
BEARDED COLLIE WORKING TESTY 

PRACOVNÍ ZKOUŠKY PRO BEARDED COLLIE 

Řád schválený britskými kluby Bearded Collie Club a the Southern Counties Bearded 
Collie Club 

 
1. Tyto zkoušky jsou určeny pouze pro členy Klubu chovatelů Bearded collií, případně členy 

zahraničních klubů zabývajících se chovem Bearded collií.  
2. Zkoušky nejsou určeny pro pořádání závodů. Pro úspěšné sloţení zkoušky je potřeba získat 

aspoň 80% bodů v kaţdém cviku. 
3. Zkoušky se můţe zúčastnit jakýkoliv pes člena klubu, ale diplomy a medaile jsou udělovány 

pouze Bearded colliím (s PP nebo bez PP). Kaţdá Bearded collie, která zkoušku úspěšně 
sloţí, obrţí od klubu diplom podepsaný rozhodčím a zástupcem klubu. Bearded collie, která 
úspěšně sloţí senior test, získá od klubu medaili.  

4. Diplomy jsou udělovány na konci zkoušek. Pomocníci jsou zodpovědní za vyplnění všech 
údajů a zasílají výsledky osobě klubem pověřené ke zpracování a evidenci výsledků, která je 
uveřejní v dalším vydání klubového zpravodaje či v ročence. 

5. Junior, Intermediate a Senior test se musí konat na venkovním prostranství. 
6. Psi, kteří bez provokace útočí na lidi nebo ostatní psy, budou diskvalifikováni. Účastníci 

zkoušek jsou zodpovědní za to, ţe své psy budou mít pod kontrolou. 
7. Háravé feny nesmí během posuzování ostatních psů vstoupit na cvičební plochu. Majitel 

háravé feny oznámí tuto skutečnost rozhodčímu a ten ji posoudí aţ po skončení posuzování 
ostatních psů. 

8. Členové klubu mohou navrhnout rozhodčí, ale jejich delegace musí být schválena výborem 
klubu. 

9. Rozhodčí by měl mít nejméně dva pomocníky (stewardy). 
10. Jakékoliv sporné situace, které vyvstanou během zkoušek a vyţadují okamţité řešení, budou 

rozhodnuty hlasováním komise, která se skládá z rozhodčích, pomocníků a přítomných členů 
výboru, kteří zkoušku pořádají. Jejich rozhodnutí je konečné. 

11. Pes můţe skládat vyšší zkoušku pouze po sloţení předcházejícího stupně. 
 
PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ ZKOUŠEK 
Tyto pracovní zkoušky byly zavedeny proto, aby mohl klub ocenit dobře vychované bearded collie 
s typickou povahou. Jednotlivé cviky jsou navrţeny tak, aby měly praktický význam. Z tohoto důvodu 
nejsou povely navíc ani povzbuzování (není-li stanoveno jinak) penalizovány, pokud nejsou pouţívány 
nadměrně a svědčí o nedostatečné kontrole nad psem.  
Pamlsky nebo hračky nesmí být pouţity jako odměna nebo motivace.  
Dle standardu by Bearded collie měla být pozorný, činorodý, sebejistý a aktivní pes a rozhodčí má 
právo penalizovat ustrašeného, neochotně pracujícího psa. Rozhodčí také můţe vyloučit psa, který se 
zdá být během zkoušky příliš vystresovaný.  
Přesnost a preciznost poţadovaná u obedience není nezbytnou podmínkou úspěšného sloţení 
zkoušky. Bearded collie by měla být pozorná a vnímavá, proto soustavné opoţďování, odbíhání nebo 
patrné opoţděné reakce na povel jsou chybou, zatímco drobné chyby jako např. křivé předsednutí 
nejsou důleţité. 
  
První stupeň zkoušky (Primary Test) byl vymyšlen tak, aby zkouška byla velmi jednoduchá a 
motivovala tak co nejvíce členů k jejímu absolvování.  
 
První dva stupně zkoušek (Primary a Junior Test) by měly být posuzovány především z pohledu 
vztahu a souhry psovoda se psem, obzvláště při cvicích ovladatelnosti na vodítku. 
Velký důraz je ve všech stupních kladen na to, aby se pes nechal prohlédnout od neznámého člověka. 
Některé dospělé bearded collie jsou k cizím lidem běţně rezervované, coţ je nutné rozlišit 
od nervozity, která musí být penalizována.  
 
 
 
První stupeň zkoušky (Primary test) 
 

1. Zkouška reakce psa na cizí osobu. Pes sedí na prověšeném vodítku vedle psovoda. Měl by 
se nechat prohmatat cizí osobou bez známek nervozity nebo agresivity. Změna polohy psa by 
neměla být penalizována, na rozdíl od příliš bouřlivě radostné reakce či couvání ze strachu. 



Pokus o pokousání má za následek vyloučení ze zkoušky. 
maximum 20 bodů; min. 16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

2. Chůze psa na prověšeném vodítku vedle psovoda, pes se zastaví a čeká, kdykoliv zastaví 
psovod. Psovod v průběhu cviku mění směr a rychlost chůze. Během cviku působí na psa 
rušivé podněty, psovod bude například zastaven cizím člověkem, který s ním bude mluvit, 
bude muset projít okolo jiného psa vedeného na vodítku nebo tleskající skupinky lidí. Pes by 
neměl být těmito rušivými vlivy příliš rozptýlen. 
Pokud pes štěká, psovod by ho měl být schopen ihned uklidnit. Tento cvik má ukázat, zda se 
pes sám přizpůsobí rychlosti a směru psovoda bez tahání na vodítku. 
maximum 20 bodů; min.16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

3. Přivolání. Pes můţe být drţen za obojek, zatímco psovod odchází na určitou vzdálnost. Kdyţ 
je pes přivolán, měl by běţet bez váhání přímo k psovodovi a nechat se připoutat na vodítko. 
Pohyb psovoda směrem k psovi bude penalizován. 
maximum 20 bodů; min. 16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

4. Chůze psa na prověšeném vodítku v dosahu a zemi poloţeného jídla. Pes by ho měl na 
příkaz psovoda ignorovat. 
maximum 20 bodů; min. 16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

5. Odloţení přivázaného psa po dobu jedné minuty. Povely navíc jsou povoleny. Pes můţe být 
uvázán ke kolíku nebo jinému vhodnému předmětu a psovod odchází do vzdálenosti 
minimálně 12 kroků. Pes by neměl panikařit, snaţit se z úvazu vyprostit či vytrvale štěkat. 
maximum 20 bodů; min. 16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

 
 

Druhý stupeň zkoušky (Junior Test) 
 

1. Prohlídka stojícího psa na prověšeném vodítku. Psovod můţe psa přidrţovat tak, jako ve 
výstavním kruhu. Pes by měl během prohlídky rozhodčím zůstat stát. 
maximum 15 bodů; min.12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

2. Ovladatelnost psa na vodítku, která by měla zahrnovat změny směru a rychlosti chůze. 
Očekává se, ţe se pes posadí, pokud psovod zastaví. Pes můţe být rozptylován stejnými 
podněty jako u bodu 2 předcházejícího stupně zkoušky. 
maximum 15 bodů; min.12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

3. Přivolání. Pes můţe být přidrţen pomocníkem nebo ponechán v odloţení. Poté, co psa 
psovod přivolá, měl by pes přijít přímo k psovodovi a sednout si před něj. Ţádné jiné 
zakončení není poţadováno. 
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

4. Odloţení po dobu jedné minuty. Povely navíc jsou povoleny. Psovod zůstává v dohledu psa, 
psovod si můţe zvolit polohu, ve které psa ponechá. Změna polohy psa bude mírně 
penalizována, ale pohyb z místa, kde byl pes odloţen, znamená diskvalifikaci. 
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

5. Přinášení předmětu psovoda. Během odhazování předmětu můţe psovod psa přidrţet, poté 
by měl pes běţet přímo pro předmět a přinést ho bez upuštění do rukou psovoda. Psovod 
můţe psa povzbuzovat, jak uzná za vhodné. 
maximum 25 bodů; min. 20 pro úspěšné sloţení zkoušky 

6. Skok vysoký – 30 cm, bez vodítka. Psovod můţe překonat překáţku společně se psem. 
Pokud pes odmítne překonat překáţku, je se ztrátou 2 bodů povolen další pokus. Během 
tohoto cviku nesmí mít pes na sobě stahovací obojek. 
maximum 15 bodů; min.12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

 
Třetí stupeň zkoušky (Intermediate Test) 
 

1. Ovladatelnost. Po krátké ovladatelnosti na vodítku následuje mnohem delší část 
ovladatelnosti bez vodítka. Pozice psa vůči psovodovi musí být stálá, pes musí být přiměřeně 
blízko, ale nesmí omezovat psovodův pohyb. Jsou vyţadovány změny směru a rychlosti 
chůze, pes si musí sednout pokaţdé, kdyţ psovod zastaví. Pes můţe být rozptylován stejnými 
podněty jako u bodu 2 předcházejícího stupně zkoušky. 
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky  

2. Odloţení po dobu tří minut. Další povely nejsou povoleny. Psovod zůstává v dohledu psa, 
psovod si můţe zvolit polohu, ve které psa ponechá. Změna polohy psa bude mírně 



penalizována, ale pohyb z místa, kde byl pes odloţen, znamená diskvalifikaci. 
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

3. Za pokračujícího pohybu psovoda je pes přivolán k noze z pozice sedni nebo lehni.  
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

4. Přivolání se zastavením. Psovod zanechá psa odloţeného, přivolá ho a povelem ho zastaví 
poté, co pes ujde část vzdálenosti k psovodovi. Pak se psovod vrátí a přiřadí k psovi. Protoţe 
tento cvik můţe psovi zachránit ţivot, musí pes poslechnout ihned na první povel. 
maximum 10 bodů; min. 8 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

5. Skok vysoký – 60 cm. Během tohoto cviku nesmí mít pes na sobě stahovací obojek. Psovod 
můţe běţet k překáţce spolu se psem, aby ho povzbudil, ale nesmí překročit úroveň překáţky 
dřív, neţ ji pes překoná. Psovod musí prokázat přiměřenou kontrolu nad psem poté, co pes 
překoná překáţku. Pokud pes odmítne překáţku překonat nebo ji oběhne, jsou povoleny další 
pokusy se ztrátou dvou bodů za kaţdý pokus. 
maximum 10 bodů; min. 6 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

6. Aport činky psovoda. Je poţadováno, aby pes šel přímo k čince, uchopil ji a přinesl přímo 
k psovodovi, aniţ by ji upustil. Pes s činkou předsedne před psovoda, který jí psovi odebere 
na pokyn stewarda. Pohyb psovoda směrem k psovi bude penalizován. 
maximum 10 bodů; min. 8 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

7. Prohlídka stojícího psa rozhodčím. Pes je na prověšeném vodítku a je poţadováno, aby stál 
klidně, zatímco je prohlíţen rozhodčím. Psovod stojí ve vzdálenosti minimálně krok od psa. 
maximum 10 bodů; min. 8 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

8. Cvik dle výběru psovoda: 
a) Hledání ztraceného předmětu. Psovod za chůze nepozorovaně upustí viditelný 

předmět (jiný neţ činku). Ze vzdálenosti minimálně 15 kroků je pes vyslán zpět, aby 
našel a přinesl předmět psovodovi do ruky. 

b) Vyhledávání. Organizátor poskytne přibliţně 7,5 cm dlouhá dřívka nebo kusy 
zahradní hadice. Čtyři tyto předměty budou rozhodčím předem poskytnuty 
psovodovi k napachování. Tyto předměty umístí pomocník do vyznačené plochy 
velké zhruba 11 x11 metrů tak, aby pes ani psovod neviděli, kam jsou předměty 
umisťovány. Pes musí najít a přinést psovodovi jeden ze čtyř předmětů. Psovod se 
můţe pohybovat kolem vyznačené plochy, ale nesmí vstoupit dovnitř. Pro kaţdého 
psa musí být pouţita jiná plocha. Časový limit je tři minuty. Předměty nesmí být 
psovi dány před započetím zkoušky nebo znovu pouţity. 

maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 
 
 
Čtvrtý stupeň zkoušky (Senior Test) 
 

1. Ovladatelnost psa u nohy bez vodítka za rychlé, normální i pomalé chůze. V určitý okamţik 
psovod psa za pochodu odloţí (ve stoje, v sedě nebo v leţe). Psovod pokračuje v chůzi podle 
pokynů stewarda, dokud nedojde zpět k psovi. Psovod prochází se psem skupinkou lidí se 
psy, lidé tleskají a pokřikují, pes musí zůstat u nohy psovoda. Nadbytečné povely psovoda 
nebo štěkání psa budou penalizovány. Případné další rušivé podněty (neobvyklé předměty 
nebo jídlo ponechané na zemi) mohou být pouţity podle uváţení rozhodčího.  
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

2. Odloţení vleţe po dobu pěti minut s psovodem v úkrytu. Další povey nejsou povoleny. Změna 
polohy psa bude mírně penalizována, ale pohyb z místa, kde byl pes odloţen, znamená 
diskvalifikaci. 
maximum 10 bodů; min. 8 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

3. Cvik dle výběru psovoda: 
a. Hledání ztraceného předmětu. Psovod za chůze na povel stewarda nepozorovaně 

upustí předmět poskytnutý rozhodčím. Ze vzdálenosti minimálně 30 kroků je pes 
vyslán zpět, aby našel a přinesl předmět psovodovi. Časový limit jsou tři minuty. 

b. Vyhledávání. K vyhledávání bude vyznačena plocha přibliţně 11 x 11 metrů. Předmět 
bude rozhodčím předem poskytnut psovodovi k napachování. Poté ho pomocník 
umístí do vyznačené oblasti, tak aby ho pes ani psovod neviděli. Pes musí najít 
předmět a přinést ho psovodovi. Psovod se můţe pohybovat kolem vyznačené 
plochy, ale nesmí vstoupit dovnitř. Pro kaţdého psa musí být pouţita jiná plocha. 
Časový limit je tři minuty. Předmět nesmí být psovi dán před započetím zkoušky. 



U obou cviků by předmět poskytnutý rozhodčím neměl být menší neţ krabička od zápalek, 
měl by mít nenápadnou barvu a nesmí být vyroben z materiálu, který by mohl psovi způsobit 
zranění. 
maximum 15 bodů; min. 12 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

4. Prohlídka stojícího psa rozhodčím. Pes je bez vodítka, další povely nejsou povoleny. Psovod 
stojí ve vzdálenosti minimálně metr od psa. 
maximum 20 bodů; min. 16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

5. Skok daleký – 150 cm.  
maximum 10 bodů; min. 8 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 

6. Skok vysoký – 75 cm.  
maximum 10 bodů; min. 8 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 
U cviků 5 a 6 můţe psovod běţet k překáţce spolu se psem, aby ho povzbudil, ale nesmí 
překročit úroveň překáţky dřív, neţ ji pes překoná. Psovod musí prokázat přiměřenou kontrolu 
nad psem poté, co pes překoná překáţku. Pokud pes odmítne překáţku překonat nebo ji 
oběhne, jsou povoleny další pokusy se ztrátou dvou bodů za kaţdý pokus. 
Během těchto cviků nesmí mít pes na sobě stahovací obojek. 

7. Psovod vyšle psa na vzdálenost minimálně 25 metrů k bodu označenému psovodovými věcmi 
a vedle nich si pes lehne. Psovod dojde ke svým věcem, vezme si je a odchází. Nakonec psa 
přivolá za pochodu k noze. 
maximum 20 bodů; min. 16 bodů pro úspěšné sloţení zkoušky 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


