
Přehled změn ve zkušebním řádu FCI Obedience od 2021 

 Všeobecná pravidla 

• Třída 1: druhý povel je jen  -1 bod ve všech cvicích, pokud u cviku není uvedeno jinak. 

• Třída 1: doporučuje se, aby pes během provádění cviků měl na sobě obojek. 

• Všechny třídy: při provádění všech skupinových cviků pes musí mít obojek. 

• Antiparazitní obojky jsou povoleny mít současně s normálními obojky. 

• Je na národní organizaci rozhodnout, kdy pes  

o může přestoupit do vyšší třídy; minimálně by měla být požadována 1x výborná 

o musí přestoupit do vyšší třídy 

o se může případně vrátit do třídy nižší. 

• Kovová činka vyřazena, cvik ve třídě 2 Skok přes překážku a aport kovové činky nahrazen cvikem, který bude 

přípravou pro třídu 3: Vyslání okolo kuželu, zastavení a skok přes překážku.  

• Obíhací kužel (cvik Vysílání okolo kuželu) je ve všech třídách nahrazen buď skupinou 3-6 kuželů vysokých 40-50cm 

postavených v průměru 70-80cm nebo velikostně odpovídajícím barelem. 

• Ve všech cvicích musí být psovodem dán zvukový povel. Pouze posunkový povel je vždy chybou. U některých cviků 

je povolen zvukový i posunkový povel, ale musí být vydány oba současně. Pokud je povolen i posunkový povel, je 

toto zmíněno v popisu daného cviku. Zvukový povel nesmí být nahrazen posunkovým povelem.  

• U směrových cviků, u kterých je uveden dotek psa  (a ukázání směru na výchozím bodě), vede k nesplnění cviku. 

Nicméně je povolen jeden „hand – touch“ (do dlaně). Musí se však dotknout pes psovoda, nikoli psovod psa. Nesmí 

to působit jako ukázání směrů 

 Třída 1 

EX 1.1  Odložení vsedě ve skupině, psovodi v dohledu.  

Vzdálenost je 15m. Ve starých pravidlech bylo 25m. 

EX 1.2  Chůze 

 Změna koeficientu na 4 (dříve 3) 

EX 1.3  Odkládání za chůze (stůj/sedni/lehni)  

Nový cvik, který nahrazuje původní cviky 1.3 a 1.5. Pozice určí rozhodčí pro celý soutěžní den. Může být 

rovněž losováno přes začátkem soutěže/třídy. 

Druhý povel pro polohu (stůj/sedni/lehni) vede k nesplnění cviku. Pokud je zaujata špatná poloha, ale 

zastavení a další fáze jsou perfektní, může být uděleno 6 bodů, ale ne více.  

Za řeč těla (pomoc tělem) může být strženo 1-5 bodů, v závislosti na intenzitě a trvání. (dříve: -3-5) 

EX 1.4  Přivolání  

 Změna koeficientu na 4 (dříve: 3) 

EX 1.5  Zrušen a nahrazen vložením jedné z pozic stůj/sedni/lehni za chůze v rámci cviku 1.3. 

EX 1.6 Vysílání do boxu a položení  

-> 1.5  Vydání druhého povelu -1 bod (pouze u třídy 1) – dříve: -2. Cvik není splněn, pokud je pro zastavení nebo 

položení vydán třetí povel.  

EX 1.8  Ovladatelnost na dálku.  

-> 1.6  Změna koeficientu na 4 (dříve: 3) 

Pokud pes nesplní/vynechá 2 polohy ze čtyřech, nemůže být uděleno více, jak 5 bodů. (Dříve: pokud pes neudělal 2 

ze 4, cvik nebyl splněn).   

EX 1.7  Cvik aport změněn na Skok přes překážku & aport.  Jako bývalý cvik 2.9, ale s dřevěnou činkou.  



EX 1.8  Vysílání okolo skupiny kuželů / barelu 

Změna koeficientu na 4 (dříve: 3) 

 Třída 2 

EX 2.1  Odložení ve skupině vleže po dobu 2 minut, psovodi v úkrytu  

 Změna koeficientu na 3 (dříve 2) 

EX 2.2  Chůze, trvání cca 1,5 - 2 minuty 

 Změna koeficientu na 4 (dříve: 3) 

EX 2.3  Beze změn. 

EX 2.4  Přivolání se zastavením 

Změna koeficientu na 4 (dříve: 3) 

Zvukové povely (všechny). S hlasovým povelem je u zastavení povoleno vydat současně i posunkový povel 

(dříve: hlasový nebo posunkový povel pro zastavení)  

EX 2.5  Beze změn 

EX 2.6  Beze změn 

EX 2.7  Pachové rozlišování  

 Změna koeficientu na 3 (dříve: 4) 

EX 2.8  Beze změn  

EX 2.9  Cvik Skok přes překážku a aport kovové činky zrušen a nahrazen novým cvikem, který je přípravou pro tř. 3: 

Vyslání okolo skupiny kuželů / barelu, zastavení a skok přes překážku, koef.4  

EX 2.10 Beze změn 

 Třída 3 

EX 3.1  Beze změn  &   EX 3.2  Beze změn  

EX 3.3 Chůze a &   EX 3.4  odkládání za chůze stůj/sedni/lehni – nově spojené  

Chůze (beze změn, avšak koeficient nově 4)  

Cviky 3.3 a 3.4 jsou nicméně hodnoceny samostatně. 

EX 3.5  Přivolání 

Dvě pozice ze tří (stůj/sedni/lehni). Které pozice a jejich pořadí určuje rozhodčí. Zvukové povely jsou povinné. 

U zastavení jsou  povoleny současně i posunkové povely.  

EX 3.6   Box  

 Žádné zásadní změny v provádění cviku. Změny v pokynech pro posuzování vedoucí k větší shovívavosti.  

EX 3.7  Směrový aport 

Zrušen kruh, zrušen kužel/marker. Změna: ve vzdálenosti 10m od výchozího bodu a od středové činky 

vedena imaginární linie mezi dvěma markery/kužely (dobře viditelnými pro psovoda). Pes je zastavován po 

překonání 10m linie (tj. vyslán min.10m). Poté je psovodovi sděleno, kterou činku bude pes sbírat. Možné 

všechny tři, tedy i tu prostřední.  

EX 3.8  Vyslání okolo skupiny kuželů / barelu, zastavení (stůj/sedni/lehni), aport a skok přes překážku 

Kužel je nahrazen skupinou 3-6 kuželů, vysokých 40-50cm a rozestavěných do průměru 70-80cm  nebo 

průměrem odpovídajícím barelem.  

Výchozí bod je 5-7m před překážkami (vzdálenost na psovodovi), aporty se pokládají 6m od překážek. Max. 

Výška skoku je 60cm.  

EX 3.9  Beze změn 

EX 3.10 Beze změn 
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