
á‰ ãesk˘ zku‰ební fiád vychází
z fiádu ‰v˘carského. Zkou‰ka se
skládá z deseti prvkÛ – dlouhodo-

bé odloÏení vleÏe, vsedû; chÛze u nohy;
odloÏení za pochodu do rÛzn˘ch pozic;

pfiivolání; vysílání; aport pfies pfiekáÏku;
ovladatelnost na dálku a cvik, kter˘ pro-
vûfiuje ãich. Témûfi v‰echny cviky se pro-
vádûjí bez vodítka, pes se musí po celou
dobu trvání cviku plnû soustfiedit na pso-
voda. DÛraz je kladen na pfiesnost, pre-
ciznost, radostn˘ projev psa a harmonic-
k˘ vztah mezi psem a psovodem. Jakékoli
hrubé (i slovní) zacházení se psem zna-
mená okamÏité vylouãení ze soutûÏe.
Ve vût‰inû zemí je obedience rozdûlena
dle obtíÏnosti do nûkolika tfiíd. V âeské
republice jsou to kategorie ãtyfii: 
Zaãáteãníci - fakultativní tfiída; je moÏné
startovat rovnou ve Tfiídû 1
Tfiída 1
Tfiída 2
Tfiída 3 – která je shodná s mezinárodní
FCI obediencí 
Obedience se v nûkolika bodech li‰í od
poslu‰nosti, na kterou jsme zvyklí z ji-
n˘ch zku‰ebních fiádÛ. Psovod si napfií-
klad mÛÏe sám urãit, jaké bude pouÏívat
povely (je limitován jejich maximálním
poãtem). Obecnû platí ãím ménû povelÛ,

tím lépe; ve vy‰‰ích tfiídách jsou pak
u nûkter˘ch cvikÛ povoleny pouze po-
suÀky. V‰echny cviky zaãínají a konãí
v základní pozici = pes sedí tûsnû u levé
nohy psovoda, pravou lopatkou se má
dot˘kat jeho l˘tka. Nerozli‰ují se závody
a zkou‰ky, závod je zároveÀ zkou‰kou
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V âR zaãínáme…

OBEDIENCE 
- nový kynologický 

sport v ČR

Obedience je v zahraniãí nûkdy naz˘vána vysokou ‰kolou poslu‰nosti. Promítají se v ní
prvky zku‰ebních fiádÛ IPO, mondioringu, záchranáfiÛ a jistû i dal‰ích. Obedience vznikla
ve Velké Británii ve chvíli, kdy bylo potfieba pfiedvést nûjak˘ pro diváky atraktivní,
neagresivní a na prostor nenároãn˘ kynologick˘ sport pfii prestiÏní Cruftovû v˘stavû.
V souãasné dobû se ale anglick˘ zku‰ební fiád od fiádu FCI dost podstatnû li‰í.

Struãn˘ pfiehled cvikÛ
Cvik 1 „SEDNI!“ ve skupinû
Cvik 2 „LEHNI!“ ve skupinû
Cvik 3 Krok, klus, obraty, úkroky
Cvik 4 OdloÏení psa za chÛze
Cvik 5 Pfiivolání psa do 

základní pozice
Cvik 6 Vyslání psa do ãtverce
Cvik 7 Vyslání pro aport, aport
Cvik 8 Aport pfies pfiekáÏku
Cvik 9 Vlastní identifikace pfiedmûtu
Cvik 10 Ovladatelnost na dálku

(Nároãnost jednotliv˘ch cvikÛ se mûní se
soutûÏními tfiídami. S jednotliv˘ni cviky,
jejich nároãností, provedením a v˘cvikem
vás seznámíme v dal‰ích dílech seriálu.)

Pes musí
pozornû
sledovat
svého pána
v kroku,
klusu i pfii
obratech

N
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a naopak. V‰ech deset cvikÛ se na akci
vÏdy provádí v plném rozsahu. V tûsné
blízkosti cviãebního prostoru jsou po-
vzbuzující diváci, proto by si pes mûl na
hluãné dûní okolo navykat jiÏ v tréninku.
·tûkání psa je penalizováno. Není pro-
blém spolu s obedience trénovat IPO,
NZ¤... Povelová technika se vzájemnû ne-
musí nijak li‰it.

Pro koho se obedience hodí? 
V zásadû pro v‰echna plemena od nej-
men‰ích ãivav aÏ po obrovské molosy.
DÛleÏité je, aby cviãení bavilo psa i jeho
pána. Ne kaÏd˘ touÏí po tom vyhrávat ve
„trojkách". Více lidem jde o to strávit

smysluplnû ãas se sv˘m ãtyfinoh˘m miláã-
kem, prohloubit vzájemn˘ vztah. Vhodná
jsou plemena, která se dokáÏou del‰í
dobu koncentrovat a soustfiedit na pso-
voda. Cviãit mohou i pejskové postiÏení
napfiíklad dysplazií, je zde totiÏ pouze
jedna pfiekáÏka, která je shodná s kohout-
kovou v˘‰kou psa. Obedience je rovnûÏ
vhodná pro psy, jejichÏ majitelé nemají
moÏnost dojíÏdût za kvalitním figuran-
tem, nebaví je stopy nebo nemají fyziãku
na agility. Najdou zde uplatnûní i ‰ikovní
psi men‰ích plemen, ktefií trénují podle
na‰eho národního zku‰ebního fiádu pro
malá plemena. Obedienci rovnûÏ uvítají
psovodi, ktefií v souãasné dobû objíÏdûjí
závody podle ZZO, ZOP a nemají moÏ-
nost závodit v pouhé poslu‰nosti na vy‰-
‰í úrovni. Obedience urãitû není sportem
pro psy, ktefií jsou ‰patnû socializovaní
a nevychovaní, vylouãeni jsou samozfiej-
mû psi s projevy agresivity. 
Na mezinárodních závodech mohou zá-
vodit pouze plemena s prÛkazem pÛ-
vodu, psi musí mít sestouplá obû varlata,
vylouãeni jsou psi postiÏení napfiíklad
hluchotou.
Co se t˘ãe národních závodÛ, nejsou zde
Ïádná omezení.

Co je k tréninku 
obedience potfieba?
Nespornou v˘hodou obedience je nená-
roãnost na prostor a vybavení. K tréninku
je potfieba ‰est kuÏelÛ, dfievûné ‰palíãky
na pachové práce, aportovací ãinka, met-
rová pfiekáÏka nastavitelná po deseti cen-
timetrech. Tréninkov˘ prostor by mûl b˘t
ideálnû o rozloze 30 x 40 metrÛ.

Jak je to s obediencí v âR?
Navzdory tomu, Ïe v okolní Evropû je

obedience velmi oblíbená a roz‰ífiená,
u nás je zatím nejmlad‰ím kynologic-
k˘m sportem. 
Loni na podzim se na kladenském cviãi‰-
ti zaãala scházet parta nad‰encÛ, trénova-
lo se podle ‰v˘carského fiádu pro zaãáteã-
níky. Zaãátkem roku padl návrh, Ïe by
mohl b˘t zaloÏen klub, kter˘ by následnû
vytvofiil pravidla pro obedienci v âR
a sdruÏoval lidi, ktefií se o obedienci zají-
mají a chtûjí ji cviãit. V únoru 2007 byl
oficiálnû zaregistrován klub s názvem
OBEDIENCE CZ (OC), kter˘ má nyní oko-
lo tfiiceti ãlenÛ. Zku‰ební fiád je témûfi
hotov, plánují se spoleãná setkání, tré-
ninky a semináfi (viz Termíny akcí OC).
Hlavním dûji‰tûm meetingÛ je cviãi‰tû
Kladno - Rozdûlov, které klubu vychází
maximálnû vstfiíc a poskytuje ve‰keré
zázemí. Zde se zatím v‰echny akce pláno-
vané klubem budou konat. Trénovat se
ale zaãíná ve v‰ech koutech republiky,
coÏ je také cílem OBEDIENCE CZ. 

Krist˘na Másilková

BliÏ‰í informace o plánovan˘ch akcích,
pfiihlá‰ky atd. najdete na klubov˘ch strán-
kách (www.obedience.ic.cz).

SVùT PSÒ 5/07 73

KYNOLOGICK¯ SPORT

Fo
to

 Z
de

nû
k 

Ko
ri

nt

V âR zaãínáme…

Termíny akcí Obedience CZ
na 1. pololetí 2007

6. 5. Semináfi s Ann Schönenberger 
(Tfiída 3) a spoleãn˘ trénink, 
ZKO Kladno Rozdûlov 

27. 5.Druh˘ otevfien˘ trénink, 
ZKO Kladno Rozdûlov 

17. 6.Neoficiální závod (Zaãáteãníci & 
Tfiída 1), ZKO Kladno Rozdûlov 

Zaãátek vÏdy v 9 hod. ZKO Kladno
Rozdûlov, http://www.kynologie-kladno.cz

Pes má
pracovat
se zájmem
a s radostí

Vyslání pro
aport pfies
pfiekáÏku

Zvládnout
cviky ve
skupinû psÛ
je pro psa
nároãnûj‰í
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