
olébkou obedience je Velká
Británie, kde byla poprvé pfied-
stavena jako doplÀující pro-

gram pfii v˘stavû Cruft’s. Velmi rychle
se prosadila i v kontinentální Evropû,
pfiedev‰ím v seversk˘ch státech, jako
je ·védsko, Norsko, Dánsko, kde
donedávna nebyla moÏnost skládat
zkou‰ky obsahující obranu. Tyto státy
mají dodnes pfievahu v poãtu startují-
cích t˘mÛ na mezinárodních mistrov-
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OBEDIENCE

Nov˘ sport v âR

Obedience je nová sportovní disciplína, která se âeské
republice bohuÏel dlouhou dobu vyh˘bala. Toto období 
je v‰ak za námi a momentálnû se u nás slibnû rozvíjí.  

KOBEDIENCE

Na obrázku
vidíme
vzorné
odloÏení
vsedû ve
skupinû

Pfii ovlada-
telnosti na
dálku musí
pes zÛstat
stále ve stejné
vzdálenosti 
od psovoda

Pfiivolání
do pozice
k noze
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Nov˘ sport v âR

Cviky obedience 
Pro pfiedstavu uvádím popis
cvikÛ v nejlehãí kategorii
ZaãáteãníkÛ a v té nejtûÏ‰í
kategorii OB3.

ODLOÎENÍ VSEDù VE
SKUPINù 
Zaãáteãníci Pes musí zÛstat
sedût ve skupinû 3 aÏ 8 psÛ
po dobu 30 vtefiin, psovod 
je od psa vzdálen 5 metrÛ.

OB3 Pes musí zÛstat sedût 
ve skupinû 3 aÏ 8 psÛ po
dobu dvou minut, 
psovod je v úkrytu.

ODLOÎENÍ VLEÎE 
VE SKUPINù
Zaãáteãníci Pes musí zÛstat
leÏet ve skupinû 3 aÏ 8 psÛ
po dobu jedné minuty,
psovod je od psa 
vzdálen 5 metrÛ.

OB3 Pes musí zÛstat sedût ve
skupinû 3 aÏ 8 psÛ po dobu
ãtyfi minut, psovod je
v úkrytu. Bûhem provádûní
cviku prochází mezi 
psy pomocník.

CHÒZE U NOHY
Zaãáteãníci Psovod jde
normálním krokem
s neupoutan˘m psem u nohy.
Smûr chÛze opisuje 2 kruhy
ve formû ãísla 8, po
dokonãení obrazce,
pokraãuje psovod se psem
v chÛzi rovnû 15 metrÛ.

OB3 Psovod jde
s neupoutan˘m psem 
u nohy, na pokyn stevarda 
je pfiezkou‰en v klusu,
pomalé chÛzi, normálním
kroku, pfii obratech 
vpravo, vlevo, ãelem 
vzad a úkrocích.

ODLOÎENÍ PSA ZA POCHODU
DO RÒZN¯CH POLOH
Zaãáteãníci Psovod vyjde
s neupoutan˘m psem u nohy
po pfiímce vymezené dvûma
kuÏely vzdálen˘mi 10 metrÛ
od sebe ze startovní pozice 5
metrÛ pfied prvním kuÏelem.
Zhruba v polovinû
vzdálenosti mezi kuÏely psa
poloÏí, aniÏ by mûnil tempo
chÛze. Obejde druh˘ kuÏel
a vrací se ke psu.

OB3 V tomto cviãení obchází
psovod se psem ãtverec
o rozmûrech 8 x 8 m, kter˘ 
je ohraniãen kuÏely. Psa
odkládá postupnû do poloh
STÒJ, SEDNI, LEHNI. 

P¤IVOLÁNÍ
Zaãáteãníci Psovod psa 
odloÏí do pozice LEHNI,
odchází 20 metrÛ a následnû
psa pfiivolává do pozice 
KE MNù nebo K NOZE.

OB3 Psovod psa odloÏí do
pozice LEHNI, odchází 25
metrÛ a následnû psa
pfiivolává. V první tfietinû
psovod psa zastaví do polohy
STÒJ a ve druhé tfietinû do
polohy LEHNI, na pokyn
stevarda psa pfiivolá do
pozice KE MNù nebo K NOZE.

VYSÍLÁNÍ DO âTVERCE
Zaãáteãníci Psovod psa odloÏí
do pozice SEDNI a jde do 15
metrÛ vzdáleného ãtverce
ohraniãeného kuÏely 3x3
metry velkého. Zde naznaãí,
Ïe pokládá nûco na zem.

Vrátí se ke psu a vy‰le jej do
ãtverce. Jakmile se pes octne
cel˘m tûlem ve ãtverci, je
psovodem pfiivolán zpût.

OB3 Psovod vysílá psa ke
kuÏelu vzdáleného 10 metrÛ,
zde pes zaujme polohu 
STÒJ, po uplynutí 3 vtefiin
vysílá psa do ãtverce
o velikosti 3x3 metry
vzdáleného 25 metrÛ od
v˘chozí mety, zde pes na
povel zaujímá pozici LEHNI.
Na pokyn stevarda jde
psovod ke ãtverci, 2 metry
pfied ním odboãí a pokraãuje
dál cca 5 metrÛ, po dal‰ích 
5 metrech pfiivolává 
psa K NOZE.

P¤INÁ·ENÍ (NESENÍ)
APORTU
Zaãáteãníci Psovod vyjde
s neupoutan˘m psem 
u nohy a motivuje ho
aportovací ãinkou, pes
pfievezme aport za pohybu
a nese jej, aniÏ by si s ãinkou
hrál nebo pfiekusoval. 
Po cca 10 metrech 
psovod aport odebere.

OB3 20 metrÛ od v˘chozí
mety jsou na zemi 
umístûny 3 aportovací 
ãinky vzdálené od sebe 
5 metrÛ. 10 metrÛ od
v˘chozí mety je umístûn
kuÏel, ke kterému je pes
vyslán. Následnû je pes
vyslán vpravo nebo vlevo 
pro aportovací ãinku 
(urãuje se pfiedem losem), 
tu pfiinese psovodovi.

APORT P¤ES P¤EKÁÎKU
Zaãáteãníci Psovod hodí
vlastní pfiedmût pfies
pfiekáÏku, která velikostí
odpovídá kohoutkové v˘‰ce
psa. Na psovodÛv povel pes
pfieskoãí pfiekáÏku, uchopí
pfiedmût a skáãe zpût. Po
zpûtném pfieskoku je cvik
ukonãen. Pes si nesmí
s pfiedmûtem hrát 
ani jej pfiekusovat.

OB3 Pes aportuje pfies
pfiekáÏku kovovou ãinku.

IDENTIFIKACE
(ROZLI·OVÁNÍ) P¤EDMùTÒ 
Zaãáteãníci Na zaãátku cviku
3 obdrÏí psovod dfievûn˘
‰palík, kter˘ si nechá 
u sebe. Na zaãátku cviku 9
(rozli‰ování pfiedmûtÛ) dá
psovod ‰palík stevardovi, ten
jej poloÏí cca 50 cm napravo
nebo nalevo od hromádky
jin˘ch ‰palíkÛ. Psovod vy‰le
psa pro napachovan˘
pfiedmût. 
Pes jej musí najít 
a pfiinést psovodovi.

OB3 Psovod obdrÏí tûsnû
pfied cvikem na 5 vtefiin
dfievûn˘ ‰palík, dá jej
stevardovi, kter˘ jej umístí
mezi 5 stejn˘ch, ale pachovû
neutrálních pfiedmûtÛ.
Psovod vy‰le psa pro
napachovan˘ pfiedmût. 
Pes jej musí najít 
a pfiinést psovodovi. 

OVLADATELNOST NA DÁLKU
Zaãáteãníci Psovod psa odloÏí
do polohy LEHNI, odejde od
nûj 5 metrÛ a na pokyn
stevarda dává psovi povel
SEDNI, na dal‰í pokyn LEHNI.
Pes musí zÛstat stále ve
stejné vzdálenosti od
psovoda.

OB3 Psovod je od psa
vzdálen 15 metrÛ a dle
pokynÛ stevarda velí 
psa do poloh LEHNI, 
SEDNI, VSTA≈. Pes musí
poÏadovanou pozici
zaujmout do 5 vtefiin a musí
zÛstat stále ve stejné
vzdálenosti od psovoda.
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Ovladatelnost na dálku

Pes je vyslán ke
kuÏelu pro aport
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sk˘ch soutûÏích a umísÈují se na pfied-
ních místech. 

Obedience v âR
Teprve letos byl zaloÏen klub Obedien-

ce CZ, kter˘ zastfie‰uje âesk˘ kynolo-
gick˘ svaz. Tento klub nyní vytváfií zku-
‰ební fiád, kter˘ prakticky vychází
z fiádu ‰v˘carského. Klub se snaÏí  pfie-
dev‰ím propagovat obedienci mezi
kynologickou vefiejností, konají se
ukázkové tréninky. Probûhl semináfi
s Annou Schonenbergerovou, která má
se svou border kolií Dainty sloÏenou
nejvy‰‰í moÏnou zkou‰ku OB3. Na klu-
bovém webu www.obedience.ic.cz jsou
k dispozici informace o plánovan˘ch
akcích a kontakty na ãleny klubu.

Co znamená obedience?
Slovo obedience se pfiekládá jako poslu‰-
nost. Obsahuje deset cvikÛ – jeden provû-
fiuje ãich,  zbytek ovladatelnost psa. ¤ády
jednotliv˘ch státÛ se od sebe mohou li‰it,
nejvy‰‰í kategorie je v‰ak ve v‰ech zemích
stejná a plnû odpovídá mezinárodnímu
fiádu FCI. âesk˘ zku‰ební fiád má ãtyfii
kategorie odstupÀované nároãností pro-
vádûn˘ch cvikÛ: Zaãáteãníci, Tfiída 1

(OB1), Tfiída (OB2), Tfiída 3 (OB3). Za-
ãáteãníci jsou fakultativní tfiídou, t˘m
(psovod a pes) mÛÏe nastoupit rovnou
do OB1. OB3 se fiídí mezinárodním zku-
‰ebním fiádem FCI. 

Pravidla obedience
Nerozli‰ují se závody a zkou‰ky - kaÏd˘
závod je zkou‰kou a naopak. Rozhodãí
na závodu (=zkou‰ce) nedává soutûÏící-
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OBEDIENCE

Nov˘ sport v âR

Rozli‰ování pfiedmûtÛ procviãí
ãichové schopnosti psa

„Obedience
znamená

poslušnost.
Obsahuje cviky
prověřující čich

a hlavně
ovladatelnost

psa. “

Pfii obedience
je velmi
dÛleÏit˘
dobr˘
kontakt
s psovodem 
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mu Ïádné instrukce, od toho je zde ãlo-
vûk, kterému se fiíká stevard. Rozhodãí
zadává pouze bodové hodnocení. Za kaÏ-
d˘ cvik mÛÏe t˘m dostat 10 – 9,5 – 9 – 8,5
– 8 – 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 0 bodÛ.
KaÏd˘ cvik má uvádûn˘ koeficient, kte-
r˘m se dosaÏené body násobí. Napfiíklad
odloÏení vleÏe ve skupinû má koeficient
2, t˘m obdrÏí od rozhodãího 8 bodÛ.
V˘poãet bodového hodnocení za tento
cvik vypadá takto: 8 bodÛ x koeficient 2
= 16 bodÛ za cvik. Dohromady mÛÏe t˘m
získat 320 bodÛ. Body jsou strhávány za
nepfiesnosti, pokud je strÏeno více neÏ 5
bodÛ, obdrÏí t˘m za cvik 0 bodÛ. V obe-
dienci je kladen velk˘ dÛraz na precizní
provádûní jednotliv˘ch cvikÛ. V‰echny
cviky jsou provádûny bez vodítka - OB2
a OB3 i bez obojku.

Budoucnost obedience
Obedience má velkou v˘hodu v nenároã-
nosti na pomÛcky, v˘cvikov˘ prostor
a pomocníky. Nejsou potfieba rozlehlé
terény na stopy, nemusíte hledat kvalitní-
ho figuranta, není tfieba investovat dese-
titisíce do pfiekáÏek. S pejskem mÛÏete
trénovat i úplnû sami. K tréninku potfie-
bujete dfievûn˘ aport velikostnû úmûrn˘
va‰emu psu, 4 kuÏely (osvûdãily se nám
snáze sehnatelné dûtské kyblíky nebo pla-
stové kvûtináãe), sadu deseti dfiívek na
pachové práce, v ideálním pfiípadû je‰tû
pfiekáÏku, která v˘‰kou odpovídá kohout-

kové v˘‰ce psa,  a samozfiejmû pamlsky
a hraãky. Jako cviãební plocha dobfie
poslouÏí jak˘koli travnat˘ plácek o veli-
kosti 20x20 m. Obedience není nároãná
na fyzickou kondici psa - trénovat mohou
psi tûÏcí, pro které nejsou akãnûj‰í a ská-
kavûj‰í sporty vhodné, psi malincí, star‰í
psi, ktefií se jiÏ aktivnû nemohou vûnovat
tfieba agility, trénovat mohou i psi, ktefií
mají rÛzné ortopedické problémy (bez
nácviku Aport pfies pfiekáÏku)  

Díky nûkolika v˘konnostním kategoriím
mÛÏe v obedienci najít uplatnûní témûfi
kaÏd˘.
Je urãitû dobfie, Ïe si k nám koneãnû na‰la
cestu v zharaniãí jiÏ dlouho oblíbená
kynologická  disciplína, jeÏ není nároãná
na technické vybavení ani nevyÏaduje
zvlá‰tní fyzické dispozice. Provozovat ji
tak mÛÏe skuteãnû kaÏd˘ pes, jehoÏ maji-
tel má zájem a chuÈ  s ním aktivnû trávit
voln˘ ãas. Krist˘na Másilková
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Akce klubu Obedience CZ
Klub Obedience CZ sdruÏuje lidi, 
ktefií se o obedienci zajímají, pofiádá
spoleãná setkání, tréninky, snaÏí 
se obedienci propagovat mezi
kynologickou vefiejností.

Zaãátkem kvûtna pfiijala pozvání paní
Anna Schönenbergerová, âe‰ka Ïijící 
ve ·v˘carsku. Anna má v˘cvikové
stfiedisko, ve kterém se vûnuje tréninku
agility, dogdancingu a samozfiejmû
i obedienci. Se svou fenkou Dainty
Sweet Black Chevers má mimo jiné
sloÏeny zkou‰ky OB1, OB2 vãetnû
nejtûÏ‰í OB3 - v‰echny na 
známku v˘bornû.

Semináfi s paní Schönenbergerovou byl
jednodenní, konal se na cviãi‰ti ZKO
Kladno Rozdûlov, které ochotnû
zastfie‰uje akce klubu. Vzhledem
k de‰tivému poãasí probíhal dopolední
program, vûnovan˘ pfiedev‰ím teorii,
v suchu a teple místní klubovny.
Seznámili jsme se s metodikou v˘cviku,
pouÏívan˘mi pomÛckami, v‰emi cviky
a se zpÛsobem jejich hodnocení. Po

obûdû následovala praktická ukázka
zkou‰ky, Aniãka kaÏd˘ cvik
okomentovala a prozradila, jak by se
jako rozhodãí ohodnotila a proã. Poté
ukázala jak postupovat pfii tréninku
jednotliv˘ch cvikÛ, zdÛraznila, Ïe je
dÛleÏité nespûchat a dát pejskovi
moÏnost, aby si cvik dÛkladnû zaÏil.

Vysvûtlila jak v˘cvik rozfázovat, jak˘ch
chyb se vyvarovat. Nakonec nám
pfiiblíÏila práci s klikrem, kter˘ se
v obedienci hojnû pouÏívá a velmi
usnadÀuje v˘cvik. Pak nechala prostor
k diskusi a ochotnû zodpovûdûla
v‰echny na‰e dotazy. Semináfi byl pro
nás velmi pfiínosn ,̆ zjistili jsme, kde
dûláme chyby a kde jsou na‰e slabiny.
Vzhledem k velkému úspûchu semináfie
jsme se s Annou domluvili na dal‰í akci
pod jejím vedením – Víkendu
s obediencí – kter˘ se bude konat
v termínu 3. aÏ 5. 8. 2007 
opût na Kladnû. 
Klub Obedience CZ má za sebou také
dva úspû‰né Otevfiené tréninky. Na nich
je vítán kaÏd ,̆ kdo má zájem se sv˘m
ãtyfinoh˘m kamarádem zkusit tento
v âR nov˘ a pro mnohé jistû atraktivní
sport. Tréninky probíhají v pfiátelské
atmosféfie kladenského cviãi‰tû.

Informace o plánovan˘ch akcích
Obedience CZ najdete na klubovém
webu http://www.obedience.ic.cz.
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OdloÏení psa

Rychlá akce
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