
Obedience bude mít od 1. 1. 2016 nová pravidla. 

Od příštího roku vejde v platnost nový mezinárodní zkušební řád obedience. Přinese také několik 

změn i nových cviků. Předně došlo ke sloučení dvou (OB1 & OB2 a OB3) doposud platných 

samostatných zkušebních řádů FCI do jednoho dokumentu, logicky postaveného dle obtížnosti od 

OB1 přes OB2 až po OB3. 

Před pár dny FCI definitivně schválilo znění nového mezinárodního zkušebního řádu obedience, a tak 

se můžeme těšit, že se oficiální verze brzy objeví v českém překladu. Obecně došlo především 

k bodovému sjednocení u všech soutěžních tříd na maximum 320 bodů. Aby se nemusely nesmyslně 

navyšovat koeficienty obtížnosti, byl do třídy OB1 přidán jedenáctý cvik. Objevuje se také nová 

pomůcka - vysoký kužel, který se objevuje nově v OB1 a po té spolu s novou laťkovou překážkou ve 

velmi obtížné kombinaci v OB3. Malé kužely, které byly původně body, označující místo pro vyslání 

psa, byly nahrazeny nizoučkými vytyčovacími metami, tzv. markery a nebo odstraněny úplně. 

Poněkud pro diváky nudná odložení ve třídě OB3, trvající 2+4 minuty, byla sloučena v jeden zejména 

pro psy náročný blok dvou cviků, v rámci kterého jsou ve dvou částech hodnocena odložení 

samostatně. 

Pro nedočkavce přinášíme základní přehled změn oproti řádu stávajícímu; podrobné změny a později 

českou verzi naleznete na klubových stránkách www.obedience.cz: 

Třída OB1 

1. Odložení ve skupině - zkrácena doba ze dvou na jednu minutu a změna pozice - vsedě. 

2. Chůze - beze změn 

3. Odložení do stoje za pochodu - zde je významná změna v možnosti získání minimálního 

počtu bodů při nezaujetí správné polohy - pokud ovšem bude cvik ve všech ostatních 

aspektech zcela perfektní. 

4. Přivolání - beze změn 

5. Odložení za pochodu do sedu bylo nahrazeno možností psovodovy volby, zda psa odloží do 

sedu nebo do lehu. O zvolené podobě odložení musí předem informovat stewarda a 

rozhodčího. 

6. Vyslání do boxu - u tohoto cviku dochází k významnému posunu, neboť psovod musí jasně 

dopředu sdělit, zda pes po dosažení boxu zalehne sám a nebo bude psovodem zastaven a 

poté položen.  

7. Aport - beze změn 

8. Ovladatelnost na dálku - zde je kladen důraz na hodnocení příliš hlasitých povelů nebo příliš 

dlouho trvajících posunků 

9. Skok přes překážku - beze změn 

10. Vyslání kolem kuželu a zpět - nový cvik, kdy pes má na povel oběhnout deset metrů 

vzdálený, 15-40cm vysoký kužel. Důraz je zde kladen na rychlost a ochotu. 

11. Všeobecný dojem - beze změn 

Třída OB2 

1. Minutové odložení vsedě, kdy byl psovod v dohledu, bylo změněno na odložení vleže a délka 

prodloužena na dvě minuty a psovod je po celou dobu v úkrytu. 

2. Do chůze byly přidány úkroky vzad a to v délce 5-8 kroků. 



3. U odložení za pochodu došlo k rozšíření možností na všechny tři polohy (do sedu, do lehu a 

do stoje), přičemž rozhodčí určuje, které dvě budou vyžadovány. 

4. Přivolání se  zastavením - beze změn 

5. Vyslání do boxu a přivolání - u tohoto cviku dochází k významnému posunu, neboť psovod 

musí jasně dopředu sdělit, zda pes po dosažení boxu zalehne sám anebo bude psovodem 

zastaven a poté položen.  

6. Směrový aport - místo, kde se pes má zastavit už nebude označeno kuželem, ale malou 

vytyčovací metou (markerem). 

7. Rozlišování - 5 ks neutrálních dřívek, pokládaných stewardem + 1 napachované psovodem po 

dobu 10 vteřin 

8. Ovladatelnost na dálku - stanoveny přesné bodové ztráty, pokud pes nezaujme/vynechá 

pozice 

9. Skok přes překážku a aport kovové činky - již bez možnosti volby mezi kovem nebo dřevem; 

pes v této třídě aportuje vždy kovovou činku. 

10. Celkový dojem - beze změn 

Třída OB3 

1. Odložení vsedě ve skupině po dobu dvou minut (psovod z dohledu) 

2. Odložení vleže ve skupině po dobu jedné minuty a přivolání 

- oba cviky jsou prováděny dohromady, ale hodnoceny  samostatně, ve dvou částech. Jakkoli 

se tento cvik zdá být jednoduchým, bude velice náročným na koncentraci psů: po celou dobu 

psi v řadě uslyší povely všech psovodů (pokládáni a přivoláváni jsou totiž po jednom); navíc 

přechodová fáze, kdy se psovodi po odložení vsedě vrací před psy - nikoli k nim, bude 

vyžadovat velmi dokonalý nácvik odkládaček... 

3. Chůze - chůze vzad již nebude prověřována pár úkroky, ale souvislou chůzí (15-30 kroků), kdy 

může být jedenkrát požadována změna směru. 

4. Odložení za pochodu do sedu, lehu a do stoje - beze změn 

5. Přivolání se dvěma zastaveními do stoje a do lehu - beze změn 

6. Vyslání do boxu - kromě toho, že i zde bude platit, že psovod musí jasně dopředu sdělit, zda 

pes po dosažení boxu zalehne sám anebo bude psovodem zastaven a poté položen, dochází u 

tohoto cviku k významné změně v části vyslání psa. Kužel byl odstraněn, místo něj bude 

prostor pro zastavení vyznačen kruhem o poloměru 2m, v jehož středu může stát malá 

vytyčovací meta.  

7. Směrový aport - pes je vysílán nejprve do středu kruhu o poloměru 2m  - kdy tento je 

označen malým kuželem (na rozdíl od obdobného vyslání u předchozího cviku) 

8. Vyslání k oběhnutí kuželu, aport dřevěné činky a skok přes překážku - zcela nový cvik, jehož 

inspirací je americké obedience. Pes je mezi dvěma překážkami vyslán k oběhnutí 40cm 

vysokého kuželu, po zastavení má být směrován k uchopení jedné činky položené před 

překážkami a aportem skokem se vrátit zpět. (viz náčrt) 

9. Rozlišování předmětů - 5 - 7 neutrálních a 1 napachované dřívko psovodem; pokládáné 

stewardem do všech možných variant (nikoli už jen řada nebo kruh) (viz přiložený obrázek) 

10. Ovladatelnost na dálku - beze změn 

Připravila: Vilemína Kracíková ;o) 

2 přiložené obrázky 

 



Cvik 3.8 - schéma nového cviku v OB3 - vyslání ke kuželu a aport skokem zpět 

 

 
 

Cvik 3.9 - možnosti položení dřívek pro rozlišování 

 


