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Trénink obedience (OB) učí psa, jak jednat a spolupracovat pod kontrolou. Důraz by měl být kladen na 

vytvoření dobrého vztahu mezi psem a psovodem a na dosažení ochoty psa poslouchat, i když je vzdálen od 

psovoda. Vztah psovoda a psa by měl utvářet dobrý celkový dojem.  

Tento zkušební řád byl sestaven tak, aby propagoval sport obedience a podpořil soutěžení bez ohledu na 

státní hranice.  

 

Tento zkušební řád je aplikován na soutěžích obedience v zemích, ve kterých se jejich střešní kynologické 
organizace rozhodly jím řídit.  
 
Od 1. 1. 2016 musí být na mezinárodních soutěžích se zadáváním C.A.C.I.OB třída 3 posuzována podle tohoto 
řádu. 
 
Výsledky z jiných soutěží obedience s odlišným provedením cviků, které ale splňují odpovídající požadavky, 

by měly být uznány. 

 

I ZÁSADY POŘÁDÁNÍ, ÚČASTI, ORGANIZACE A POSUZOVÁNÍ ZKOUŠEK 
A SOUTĚŽÍ OBEDIENCE 
 

1.  Pořádání oficiálních zkoušek a závodů obedience 
 
Každá členská země FCI rozhodne, které kluby a organizace mohou pořádat oficiální zkoušky a závody 

obedience. 

 

2.  Národní řády a směrnice obedience 
 
Doporučuje se, aby střešní kynologická organizace měla na svých stránkách zveřejněny všechny potřebné 
informace, týkající se národních pravidel, zvláštních národních požadavků, podrobnosti o předpisech, které 
mohou ovlivnit přihlašování psů na národních soutěže, jakož i detaily o poplatcích a bankovních účtech tak, 
aby soutěže mohly být propagovány skrze všechny členské státy FCI. Doporučuje se také, aby psovodi byli při 
přihlašování informováni o všech potřebných detailech týkajících se soutěže a o zvláštních národních 
podmínkách formou zaslání připomínky. 
 

3.  Způsobilost k účasti ve třídách obedience 

 
Způsobilost k účasti na soutěži obedience je stanovena pravidly země, ze které pes pochází, a pořadatelské 
země. Národní pravidla stanovují, kteří psi se smí zúčastnit soutěží obedience (ve třídách 1, 2, 3). Tyto 
podmínky musí být zveřejněny na webových stránkách dané země. 
 
Národní pravidla stanoví minimální věk psa pro vstup do třídy 1. Nicméně pes musí být minimálně 10 měsíců 
starý, pokud národní pravidla země, kde se soutěž pořádá, nebo země, kde je pes registrován, nestanoví 
jinak. Pro start ve třídě 3 musí pes dosáhnout věku nejméně 15 měsíců. 
 
Každá země si stanoví, jaké národní obedience třídy jsou uznávány a jaké podmínky musí být splněny před 
tím, než pes může v dané třídě soutěžit. Nicméně pokud jde o účast na mezinárodní soutěži, tým psovod a 
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pes musí mít ve své zemi alespoň jednou složenu zkoušku v nejbližší nižší třídě (třída 2 nebo třída s 
odpovídajícími cviky). 
 
Každá země stanoví, kolikrát může pes startovat v dané třídě po té, co v ní získal svou první výbornou. Tato 
informace musí být zveřejněna na národních www stránkách. Pokud pes již jednou nastoupil v určité třídě, 
není možné přestoupit do třídy nižší. 

 

3.1 Zdravotní stav 
 
Psi, kteří jsou slepí, trpí nakažlivou chorobou nebo infekcí nebo jsou napadeni vnitřními nebo vnějšími 
parazity, jakož i psi agresivní, se nesmí účastnit soutěží obedience. Psi, kteří mají náplast, stehy nebo obvazy 
se nesmí soutěže zúčastnit. 

 

3.2 Antidoping a očkování 
 
Při pořádání soutěží obedience musí být dodržována nařízení ohledně očkování a antidopingu dle země, ze 
které pes pochází a ta, která jsou platná v zemi pořadatele. Toto musí být zveřejněno na webových stránkách 
pořadatelské země.  
 

3.3   Agresivní jedinci 
 

Agresivním psům není povolen vstup do areálu, kde se soutěž koná. Rozhodčí diskvalifikuje každého psa, 
který napadne nebo se pokusí napadnout člověka nebo jiného psa. Incident musí být zaznamenán do 
výkonnostní knížky psa a musí být zasláno hlášení na národní kynologickou organizaci země, kterou pes 
reprezentuje a na národní kynologickou organizaci pořadatelské země.  
 

3.4 Háravé, březí a kojící feny 

 
Háravé feny mohou soutěžit, pokud je to v souladu s národními předpisy pořadatelské země. Tato informace 
musí být uvedena na webových stránkách té země, která soutěž pořádá. Nicméně háravé feny musí být 
předvedeny jako poslední. Musí být drženy mimo soutěžní prostory a jejich blízké okolí, dokud všichni psi 
nedokončí své cviky.  
 
Všeobecným pravidlem by mělo být, že z účasti musí být vyloučeny feny od čtvrtého týdne březosti a feny v 
období do osmi týdnů po porodu.  
 
Národní pravidla mohou stanovit jinou toleranci. Tato informace by měla být uvedena na webových 
stránkách země, která soutěž pořádá. 
 
V mezinárodních soutěžích obedience (CACIOB) a v soutěžích Mistrovství světa nesmí startovat feny, které 
mají v den soutěže termín porodu za čtyři týdny a méně a porodily před dvanácti týdny a méně. 
 

 

3.5 Jedinci s úpravou exteriéru 

 
Psi s kupírovaným ocasem nebo s kupírovanýma ušima nebo ti, u kterých byly provedeny jiné úpravy 
exteriéru z kosmetických důvodů, se mohou soutěží zúčastnit, pouze pokud je to v souladu s pravidly země, 
odkud pes pochází a v souladu s pravidly země, kde se soutěž pořádá. 
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Všechna omezení kvůli změnám v exteriéru psa by měla být uvedena v národních předpisech a měla by být 
uvedena na webových stránkách dané země. 

3.6 Kastrovaní a sterilizovaní jedinci 

 
Kastrovaní a sterilizovaní jedinci se mohou soutěží účastnit.  

3.7 Kontrola psů 

 
Pokud je to nutné, rozhodčí může před začátkem soutěže mimo soutěžní prostor zkontrolovat psy.  
Národní pravidla mohou stanovit, že musí být kontrolováni všichni psi. 

3.8  Jiné 
  
V případě, že je soutěž obedience pořádána při výstavě psů, neměla by být účast na výstavě podmínkou pro 
přihlášení na soutěž.  
Národní pravidla by měla definovat specifika registrace a požadavky na členství v klubu. 
 

4.  Způsobilost k posuzování soutěží obedience 

 
Rozhodčí obedience by měli mít dostatečnou průpravu v posuzování obedience a mít licenci střešní 
kynologické organizace své země. 
(Kvalifikační předpoklady a jazykové schopnosti rozhodčích pozvaných z jiných zemí by měly být prověřeny 
jejich národním Kennel Clubem.)  
 
Zákaz činnosti z důvodu podezření z podjatosti: Nezpůsobilost k posuzování s ohledem na podezření z 
podjatosti definují národní předpisy. Na mezinárodních soutěžích se zadáváním C.A.C.I.OB je třeba dodržovat 
zákaz činnosti podle řádů FCI.  
 

5.  Hlavní steward 

 
Hlavní steward musí být na soutěž delegován. Hlavní steward je zodpovědný za vlastní chod soutěže 
obedience a musí mít patřičnou kvalifikaci. Kvalifikovaný steward by měl stewardovat cviky ve třídách 2 a 3, 
ale doporučuje se taktéž pro třídu 1. Pokud jsou do soutěže přihlášeni zahraniční účastníci, doporučuje se 
použít ke stewardování jednotlivých cviků předem dohodnutý, vzájemně srozumitelný jazyk. Steward pro 
třídu 3 musí být schopen velet v angličtině nebo v předem odsouhlaseném oboustranně srozumitelném 
jazyce. 
 
Pokud jsou jednotlivé cviky odděleny a posuzovány dvěma či vice rozhodčími, měl by být k dispozici 
odpovídající počet stewardů: pro každý soutěžní prostor minimálně jeden steward. 

 

6.  Management soutěže  
 
Soutěže obedience jsou podřízeny managementu, který se skládá z (hlavního) rozhodčího a hlavního 
stewarda. Pokud soutěž posuzuje více než jeden rozhodčí, jeden z nich musí být ustanoven jako hlavní 
rozhodčí a předseda sboru rozhodčích. 
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Pokud se vyskytne mimořádná událost, která se neslučuje s tímto řádem a směrnicemi, rozhodčí (nebo sbor 
rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím) je oprávněn rozhodnout, jak postupovat nebo jak situaci řešit. 

7.  Povinnosti psovoda a výstroj psa 
  
Povinnosti psovoda jako soutěžícího počínají okamžikem vstupu do soutěžního prostoru a končí po 
závěrečném ceremoniálu. Psovodi musí dbát pravidel a nařízení tak, jak jsou popsána. Od psovodů se 
očekává, že se budou chovat co nejlépe a budou mít vhodné oblečení.  
Rozhodčí může diskvalifikovat psovoda ze soutěže, pokud nedodržuje pravidla, a nebo se nechová vhodným 
způsobem. Výrok rozhodčího je konečný a žádný soutěžící nesmí jeho rozhodnutí napadat.  
 
Psovodi by se měli hlásit u prezence 30 minut před zahájením soutěže.  
 
Trestání psů je zakázáno. 
 
Jsou povoleny pouze obyčejné jednoduché obojky (s přezkou nebo přetahované přes hlavu). Ostnaté nebo 
elektrické a jiné omezující prostředky, jakož i náhubky, jsou zakázány. Tento zákaz platí od začátku soutěže až 
do jejího ukončení.  
 
Během provádění cviků je zakázáno používat další výstroj psa, jako jsou deky, oblečky, postroje, pláštěnky, 
botičky, ponožky, obvazy, pásky, atd. 
 
V průběhu cviků i mezi nimi musí mít psovod psa po své levé straně. Pokud pro to existuje fyzický důvod 
nebo postižení, může mít psovod psa během cviků nebo mezi nimi po své pravé straně. Soutěžící nebo 
případný teamleader této dvojice musí nicméně toto opatření ještě před začátkem soutěže probrat s daným 
rozhodčím. Všichni rozhodčí, kterých se to týká, musí být informováni, a pokud se jedná o více rozhodčích, 
hodnotících tento tým, musí se předem dohodnout na případném dopadu, jaký to bude mít na hodnocení. 
Jakékoliv výjimečné opatření musí být oprávněné a nesmí působit rušivě na ostatní psy a soutěžící. Pokud je 
například psovod na kolečkovém křesle, měl by být během skupinových cviků na konci řady tak, aby nemíjel 
jiného psa. 

 

8.  Chování psa / Diskvalifikace 

Pes, který kdykoli během soutěže (před, v průběhu nebo po svém vlastním soutěžním vystoupení), kousne, 
pokusí se kousnout, zaútočí nebo se pokusí o útok proti lidem nebo psům, musí být ze soutěže 
diskvalifikován. Všechny získané body jsou anulovány a to i v případě, že již soutěž dokončil. V případě 
dvoudenní soutěže platí diskvalifikace pro oba dny, takže pes již nemůže soutěžit. 
 
O incidentu musí být proveden záznam do výkonnostní knížky a odeslána informace na střešní kynologickou 
organizaci jak země, kterou pes reprezentuje, tak i pořadatelské země.  
 
Kromě výše uvedeného musí být dodržovány národní předpisy. 

 

9.  Jiné 

V době, kdy je soutěžní prostor připravován pro soutěž, a poté, co je již připraven, nesmí do něj psovodi 
vstupovat se psy, dokud jim zodpovědná osoba (hlavní steward nebo rozhodčí) nedají pokyn. 
 
Minimální počet psů pro skupinový cvik (Cvik č.1) ve třídách 1 a 2 je tři a maximální šest. V soutěži, kde počet 
účastníků ve třídě není dělitelný šesti, může rozhodčí určit dvě skupiny po sedmi psech.  
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Minimální počet psů pro skupinové cviky (Cviky č. 1 a 2) ve třídě 3 je tři a maximální čtyři; s výjimkou případu, 
kdy je ve třídě 3 jen pět účastníků. 
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II PRAKTICKÁ OPATŘENÍ A VYBAVENÍ 

Pořadí cviků, počet startujících, velikost soutěžního prostoru a potřebné vybavení 

 

10.  Rozvržení soutěže 
 
Rozhodčí (hlavní rozhodčí, předseda sboru rozhodčích) má právo po konzultaci s organizačním výborem 
rozhodnout, v jakém pořadí budou cviky během soutěže prováděny a jak budou seskupeny. Pořadí musí být 
stejné pro všechny soutěžící. 
 

11.  Čas vyhrazený k posuzování na den a počet soutěžících 
 
Soutěž by měla být rozvržena tak, aby posuzování netrvalo déle než přibližně 5 hodin za den.  
 
Přitom je třeba respektovat národní směrnice země, kde soutěž probíhá 
 
Je třeba poznamenat, že čas potřebný k posuzování konkrétního počtu psů závisí na organizaci závodu, 
stewardovi, rozhodčím a plemenech, která jsou přihlášena.  
 
Přibližné doby posuzování:  
 
Třída 1 

Je doporučeno, aby rozhodčí posoudil maximálně přibližně 30 psů za den. Posouzení 6 psů trvá o něco málo 
déle než hodinu.  

Třídy 2 a 3 

Je doporučeno, aby rozhodčí posoudil ve třídách 2 a 3 maximálně 25 psů. Posouzení 7 psů trvá přibližně dvě 
hodiny. 

V případě, že je delegován více než jeden rozhodčí a každý z nich posuzuje jemu přidělené cviky u všech 
soutěžících, může být počet psů vyšší.  

 

12.  Velikost soutěžního prostoru a počty cviků 

 
Velikost soutěžního prostoru (ringu, kruhu) pro obedience závod konaný v hale, by pro třídy 2 a 3 měla být 
minimálně 20 m x 30 m. Pokud se soutěž koná venku, preferovaná velikost soutěžního prostoru je minimálně 
25 m x 40 m. Ring pro třídu 1 může být o něco menší. Rovněž může být menší v případě, že jsou cviky 
rozděleny do dvou a více kruhů a ty cviky, které nejsou náročné na prostor, jsou seskupeny dohromady. 
Soutěžní prostor by měl být zřetelně označen. Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda je velikost soutěžního 
prostoru adekvátní.  Veškeré délkové míry u cviků jsou přibližné. 

 
13.  Pomůcky a vybavení    
 
Organizační výbor je zodpovědný za zajištění následujících pomůcek a vybavení, stejně tak řádů a pravidel i 
dalších nezbytných instrukcí, které musí být k dispozici v prostoru soutěže. 
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Překážky: 

 Plná překážka, 1 m široká s nastavitelnou výškou od cca 10 cm do 70 cm; je nezbytná možnost 
posunu po 10 cm. Boční tyče by měly být vysoké přibližně 1m. Ve srovnání s agility překážkou tato 
nesmí mít bočnice. Tento typ překážky je potřeba ve všech třídách. 

 

 Otevřená překážka, 1 m široká s nastavitelnou výškou od cca 10 cm do 70 cm. Boční tyče by měly být 
vysoké přibližně 1 m. Překážka by měla být zkonstruována jako otevřená, tzn., že v požadované výšce 
je pouze jedna 3 – 5 cm široká laťka nebo kulatá tyč o průměru 3 – 5 cm a spojovací podpůrná tyč 
dole. Musí mít závěsy pouze pro lať, které jsou umístěny tak, aby pes mohl laťku shodit bez ohledu 
na směr, kterým překážku překonává (tam i zpět). Závěsy by měly mít vydutý tvar (jako lžíce), aby lať 
nemohl shodit vítr. Překážka nesmí mít křídla (bočnice). Tato překážka je potřeba pouze pro třídu 3 
společně s další, která je popsána výše. 
 
Viz vyobrazení a popis překážek v Příloze 1 
 

Potřebné aportovací činky / předměty: 
 

 Tři sady dřevěných činek. Každá sada obsahuje pro třídu 3 tři činky stejné velikosti. Pro třídu 2 jsou 
potřeba pouze dvě a pro třídu 1 pouze jedna od každé velikosti. Jednotlivé sady se od sebe liší 
velikostí a váhou tak, aby byly vhodné pro různě velká plemena psů tj. malá, střední a velká plemena. 
Váha největší činky může být maximálně 450g. Psovod si ale sám vybere tu velikost, která mu 
vyhovuje. 
 

 Sada tří kovových činek o maximální hmotnosti 200 g (největší). Velikost činek, které jsou k dispozici, 
by měla odpovídat různě velkým plemenům (malé, střední, velké). Psovod si ale sám vybere velikost 
činky, která mu vyhovuje. 

 

 Dřevěné předměty (dřívka) o rozměrech asi 2 x 2 x 10 cm jsou potřeba pro třídy 2 a 3. 
 - ve třídě 2 je potřeba 6 dřívek krát počet soutěžících psů 
 - ve třídě 3 je potřeba 8 dřívek krát počet soutěžících psů 
 

Další vybavení: 
 

 Sada bodovacích karet pro ukázání získaných bodů. 
 

 Sada tabulek s polohami pro ovladatelnost na dálku (textové nebo obrázkové) anebo elektronická 
tabule. 
 

 Křída, lepicí pásky nebo ekvivalentní vybavení, které lze použít pro vymezení čtverce a kruhů. 
 

 Dostatečný počet markerů/značek a kuželů k označení např. výchozích a koncových bodů cviku 
(pokud je to nutné) a pro vyznačení míst k provádění úkonů – např. obratů do stran atd. 
Markery a kužely by měly být přiměřené.  Při výběru velikosti, viditelnosti a barvy, by měla být brána 
v úvahu jejich funkce tzn. zda jsou určeny jako orientační značky pro psa, psovoda nebo rozhodčího 
(či stewarda). Například kužely k vyznačení rohů čtverce by měly být přibližně 15 cm vysoké a dobře 
viditelné. Místo pro zastavení u cviku 6 ve třídě 3 by mělo být označeno malým markerem (diskem o 
průměru max 10 cm a nebo čtvercovou destičkou o délce strany max. 10 cm) a bod pro zastavení u 
cviku 7 ve třídě 3 musí být vyznačen kuželem přibližně 15cm vysokým.  
Pro cvik 10 ve třídě 1 je potřeba kužel o přibližné výšce 15 - 40 cm. 
Pro třídu 3 je potřeba jeden kužel vysoký přibližně 40 cm. 
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III HODNOCENÍ A PŘESTUPY 
 

14.  Třídy 1 & 2 & 3 

1. cena 256 – 320 bodů 80 % výborně 

2. cena 224 – méně než 256 bodů 70 % velmi dobře 

3. cena 192 – méně než 224 bodů 60 % dobře 

 
Pes, který získá výbornou (1. cenu) ve třídě, v jakékoli zemi, může přestoupit do vyšší třídy. 
 
Národní pravidla stanoví, kolikrát může pes startovat ve třídě po té, co v ní získal svou první výbornou. 
 
Nicméně pes může startovat v dané třídě, dokud nezíská 3x výbornou v jiné zemi. 
 
Národní pravidla stanoví, jaké ceny, diplomy, stužky nebo rozety mají být udělovány. 
 
Barvy stužek a rozet v obedience jsou tradičně černá - červená - žlutá. 
 
Jestliže dva nebo více psů získá v součtu stejný počet bodů a pokud je to potřebné pro určení pořadí, 
rozhoduje součet bodů u cviků 3, 5 a 6. Jestliže bude i v tomto případě počet bodů shodný, musí být tyto tři 
cviky zopakovány. 

 
15.  Čekatelství Mezinárodního šampiona Obedience CACIOB (z předchozích pravidel, 
není nové)  
Vítězný pes (s oběma varlaty, pokud se jená o samce), získává CACIOB, pokud mu byla udělena známka 
výborná, a druhý nejlepší pes (se stejnou podmínkou) získává res. CACIOB, pokud mu byla udělena známka 
výborná. Aby byl tento titul potvrzen FCI, musí být pes zaregistrován v plemenné knize (nebo v doplňku PK) 
člena FCI nebo smluvního partnera. Psi, kteří získají CACIOB a res. CACIOB dostávají cenu nebo kokardu. Měly 
by být upřednostněny barvy, které jsou barvami obedience (černá, červená a žlutá) a k tomu barvy, které 
určují CACIOB (bílá) a res. CACIOB (oranžová). (Tedy základní růžice a stuhy v barvě bílé (oranžové) a menší 
středové růžice v barvách černá, červená a žlutá.)[Tedy základní růžice a stuhy v barvě bílé (oranžové) a menší 
středové růžice v barvách černá, červená a žlutá]. Měl by být také uveden text CACIOB a res. CACIOB. 
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IV CVIKY A KOEFICIENTY 
  
Doporučuje se, aby národní obedience programy zahrnovaly i třídu začátečníků, kterou by psi měli 
absolvovat před tím, než vstoupí do třídy 1.  
 

 

TŘÍDA 1 Cvik koef. 

1. Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu 3 

2. Chůze u nohy 3 

3. Odložení do stoje za chůze  3 

4. Přivolání 3 

5. Odložení do sedu nebo do lehu za chůze 2 

6. Vyslání do čtverce a položení  3 

7. Aport dřevěné činky 4 

8. Ovladatelnost na dálku  3 

9. Přivolání se skokem přes překážku  3 

10. Vyslání okolo kuželu a zpět  3 

11. Celkový dojem  2 

 Σ 32 

TŘÍDA 2 Cvik Koef. 

1. Odložení vleže ve skupině, 2 minuty, psovodi v úkrytu 2 

2. Chůze u nohy 3 

3. Odložení za chůze – stůj / sedni / lehni 3 

4. Přivolání se zastavením  4 

5. Vyslání do čtverce s položením a přivolání  4 

6. Směrový aport 3 

7. Pachové rozlišování a aport 4 

8. Ovladatelnost na dálku 4 

9. Skok přes překážku a aport kovové činky 3 

10. Celkový dojem 2 

 Σ 32 
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TŘÍDA 3 Pravidla a směrnice cviků ve třídě 3 musí být použita na mezinárodních 
soutěžích obedience, na kterých se zadávají tituly C.A.C.I.OB a reserve 
C.A.C.I.OB.  

Tento řád nabývá účinnosti od 1.1.2016. 

 

 Cvik Koef. 

1. Odložení vsedě v skupině, 2 minuty, psovodi v úkrytu 2 

2. Odložení vleže ve skupině, 1 minuta, a přivolání 2 

3.  Chůze u nohy 3 

4. Odložení za pochodu – stůj, sedni a lehni 3 

5. Přivolání se zastavením a položením  4 

6. Vyslání do čtverce, položení a přivolání  4 

7. Směrový aport 3 

8. Vyslání kolem kuželu, polohy, aport a skok přes překážku 4 

9. Pachové rozlišování 3 

10. Ovladatelnost na dálku 4 

 Σ 32 
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V  VŠEOBECNÉ ZÁSADY A SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ 
JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ  
 

Pravidla a směrnice k provádění a posuzování cviků obsahují: 
A) Základní část, která obsahuje provádění a posuzování všech cviků ve třídách 1, 2 a 3 
B) Popisnou část, která popisuje provádění a posuzování jednotlivých cviků 

Pokud není v jednotlivých cvicích výslovně uvedeno jinak, platí pro všechny cviky tyto všeobecné zásady a 
směrnice k provádění a posuzování cviků. 
 
Pokud se vyskytne případ, který není podchycen touto směrnicí, rozhodne o řešení nebo hodnocení 
rozhodčí. Výrok rozhodčího je konečný a žádný soutěžící ho nesmí zpochybňovat. 
 

Bodové hodnocení 
 
Provedení jednotlivých cviků je hodnoceno takto: 
0 – 5 – 5½ – 6 – 6½ – 7 – 7½ – 8 – 8½ – 9 – 9½ – 10. 

Diskvalifikace znamená ukončení práce a všechny dosud získané body jsou anulovány. Pes již nesmí 
pokračovat v provádění zbývajících cviků. 
 
Nesplnění cviku znamená ztrátu všech bodů za provedení daného cviku. Pes může pokračovat v provádění 
zbývajících cviků. 
 

Žlutá a červená karta 
 
Žlutá a červená karta se používají ve třídě 3. 
 
Žlutá karta znamená varování. Rozhodčí může udělit varování na základě chování psovoda nebo psa. 
 
Pokud rozhodčí ukáže žlutou kartu, odečítá se 10 bodů z celkového bodového hodnocení. Pokud rozhodčí 
ukáže žlutou kartu dvakrát, následuje diskvalifikace. 
 
Červená karta znamená diskvalifikaci. 
 

Použití červené/žluté karty v soutěžích, které posuzuje několik rozhodčích: 
 

1) Dva a více rozhodčích v oddělených kruzích (= oddělených soutěžních prostorech) 
 

 Pokud posuzují dva rozhodčí odděleně, (dva soutěžní prostory, různé cviky) jedna červená karta (první) 
znamená diskvalifikaci. 
 

 Pokud jeden z rozhodčích ukáže žlutou kartu, např. v prvním kruhu, ostatní rozhodčí (druhý nebo třetí) se 
o této skutečnosti neinformují. Všichni rozhodčí pracují nezávisle na sobě. Udělení žluté karty je 
zaznamenáno do bodové karty, a pokud žlutou kartu udělí i další rozhodčí (druhý nebo třetí), zapisovatel 
to rovněž poznamená do bodové karty a poté informuje rozhodčího, že žlutá karta byla již jednou 
udělena a proto musí následovat diskvalifikace. Přirozeně, že dvakrát ukázaná žlutá karta jedním 
rozhodčím vede také k diskvalifikaci. 

2) Dva a více rozhodčích v jednom kruhu (soutěžním prostoru) 
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Pokud jeden z rozhodčích má v úmyslu udělit varování (žlutou kartu) nebo tým diskvalifikovat (červená 

karta), informuje o tom ostatní a společně rozhodnou o výsledku. Kartu potom ukáže pokud možno hlavní 

rozhodčí (předseda sboru rozhodčích) je-li v kruhu přítomen. 

 

Všeobecné zásady pro provádění a posuzování všech cviků 
 
Tyto zásady platí pro všechny cviky, pokud přímo v popisu cviku není uvedeno jinak. 

 
Provádění cviků 
 
1. Národní pravidla mohou předepisovat, že musí být všem psům ověřena totožnost před tím, než vstoupí 

do soutěžního prostoru a mohou také stanovit, že se rozhodčí má psů dotknout.  
 

2. Rozhodčí může určit pořadí, v jakém mají být cviky prováděny. Pořadí musí být stejné pro všechny 
soutěžící.  
 

3. Cvik začíná a končí v základní pozici. Základní pozicí se rozumí, že pes sedí po levé straně psovoda.  
 

4. Psovod se ve všech cvicích - kromě cviku „Chůze u nohy“, pohybuje v normálním tempu. Chůze u nohy 
může být prováděna také v rychlém a pomalém tempu, podle toho, o jakou se jedná třídu. 
 

5. Každý cvik začíná tím, že steward odvede psovoda se psem na výchozí bod, pes sedí v základní pozici a 
steward oznámí: “Cvik začíná” nebo “Začátek cviku”.  
 

6. Psovod si na výchozím bodě připraví psa do základní pozice a měl by být připraven k provedení cviku 
během velmi krátké doby. Ve třídě 1 může být tolerance o něco delší, než u tříd 2 a 3, kde by psovodi 
měli být schopni začít cvik velmi krátce poté, co se dostanou na výchozí bod.  
  

7. Každý cvik končí, jakmile steward oznámí: “Konec cviku” nebo “Děkuji”. 
 

8. U každého cviku, pokud není u cviku uvedeno jinak, dává steward psovodovi pokyn k povelování psa ve 
všech fázích cviku a to i tehdy, pokud to není u všech cviků v popisu vysloveně uvedeno. 
 

9. Je zcela na psovodovi, zda se rozhodne dát druhý povel a kdy. 
 

10. Pokyny stewarda (slovní formulace), které jsou uvedeny v této směrnici, jsou jen příkladné. Je velmi 
důležité, aby pokyny byly srozumitelné psovodům. 
 

11. Je zakázáno upozorňovat nebo ukazovat psovi místa nebo směry předem nebo na výchozím místě, nebo 
během provádění cviku (rozumí se mimo povelů, které se přímo týkají provedení cviku – pokud jsou 
takové povely nebo upozornění přímo povoleny) Taková aktivita vede k anulování/nesplnění cviku.  
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12.  Ve třídě 1 může psovod přivést psa do soutěžního prostoru na vodítku. Po celou dobu provádění cviků 
musí mít vodítko schované mimo dohled psa. Může ho také položit na stewardův stůl anebo nechat za 
páskou. Při opouštění soutěžního prostoru si psovod může psa dát zase na vodítko. 
. 

13. Ve třídách 2 a 3 musí psovod nechat vodítko mimo soutěžní prostor za páskou nebo na stole u stewarda. 
Toto platí pro všechny cviky.  
 

14.  Mezi cviky se pes nachází po levé straně psovoda. Nemusí být v základní pozici nebo pod povelem, ale 
měl by být vedle psovoda a pod kontrolou. Pokud je z nějakého důvodu prodlení při pohybu od jednoho 
cviku ke druhému, je možné psa položit, ale nesmí být z tohoto místa přivoláván k pokračování v dalším 
cviku. 
   

15. Psovod se pohybuje přirozeně po rovné dráze. Neurčitý nebo zmatený pohyb, příliš výrazná gesta, signály 
nebo řeč těla a nepřirozený pohyb končetin jsou penalizovány. Obraty do stran musí být prováděny v úhlu 
90o  a obraty čelem vzad o 180 o a po obratu čelem vzad se psovod vrací přibližně po své původní dráze.  
 

16. U cviků, kde psovod míjí svého psa, by měla být dodržena vzdálenost cca 0,5 m mezi psovodem a psem. 
Pokud není u daného cviku uvedeno jinak, psovod může míjet psa z kterékoli strany.  
 

 
17. Směry vpravo/vlevo (např. u směrového aportu) jsou míněny z pohledu psovoda, tzn., že psovod, který 

stojí na výchozím bodě, se dívá do směru po své pravé / levé ruce, když vysílá psa.  
. 

 
U skupinových cviků je směr z leva do prava dán z čelního pohledu na psy. 1 = vlevo.... 4 = vpravo. 
 

 

 
 

18. Psovod se nesmí psa dotýkat nebo jej hladit ani ho jinou formu povzbuzovat během cviků. Takové 
chování znamená nesplnění/anulaci cviku. Po ukončení každého cviku je povoleno lehké povzbuzení 
(např. vyslovením “To je dobře - pašák” nebo mírné poplácání).  
  

 
19. Pamlsky nebo hračky, jako jsou míčky nebo přetahovadla, nejsou v soutěžním prostoru povoleny ani 

během cviků, ani mezi nimi. Jestliže rozhodčí zjistí, že psovod v soutěžním prostoru má nebo používá 
pamlsky nebo hračky, diskvalifikuje ho.  
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20. U směrových cviků psovod nesmí na výchozím bodě psovi ukazovat směry nebo se jej dotýkat. Toto vede 
k nesplnění /anulaci cviku. 
 

21. V případě nadměrného povzbuzování, hraní nebo dovádění, skákání do náručí psovoda, kroužení kolem 
psovoda, probíhání mezi nohama psovoda (slalom) atd., uděluje rozhodčí psovodovi varování a: 
 

 ve třídách 1 a 2 se toto chování promítne do hodnocení všeobecného dojmu 

 ve třídě 3 ukáže rozhodčí žlutou kartu 

 druhý takový incident znamená ve všech třídách diskvalifikaci 
 
 

22. Rozhodčí musí ukončit cvik, jestliže pes viditelně není schopen nebo ochoten cvik provést. Takový cvik je 
hodnocen jako nesplněný. 
  

23. Rozhodčí má právo psa z další soutěže vyloučit, pokud nepracuje správně, nebo jestliže je příčinou rušení 
kvůli nepřetržitému štěkání nebo kňučení. 
 

24. Štěkání a kňučení během cviku má také vliv na bodové ohodnocení. 
 

25. V případě, že pes štěká nebo kňučí jak při provádění cviků, tak i mezi nimi, může rozhodčí udělit první 
varování a  

 ve třídách 1 a 2 se toto promítne do hodnocení všeobecného dojmu  

 ve třídě 3 ukáže žlutou kartu 
 

Pokud tento projev psa neustává, rozhodčí psa diskvalifikuje. 
 

26. Výška překážky u všech skoků by neměla být vyšší než kohoutková výška psa, takže se podle toho 
upravuje výška překážek nahoru nebo dolů. 

 

Chůze u nohy 
 

27. Chůze u nohy je ve všech třídách prováděna bez vodítka. 
 

28. Neupoutaný pes musí ochotně následovat psovoda po jeho levé straně, s lopatkou na úrovni psovodova 
levého kolena, a měl by se pohybovat paralelně s dráhou psovoda. Během cviku psovod pohybuje 
přirozeně rukama i nohama. 
 

Pokud pes chodí v nepřirozené pozici, tedy při pohledu na psovoda vyvrací hlavu tak, že je úhel mezi krkem 
a hřbetní částí páteře 90° nebo ještě ostřejší (dívá se přímo nahoru výrazně přehnaným způsobem), měla 
by následovat podstatná bodová srážka. Pokud jsou tu i další chyby, může to vést až k nulovému 
bodovému ohodnocení. Pokud se pes dívá do strany (stejně nepřirozeným a přehnaným působem), je to 
stejně tak hrubá chyba.  
Chůze u nohy musí tedy být prováděna přirozeně. To ale neznamená, že by pozorné sledování psovoda a 
udržování „očního kontaktu“ bylo špatné. Chybou je přehánění a to, že pes má při chůzi nepřirozenou 
(nefyziologickou) tělesnou polohu.  

 
29. U cviků, kde je hodnocena chůze, si může psovod zvolit, jak bude provádět obrat čelem vzad, zda vlevo 

nebo vpravo. Tzv. německá otočka je rovněž akceptována (pes těsně obchází psovoda po jeho pravé 
straně). Po obratu by se psovod měl pohybovat po přibližně stejné dráze, po jaké šel, než se otočil. 
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30. Obraty vlevo a vpravo během chůze u nohy jsou prováděny v pravém úhlu (90°). Psovod by neměl 
otáčet hlavu, kroutit rameny nebo používat jinou řeč těla ani dávat signály nohama. 
 

31. Povel “K noze” může být dán vždy při vykročení, při změně rychlosti a při úkrocích do různých směrů a 
také při obratech na místě (vlevo, vpravo, čelem vzad). 

32. Jestliže se psovod zastaví, pes musí okamžitě bez povelu zaujmout základní pozici.  
 

33. Chůze vzad na delší vzdálenost ve třídách 2 a 3 by měla začínat v základní pozici (ze zastavení)a končit v 
základní pozici (zastavením).  

 

Povely a posunkové povely 

 
34. Povely, které jsou uvedeny v této směrnici, jsou doporučené. Jako povely lze akceptovat i jiná dostatečně 

krátká slova. 
 

35. Povel “K noze” může být dán při každém vykročení a povel “Zůstaň” je povolen pouze u cviků, ve kterých 
psovod psa odkládá nebo se od psa otáčí. 
   

36. Povelem se rozumí slovní povel. V některých případech mohou být nahrazeny posunkovým povelem 
anebo mohou být dávány s posunkovými povely současně. V takovém případě to je však u daného cviku 
uvedeno v instrukcích. Posunkové povely musí být krátké a neměly by být delší, než slovní povel a nesmí 
je doprovázet žádná další řeč těla. Může být použita jedna nebo obě ruce. 
 

U cviků, ve kterých jsou povoleny slovní povely nebo posunky, musí psovod předem informovat 
rozhodčího, zda použije posunkové povely. Toto není potřeba, pokud jsou povoleny oba typy povelů. 
  

37. Pojem ‘řeč těla’ znamená pohyb tělem (nemusí se jednat nutně o kroky), naklánění nebo otáčení těla, 
hlavy nebo ramen a rovněž také dávání signálů nohama. To vše snižuje bodové ohodnocení v závislosti 
na závažnosti a situaci. 
  

38. Úkroky při vydávání povelu znamenají nesplnění cviku. 
 

39. Posunkové povely se nesmí používat, jestliže je pes vedle psovoda v základní pozici a jsou přísně 
penalizovány. Srážka může být 2 - 4 body v závislosti na intenzitě, situaci a délce trvání. Pokud jsou 
spojeny ještě s řečí těla (pomocí tělem), srážka je vždy ještě vyšší.  
 

40. U směrových cviků nebo tam, kde je třeba znovu nasměrovat psa, který je od psovoda vzdálen, jsou 
posunkové povely povoleny současně s verbálním povelem. Toto je v popisu cviku označeno hranatou 
závorkou [   ].  Takové cviky nebo části cviků jsou: oběhnutí kuželu, vyslání do kruhu nebo do čtverce a 
směrový aport. Zde se nesráží body za současně použitý posunkový povel, penalizován je pouze druhý 
povel nebo znovusměrovací povel.  

 
Přivolání a aportovací cviky 
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41. Jméno psa může být kombinováno s povelem pro přivolání ve všech cvicích/situacích, kde se pes 
přivolává. Jméno a povel musí být těsně spojeny tak, aby jméno s povelem nepůsobily dojmem dvou 
samostatných povelů. Je také dovoleno použít pouze jméno psa.   
 

42. U přivolávacích a aportovacích cviků se pes může buď rovnou přiřadit do základní pozice anebo si 
nejprve předsednout před psovodem. Pokud pes předsedá, musí po pokynu stewarda na povel psovoda 
okamžitě a těsně kolem/u psovoda zaujmout základní pozici. Toto ustanovení platí také pro skok  přes 
překážku. 

43. U přivolávacích a aportovacích cviků není třeba rozhodčího předem informovat, zda se pes rovnou 
přiřazuje, či zda nejprve předsedá. Pokud je cvik proveden elegantně, může být zadán plný počet bodů 
bez ohledu na to, jaký byl záměr. 
 

44. Pokud je předmět/činka odhozen neúmyslně na nevhodné místo (odskočí mimo soutěžní prostor nebo 
na místo, kde na něj nelze dosáhnout anebo je hozen příliš blízko), musí být hod opakován. Nicméně to 
znamená srážku 2 bodů. Pokud se ani na podruhé nepodaří předmět korektně odhodit, cvik je nesplněn.  
  

45. Psovi nesmí uchopit  činku/aportovací předmět před začátkem cviku. Pokud se tak stane, nemůže být ve 
třídě 1 uděleno více než 5 bodů, ve třídách 2 a 3 to znamená anulaci (nesplnění) cviku.  
 

46. Psovod má právo zvolit si velikost činky, se kterou bude pracovat. 
 
 

Posuzování jednotlivých cviků 
 

47. Posuzování cviku začíná poté, co psovod se psem zaujme základní pozici na výchozím bodě a steward 
oznámí “Začátek cviku”. Posuzování cviku končí, jestliže steward oznámí “Konec cviku” nebo “Děkuji”.  

48. Všechny odchylky od ideálu musí být penalizovány: každý povel navíc, zdvojené povely, řeč a pomoc 
tělem, křivé zaujmutí základní pozice u nohy, vychýlení z paralelní dráhy pohybu atd.  
 

49. Je velmi důležité, aby byl pes spokojený a ochotný  plnit  povely. 
 

50. Při posuzování rychlosti musí být zohledněno plemeno psa. Ideál není pro všechny stejný. Pokud pes 
reaguje na povely okamžitě a ochotně, jeho pohyb je pro plemeno typický, udržuje stejné tempo a 
projevuje zájem o to, co se děje, musí mu být udělen plný počet bodů - pokud se neobjeví chyby 
odůvodňující srážku. 
 

51. Základním pravidlem je, že povel navíc znamená srážku 2 bodů a třetí povel vede k nesplnění cviku nebo 
v některých případech k nesplnění jeho části. U směrových povelů a u povelů při ovladatelnosti na dálku 
se za druhý povel strhávají 1 - 2 body. Blíže viz popis a provedení těchto konkrétních cviků. 
 
 

52. Jakékoli trestání psa znamená diskvalifikaci. 
 

53. Jestliže se psovod dotkne psa během cviku, je cvik nesplněn - anulován (0 bodů). Může to být i důvodem 
pro varování. 
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54. Pokud by doteky psa během cviku nebo mezi nimi mohly být vyhodnoceny jako trestání psa, jsou psovod 
i pes diskvalifikováni. 
 

55. Jestliže pes nezaujme základní pozici nebo výchozí pozici cviku (tj. sedni nebo lehni), cvik není splněn (0 
bodů). 
  

56. Pokud pes nezaujme základní pozici (sedni) na konci cviku, nemůže být uděleno více než 7 bodů. 
 

57. Pokud pes nesedí vedle psovoda na začátku cviku klidně, nemůže být uděleno více než 8 bodů.  
 

58. Pokud psovod dělá kroky při vydávání povelů, cvik není splněn (0 bodů). 
 

59. Pokud se pes při přivolání nebo při přinášení předmětů dotkne psovoda (nepatrně, lehce) při 
předsednutí nebo při přiřazení, měly by být strženy 1 - 2 body. Pokud do psovoda vrazí nebo se s ním 
srazí, nemůže být uděleno více než 7 bodů.  
 

60. Ojedinělé štěkání nebo kňučení během cviku znamená penalizaci. V případě štěknutí může být uděleno 
maximálně 7 bodů, a pokud pes štěká výrazně nebo nepřetržitě, cvik není splněn (0 bodů). Pokud pes 
štěkně jen jednou velmi krátce na začátku (nebo na konci) cviku, třebaže z přílišného nadšení, strhává se 
minimálně 1 bod.  Nepřetržité štěkání, které se opakuje v několika cvicích, vede k diskvalifikaci. Totéž 
platí pro kňučení. 
 

61. Držení psa za obojek mezi cviky vede k varování a k bodové srážce za celkový dojem; ve třídě 3 pak ke 
žluté kartě. 
 

62. Pokud se pes v soutěžním prostoru vyprázdní: 

 ve třídě 1 během cviku,  cvik není splněn (0 bodů) a všeobecný  dojem je rovněž anulován (0 
bodů). 

 ve třídě 1 mezi cviky, všeobecný  dojem je anulován (0 bodů) 

 ve třídách 2 a 3 během cviků nebo mezi nimi, je pes diskvalifikován.  
 

Předvídání povelu nebo započetí cviku příliš brzy 
 

63. Pokud pes na začátku cviku předvídá ještě nevydaný povel (např. nezaujímá správně základní pozici: cuká 
sebou, stoupá si, ale neposune se dopředu), nemůže být uděleno více než 8 bodů. 

64. Pokud pes ve třídě 1 po zahájení cviku vyběhne (u cviků, kde se pes vysílá) od psovoda před tím, než mu 
dal k tomu povel (např. vyběhne na pokyn stewarda), může psovod psa jednou přivolat. Pokud se pes 
vrátí a splní poté cvik, může mu být uděleno max. 6 bodů. Pokud se nevrátí, ale pokračuje ve vykonávání 
cviku,  cvik není splněn (0 bodů). 
  

65.  Pokud pes ve třídách 2 a 3 začne vykonávat cvik dříve (vyběhne od psovoda), před povelem psovoda 
(reaguje například na povel stewarda), není zde žádná možnost pro přivolání a cvik  není splněn (0 
bodů). 
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Opuštění soutěžního prostoru nebo psovoda 
 

  Opuštění soutěžního prostoru 
 

66. Pes, který ve třídách 2 a 3 opustí soutěžní prostor během provádění cviku nebo mezi cviky a je 
neovladatelný, je diskvalifikován.   
 

67. Pes, který je ve třídě 1 neovladatelný a opustí soutěžní prostor během provádění cviku nebo mezi cviky, 
může být psovodem dvakrát přivolán. Pokud se pes vrátí, daný cvik je anulován/nesplněn (0 bodů),  pes 
může pokračovat v soutěži, ale za všeobecný dojem nemůže být uděleno více než 5 bodů.. Pokud pes 
pustí soutěžní prostor podruhé, následuje diskvalifikace.  

 

Opuštění psovoda v mezích soutěžního prostoru 
 

68. Pes, který ve třídách 2 a 3 není pod kontrolou a vzdálí se od psovoda během cviku (přeruší tím cvik) nebo 
mezi cviky, ale neopustí soutěžní prostor, může být psovodem jednou přivolán, přičemž psovod nesmí 
opustit svou pozici. Pokud se pes vrátí, dotčený cvik je anulován (0 bodů), ale pes a psovod mohou 
pokračovat v soutěži dalším cvikem.  

        - Ve třídě 2 to znamená výrazný pokles bodového hodnocení všeobecného dojmu a nemůže být 
uděleno více než pět bodů.. 

 - Ve třídě 3 toto vede k varování. Rozhodčí ukáže žlutou kartu. 

Pokud se pes nevrátí nebo pokud se vzdálí od psovoda podruhé, následuje diskvalifikace (v obou třídách 
2 i 3). Ve třídě 3 rozhodčí ukáže červenou kartu. 
 

69. Pokud se pes, který není pod kontrolou, vzdálí ve třídě 1 od psovoda během nebo mezi cviky, může být 
psovodem dvakrát přivolán, přičemž psovod nesmí opustit svou pozici.   Pokud se pes vrátí, daný cvik je 
anulován/nesplněn (0 bodů), ale pes může pokračovat v soutěži a znamená to výrazný pokles bodového 
hodnocení všeobecného dojmu, a nemůže být uděleno více než 7 bodů.. Pokud pes opustí soutěžní 
prostor podruhé, následuje diskvalifikace.   
 

Aportovací cviky 
 

70. Upuštění aportovacího předmětu 
 
Pokud pes upustí aportovací předmět (činku/dřívko), který ze své vlastní iniciativy ihned zvedne, nemůže 
být uděleno více než 7 bodů. Pokud je pro zvednutí třeba dát povel “Aport” navíc, může získat 
maximálně 5 bodů. Pokud pes upustí předmět před psovodem a ten jej může sám zvednout, aniž by 
učinil krok, může být uděleno maximálně 5 bodů za předpokladu, že pes zaujal správně základní pozici. 
Pokud předmět spadne na zem kvůli neopatrnosti psovoda po té, co byl vydán povel pro puštění, 
nemůže být uděleno vice než 7 bodů.  
 

71. Žvýkání nebo překusování aportovacího předmětu 
 
Žvýkání nebo překusování aportovacího předmětu je penalizováno srážkou 2 - 3 bodů. Pokud je žvýkání 
intenzívní, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Velmi silné překusy nebo rozkousnutí předmětu 
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znamená nesplnění cviku (0 bodů). Pes si ale může sám jednou upravit lepší držení aportovacího 
předmětu bez bodové srážky. 
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VI PRAVIDLA A PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO VYKONÁVÁNÍ A 
POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ 
 
 

TŘÍDA 1  
 
 
 

CVIK 1.1 Odložení vsedě ve skupině, 1 minuta, psovodi v dohledu      [Koef. 3] 
   
Povely:  “Sedni”, “Zůstaň”   

Provedení: Cvik začíná, když všichni psovodi skupiny stojí v řadě v základní pozici ve vzdálenosti 
cca 3 metry od sebe a steward velí “Cvik začíná”. Cvik končí po té, co se všichni 
psovodi přiřadí ke svým psům a steward velí “Konec cviku”.  

  
 Psovodi odejdou od psů do vzdálenosti cca 25 metrů k okraji soutěžního prostoru a 

otočí se čelem ke psům. Po uplynutí 1 minuty se vrací směrem ke psům, které 
minou ve vzdálenosti cca 0,5 m a zastaví se přibližně 3 metry za psy. Na pokyn se 
vrací ke svým psům do základní pozice.  

  
 Skupinu tvoří minimálně 3 psi, maximálně však 6.  
 
 

Instrukce:   Pes, který není schopen sedět (2 povely), postaví se, lehne si nebo se posune o více, 
než je délka jeho těla, nemůže získat žádný bod – 0 bodů. Jakýkoli pohyb znamená 
bodovou srážku. Jestliže pes 1x - 2x zaštěká, strhávají se 1 - 2 body; pokud štěká 
téměř celou dobu, cvik je nesplněn (0 bodů). Neklid, jako přenášení váhy ze strany 
na stranu nebo přešlapování, znamená bodovou srážku. Pes může otočit hlavu a 
rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř I 
vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo 
úzkosti. Pokud si pes lehne nebo stoupne po uplynutí časového úseku 1 minuty, 
když se psovodi se vracejí ke svým psům, nemůže být uděleno více než 5 bodů. 
Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému psovi tak, že hrozí výrazné vyrušení nebo 
nebezpečí konfliktu, cvik musí být ukončen a znovu opakován pro všechny psy 
kromě toho, který vyrušení způsobil. 

 
 
 

CVIK 1.2 Chůze u nohy [Koef. 3] 
 
Povel:   “K noze” 
 
Provedení:  Chůze u nohy je prověřována v normálním tempu ve spojení s obraty doleva, 

doprava, čelem vzad a zastavením. Chůze je rovněž prověřována v rychlém tempu, 
ale pouze s obraty vpravo. Pes musí být také prověřen tak, že psovod udělá dva 
nebo tři kroky vpřed a vzad. Chůze je detailněji popsána ve všeobecných zásadách. 

 Všichni účastníci zkoušky nebo závodu provádějí chůzi podle stejného schématu.  
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Instrukce:  Pes, který opustí psovoda nebo v průběhu většiny cviku jde ve vzdálenosti větší než 
půl metru od psovoda, cvik nesplnil. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být 
uděleno jen 6 - 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou. Pokud je 
pes v pozici u nohy šikmo (ne paralelně s psovodem) mělo by to znamenat ztrátu asi 
2 bodů.  Zpomalování a zastavování před, v průběhu nebo po obratu znamená 
bodovou srážku. Pokud se pes pohybuje velmi blízko psovoda tak, že ho ruší nebo 
překáží, měl by být penalizován. Pokud se pes opírá o psovoda nebo se jej dotýká, je 
bodová srážka ještě větší. 

   
 
 

CVIK 1.3 Odložení do stoje za chůze [Koef. 3]
   
Povely:  “K noze”, “Stůj”, “Sedni”  
 
Provedení:  Psovod a pes opustí výchozí bod chůzí normální rychlostí přímým směrem. Po cca 

10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby zůstal stát, a pes se musí okamžitě 
zastavit. Psovod pokračuje asi 10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), 
otočí se (samostatně) a zůstane stát čelem ke psu. Po třech vteřinách se na pokyn 
stewarda psovod vrací paralelně s dráhou, jakou šel od psa, mine jej ve vzdálenosti 
přibližně 0,5 m tak, že ho má po své levé straně.  Po 1 – 2 metrech za psem se otáčí, 
vrací se ke psu a velí jej do základní pozice.  Všechny části cviku, kromě obejití 
značky/kuželu jsou prováděny na pokyn stewarda. 

 
 

Instrukce:  Pokud se pes zastaví ve špatné pozici, změní správnou pozici, než se psovod otočí, 
nebo se zastaví před vydáním povelu, či potřebuje povel navíc anebo se psovod 
zastaví před/při vydávání povelu psovi, nemohou být uděleny žádné body. Aby 
mohly být uděleny body, musí se pes zastavit v rámci jedné tělesné délky po vydání 
povelu.  

 Cvik také není splněn, jestliže pes vyjde psovodovi vstříc, nebo následuje psovoda, 
který ho míjí, a délka posunu je více než jedna délka těla psa. Pokud je vzálenost 
délka těla psa, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pes, který se zastaví okamžitě 
na povel, ale ve špatné pozici, může získat 5 bodů v případě, že cvik je ve všech 
ostatních fázích perfektní.  

  
 Pokud pes změní původně zaujatou správnou pozici poté, co se psovod otočí u 

značky/kuželu, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Jestliže psovod změní tempo / 
zpomalí / zrychlí před vydáním povelu, nemůže být uděleno více než 7 bodů. 
Posunky rukou a řeč těla při vydávání povelu k zastavení jsou hrubé chyby a budou 
přísně penalizovány srážkou 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.  

 
 Při posuzování je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi by měly 

být strženy 1 – 2 body. Pomalý pohyb a pomalé zastavení, nebo když pes nestojí po 
zastavení rovně – stojí šikmo, jsou chyby. Strženy by měly být 1 – 4 body. Pokud 
psovod míjí psa po špatné straně, měl by být stržen 1 bod. 

 
 
 

 



  

Zkušební řád a směrnice pro soutěže Obedience ve třídách 1 & 2 & 3 24 / 54 
 

CVIK 1.4  Přivolání [Koef. 3]
   
Povely:  “Lehni” (“Zůstaň”) “Ke mně” (”K noze”)  
 
Provedení:  Na pokyn stewarda odkládá psovod psa do pozice vleže a na další pokyn stewarda 

odchází do vzdálenosti 20 – 25 m v daném směru na určené místo a otáčí se 
(samostatně) čelem ke psu. Na pokyn stewarda psovod přivolává psa. S povelem 
pro přivolání je možné spojit jméno psa, ale jméno i povel musí být spojeny těsně 
tak, aby to nevyvolávalo dojem dvou oddělených povelů. 

 
 
Instrukce:  Je důležité, aby pes ochotně reagoval na povel pro přivolání. Pes by se měl 

pohybovat dobrou rychlostí a měl by udržet rovnoměrné tempo, alespoň rychlý 
klus. Zdráhavé (váhavé) přiblížení je chybou. Při posuzování rychlosti je třeba brát v 
úvahu plemeno psa. Pokud je vydán více než jeden povel pro přivolání, nemělo by 
být uděleno více než 7 bodů. Třetí povel znamená nesplnění cviku. Pokud se pes 
posune o více než jednu délku těla před vydáním povelu pro přivolání, cvik je 
nesplněn. Jestliže se pes postaví nebo si sedne anebo se posune o méně než jednu 
délku těla před vyslovením povelu, nemůže být uděleno více než 8 bodů. 

 
 
 

CVIK 1.5  Odložení do sedu nebo do lehu za chůze                           [Koef. 2]
   

Povely:  “K noze”, “Sedni”  nebo “K noze”, “Lehni “, “Sedni” 
 
Provedení:  Psovod musí informovat stewarda a rozhodčího, kterou ze dvou možných pozic 

(sedni / lehni) bude pes zaujímat. Psovod se psem opustí výchozí bod chůzí přímým 
směrem v normálním tempu. Po cca 10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, 
aby zůstal sedět / ležet a pes musí okamžitě pozici zaujmout. Psovod pokračuje asi 
10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), otočí se (samostatně) čelem 
ke psu a zůstane stát. Po třech vteřinách se na pokyn stewarda psovod vrací po 
stejné dráze, jakou šel od psa, mine jej ve vzdálenosti cca 0,5 m tak, že ho má po své 
levé straně a po 1 – 2 metrech za psem se otáčí, přiřadí se ke psu a velí jej do 
základní pozice.  Všechny fáze cviku, kromě obejití značky/kuželu jsou prováděny na 
pokyn stewarda. 

 
  

Instrukce:  Pokud se pes zastaví ve špatné pozici, změní správnou pozici, než se psovod otočí, 
nebo se zastaví před vydáním povelu, či potřebuje povel navíc anebo se psovod 
zastaví před/při vydávání povelu psovi, nemohou být uděleny žádné body. Aby 
mohly být uděleny body, musí se pes zastavit v rámci jedné tělesné délky po vydání 
povelu.  

 Cvik také není splněn, jestliže pes vyjde psovodovi vstříc, nebo následuje psovoda, 
který ho míjí, a délka posunu je více než jedna délka těla psa. Pokud je vzálenost 
délka těla psa, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pes, který se zastaví okamžitě 
na povel, ale ve špatné pozici, může získat 5 bodů v případě, že cvik je ve všech 
ostatních fázích perfektní.  

  
 Pokud pes změní původně zaujatou správnou pozici po té, co se psovod otočí u 

značky/kuželu, nemělo by být uděleno více než 7 bodů. Jestliže psovod změní 
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tempo / zpomalí / zrychlí před vydáním povelu, nemůže být zadáno více, než 7 
bodů. Posunky rukou a řeč těla při vydávání povelu k zastavení jsou hrubé chyby a 
budou přísně penalizovány srážkou 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce 
trvání.  

 Při posuzování je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi by měly 
být strženy 1 – 2 body. Pomalý pohyb a pomalé usednutí / zalehnutí nebo šikmé 
usednutí / zalehnutí, jsou chyby. Strženy by měly být 1 – 4 body. Pokud psovod míjí 
psa po špatné straně, měl by být stržen 1 bod. 

 
 

 
CVIK 1.6  Vyslání do čtverce s položením [Koef . 3] 
 
Povely:  “Vpřed”, [“Vpravo/Vlevo” a/nebo posunek], (“Stůj”), “Lehni”, “Sedni” 
 
Provedení:            Před započetím cviku psovod rozhodčímu sdělí, zda bude velet psovi ve čtverci 

nejprve stůj a pak lehni anebo bude psa pokládat ve čtverci rovnou.  
 
 Na pokyn stewarda psovod vysílá psa do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je umístěn 

přibližně 15 m od výchozího bodu. Pes by měl do čtverce běžet po přímé linii a měl 
by do něj vběhnout z přední strany. 

 
 Jakmile je pes ve čtverci, vydává psovod povel stůj a poté lehni anebo jen rovnou 

lehni. Pokud je psovi před položením veleno nejprve stůj, měla by tato pozice být 
jasná a stabilní, než je psovi dál povel “lehni”. Psovod na pokyn stewarda dojde ke 
psu a přiřadí se k němu. Na další pokyn stewarda psovi velí do základní pozice. 

 
 Psovod by neměl použít více, než čtyři povely během celého cviku, čtvrtým povelem 

je povel “Stůj” ve čtverci. Ve variantě, kdy psovod psa ve čtverci rovnou zalehává, 
může použít povely pouze tři. Pokud musí být pes znovu nasměrován, mohou být 
posunky kombinovány s hlasovým směrovým povelem. 

 
Velikost čtverce je 3 x 3 m.  Vzdálenost mezi středem čtverce a výchozím bodem je 
cca 15 m. V každém rohu je čtverec označen kužely (o výšce asi 10 – 15 cm). Z vnější 
strany jsou kužely spojeny zřetelnou linií (lepicí páska, křídová linka, pásmo). 
Hranice čtverce by měly být umístěny ve vzdálenosti minimálně 3 – 5 m od nejbližší 
hranice cvičebního prostoru. Viz Obrázek pro cvik č. 6 třídy 1. 
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Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa uposlechnout povely, jeho rychlost a udržení 

přímého směru. Pro zadání všech 10 bodů by psovod neměl použít více než čtyři 
povely v průběhu cviku, čtvrtým povelem je povel “Stůj” ve čtverci. Ve variantě, kdy 
psovod psa ve čtverci rovnou zalehává, může použít povely pouze tři.  

 
 Pokud psovod při vydávání povelů ukročí (jakýmkoli směrem), cvik je nesplněn (0 

bodů). Pokud jsou použity přehnané povely (řeč těla), nemůže být zadáno více než 8 
bodů. Pokud se pes pohybuje velmi pomalu, je možné udělit jen 7 bodů. Pokud pes 
provádí cviky bez povelu, o své vlastní vůli (např. pes se zastaví sám nebo si sám 
lehne ve čtverci bez povelu), znamená to penalizaci. 

 
 Aby mohly být zadány body, musí být celé tělo psa – s výjimkou ocasu - zcela uvnitř 

čtverce. Pokud si pes sedne nebo lehne mimo čtverec, není možné dávat další povel 
k posunu do čtverce a cvik není splněn.  

 Cvik rovněž není splněn, jestliže pes před ukončením cviku opustí čtverec. Jestliže se 
pes ve čtverci plazí, nemůže být uděleno více, než 7 bodů. Jestliže pes změní polohu 
ještě před tím, než k němu dojde psovod, nemůže být uděleno více než 6 bodů.  

 
 Jestliže pes zaujme ve čtverci špatnou pozici, znamená to ztrátu 3 bodů a pokud 

poloha stůj není zřetelná a stabilní, je to penalizováno ztrátou 2 bodů. Cvik není 
splněn (0 bodů), pokud se povel ”Stůj” nebo ”Lehni” musí dát potřetí. Vydání 
druhých povelů pro stůj a lehni je penalizováno ztrátou 2 bodů. Penalizace pro 
povely navíc u vyslání do směru / u nového nasměrování závisí na jejich intenzitě a 
ochotě psa tyto povely uposlechnout, takže mohou být strženy 1 nebo 2 body. 
Jestliže si pes po přiřazení psovoda sám sedne nebo stoupne dříve, než je vydán 
povel, nemůže být uděleno více než 8 bodů. 

 
 Na výchozím bodě není dovoleno ukázat psovi směr nebo před začátkem cviku 

ukázat psovi čtverec. Toto vede k nesplnění cviku. 
 
 
 

CVIK 1.7 Aport dřevěné činky [Koef . 4 ] 
 
Povely :  “Aport” a “Pusť”, (”K noze”) 
 
Provedení:  Steward oznámí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn 

stewarda odhodí psovod činku do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Na pokyn 
stewarda dává psovod povel psovi k přinesení činky.  

 
 
Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení 

nejkratší cesty k čince a zpět. 
 
 Upuštění činky, žvýkání a překusování činky jsou detailně popsány ve všeobecných 

zásadách pro posuzování cviků.  
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CVIK 1.8 Ovladatelnost na dálku, sedni / lehni, 4 x změna polohy     [Koef . 3] 
    
Povely:  “Lehni” “Zůstaň”, “Sedni”, “Lehni“ a / nebo posunkové povely 
 
Provedení:   Pes by měl na povel psovoda čtyřikrát (sedni / lehni) změnit polohu a přitom zůstat 

na původním místě. Hranice je tvořena imaginární spojnicí dvou značek/markerů za 
zády psa. Na výchozím bodě psovod položí psa před tuto hranici. Po té psovod 
odchází od psa na určené místo cca 5 m před psem a otáčí se čelem ke psu. Pořadí 
pozic je pouze sedni – lehni (dvakrát) a tudíž by posledním povelem pro změnu 
pozice mělo být “Lehni”. Steward psovodovi ukazuje, v jakém pořadí má být změna 
poloh provedena. K tomu používá karty s nápisem nebo kresbou anebo 
elektronickou tabuli. Steward by měl stát přibližně 3 – 5 m od psa tak, aby při 
ukazování instrukcí na psa neviděl. Steward mění symboly pro polohu každé 3 
vteřiny. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a 
použité současně. Po posledním povelu se psovod vrací ke psu a velí ho do základní 
pozice. 

 
 
Instrukce:  Důraz by měl být kladen na rychlost provedení změny poloh, na jasnou 

rozpoznatelnost zaujaté polohy a jak dobře pes polohu udrží i jak moc se pes 
posune. Aby mohly být uděleny body, pes se nesmí posunout celkově o více než 
jednu délku těla z výchozího místa (v jakémkoli směru). Všechny posuny se sčítají 
(vzad a vpřed, do stran atd.). Pokud pes vynechá jednu polohu ze čtyř, např. zaujme 
špatnou polohu, nebo měl třetí povel v nějaké poloze, nemělo by být uděleno více 
než 7 bodů a jestliže pes vynechá dvě polohy, cvik nesplnil (0 bodů). 

 
 Pokud si pes sedne dříve, než se k němu vrátí psovod, nemůže být uděleno více než 

8 bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné či dlouhotrvající posunkové povely 
jsou penalizovány. (viz. Všeobecné zásady) 

 
 Může být vydán třetí povel, ale znamená to, že se tato poloha považuje za 

nesplněnou. První povel navíc pro změnu polohy znamená srážku 2 bodů, další pak 
1 bod. 

 
 

CVIK 1.9 Přivolání se skokem přes překážku [Koef . 3]                                       
    
Povely:  “Zůstaň”, “Ke mně” nebo “Hop”, (”K noze”)  
 
Provedení: Psovod se psem zaujme základní pozici před překážkou ve vzdálenosti cca 2 – 4 m 

od ní (dle vlastního uvážení). Steward oznámí začátek cviku a na jeho pokyn psovod 
odkládá psa vsedě před překážkou a sám jde na druhou stranu, cca 2 – 4 m za 
překážku. Na pokyn stewarda přivolává psa tak, aby pes překážku skočil. Pes by měl 
po skoku zaujmout základní pozici a steward oznámí konec cviku. Výška překážky by 
měla být přibližně stejná, jako je kohoutková výška psa. Výška může být 
zaokrouhlena spíše dolů, než nahoru, nicméně maximální výška je 50 cm.  

 

Instrukce:   Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit povely a přivolání, na jeho tempo a 
dodržení nejkratší cesty ke psovodovi. Pokud se pes byť jen lehce při přeskoku 
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dotkne překážky, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud se pes od překážky 
odrazí, pokud překážku srazí nebo ji nepřeskočí, cvik není splněn.  

 

CVIK 1.10 Vyslání okolo kuželu a zpět [Koef. 3] 
 
Povel:                “Okolo” [“Vpravo / Vlevo” a/nebo posunkový povel]  (“K noze") 
 
Provedení:   Psovod stojí se psem v základní pozici na výchozím bodě ve vzdálenosti přibližně 10 

m čelem ke kuželu, který je cca 15 – 40 cm vysoký. Psovod vyšle psa z výchozího 
bodu oběhnout kužel. Pes by měl kužel oběhnout, vrátit se ke psovodovi a zaujmout 
základní pozici. 

 
 
Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení 

nejkratší cesty. Při obíhání kuželu by vzdálenost psa od kuželu měla být přiměřená s 
ohledem na plemeno i rychlost. Dráha psa kolem kuželu může být po nebo proti 
směru hodinových ručiček. Pokud je dán povel pro přivolání, nemůže být uděleno 
více než 8 bodů. Pokud pes doběhne ke kuželu, ale otočí se tak, že ho neoběhne, 
nemůže být uděleno více než 5 bodů. Cvik není splněn (0 bodů), jestliže se pes otočí 
dříve, než dosáhne kuželu, pokud musí být vydán třetí povel “Okolo“ anebo pokud 
musí být vydán druhý povel pro přivolání. Pokud musí být pes znovu nasměrován 
správně, mohou být posunkové povely kombinovány se směrovým povelem. Při 
posuzování rychlosti musí být zohledněna plemenná příslušnost.  

 
 Ukazování psovi do směru nebo dotyk psa na výchozím bodě znamená nesplnění 

cviku.  
 
  
 

CVIK 1.11  Všeobecný  dojem  [Koef. 2] 
 
Instrukce:  Pro posuzování všeobecného dojmu je zásadní ochota psa pracovat a plnit povely. 

Přesnost a preciznost jsou důležité zrovna tak, jako přirozený pohyb psovoda i psa. 
Pro zisk vysokého bodového hodnocení musí psovod i pes dobře spolupracovat jako 
tým, projevovat vzájemnou radost ze společné práce a sportovního ducha. Na výši 
bodového hodnocení celkového dojmu má vliv chování v průběhu cviků i mezi nimi. 

 Pokud pes opustí soutěžní prostor nebo pokud se v něm vyprázdní, nemohou být za celkový dojem 
uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda (byť 
jen jednou), ale zůstane v soutěžním prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů.  

 Pokud je pes mimo kontrolu a během cviku nebo mezi cviky psovoda opustí (byť 
pouze jednou), ale zůstane na soutěžní ploše, za všeobecný dojem nemůže být 
uděleno více než 7 bodů – za předpokladu, že se pes vrátil (nebyly použity více než 
dva povely k přivolání). 

 Pokud pes opustí soutěžní prostor, ale okamžitě se na přivolání vrátí (dva povely), 
nemůže být uděleno více než pět bodů.  

 Pokud se pes k psovodovi nevrátí nebo se vzdálí podruhé, je diskvalifikován. 
 Pokud se pes v soutěžním prostoru vyprázdní, nemůžou být za všeobecný dojem 

 uděleny žádné body. 
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TŘÍDA 2           
 
 
 

CVIK 2.1 Odložení vleže ve skupině, 2 minuty, psovodi v úkrytu   [Koef. 2]                                                                                                 
   
 
Povely:  “Lehni”, “Zůstaň”, “Sedni” 
 
Provedení:          Cvik začíná tím, že všichni psovodi ze skupiny stojí se svými psy v základní pozici, v 

řadě, cca 3 metry od sebe, a steward oznámí začátek cviku. Cvik končí poté, co se 
psovodi vrátí ke svým psům, všichni psi jsou posazeni do základní pozice a steward 
oznámí konec cviku. 

 
 Psi jsou pokládáni na povel jeden po druhém. Povely k položení jsou vydávány zleva 

doprava a povely k posazení zprava doleva, takže pes, který si jako první lehá, si 
jako poslední sedá. Povely jsou vydávány na pokyn stewarda. Psovodi od psů 
odcházejí společně do úkrytu, kde zůstávají 2 minuty. Čas se měří od okamžiku, kdy 
jsou všichni psovodi z dohledu. Psi zůstávají ležet a jsou vystaveni rušivým vlivům, 
např. osoba prochází mezi psy. Po uplynutí 2 minut se na pokyn stewarda psovodi 
seřadí uvnitř soutěžního prostoru. Na další pokyn stewarda se vrací směrem ke 
psům, které minou ve vzdálenosti cca 0,5 m, zastaví se přibližně 3 metry za psy a 
otočí se. Na pokyn se přiřadí ke svým psům a jeden po druhém na pokyn velí své psy 
do základní pozice.  

 
 Psovodům by se mělo připomenout, aby nedávali povely příliš nahlas. Mohli by tím 

ovlivnit ostatní psy a bude to přísně penalizováno. Skupinu tvoří minimálně tři psi, 
ale ne více než šest. 

 
  

 
Instrukce: Pes, který si nelehne (ani na druhý povel), postaví se nebo si sedne, zatímco jsou 

psovodi v úkrytu, nebo se posune o více než jednu délku svého těla anebo si lehne 
na záda, cvik nesplnil (0 bodů). Pokud si pes sedne po uplynutí dvou minutové 
lhůty, ale psovodi se již seřadili uvnitř cvičebního prostoru, nemůže být uděleno 
více než 5 bodů. Pokud se pes dá také do pohybu, cvik nesplnil (0 bodů). 

 
 Veškerý pohyb psa by měl jasně znamenat snížení bodového ohodnocení. Pokud 

pes 1 – 2x štěkne, strhávají se 1 – 2 body; pokud štěká skoro celou dobu nebo 
vytrvale, cvik nesplnil (0 bodů). Neklid, jako přenášení váhy z jedné strany na 
druhou, znamená to bodovou srážku. Pes může otočit hlavu a rozhlédnout se a 
může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního 
prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud se 
pes postaví a přiblíží se k jinému psovi tak, že hrozí výrazné vyrušení nebo 
nebezpečí konfliktu, cvik musí být ukončen a znovu opakován pro všechny psy 
kromě toho, který vyrušení způsobil. 

 
Pokud pes reaguje dříve, než dá jeho psovod povel (lehne si nebo sedne) na jiné, 
než psovodovy povely (lehni, sedni sousedních psovodů), nemůže být uděleno více  
než  8 bodů.  Pokud pes reaguje příliš brzy (lehne si nebo sedne), měl by v této 
pozici (lehni, sedni) setrvat. Pokud se tak nestane (nesetrvá v pozici) na začátku 
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cviku, znamená to nesplnění cviku. Pokud si pes samostatně sedne a znovu lehne, 
nemůže být uděleno více než 5 bodů.  
Pokud si pes lehne na stranu (kýtu), nebo si nesedne, nemůže být uděleno více než 
7 bodů. 

 
 
 

CVIK 2.2  Chůze u nohy [Koef . 3] 
 
Povel:   “K noze” 

Provedení:  Chůze je prověřována v různém tempu: v normálním, pomalém a rychlém, ve 
spojení s obraty do stran a čelem vzad a zastavením. Pes musí být rovněž prověřen 
při pohybu psovoda dva nebo tři kroky vpřed a vzad a také během krátké chůze (5 – 
8 m) přímo vzad. Chůze je detailněji popsána ve všeobecných zásadách. 

 
 Je třeba se ubezpečit, že prostor pro chůzi vzad je rovný a bezpečný. 
 
 Všichni účastníci zkoušky nebo závodu provádějí chůzi podle stejného schématu.  
  

 
Instrukce:  Pes, který opustí psovoda nebo jde po většinu cviku vzdálenosti větší než půl metru 

od psovoda, cvik nesplnil (0 bodů). Pokud se pes pohybuje pomalu, nemůže být 
uděleno více, než 6 – 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou. 
Pokud je pes v pozici u nohy šikmo (ne paralelně s psovodem) mělo by to znamenat 
ztrátu asi 2 bodů. Zpomalování a zastavování před nebo v průběhu nebo po obratu, 
znamená bodovou srážku. Pokud se pes pohybuje velmi blízko psovoda tak, že ho 
ruší nebo mu překáží, měl by být penalizován. Pokud se pes opírá o psovoda nebo 
se jej dotýká, je penalizace ještě přísnější.  Při chůzi vzad je povolena nepatrná 
opatrnost ze strany psovoda. Pokud chůze vzad není úplně perfektní, nemůže být 
strženo více než 1 – 2 body.  

 
 

 

CVIK 2.3 Stůj a/nebo sedni a/nebo lehni za chůze                    [Koef. 3] 

Povely:  “K noze” (3 krát), “Stůj”, “Sedni”, “Lehni” 

Provedení: Cvik je prováděn dle přiloženého schématu. Pes provede dvě ze třech poloh 
stůj/sedni/lehni. Před začátkem soutěže rozhodčí určí, které dvě polohy budou 
prováděny a v jakém pořadí.  

 
 Psovod za chůze na povel stewarda odloží psa do první určené polohy 

(stůj/sedni/lehni) a po té do druhé polohy. Chůze je prováděna v normálním 
tempu. Měl by být proveden jeden obrat vlevo nebo vpravo, všichni soutěžící se 
obracejí stejným směrem. Místa, kde jsou obraty prováděny (vlevo/vpravo, 90o), by 
měla být označena malými kužely. Pořadí poloh i směrů je variabilní, ale musí být 
stejný pro všechny psy v jedné soutěži.  

 
 Steward dává psovodovi pokyn k vykročení, pokyn k odložení psa do 

stoje/sedu/lehu, dále pokyn k otočení čelem vzad a k zastavení na konci cviku. 
Otočky kolem kuželů jsou prováděny psovodem samostatně. Pes je odkládán 
přibližně uprostřed (5 m) 10 metrového úseku. Psovod pokračuje v chůzi 5 m (k 
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dalšímu bodu pro obrat), na pokyn stewarda provede obrat čelem vzad a pokračuje 
v chůzi směrem k odloženému psovi, kterého mine tak, aby ho měl po své levé 
straně ve vzdálenosti cca 0,5 m, pokračuje v chůzi ještě asi 2 m, pak se na pokyn 
stewarda otočí a vrátí se ke svému psovi. Jakmile psovod dojde na úroveň svého 
psa, vydává povel “k noze”, a aniž by se zastavil, pokračuje (5 m) k místu pro obrat 
vlevo/vpravo, zatočí a pokračuje do poloviny dalšího úseku a cvik pokračuje 
podobně jako na prvním úseku. Cvik končí, když steward vydá pokyn k zastavení a 
oznámí “Konec cviku”. 

 
Polohy stůj, sedni a lehni by měly být provedeny paralelně s pomyslnou linií, která 
spojuje body pro start/zatočení/ukončení cviku. Vzdálenost mezi psem a kuželem 
by měla být asi 0,5 m, ale je třeba brát ohled na velikost psa. Úhly pro zatočení by 
měly mít 90o a ne oblouk. Psovod se psem míjejí kužely zprava, takže je mají po své 
levé straně. Viz. obr. pro cvik 3 třída 2. 

   

 
Instrukce:  Aby mohly být zadány nějaké body, musí být provedena alespoň jedna poloha. 

Pokud se pes zastaví jednou ve špatné poloze (např. sedni místo lehni) nebo pokud 
jednu polohu nesplní, nemůže být zadáno více než 7 bodů. Nesplněním polohy se 
rozumí, jestliže zaujme špatnou polohu, jestliže se po povelu posune o více než 
jednu délku svého těla, jestliže psovod vydá druhý povel anebo pokud byla pro 
zaujetí polohy použita příliš výrazná řeč těla. 

 
 Jestliže se pes vůbec nezastaví, tj. pokud se nezastaví dříve, než se psovod otočí, 

cvik nesplnil (0 bodů). Druhý povel může být použit k zastavení psa, a jestliže se pes 
zastaví dříve, než psovod dojde ke kuželu, cvik může pokračovat, ale nemůže být 
zadáno více než 6 bodů. 

 
 Při posuzování je třeba zaměřit pozornost jak na chůzi u nohy, tak na to, aby polohy 

(stůj/sedni/lehni) byly zaujaty paralelně s imaginární spojnicí výchozí 
bod/kužel/konečný bod. 

 
 Posuny, pomalé zaujetí poloh stůj/sedni/lehni, nezaujetí rovné polohy, špatná 

chůze u nohy, změna tempa chůze, oblouky v obratech a neudržení přímého směru 
(paralelního s pomyslnými spojnicemi) a otáčení se za psem jsou chybami. 
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Penalizace za tyto chyby by měla být 1 – 4 body. Pokud psovod míjí psa z nesprávné 
strany, strhává se 1 bod.  

 
U poloh nejsou povoleny žádné další povely. Takové povely navíc znamenají, že 
pes danou polohu nesplnil. Posunky a řeč těla při povelech pro stůj/sedni/lehni 
jsou hrubými chybami a znamenají výrazné snížení bodového ohodnocení. V 
závislosti na jejich intenzitě a délce trvání znamenají penalizaci 3 – 5 bodů nebo 
mohou být důvodem pro nesplnění polohy. 

 
 
 

CVIK 2.4  Přivolání se zastavením [Koef. 4] 

Povely:  “Lehni”, (“Zůstaň”) “Ke mně” “Stůj” NEBO posunek, “Ke mně” (”K noze”)                                     
[Posunky: může být použita jedna nebo obě ruce] 

  
 Psovod informuje rozhodčího, zda použije hlasový povel nebo posunek. 
  
Provedení:  Psovod odloží psa do lehu a odejde cca 25 – 30 m určeným směrem a otočí se 

čelem ke psu. Na pokyn stewarda přivolává psa k sobě. Zhruba v polovině 
vzdálenosti psovod psa zastaví. Po uplynutí cca 3 vteřin na pokyn stewarda psovod 
znovu přivolá psa – do základní pozice. Steward velí pouze kdy přivolat psa. Povel 
pro zastavení vydává psovod samostatně na úrovni značky. Je povolen buď slovní 
povel, nebo povel posunkový. Jméno psa může být spojeno s povelem pro 
přivolání, ale musí být těsně spojeny tak, aby nepůsobily jako dva samostatné 
povely.  

 
 
Instrukce:  Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny povely pro přivolání. Pes by se 

měl pohybovat dobrou rychlostí a udržet tempo, minimálně rychlý klus. Pomalý 

pohyb je chybou. Při posuzování rychlosti by mělo být zohledněno plemeno. Pes by 

se měl začít zastavovat bezprostředně po povelu. Při hodnocení zastavení by měl 

být brán ohled také na rychlost psa. U rychlých psů může být malá tolerance u 

okamžitého zastavení, ale nikoli u psů pomalých. Pro zisk plného počtu bodů (za 

zastavení), by od okamžiku vyslovení povelu neměla být překročena jedna délka 

těla psa. Aby za zastavení mohly být uděleny alespoň nějaké body, neměla by být 

překročena vzdálenost 3 délek těla psa. Pokud je použito celkově více, než 2 povely 

pro přivolání, je maximální bodový zisk 7 bodů. Třetí povel pro přivolání z místa 

zastavení má za následek nesplnění cviku, zrovna tak, pokud je nutný  druhý povel 

pro přivolání z obou pozic (ze základní pozice i ze zastavení). Pokud pes pozici 

nesplní (zastaví se ve vzdálenosti větší, než jsou 3 délky jeho těla), nemůže být 

uděleno více, než 7 bodů. Pokud se pes ani nepokusí zastavit, cvik není splněn (0 

bodů). Pokud pes zastaví a zaujme špatnou polohu, nemůže být uděleno více než 7 

bodů. Pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než je vydán první povel pro 

přivolání, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud se pes před prvním povelem 

pro přivolání posune z výchozího bodu o více než jednu tělesnou délku, cvik není 

splněn (0 bodů). 
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CVIK 2.5  Vyslání do čtverce, položení a přivolání                [Koef. 4 ] 

Povely:  “Vpřed”, [“Vlevo/Vpravo” a/nebo posunek], (“Stůj”), “Lehni”, “Ke mně”. 

Provedení:  Před zahájením cviku psovod informuje rozhodčího, zda bude velet psa ve čtverci 
nejprve do stůj a poté do lehni, či zda pes bude ve čtverci zalehávat rovnou. 

 
 Na povel stewarda vysílá psovod psa do čtverce 3 m x 3 m, který je umístěn asi 23 

metrů od výchozího bodu. Pes by se měl pohybovat po přímé linii a měl by do 
čtverce vběhnout z přední strany.  

 
 Jakmile pes vběhne do čtverce, psovod velí psovi buď Stůj a pak Lehni anebo jen 

rovnou Lehni. Pokud je psovi před položením veleno nejprve Stůj, měla by tato 
poloha být jasná a stabilní, než bude vydán povel Lehni. 

 
 Na pokyn stewarda jde psovod vpřed směrem k pravému kuželu čtverce. Jakmile se 

psovod dostane do vzdálenosti cca 2m před kužel, provádí na povel obrat vlevo a 
po cca 3m opět na povel další obrat vlevo a pokračuje směrem na výchozí bod. Po 
ujití přibližně 10 m od druhého obratu na pokyn stewarda přivolává psovod psa, 
aniž by se přitom zastavil a pokračují až na výchozí bod, kde se na pokyn stewarda 
zastaví.  

 
 Psovod by neměl použít více, než čtyři povely během celého cviku, čtvrtým povelem 

je povel “Stůj” ve čtverci. Ve variantě, kdy psovod psa ve čtverci rovnou zalehává, 
může použít povely pouze tři. Pokud musí být pes znovu nasměrován, mohou být 
posunky kombinovány s hlasovým směrovým povelem. 

 
Velikost čtverce je 3 x 3 m.  Vzdálenost mezi středem čtverce a výchozím bodem je 
cca 23 m. V každém rohu je čtverec označen kužely (o výšce asi 10 – 15 cm). Z vnější 
strany jsou kužely spojeny zřetelnou linií (lepicí páska, křídová linka, pásmo). 
Hranice čtverce by měly být umístěny ve vzdálenosti minimálně 3 – 5 m od nejbližší 
hranice cvičebního prostoru. Viz Obrázek pro cvik č. 5 třídy 2. 

 
 

 
 
 
 
Instrukce:  Důraz by měl být kladen na ochotu psa vybíhat do směru a uposlechnout povely, 

jeho tempo a přímý směr pohybu. Aby mohlo být uděleno 10 bodů, psovod nesmí 
použít více než čtyři povely, přičemž čtvrtým povelem je Stůj ve čtverci. Pes musí 
reagovat na povely (např. pokud je ve čtverci dán povel Stůj, pes musí stát, a pokud 
je pes velen přímo do Lehni, musí tak učinit ihned). 

 



  

Zkušební řád a směrnice pro soutěže Obedience ve třídách 1 & 2 & 3 34 / 54 
 

 Pokud se psovod při vydávání povelů pohne (ukročí do jakéhokoli směru), cvik není 
splněn (0 bodů). Pokud jsou použity přehnané povely (řeč těla), nemůže být zadáno 
více než 8 bodů. Pokud pes provádí cviky bez povelu, o své vlastní vůli (např. pes se 
zastaví sám nebo si sám lehne ve čtverci bez povelu), znamená to penalizaci. Pokud 
si pes lehne mimo čtverec, cvik není splněn. Pokud již pes leží, nejsou povoleny 
žádné další povely, aby se pes do čtverce posunul. Aby mohly být uděleny body, 
nesmí za hranice čtverce přesahovat žádná část psa, kromě ocasu.  

 
Cvik není splněn, jestliže se pes posadí nebo postaví dříve, než psovod provede 
druhý obrat. Jestliže se pes zvedne (do sedu nebo do stoje) poté, co psovod 
provede druhý obrat, ale ještě před tím, než psa přivolá, nemůže být uděleno více 
než 5 bodů. Jestliže se pes ve čtverci posunuje, aniž by se zvedl, nemůže být 
uděleno více než 7 bodů. Pokud se posunuje (plazí) a přetne hranici čtverce před 
tím, než je přivolán, cvik  není splněn. Pokud se pes pohybuje velmi pomalu, 
nemůže být uděleno více než 6 bodů. 
 
Druhý povel pro přivolání, pro Stůj nebo Lehni znamená penalizaci 2 body za každý 
povel navíc. Cvik není splněn také v případě, jestliže je i jeden z uvedených povelů 
dán potřetí. Posunkové povely jsou dovoleny pouze v případě, že pes musí být 
znovu směrován. Jestliže je posunkový povel dán, když pes sedí vedle psovoda, 
znamená to penalizaci 2 body. 
 
Na výchozím bodě není dovoleno ukázat psovi směr nebo před začátkem cviku 
ukázat psovi čtverec. Toto vede k nesplnění cviku. 
 

 Jestliže pes zaujme ve čtverci špatnou pozici, znamená to ztrátu 3 bodů, a pokud 
poloha stůj není zřetelná, je to penalizováno ztrátou 2 bodů. Penalizace pro povely 
navíc u vyslání do směru / u nového nasměrování závisí na jejich intenzitě a ochotě 
psa tyto povely uposlechnout, takže mohou být strženy 1 nebo 2 body.  

 
  

 

CVIK 2.6 Směrový aport  [Koef. 3] 

Povely:   “K noze”, “Stůj”, “Vpravo/Vlevo” a/nebo posunek, “Aport”, “Pusť” (”K noze”) 

Provedení:   Psovod se psem stojí na výchozím bodě proti markeru ve vzdálenosti cca 5 m. 
Marker se nachází přibližně 10 m od středu pomyslné spojnice mezi dvěma činkami 
a výchozí bod je tak od této spojnice vzdálen 15 m. Steward položí dvě dřevěné 
činky do řady přibližně 10 m od sebe tak, aby byly dobře vidět. Jako první je 
pokládána ta činka, která byla vylosována k přinesení (levá nebo pravá). 

 
 Na pokyn stewarda vychází psovod se psem z výchozího bodu k markeru, který 

mine (1 - 2 m) a na pokyn stewarda se otočí čelem vzad, aby mohl psa odložit ve 
stoje u markeru směrem k výchozímu bodu. Psovod odloží psa, vrací se na výchozí 
bod a otočí se čelem k činkám. Při odkládání psa u markeru se psovod nezastavuje. 
Zhruba po 3 vteřinách na pokyn stewarda psovod vysílá psa pro činku do toho 
směru, který si předem vylosoval, a pes by měl činku přinést a korektně odevzdat. 
Povely pro směr (vlevo / vpravo) a pro přinesení by měly být dány velmi těsně za 
sebou, jinak bude s prodlevou daný povel pro přinesení vnímán už jako druhý 
povel. Viz obrázek pro cvik 6 třídy 2. 
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Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit směrové povely, na jeho rychlost a 

dodržení nejkratší cesty ke správné čince a zpět. Cvik není splněn, pokud se psovod 
na výchozím stanovišti psa dotkne nebo mu ukáže směr. Aby při tomto cviku mohly 
být zadány nějaké body, pes by měl u markeru zůstat stát, dokud nedostane povel 
pro vyběhnutí. Pes, který si u markeru lehne, sedne nebo se posune, nemůže dostat 
více než 8 bodů. Pokud se pes při poloze stůj před povelem posune o více než délku 
těla, cvik není splněn. 

 
Pokud pes běží ke špatné čince, je zastaven a přesměrován a přinese správnou 
činku, je penalizován ztrátou 3 bodů. Pokud je přesměrován ke správné čince, aniž 
by musel být zastaven, strhávají se 2 body. Jakmile pes zvedne nesprávnou činku, 
cvik nebyl splněn (0 bodů). 

 
 Penalizace pro povely navíc u vyslání do směru záleží na jejich intenzitě a na ochotě 

psa povel uposlechnout. Může to být mínus 1 – 2 body za povel  
 
 Upuštění činky, žvýkání a překusování činky jsou detailně popsány ve všeobecných 

zásadách pro posuzování cviku. 
 
 

 

CVIK 2.7  Pachové rozlišování a aport  [Koef. 4] 

Povely:  “Hledej”, “Pusť”, (”K noze”) 

Provedení:  Psovod stojí se psem v základní pozici na výchozím bodě. Steward oznámí začátek 
cviku a podá psovodovi dřevěný předmět (10 cm x 2 cm x 2 cm), který byl předem 
nějak označen. Psovod si může předmět ponechat v rukou přibližně 10 vteřin. V 
této fázi se pes nesmí předmětu dotknout, ani si k němu čichnout. Na pokyn 



  

Zkušební řád a směrnice pro soutěže Obedience ve třídách 1 & 2 & 3 36 / 54 
 

stewarda mu psovod odevzdává předmět a otáčí se čelem vzad. Je na psovodovi, 
zda pes uvidí nebo neuvidí pokládání předmětů. Jsou povoleny povely K noze 
(pokud se pes otáčí s psovodem) a Zůstaň (pokud se pes neotáčí). Steward odchází 
do vzdálenosti přibližně 10 m od psovoda položit předmět psovoda (aniž by se jej 
dotkl) a poté pokládá rukou (tedy se jich dotkl) na zem dalších pět stejných 
předmětů. Předměty jsou rozmístěny do kruhu nebo v řadě vodorovně ve 
vzdálenosti přibližně 25 cm od sebe.  Předměty musí být pro všechny soutěžící 
položeny stejným způsobem, ale umístění předmětu psovoda se může lišit. Pokud 
jsou předměty pokládány do vodorovné linie, nesmí být předmět psovoda na krajní 
pozici. 

 
 Na pokyn stewarda se psovod otáčí a dává psovi povel k přinesení označeného 

předmětu. Pes musí předmět psovoda vyhledat, přinést ho a odevzdat psovodovi v 
souladu se všeobecnými zásadami. 

 
 Pes může pracovat asi půl minuty, pokud je jeho práce aktivní a cílená. Pro každého 

závodníka musí být připraveno šest nových předmětů. 
 
 

Instrukce:   Důraz by měl být kladen na ochotu psa k práci a jeho rychlost. Pokud pes jednou 
zvedne nesprávný předmět, ale pak přinese správný, nemůže být uděleno více, než 
7 bodů. Cvik není splněn (0 bodů), pokud si pes k předmětu čichne nebo se ho 
dotkne před tím, než je předmět předán zpět stewardovi, pokud pes dostane povel, 
když je u předmětů, nebo pokud zvedne dvakrát nesprávný předmět. Není chybou, 
pokud pes očichává předměty, když hledá ten správný. 

 
 Upuštění činky, žvýkání a překusování činky jsou detailně popsány ve všeobecných 

zásadách pro posuzování cviku. 
 
 

 

CVIK 2.8  Ovladatelnost na dálku [Koef. 4] 

Povely:  “Lehni” “Stůj”, “Sedni”, “Stůj”, “Lehni” a /nebo posunky. 

Provedení:   Pes by měl změnit polohu celkem 6x (sedni /stůj/lehni) na povel psovoda a přitom 
zůstat na původním místě. Hranice je tvořena imaginární spojnicí za zádí psa mezi 
dvěma markery (značkami). Psovod odkládá psa vleže na výchozím bodě a vzdálí se 
od psa cca 10 m na vyznačené místo a otočí se čelem ke psu. Pořadí zaujímaných 
poloh musí být vždy dvakrát za sebou buď sedni - stůj - lehni nebo stůj - sedni - 
lehni, takže posledním povelem pro změnu polohy je povel “Lehni”. Pořadí poloh 
musí být stejné pro všechny soutěžící.  

 
Steward ukazuje psovodovi na kartách s nápisem nebo kresbou nebo na 
elektronické tabuli, v jakém pořadí má pes polohy zaujmout. Steward by měl stát ve 
vzdálenosti přibližně 3 – 5 metrů od psa tak, že na psa nevidí a neměl by při udílení 
těchto instrukcí na psa vidět. Steward mění symboly pro změnu polohy každé 3 
vteřiny.  
 
Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a použité 
současně. Po posledním povelu se psovod vrací ke psu a velí ho do základní pozice  
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Instrukce:  Důraz by měl být kladen na rychlost, se kterou pes polohy mění, na jasnou 
rozpoznatelnost zaujaté polohy, na to, jak pes polohu udrží, a na to, jak moc se pes 
posunuje. Aby mohly být při tomto cviku získány body, pes se nesmí z výchozího 
místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). Všechny posuny 
se sčítají (např. vpřed a vzad, do stran apod.). Pokud pes jednu polohu ze šesti 
nesplní, nemůže být uděleno víc než 7 bodů, pokud pes nesplní polohy dvě, 
znamená to, že nemůže dostat víc než 5 bodů. Pokud tedy pes jednu polohu 
přeskočí a zaujme hned polohu další, nemůže dostat více než 5 bodů. Pokud se pes 
posune o jednu tělesnou délku, nemůže dostat víc než 5 bodů. Aby mohly být 
uděleny body, pes musí změnit nejméně čtyřikrát pozici na povel.  

 
 Pokud si pes sedne, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 bodů. 

Přehnané hlasové povely a přemrštěné a dlouhotrvající posunky budou 
penalizovány (viz. Všeobecné zásady).  

 Pokud pes potřebuje k provedení změny polohy dva povely, nemůže být uděleno 
více než 8 bodů. Neuposlechnutí ani druhého povelu pro změnu polohy vede k 
vynechání jedné změny polohy. První povel navíc u změny poloh je -2 body a druhý 
povel navíc pak -1 bod. 

 
Je možné získat body pro toto cvičení i v případě, že 3 - 4  polohy byly zaujaty až na 
druhý povel, v případě, že tyto povely byly splněny okamžitě, zaujaté pozice byly 
jasné a korektní a cvik byl jinak výborně proveden. 

 
  

 

CVIK 2.9 Skok přes překážku a aport kovové činky   [Koef. 3] 

 
Povel:  “Hop”, “Aport” and “Pusť” (”K noze”) 

Provedení:   Psovod stojí se psem v základní pozici před překážkou ve vzdálenosti cca 2 – 4 m 
(dle uvážení psovoda). Steward podává psovodovi činku a ten ji hodí přes překážku. 
Psovod pošle psa přes překážku, aby sebral činku a přinesl ji skokem zpět. Povel pro 
přinesení musí být vydán dříve, než se pes odrazí ke skoku. 

 
 
Instrukce:   Cvik začíná v základní pozici a končí v základní pozici, když pes odevzdá činku a 

steward oznámí “Konec cviku”. Jestliže pes musí činku chvíli hledat a pracuje při 
tom aktivně, neměly by být strženy žádné body. Jestliže se pes byť jen lehce dotkne 
překážky při jejím překonávání, je možné udělit maximálně 8 bodů. Jestliže se pes 
od překážky odrazí nebo jestliže neprovede skok tam i zpět, cvik není splněn (0 
bodů). Jestliže překážku shodí, cvik není splněn (0 bodů). Jestliže pes vyrazí před 
povelem, mohou být strženy 2 - 4 body.  Druhý povel pro přinesení znamená stržení 
2 bodů. Pokud pes vyběhne (bez povelu) při odhození činky, cvik není splněn.  

 
 Upuštění činky, žvýkání a překusování činky jsou detailně popsány ve všeobecných 

zásadách pro posuzování cviku. 
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CVIK 2.10  Všeobecný dojem [Koef. 2]  

Instrukce:  Pro posuzování všeobecného dojmu je zásadní ochota psa pracovat a plnit povely. 
Přesnost a preciznost jsou důležité zrovna tak, jako přirozený pohyb psovoda i psa. 
Pro zisk vysokého bodového hodnocení musí psovod i pes dobře spolupracovat jako 
tým, projevovat vzájemnou radost ze společné práce a sportovního ducha. Na výši 
bodového hodnocení celkového dojmu má vliv chování v průběhu cviků i mezi nimi. 

 

Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda 
(byť jen jednou), ale zůstane v soutěžním prostoru, nemohou být za celkový dojem 

uděleny žádné body nemůže za všeobecný dojem být uděleno více než 5 bodů za 
předpokladu, že se pes vrátil na první přivolání. Pokud se pes nevrátí nebo se 
vzdálí podruhé, znamená to diskvalifikaci.  
 
 Pokud se pes vyprázdní v soutěžním prostoru, je diskvalifikován.  

Pokud pes během cviku nebo mezi cviky opustí soutěžní prostor nebo se v něm 

vyprázdní, je diskvalifikován. 
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TŘÍDA 3 
 
 
 
CVIK 3.1 Odložení vsedě ve skupině, 2 minuty, psovodi v úkrytu [Koef. 2] 

         

CVIK 3.2       Odložení vleže ve skupině, 1 minuta a přivolání  [Koef. 2] 

  
Povely:   “Sedni”, “Stůj”, ”Lehni” a/nebo posunkové povely, „Ke mně” 

 
Provedení:  Cviky 1 a 2 jsou spojené. 
 Cvik 3.1 - část I.: Odložení vsedě ve skupině po dobu 2 minut 
 Cvik 3.2 - část II.: Odložení vleže ve skupině po dobu 1 minuty a přivolání 
  

Body za obě části jsou udělovány odděleně pro každou část po ukončení druhé části 
cviku.  
 
Cvik začíná tím, že všichni psovodi z jedné skupiny stojí v řadě se psy v základní 
pozici přibližně 4 - 5 metrů od sebe a steward oznámí “Začátek cviku”. Cvik (=část I.) 
končí, jakmile se psovod vrátí do soutěžního prostoru, postaví se ve vzdálenosti 
minimálně přibližně 10 m čelem ke svým psům a steward oznámí “Konec cviku”.  
 
Psi sedí v základní pozici v řadě přibližně  4 - 5 m od sebe. Na pokyn stewarda 
psovodi odkládají psy a odcházejí od psů do úkrytu, kde zůstávají po dobu 2 minut. 
Čas se začíná měřit od okamžiku, kdy jsou všichni psovodi v úkrytu. Po uplynutí 2 
minut se psovodi na pokyn stewarda vrací do soutěžního prostoru, kde se seřadí a 
zůstanou stát. Na pokyn stewarda psovodi vykročí směrem ke psům a ve vzdálenosti 
přibližně 10 m před psy opět na pokyn stewarda zůstávají stát čelem proti svým 
psům. 
 
Část I. skončila a začíná část II. 
 
Steward zahájí druhou část cviku. Psovodi na pokyn stewarda jeden po druhém 
zleva doprava pokládají své psy. Ti zůstávají ležet po dobu 1 minuty a po jejím 
uplynutí si je psovodi jednoho  po druhém zprava doleva přivolávají do základní 
pozice. Přivolání je prováděno na pokyn stewarda, přičemž dokud pes nezaujme 
základní pozici u nohy, nemůže být dán pokyn pro přivolání psa dalšího.  
  
Hlasité povely, které ruší ostatní psy, jsou přísně penalizovány srážkou několika 
bodů. 
 
Ve skupině mohou být maximálně čtyři psi a ne méně než tři. V případě, že ve třídě 
3 startuje pouze pět účastníků, může všech pět psů utvořit jednu skupinu.  
 
  
Instrukce:  Pes, který si stoupne nebo lehne během části I., tuto část nesplnil (0 
bodů za část I.). Pes, který opustí své místo (o více než 1 tělesnou délku) nesplnil a 
celý cvik je anulován (0 bodů za část I. i II.). Jestliže si pes lehne nebo stoupne po 
uplynutí 2 minutového časového úseku a psovodi jsou již seřazeni uvnitř soutěžního 
prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Nicméně pokud se pes v kterékoliv 
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fázi posune o více než jednu tělesnou délku, je celý cvik (části 3.1 a 3.2) považován 
za nesplněný. 
Psi, kteří stojí nebo leží poté, co skončila část I., mohou být jeden po druhém 
povelem posazeni. V tomto případě se za první povel nesrážejí žádné body. Pokud je 
třeba dát další povel, je penalizován srážkou 2 bodů. Pokud si pes nesedne ani po 
druhém povelu, část II. je anulována (0 bodů za část II.).  
 
Pokud si pes lehne před tím, než k tomu dostane povel (např. na povel jiného 
psovoda), nemůže mu být uděleno více než 8 bodů za část II. Pokud pes přiběhne na 
povel jiného psovoda, může mu být uděleno max. 5 bodů za část II. Pes, který 
přiběhne sám (samovolně), aniž by kdokoli vydal povel pro přivolání, cvik v části II. 
nesplnil (0 bodů za část II.). Pokud je pro přivolání potřeba vydat druhý povel, může 
být uděleno max. 7 bodů. 
 
Pokud pes 1 - 2x štěkne, strhávají se 1 - 2 body; jestliže štěká téměř celou dobu, cvik 
nesplnil (0 bodů). 
 
Pes může otočit hlavu a rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k 
vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo 
vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému 
psovi tak, že hrozí výrazné vyrušení nebo nebezpečí konfliktu, cvik musí být 
ukončen a znovu zopakován pro všechny psy kromě toho, který vyrušení způsobil. 
 
Vzhledem k tomu, že cviky 3.1 a 3.2 jsou posuzovány dohromady jako jeden cvik, 
není možné, aby psovodi mezi těmito cviky na psy jakkoliv působili (odměňovali je 
nebo s nimi jinak komunikovali).  
 
Doporučuje se, aby prostor před psy za páskou byl uzavřený (nepřístupný všem, 
kromě personálu) a to v průběhu celého cviku. Na sekčních a světových soutěžích je 
toto opatření povinné.  
 

 
 

CVIK 3.3 Chůze u nohy   [Koef. 3] 

Povel: “K noze” 

Provedení:          Chůze je prověřována v různém tempu, normálním, pomalém a rychlém, ve spojení 
s obraty do stran a čelem vzad a zastaveními. Pes musí být také prověřen při dvou 
až třech úkrocích do různých stran ze základní pozice a také při obratech do stran a 
čelem vzad na místě. Pes musí být také prověřen při chůzi přibližně 5 - 10m (15 - 30 
kroků) vzad. Steward oznamuje začátek a konec. Chůze vzad může obsahovat jeden 
obrat do strany. Je třeba se ubezpečit, že prostor pro chůzi vzad je rovný a 
bezpečný. Steward by měl mít připraveno značení (nebo záchytné body, podle 
kterých se může orientovat), aby se délka chůze vzad dala správně odhadnout.
 Chůze je detailněji popsána ve všeobecných zásadách.  
Všichni účastníci zkoušky nebo soutěže musí provádět chůzi podle stejného 
schématu. 
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Instrukce:               Pes, který se vzdálí od psovoda nebo po většinu cviku psovoda následuje ve 

vzdálenosti větší než 0,5 m, cvik nesplnil (0 bodů). Jestliže se pes pohybuje pomalu, 
může mu být uděleno max. 6 - 7 bodů. Nedostatek kontaktu a povely navíc jsou 
chybami. Pokud jde pes šikmo (nikoliv paralelně se psovodem) v základní pozici, 
mělo by to znamenat ztrátu asi 2 bodů. Zpomalování a zastavování před, v průběhu 
nebo po obratu znamená bodovou srážku. Pokud se pes pohybuje velmi blízko 
psovoda tak, že ho ruší nebo překáží, měl by být penalizován. Pokud se pes opírá o 
psovoda nebo se jej dotýká, je penalizace ještě přísnější.  Při chůzi vzad je povolena 
nepatrná opatrnost ze strany psovoda. Pokud chůze vzad není úplně perfektní, 
nemůže být strženo více než 1 – 2 body.  

 
 
 

CVIK 3.4  Stůj, sedni a lehni za chůze [Koef. 3] 

Povely:  “K noze”, “Stůj”, “Sedni”, “Lehni”  

Provedení:  Cvik je prováděn dle přiloženého nákresu. Před soutěží rozhodčí určí, v jakém 
pořadí budou pozice prováděny. Na pokyn stewarda odkládá psovod psa za chůze 
do pozice stůj, sedni a lehni. Chůze je prováděna v normálním tempu. Musí být 
provedeny pravoúhlé (90o) obraty vlevo a obrat vpravo. Místo pro zatočení vpravo 
nebo vlevo je označeno malým kuželem nebo symbolem. Pořadí pozic i pořadí 
obratů vlevo a vpravo je variabilní, ale musí být stejné pro všechny účastníky jedné 
soutěže. 
 
Steward dává psovodovi pokyn k vykročení na začátku cviku, pokyn k odložení psa 
do stoje/sedu/lehu, dále pokyn k otočení čelem vzad a k zastavení na konci cviku. 
Pes je odkládán přibližně uprostřed (5 m) 10 metrového úseku. Psovod pokračuje v 
chůzi asi 5 m (přibližně k další značce pro obrat), na pokyn stewarda se otočí čelem 
vzad a pokračuje v chůzi směrem k odloženému psovi, kterého mine ve vzdálenosti 
asi 0,5 m tak, že ho má po své levé straně a pokračuje v chůzi ještě asi 2 m, kde se 
na pokyn stewarda otočí a vrací se ke svému psovi. Jakmile se ocitá vedle psa, aniž 
by se zastavil, dává povel “K noze” a pokračují společně ke značce pro obrat - zatočí 
vlevo/vpravo a pokračují v chůzi asi do poloviny dalšího úseku a cvik na dalších 
úsecích pokračuje podobně jako na prvním úseku. Cvik končí tím, že steward 
oznámí “Konec cviku”. Pozice stůj/sedni/lehni by měly být provedeny paralelně s 
pomyslnou spojnicí mezi body pro start/zatočení/ukončení cviku. Vzdálenost mezi 
psem a značkou pro zatočení by měla být asi 0,5 m, ale je třeba brát ohled na 
velikost psa. Obraty do stran by měly být prováděny v úhlu 90o a ne do oblouku. 
Psovod se psem míjejí kužely zprava, takže je mají po své levé straně. Viz obr. pro 
cvik 4 třída 3. 
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Instrukce:  Aby v tomto cviku mohly být uděleny body, musí být provedeny alespoň dvě 
polohy. Pokud se pes zastaví jednou ve špatné pozici (například sedni místo lehni) 
nebo pokud pes jednu polohu nesplní, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pes 
polohu nesplnil, jestliže se po povelu posune o více než jednu délku svého těla, 
jestliže psovod vydá druhý povel anebo pokud byly pro zaujetí polohy použity příliš 
výrazné posunky či řeč těla.  

 
Jestliže se pes vůbec nezastaví, tzn., pokud se nezastaví dříve, než se psovod otočí, 

cvik nesplnil (0 bodů). Druhý povel může být použit k zastavení psa, a jestliže se pes 

zastaví dříve, než psovod dojde ke kuželu; cvik může pokračovat, ale nemůže být 

uděleno více než 6 bodů. Pokud se psovod 

u kuželu otočí na nesprávnou stranu, je 

cvik považován za nesplněný. 

 
 

Při posuzování je třeba zaměřit pozornost 
jak na chůzi u nohy, tak na to, aby polohy 
(stůj/sedni/lehni) byly zaujímány paralelně 
s imaginární spojnicí bodů pro začátek 
cviku/obrat/konec cviku. Posuny, pomalé 
zaujetí poloh stůj/sedni/lehni, nezaujetí 
rovné polohy, špatná chůze u nohy, změna 
tempa chůze, oblouky v obratech a 
neudržení přímého směru (paralelního s 
pomyslnými spojnicemi) a otáčení se za 
psem jsou chybami. Penalizace za tyto 
chyby může být 1 – 4 body. 
 
U poloh nejsou povoleny žádné povely 
navíc. Takové povely navíc znamenají, že 
pes danou polohu nesplnil. Posunky a řeč těla při povelech pro stůj/sedni/lehni 
jsou hrubými chybami a v závislosti na jejich intenzitě a délce trvání znamenají 
penalizaci 3 – 5 bodů nebo mohou být důvodem pro nesplnění polohy, při které 
byly použity. 
 
 
 

CVIK 3.5  Přivolání se zastavením a zalehnutím [Koef. 4] 

Povely:  “Lehni”, “Zůstaň”, “Ke mně” (3 krát), “Stůj”, “Lehni” NEBO posunkové povely.  

 [Posunky: může být použita jedna nebo obě ruce] 

Provedení:  Psovod odloží psa do lehu, odejde cca 30 – 35 m určeným směrem a otočí se čelem 
ke psu. Na pokyn stewarda přivolává psa k sobě. Zhruba v jedné třetině vzdálenosti 
psovod psa zastaví. Na pokyn stewarda psovod znovu psa přivolává a zhruba ve 
dvou třetinách vzdálenosti dává povel k zalehnutí. Po druhém zastavení a na pokyn 
stewarda psovod psa přivolává do základní pozice. Steward dává pokyn pouze k 
přivolání psa. Povely pro zastavení/zalehnutí vydává psovod samostatně na úrovni 
značek (kuželů). Slovní povely mohou být vystřídány posunkovými tak, že slovní 
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povel musí být použit na jednom zastavení a posunek na druhém, ale nikdy ne 
dohromady.  Jméno psa může být spojeno se všemi povely pro přivolání, ale musí 
být těsně spojeny tak, aby nepůsobily jako dva samostatné povely.  

 
Instrukce:  Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny povely pro přivolání. Pes by se 

měl pohybovat dobrou rychlostí a udržet tempo, minimálně klus. Pomalý pohyb je 
chybou. Při posuzování by mělo být zohledněno plemeno. Pes by měl začít 
zastavovat bezprostředně po povelu. Při hodnocení zastavení by měl být také brán 
ohled na rychlost psa. U rychlých psů může být malá tolerance u okamžitého 
zastavení, ale nikoli u psů pomalých. Pro zisk plného počtu bodů (za zastavení), by 
od okamžiku vyslovení povelu neměla být překročena jedna délka těla psa. Aby za 
zastavení mohly být uděleny alespoň nějaké body, neměla by být překročena 
vzdálenost 3 délek těla psa. Pokud je použito celkově více než 2 povely pro 
přivolání, je maximální bodový zisk 7 bodů. Třetí povel pro přivolání z místa 
zastavení má za následek nesplnění cviku 

  
 Pokud pes pozici nesplní (zastaví se ve vzdálenosti větší, než jsou 3 délky jeho těla), 

nemůže být uděleno více než 6 bodů. Pokud se pes u jedné ze dvou pozic ani 
nepokusí zastavit, může být uděleno max. 5 bodů. Pokud pes nezastaví ani u jedné 
ze dvou pozic nebo pokud provede polohy v opačném pořadí, cvik není splněn (0 
bodů). Pokud pes jednou zastaví ve špatné poloze, nemůže být uděleno více než 7 
bodů. Pokud pes polohu změní, strhávají se 2 body. Pokud si pes sedne nebo se 
postaví před tím, než je vydán první povel pro přivolání nebo se posune o méně než 
jednu délku svého těla, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud se pes před 
prvním povelem pro přivolání posune z výchozího bodu o více než jednu tělesnou 
délku, cvik není splněn (0 bodů). 
 
 
 

CVIK 3.6    Vyslání do čtverce, položení a přivolání    [Koef. 4] 

Povely:            “Vpřed”, “Stůj”, “Vpravo/Vlevo” a/nebo posunek, (“Stůj”), “Lehni”, “Ke mně” 

Provedení: Před zahájením cviku psovod informuje rozhodčího, zda bude ve 

čtverci velet nejprve “Stůj” a poté “Lehni”, či zda pes bude ve čtverci zalehávat 

rovnou. Psovod vysílá psa do vyznačeného kruhu, uvnitř kterého jej zastavuje. 

Všechny čtyři končetiny psa musí být uvnitř kruhu. Kruh má poloměr 2m a jeho střed 

se nachází přibližně 10 m od výchozího bodu a nesmí být žádným způsobem 

označen.. Střed kruhu může být označen velmi malou značkou/markerem (ne kuželem), ale není to 

nutné. Obvod kruhu musí být viditelně označen - minimálně na 8 místech (malými 

viditelnými kousky pásky křídou apod.) nebo po celém jeho obvodu. Důvodem 

označení obvodu kruhu je pouze to, aby to pomohlo psovodovi a rozhodčímu určit, 

zda je pes vně nebo uvnitř kruhu. Označení obvodu kruhu by pro psa nemělo být 

výrazné. Pokud je označen celý obvod, kontrast mezi označením a podkladem by 

měl být velmi malý. Průhledná lanka (typ „vlasec“) a plastové hadičky nejsou 

dovoleny. 

 Po uplynutí asi 3 vteřin, kdy pes stojí uvnitř kruhu, jej na pokyn stewarda psovod 
vysílá do čtverce 3 m x 3 m, který je umístěn (jeho střed) cca 25 m od výchozího 
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bodu. Pes by se měl pohybovat po přímé linii a měl by do čtverce vběhnout z přední 
strany.  
 

Hranice čtverce, jakož i obvod kruhu by měly být umístěny minimálně 3 m od 
hranice soutěžního prostoru. V každém rohu je čtverec označen kužely (o výšce asi 
10 – 15 cm). Z vnější strany jsou kužely spojeny zřetelnou linií (lepicí páska, křídová 
linka, pásmo). 
 
Jakmile pes vběhne do čtverce, psovod velí psovi buď “Stůj” a pak “Lehni“, anebo 
jen rovnou “Lehni”. Pokud je psovi před položením veleno nejprve “Stůj”, měla by 
tato poloha být jasná a stabilní a teprve potom je možné psovi velet “Lehni”.  

 
Na pokyn stewarda jde psovod směrem ke psu. Jakmile se psovod dostane do 
vzdálenosti cca 2m před psem (psovod nevstupuje do čtverce), provádí na pokyn 
stewarda obrat do strany a po přibližně 10 m provádí na pokyn stewarda ještě 
jeden obrat do strany a pokračuje chůzí směrem k výchozímu bodu. Po ujití dalších 
10 m psovod na pokyn stewarda přivolává psa, aniž by se přitom zastavil, a 
společně pokračují až na výchozí bod, kde se na pokyn stewarda zastaví. 
Pes by se měl pohybovat po přímých liniích jak směrem do kruhu, tak směrem do 
čtverce a měl by do čtverce vběhnout z přední strany. Úhel mezi dvěma spojnicemi 
vedoucími jedna od výchozího bodu do středu kruhu a druhá od středu kruhu do 
středu čtverce by měl být 90°. Viz Obrázek 6 třídy 3. 
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Instrukce:  Důraz by měl být kladen na ochotu psa vybíhat do směru a uposlechnout  povely, 

jeho tempo a přímý směr pohybu. Pokud pes vběhne do čtverce ze strany nebo 
zezadu, strhává se ½ - 1bod. Aby mohlo být uděleno 10 bodů, psovod během cviku 
nesmí použít více než šest povelů, přičemž čtvrtým povelem je povel “Stůj” ve 
čtverci. U druhého případu, kdy je po vběhnutí psa do čtverce vydáván pouze povel 
“Lehni”, je celkový počet povelů pouze pět. Pes musí reagovat na povely (např. 
pokud je ve čtverci dán povel “Stůj”, pes musí stát a pokud je pes velen přímo do 
“Lehni”, musí tak učinit ihned).  

  

Jestliže pes zastaví například na hranici čtverce a psovod dává opravný povel, musí 

dát i nový povel pro „stůj“, pokud psovod informoval, že pes dostává ve čtverci 

nejprve povel „stůj“ a pak „lehni“. Bodový postih by neměl být víc než -1 bod / 

povel, pokud pes okamžitě a správně reaguje. 

 
 Pokud pes provádí cviky bez povelu, o své vlastní vůli, je penalizován. To znamená 

např., že povely “Stůj” v kruhu a povely “Stůj” a “Lehni” ve čtverci musí být vždy 
dány. Pokud se psovod při vydávání povelů pohne (ukročí do jakéhokoli směru), 
cvik není splněn (0 bodů). Pokud jsou použity přehnané povely (řeč těla), nemůže 
být zadáno více než 8 bodů. Před tím, než je pes vyslán do čtverce, musí mít po 
vyslání do kruhu všechny čtyři končetiny uvnitř vyznačeného kruhu. Pokud pes stojí 
mimo (nebo částečně mimo) vyznačený kruh, musí být psovodem nasměrován 
dovnitř a teprve potom dává steward pokyn k pokračování (do čtverce). Pes, který si 
uvnitř kruhu sedne nebo lehne, nemůže získat více než 8 bodů. Pokud si pes lehne 
nebo sedne mimo vyznačený kruh nebo čtverec, cvik není splněn (0 bodů). Pokud 
již pes leží, nejsou povoleny žádné další povely k přesunu psa. Aby mohly být 
uděleny nějaké body, nesmí kromě ocasu přes ohraničení čtverce přesahovat žádná 
část psa.  

  Cvik není splněn (0 bodů), jestliže se pes posadí nebo postaví dříve, než psovod 
provede druhý obrat. Jestliže se pes zvedne (do sedu nebo do stoje) poté, co 
psovod provede druhý obrat, ale před tím, než je přivolán, nemůže být uděleno 
vice než 5 bodů. Jestliže se pes ve čtverci posunuje, aniž by se zvedl, nemůže být 
uděleno více než 7 bodů. Pokud se posunuje a přetne hranici čtverce před tím, než 
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je přivolán, cvik je nesplněn. Pokud se pes pohybuje velmi pomalu, nemůže být 
uděleno více než 6 bodů.  

Druhý povel pro přivolání, pro zastavení (jak v kruhu, tak ve čtverci) nebo pro 
zalehnutí je penalizován srážkou 2 bodů. Jestliže byť jeden z výše uvedených povelů 
musí být vydán potřetí, cvik není splněn (0 bodů). 
 
Posunkové povely jsou povoleny pro navedení psa do směru. Jestliže je posunkový 
povel dán, když pes sedí vedle psovoda, znamená to penalizaci 2 bodů.  
 
Penalizace za povely navíc u vyslání do směru / u nového nasměrování závisí na 
jejich intenzitě a ochotě psa tyto povely uposlechnout, takže mohou být strženy 1 
nebo 2 body. 

Jestliže pes zaujme ve čtverci špatnou pozici, znamená to ztrátu 3 bodů, a pokud 
poloha stůj není zřetelná, je to penalizováno ztrátou 2 bodů. Výše bodové srážky za 
povely navíc při vyslání do směru se odvíjí od jejich intenzity a ochoty psa 
uposlechnout povely, takže penalizace může být 1 - 2 body. 

Pokud psovod na výchozím bodě psovi ukáže směr (kruh nebo čtverec) nebo se psa 
dotkne, znamená  to  nesplnění cviku. 
 

 
 

CVIK 3.7  Směrový aport [Koef. 3] 

Povel :   “Vpřed”, “Stůj”, “Vpravo/Vlevo” a/nebo posunek rukou, “Aport”, “Pusť”  

Provedení :   Tři dřevěné činky jsou položeny v řadě cca 5m od sebe tak, aby byly snadno 
viditelné. Výchozí bod se nachází přibližně 20m od prostřední činky. Psovod vysílá 
psa do vyznačeného kruhu, uvnitř kterého jej zastavuje. Všechny čtyři končetiny 
psa musí být uvnitř kruhu. Kruh má poloměr 2m a jeho střed se nachází přibližně 
10m od výchozího bodu. Střed kruhu je označen malým kuželem. Obvod kruhu 
musí být viditelně označen - minimálně na 8 místech (malými viditelnými kousky 
pásky, křídou apod.) nebo po celém jeho obvodu. Po uplynutí 3 vteřin na pokyn 
stewarda vysílá psovod psa pro levou nebo pravou činku, podle toho, kterou si 
vylosoval, a pes by měl činku přinést a korektně odevzdat. Směrové povely 
(vlevo/vpravo) a povel pro přinesení by měly být dány velmi těsně za sebou, jinak 
bude s prodlevou  daný povel pro přinesení vnímán už jako druhý povel. 

  
 
Činky pokládá steward po té, co si psovod vylosoval stranu, ze které má být činka 
aportována.  Prostřední činka se nikdy nelosuje. Činka, která byla vylosována (levá 
nebo pravá), je vždy pokládána jako první. Činky musí být umístěny minimálně 3 
metry daleko od hranice soutěžního prostoru. Po celou dobu, kdy jsou činky 
pokládány, stojí psovod se psem v základní pozici na výchozím bodě čelem k 
prostřední čince ve vzdálenosti asi 20m. Viz obrázek 7 třídy 3 
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Instrukce:  Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit směrové povely, na jeho rychlost a 

dodržení nejkratší cesty ke správné čince a zpět. Aby mohly být v tomto cviku 

uděleny body, pes musí stát uvnitř kruhu.  Pes, který si u kuželu lehne nebo sedne, 

nemůže získat více než 8 bodů. 

Penalizace za povely navíc u vyslání do směru / i nového nasměrování záleží na 
jejich intenzitě a na ochotě psa povel uposlechnout. Může to být mínus 1 – 2 body 
za povel. 
 
Pokud pes běží ke špatné čince, ale je zastaven a přesměrován a přinese činku 
správnou, je penalizován ztrátou 3 bodů. Pokud je přesměrován ke správné čince, 
aniž by musel být zastaven, strhávají se 2 body.  
Jestliže pes uchopí nesprávnou činku, cvik nebyl splněn (0 bodů). 

 
Upuštění činky, žvýkání a překusování činky je detailně popsáno ve všeobecných 
zásadách pro posuzování cviku.  

 
 
 

CVIK 3.8 Vyslání okolo kuželu, polohy, aport a skok přes překážku [Koef. 4] 

 
Povely:   “Okolo“, “Stůj/Sedni/Lehni“ a/nebo posunkové povely – “vpravo/vlevo + aport“ 

a/nebo posunkové povely –“Hop“ – “Pusť“, (“K noze“) 
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Provedení:            Před soutěží rozhodčí určí, kterou polohu (stůj/sedni/lehni) má pes zaujmout po 
oběhnutí kuželu. Tato poloha je stejná pro všechny soutěžící. Psovod si vylosuje 
stranu (pravá/levá), ze které bude pes aportovat činku a přeskakovat odpovídající 
překážku. Takže bude předem určeno, zda pes přeskočí plnou nebo otevřenou 
překážku. V této fázi se psovod ještě výsledek svého losu nedozví. Tuto informaci 
psovod dostane až po té, co pes po oběhnutí kuželu zaujme požadovanou polohu 
(stůj/sedni/lehni). Činky musí být po celou dobu soutěže pokládány všem 
účastníkům ve stejném pořadí (buď zleva doprava anebo zprava doleva), bez 
ohledu na to, která strana byla vylosována. 

 

Dobře viditelný, asi 40 cm vysoký kužel je umístěn ve vzdálenosti přibližně 20 metrů 
od výchozího bodu. Dvě překážky (jedna plná a jedna otevřená) jsou umístěny 5 
metrů od sebe, ve vzdálenosti 5 metrů od výchozího bodu.  

 
K dispozici by měly být tři různě velké sady dřevěných činek, které jsou vhodné pro 
různě velká plemena psů. Váha činky v největší sadě může být maximálně 450 g. 
Velikost činky by měla odpovídat velikosti psa, ale je na psovodovi, jakou velikost 
zvolí.  

 Psovod se psem stojí v základní pozici na výchozím bodě. Steward oznámí začátek 
cviku a odchází položit aporty do vzdálenosti přibližně 5 metrů za překážky. Na 
pokyn stewarda vysílá psovod psa oběhnout kužel. Jakmile pes kužel oběhne, na 
zpáteční cestě cca po 2 metrech, ale ne za imaginární spojnicí položených činek, 
psovod psa zastavuje (samostatně) v pozici, která byla určena rozhodčím. Je možné 
použít hlasový i posunkový povel současně. Po 3 vteřinách oznamuje steward 
psovodovi, kterou stranu si vylosoval, a ten na pokyn stewarda směruje svého psa k 
přinesení správného aportu, k přeskočení odpovídající překážky a k zaujetí základní 
pozice u nohy. 

 
 
Instrukce:  Důraz by měl být kladen na ochotu psa plnit směrové povely, na jeho rychlost a 

dodržení nejkratší cesty ke správné čince. Pes by měl vykazovat dobrou a 
rovnoměrnou rychlost, alespoň rychlý klus. Pomalá práce je penalizována srážkou 1 
- 5 bodů. Při posuzování rychlosti musí být brán ohled na plemeno psa. Pes musí 
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okamžitě reagovat na povely. Mírná tolerance může být u rychlých psů, ale nikoli u 
pomalých. Aby za tento cvik mohly být zadány body, pes musí vydržet v dané 
poloze (stůj/sedni/lehni) do té doby, dokud není dán pokyn k pokračování ve cviku. 
Pes, který zaujme špatnou pozici, může získat max. 8 bodů. Pokud se pes otočí před 
kuželem, musí být znovu nasměrován k jeho oběhnutí a bude penalizován. Pokud 
pes kužel neoběhne, cvik není splněn (0 bodů). Psovod může dát dva povely pro 
nasměrování ke kuželu (pokud pes uposlechne, strhává se za každý povel 1 bod). 
Poté, co pes kužel oběhne, musí na povel zaujmout správnou polohu 
(stůj/sedni/lehni) 

 
Jakmile pes zaujme požadovanou polohu po oběhnutí kuželu (stůj/sedni/lehni), 
dostává psovod informaci o tom, která činka má být přinesena (pravá nebo levá). 
Jakmile pes uchopí činku, může dát psovod povel pro překonání překážky. Jestliže 
pes překročí pomyslnou spojnici položených činek, aniž by tu správnou uchopil, cvik 
není splněn (0 bodů). 
Pokud pes běží ke špatné čince (nebo překážce), ale je zastaven a přesměrován (2 
povely) na tu správnou, je penalizován ztrátou 3 bodů. Pokud je přesměrován ke 
správné čince (překážce), aniž by musel být zastaven, strhávají se 2 body.  
 
Bodová srážka za směrovací povely navíc závisí na jejich intenzitě a na ochotě psa 
povel uposlechnout. Je možné strhnout 1–2 body za povel. Penalizace za jiné 
povely navíc by měly být v souladu se všeobecnými zásadami. 
 
Pokud pes přeskočí překážku během vyslání ke kuželu, cvik je anulován (0 bodů). 
Jestliže pes uchopí špatnou činku nebo nepřeskočí překážku anebo skočí špatnou 
překážku, cvik není splněn (0 bodů). 
 
Pokud se pes překážky dotkne při skoku, strhávají se 2 body. 
Pokud pes shodí laťku u otevřené překážky, strhávají se 2 body. 
 
Pokud se pes od překážky odrazí, cvik není splněn. (0 bodů) 
 
Pokud pes překážku porazí, cvik není splněn (0 bodů) 
 
Cvik není splněn, pokud dá psovod povel k zastavení (stůj / sedni / lehni) příliš 
brzy, tedy pokud je pes stále ještě vedle kuželu.  
Pokud psovod zastaví psa příliš brzy, ale tak, že už kužel jasně minul (nejméně o 
metr), budou mu strženy 2 body.  
 
Pokud pes předvídá povel, strhává se 2 - 4 body. Pokud jedna o své vlastní vůli, 
samostatně ((tedy pokud zastaví těsně před povelem), měly by být strženy 2 body.  
 
Pokud pes zastaví nezávisle (bez povelu a evidentně příliš brzy), bude přivolán a 

zastaven znovu. Pak nemůže být uděleno více než 6 bodů. 

Cvik není splněn, pokud se psovod na výchozím bodě psa dotkne nebo mu ukáže 
směr (0 bodů).  
   
Upuštění činky, žvýkání a překusování činky jsou detailně popsány ve všeobecných 
zásadách pro posuzování cviku.   
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Vyobrazení doporučených konstrukcí všech překážek jsou v příloze 1.  
    Vždy musí být použita otevřená a plná překážka. 

 
 

CVIK 3.9   Pachové rozlišování a aport [Koef. 3] 

Povely:  (“Zůstaň/K noze”), “Hledej”, “Pusť” (“K noze“) 

Provedení:       Psovod stojí se psem v základní pozici na výchozím bodě. Steward oznámí “Začátek 
cviku” a podá psovodovi dřevěný předmět (10 cm x 2 cm x 2c m), který byl předem 
nějak označen. Psovod si může předmět ponechat v rukou přibližně 5 vteřin. V této 
fázi se pes nesmí předmětu dotknout, ani si k němu čichnout. Na pokyn stewarda 
mu psovod odevzdává předmět a otáčí se čelem vzad. Je na psovodovi, zda pes 
uvidí nebo neuvidí pokládání předmětů. Povely “K noze”(pokud se pes otáčí 
s psovodem) a “Zůstaň” (pokud se pes neotáčí) jsou povoleny. Steward odchází do 
vzdálenosti přibližně 10 m od psovoda položit předmět psovoda (aniž by se jej 
dotkl) a poté pokládá rukou (tedy se jich dotkl) na zem dalších 5 - 7 stejných 
předmětů. Předměty jsou rozmístěny ve vzdálenosti přibližně 25 cm od sebe a musí 
být pro všechny soutěžící položeny stejným způsobem, přičemž umístění předmětu 
psovoda se může lišit. Obrazce pro položení předmětů se v různých soutěžích 
mohou lišit. Nejsou zde žádná omezení nebo specifika pro umístění předmětu 
psovoda. Viz. ukázky obrazců v příloze. 

 
Na pokyn stewarda se psovod otáčí a dává psovi povel k přinesení označeného 
předmětu. Pes musí předmět psovoda vyhledat, přinést ho a odevzdat psovodovi v 
souladu se všeobecnými zásadami.  

 
Pes může pracovat asi půl minuty, pokud je jeho práce aktivní a cílená. Pro každého 
závodníka musí být připraveny nové všechny předměty.  

 
 
Instrukce:   Důraz by měl být kladen na ochotu psa k práci a jeho rychlost. Cvik není splněn (0 

bodů), pokud si pes k předmětu čichne nebo se ho dotkne před tím, než je předmět 
předán zpět stewardovi, pokud pes dostane povel, když je u předmětů, nebo pokud 
zvedne nesprávný předmět. Není chybou, jestliže pes při vyhledávání toho 
správného očichává ostatní předměty. 

 
Upuštění předmětu, žvýkání a překusování předmětu je detailně popsáno ve 
všeobecných zásadách pro posuzování cviku. 

 
 
 
 
 
 
 

CVIK 3.10    Ovladatelnost na dálku  [Koef. 4] 

Povely:  “Lehni” “Zůstaň”, “Sedni”, “Stůj”, “Lehni” a /nebo posunkové povely. 
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Provedení:   Pes by měl na povel psovoda změnit polohu celkem 6x 
(sedni/stůj/lehni) a přitom zůstat na původním místě. Hranice je tvořena imaginární 
spojnicí za zádí psa mezi dvěma značkami (markery). Psovod odkládá psa vleže na 
výchozím bodě a poté jde na vyznačené místo cca 15 m od psa, kde se otočí čelem 
ke psu. Pořadí poloh se může měnit, ale musí být vždy stejné pro všechny závodníky 
v jedné soutěži. Každá poloha musí být provedena dvakrát a posledním povelem 
pro změnu polohy je povel “Lehni”. Pořadí poloh, které má pes zaujmout, ukazuje 
steward psovodovi na kartách s nápisem nebo kresbou anebo na elektronické 
tabuli. Steward by měl stát ve vzdálenosti přibližně 3 – 5 metrů od psa tak, aby na 
psa neviděl při udílení instrukcí. Steward mění symboly pro změnu polohy každé 3 
vteřiny. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale oba musí být 
krátké a použité současně. Po posledním povelu se psovod na pokyn stewarda vrací 
ke psu a velí ho do základní pozice. 

  
 
Instrukce:  Důraz by měl být kladen na rychlost, se kterou pes polohy mění, na jasnou 

rozpoznatelnost zaujaté polohy a na to, jak dobře pes polohu drží a na to, jak moc 
se pes posunuje. Aby mohly být při tomto cviku uděleny nějaké body, pes se nesmí 
z výchozího místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). 
Všechny posuny se sčítají (např. vpřed a vzad, do stran apod.). Pokud pes jednu 
polohu ze šesti nesplní, nemůže být uděleno víc než 7 bodů. Nicméně pokud pes 
jednu polohu přeskočí a zaujme místo ní polohu další, cvik nesplnil (0 bodů). Aby 
mohly být zadány body, pes musí na povel změnit polohu alespoň 5x.   

 
Pokud si pes sedne dříve, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 
bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné a dlouhotrvající posunky budou 
penalizovány (viz. Všeobecné zásady).  
 

 

VII ARRANGING AND JUDGING FCI SECTION (SW) AND WORLD WINNER 
(WW)CHAMPIONSHIPS (from previous regulations)  
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Překlad z anglického originálu „RULES & GUIDELINES for OBEDIENCE TRIALS for CLASSES 1 & 2 & 3“, který vydala FCI v roce 2015 - 
Klub Obedience CZ za významné pomoci své členky Zuzany Coufalové.  
Příprava, zpracování a korektury: V. Kracíková, Z.Burdová, R. Dacejová a spol. 
Poslední aktualizace: Leden 2017. 
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PŘÍLOHA 1 
 

Vyobrazení překážek pro cvik 9 ve třídách 1 & 2 a cvik 8 ve třídě 3. 
Maximální výška překážky pro třídu 1 je 50 cm a pro třídy 2 & 3 je maximální výška 
překážky 70 cm. Bočnice by měly být vysoké přibližně 1 m. Patky překážky by měly 
být tak dlouhé, aby překážka byla stabilní. V závislosti na konstrukci překážky 
alespoň 50 - 70 cm. 

 

 

Znázornění otevřené překážky pro cvik 8 ve třídě 3. Laťka je položena volně tak, aby 
mohla být shozena na obě strany.  
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 PŘÍLOHA 2 
 

Příklady schémat pokládání dřívek u cviku 9 ve třídě 3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


