady. Pokračuje další dvojice. Pokud některý pes projeví částečnou, ale zvladatelnou 

nesnášenlivost je z dalšího posuzování odvolán a je mu přiměřeně sníženo bodové ohodnocení. 

Osvědčení o úspěšném absolvování canisterapeutických zkoušek mu může být omezen na  

samostatné působení při praktickém výkonu Canisterapie 

- Psovod se psem na vodítku stojí v řadě a kolem v bezprostřední blízkosti prochází osoba držící 

látky napuštěné desinfekcí, savem apod. Pes nesmí reagovat na tyto pachy agresivně ani bázlivě.  

Jakákoli takováto reakce bude mít za následek snížené bodové ohodnocení. 

- Při chůzi ve vzdálenosti 3 metrů upustí pomocník plechový tác nebo způsobí jiný odpovídající 

hluk. Čím slabší, tím blíže ke psu. Pes nesmí reagovat na hluk bázlivě ani agresivně. Jakákoli 

takováto reakce bude mít za následek snížené bodové ohodnocení. 

 

2.2.2.2. Ovladatelnost na vodítku a základní poslušnost (sedni, lehniOvladatelnost na vodítku a základní poslušnost (sedni, lehniOvladatelnost na vodítku a základní poslušnost (sedni, lehniOvladatelnost na vodítku a základní poslušnost (sedni, lehni, vstaň, vstaň, vstaň, vstaň))))    

- Pes na vodítku jde vedle nohy přímým směrem. Psovod na pokyn rozhodčího mění směr a 

tempo chůze. Mírné nepřesnosti nejsou hodnoceny ztrátou. Větší odchylky se hodnotí jako 

drobná chyba. Stálý tah a cukání vodítkem je hrubá chyba až anulování cviku 

- Pes stojí na vodítku u levé nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu 

k vykonání povelu „sedni“. Pes na tento povel provede změnu polohy. Opakování povelu se 

považuje za mírnou chybu. Donucení psa k provedení povelu je chybou a dojde ke snížení 

bodového ohodnocení 

- Pes sedí na vodítku u levé nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu 

k vykonání povelu „lehni“. Pes na tento povel provede změnu polohy. Opakování povelu se 

považuje za mírnou chybu. Donucení psa k provedení povelu je chybou a dojde ke snížení 

bodového ohodnocení 

- Pes leží na vodítku u levé nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu 

k vykonání povelu „vstaň“. Pes na tento povel provede změnu polohy. Opakování povelu se 

považuje za mírnou chybu. Donucení psa k provedení povelu je chybou a dojde ke snížení 

bodového ohodnocení 

    

3.3.3.3. Odložení psa na vzdálenost 3 metrůOdložení psa na vzdálenost 3 metrůOdložení psa na vzdálenost 3 metrůOdložení psa na vzdálenost 3 metrů    

- Psovod odchází se psem na vodítku u nohy na vzdálenost 3 metrů.  Provede odložení a vrátí se 

k rozhodčímu. Na pokyn rozhodčího se psovod vrátí ke psovi a společně se psem se vrátí 

k rozhodčímu. Doba odložení je po dobu alespoň 1 minuty. Je na psovodovi, zda odloží psa 

sedícího nebo ležícího. Změna polohy psa při odložení není brána jako závažná chyba. Pokud 

pes opustí místo odložení, bude mu snížena hodnotící známka. 



    

    

    

    

4.4.4.4. Aport předmětu dle výběru psovodaAport předmětu dle výběru psovodaAport předmětu dle výběru psovodaAport předmětu dle výběru psovoda    

- Psovod použije předmět, který má pes rád. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět do 

vzdálenosti alespoň 3 metrů. Vyšle psa pro aport. Pes vyběhne, uchopí, přinese a předá. 

Chybou je nepřinesení předmětu alespoň do vzdálenosti 1 kroku. Nesplnění disciplíny je 

nevyběhnutí, nezájem nebo neuchopení  předmětu. 

    

5.5.5.5. Podání Podání Podání Podání pamlsků zpamlsků zpamlsků zpamlsků z    dlaně a špetky zdlaně a špetky zdlaně a špetky zdlaně a špetky z    prstů a reakce na doteky cizí osoby (objímání, tahání za prstů a reakce na doteky cizí osoby (objímání, tahání za prstů a reakce na doteky cizí osoby (objímání, tahání za prstů a reakce na doteky cizí osoby (objímání, tahání za 

uši, ocas, nohy)uši, ocas, nohy)uši, ocas, nohy)uši, ocas, nohy)    

- Psovod předá zkoušejícímu alespoň 2 pamlsky. Zkoušející nabídne psovi pamlsek dlaně. Poté 

psa obejme, uchopí za uši, nohy, ocas atd. Na závěr zkoušející podá psovi pamlsek z prstů. Pes 

musí brát pamlsky bez ohrožení podávajícího. Případně nemusí mít o pamlsky zájem.  

V případě nezájmu o pamlsky může rozhodčí použít hračku. Agresivita psa vylučuje ze zkoušek. 

Obava  psa je hodnocená jako chyba. 

    

6.6.6.6. Vzrušivost psa cizí osobou, ukončení hry a přivoláníVzrušivost psa cizí osobou, ukončení hry a přivoláníVzrušivost psa cizí osobou, ukončení hry a přivoláníVzrušivost psa cizí osobou, ukončení hry a přivolání    

- Zkoušející psa rozdovádí (např. hračkou). Vyzkouší reakci psa na odebrání hračky cizí osobou. 

Na povel rozhodčího psovod psa uklidní a přivolá povelem. Povel užitý pro uklidnění psa je na 

psovodovi. K opakování povelu se přihlíží v hodnocení. Naprosté neuposlechnutí povelu 

k ukončení hry a přivolání je hodnocené jako hrubá chyba. 

    

7.7.7.7. OvladatelnOvladatelnOvladatelnOvladatelnost psa cizí osobou na vodítkuost psa cizí osobou na vodítkuost psa cizí osobou na vodítkuost psa cizí osobou na vodítku    

- Pes jde na vodítku vedle nohy cizí osoby přímým směrem. Mírné nepřesnosti nejsou 

hodnoceny ztrátou. Větší odchylky se hodnotí jako drobná chyba. Stálý tah a cukání vodítkem 

je hrubá chyba až anulování cviku. Psovod může jít vedle psa z druhé strany a korigovat ho – 

v takovém případě může obdržet pouze 3 body z celkového počtu 5. 

    

8.8.8.8. Reakce na osobu sReakce na osobu sReakce na osobu sReakce na osobu s    francouzskými holemi a na invalidním vozíkufrancouzskými holemi a na invalidním vozíkufrancouzskými holemi a na invalidním vozíkufrancouzskými holemi a na invalidním vozíku    

- Pes je na vodítku u nohy psovoda a jdou směrem k postiženému, který si psa pohladí. Agresivní 

chování a přílišná bázlivost jsou hrubou chybou a můžou vést k vyloučení psa ze zkoušek. 

    

9.9.9.9. Chůze na vodítku vedle invalidního vozíku a ochota aktivního kontaktu sChůze na vodítku vedle invalidního vozíku a ochota aktivního kontaktu sChůze na vodítku vedle invalidního vozíku a ochota aktivního kontaktu sChůze na vodítku vedle invalidního vozíku a ochota aktivního kontaktu s    cizí osoboucizí osoboucizí osoboucizí osobou    

- Pes jde na vodítku u nohy psovoda a z druhé strany je invalidní vozík. Pes se nesmí plést pod 

kolečka, poskakovat a příliš tahat. Hodnotí se ochota psa jít v bezprostřední blízkosti vozíku. 

Pokud je pes ochoten vyskočit předníma nohama na kolena člověka na vozíku a nechá se 

hladit, získá bonusové 3 body za aktivní přístup. 

- Pes je na vodítku a jde do skupinky cizích lidí. Nesmí se cukat, odtahovat od hlazení nebo 

projevit agresivitu.  

    

    

    



    

    

    

    

10.10.10.10. Podlézání  a  překračování  psa cizí osobouPodlézání  a  překračování  psa cizí osobouPodlézání  a  překračování  psa cizí osobouPodlézání  a  překračování  psa cizí osobou    

- Pes je na vodítku. Asistent psa podleze a posléze překročí. Vše v závislosti na velikosti psa. U 

psů jsou psovodi a mohou psa uklidňovat. Hodnotí se klid a ochota psa. Agresivita a 

neumožnění cviku ze strany psa je vylučující.    

 

 

UpozornUpozornUpozornUpozornění: ní: ní: ní: V souladu se zákonem na ochranu zvířat byla členskou schůzí v roce 2010 odsouhlasena 
minimální věková hranice psa / feny pro absolvování canisterapeutické zkoušky, která je 18 měsíců. Což 
znamená, že v den konání zkoušek musí přihlášený pes / fena splňovat požadovaný věk. Jedinci mladší než 
18 měsíců nebudou ke zkouškám připuštěni. 


