
SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH 

TŘÍD VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII ČKS  

OSTATNÍ SPORTY - OBEDIENCE 
 

 

Zadávání výkonnostních tříd psovodům splňuje tyto účely :  

- zvýšit zájem o zkouškovou činnost se psy, 

- vyhodnotit a ocenit sportovní úspěchy jednotlivých psovodů.  

 
Dělí se na : 
 

 A. Zadávání výkonnostních tříd mládeži 

 B. Zadávání výkonnostních tříd dospělým. 

 C. Propůjčení titulu "Mistr sportu".  
 

 

A.  ZADÁVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD MLÁDEŽI 
 

1.  Všeobecné podmínky:  

a) členství v ČKS, prostřednictvím klubu speciálního výcviku - Klub 

Obedience CZ, z.s. 

b) podmínky pro zadávání je nutno splnit do věku 18ti let psovoda - 

žadatele; (rok, ve kterém bylo dosaženo 18, se započítává celý), 

c) zařazení do výkonnostních tříd má trvalou platnost,  

d) psovodům jsou udělovány odznaky "Mladý vzorný výcvikář" a jsou 

dokladovány osvědčením,  

e) výkonnostní třídy (dále jen „VT“) nemusí být zadávány postupově (od 

nejnižší k nejvyšší) a při zadání vyšší VT již nelze žádat o nižší, či 

opětovně stejnou VT, 

f) pro splnění podmínek vycvičenosti psů se uznávají zkoušky dle 

příslušného zkušebního řádu bez ohledu na dobu splnění.  

 

2.  Uplatnění nároku:  

a) Žádost o přiznání VT musí být podána nejpozději do konce roku 

následujícího po roce, ve kterém žadatel dovrší 18 let 

b) Žádost se podává na příslušném formuláři, který je ke stažení na 

webových stránkách ČKS, resp. Klubu Obedience CZ z.s..  

c) Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost výboru Klubu Obedience CZ.  

d) K žádosti přiloží kopie potvrzení s výsledky absolvovaných akcí. 

 

 

 



3.  Stupně VT mládeže a podmínky jejich dosažení:  

 III. Výkonnostní třída mládeže - Bronzový odznak  

2x start se splněným limitem zkoušky (OB1, OB2 nebo OB3) na MR mládeže a 

juniorů (se stejným psem nebo na 2 různých Mistrovstvích)  

 plus 

1x start se splněným limitem (z OB1-OB3) na M ČR všech plemen   

 II. Výkonnostní třída mládeže - Stříbrný odznak  

2x start na MR mládeže a juniorů ve třídách OB1 na výborně nebo OB2 a OB3 

na velmi dobře (se stejným psem nebo min. na 2 různých Mistrovstvích)  

 plus 

1x start se splněným limitem (z OB1-OB3) na M ČR všech plemen   

 I. Výkonnostní třída mládeže - Zlatý odznak  

2x start na MR mládeže a juniorů ve třídách OB2 na výborně nebo OB3 na 

velmi dobře (se stejným psem nebo min. na 2 různých Mistrovstvích)   

 plus 

1x start se splněným limitem (z OB1-OB3) na M ČR všech plemen   

 

B.  ZADÁVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD DOSPĚLÝM 
 

1.  Všeobecné podmínky:  

a) členství v ČKS prostřednictvím klubu speciálního výcviku - Klub 

Obedience CZ, z.s.,  

b) zařazení do výkonnostních tříd (dále jen „VT“) má trvalou platnost,  

c) psovodům jsou udělovány odznaky "Vzorný výcvikář" a jsou 

dokladovány osvědčením,  

d) výkonnostní třídy nemusí být zadávány postupově, (od nejnižší k 

nejvyšší), při zadání vyšší VT nelze žádat o nižší, či opětovně o stejnou 

VT,  

e) pro splnění podmínek vycvičenosti psů se uznávají zkoušky dle 

příslušného zkušebního řádu bez ohledu na dobu splnění.  

 

2.  Uplatnění nároku:  

a) Žádost se podává na příslušném formuláři, který je ke stažení na 

webových stránkách ČKS, resp. Klubu Obedience CZ z.s...  

b) Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost výboru Klubu Obedience CZ.  

c) K žádosti přiloží kopie potvrzení s výsledky absolvovaných akcí. 



3.  Stupně VT a podmínky jejich dosažení:  

 

 III. Výkonnostní třída - Bronzový odznak  
 

Složení minimálně 10 zkoušek obedience se splněným limitem ve třídách OB1, 

OB2 nebo OB3, a to nejméně se dvěma různými psy, a zároveň splnění jedné 

z následujících podmínek: 
 

a) 3x start se splněným zkouškovým limitem (OB1-3)  se dvěma různými psy na 

M ČR všech plemen nebo na Národním mistrovství všech plemen jiného státu  

     nebo  
b) start se dvěma různými psy na MS FCI  

 nebo  

c) 3x start na MS plemene se dvěma různými psy se splněným zkouškovým 

limitem  (OB1-3)   

 

 II. Výkonnostní třída - Stříbrný odznak  
 

Složení minimálně 20 zkoušek obedience se splněným limitem ve třídách OB2 

nebo OB3 (z toho min. 5x na V) nejméně se dvěma různými psy, a zároveň 

splnění jedné z následujících podmínek: 
 

a) 3x start na M ČR všech plemen nebo na Národním mistrovství všech plemen 

jiného státu se dvěma různými psy, a to ve třídách OB2 nebo OB3 minimálně na 

VD 

 nebo  
b) 2x start se dvěma různými psy na MS FCI  

 nebo  

c) 3x start na MS plemene se dvěma různými psy se splněným zkouškovým 

limitem v OB2 nebo OB3  

 

 I. Výkonnostní třída - Zlatý odznak  
 

Složení minimálně 20 zkoušek obedience ve třídě OB3  se dvěma různými psy 

(z toho min. 10x na V), a zároveň splnění jedné z následujících podmínek: 

 

a) 3x start na M ČR všech plemen nebo na Národním mistrovství všech plemen 

jiného státu se dvěma různými psy, a to ve třídě OB3 na V  

     nebo  

b) 3x start se dvěma různými psy na MS FCI a z toho min. 2x splněn limit 

zkoušky 

 nebo  

c) 4x start na MS plemene se dvěma různými psy se splněním limitu ve třídě 

OB3 



     nebo 

d) 2x Mistr ČR (vždy s limitem v OB3) z Mistrovství ČR, 

 nebo 

e) účast ve finále MS FCI 

 

 

C.  PROPŮJČENÍ TITULU "MISTR SPORTU"  

Podmínky pro udělení titulu (Obedience): 

a) psovod je nositelem I. VT v Obedience 

b) občanská bezúhonnost, 

c) trvalé dodržování sportovní etiky. 

 

Výsledky opravňující k návrhu na propůjčení titulu (stačí jedno kriterium) 

- obedience: 

a) získání 3 titulů „Mistr ČR“  

b) medailové umístění v soutěži jednotlivců (kvalifikace nebo finále) na MS FCI 

– všech plemen (OB3)   

c) trojnásobné medailové umístění v obedience (OB3) na MS plemene (za 

podmínky splnění limitu zkoušky) 

(v individuálním případě je možná kombinace výše uvedených kriterií) 

 

Schváleno P ČKS dne... s účinností od 1.5.2017 


