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Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte  
e-mail: info@obedience.cz, tel.: , č. ú. 0400039369/0800.  
Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.  

 
1. Úvod 

Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platným Zkušebním řádem 
obedience v ČR a stanovami klubu Obedience CZ. Tento soutěžní řád je závazný pro 
všechny soutěže obedience pořádané pod záštitou Obedience CZ včetně Mistrovství České 
republiky v obedience. 

 
 

2. Podmínky pro pořádání akcí 
2.1 Pořadatel 
Pořadatel je povinen znát zkušební řád obedience a důsledně jej dodržovat. Pořadatel 
zajišťuje veškerou administrativu a organizaci spojené se soutěží a respektuje nařízení a 
doporučení zmiňovaná v tomto soutěžním řádu obedience. Pořadatel sám hradí veškeré 
náklady spojené se soutěží. Je na pořadateli, zda připraví pro účastníky ceny a pojme soutěž 
jako závod. V obedience jsou závody vždy se zápisem zkoušky. 

 
2.2 Termín a delegování rozhodčích a stewardů 

Pro uspořádání soutěže musí pořadatel zajistit nejméně jednoho rozhodčího a stewarda, 
kteří mají oprávnění na posuzování obedience v ČR. Rozhodčího i stewarda deleguje výbor 
Obedience CZ. Aktuální seznam českých rozhodčích a stewardů obedience je přístupný na 
http://ww.obedience.cz. Pořadatel může do formuláře „Žádost o delegaci 
rozhodčího/stewarda“ uvést konkrétní posuzovatele o které má zájem.   

Jeden rozhodčí může posoudit maximálně 25 týmů za jeden den. Pokud je na soutěž 
přihlášeno více soutěžících, musí být přizván další rozhodčí anebo se soutěž rozdělí do dvou 
dnů. Na každou soutěž je jmenovaný nejméně jeden steward. Pokud je posuzování cviků 
rozdělené mezi dva nebo více rozhodčí, musí být určený i adekvátní počet stewardů 
(zpravidla nejméně 1:1). 

Nejméně 8 týdnů před plánovaným termínem konání soutěže pošle pořadatel řádně 
vyplněnou Žádost o delegaci rozhodčího/stewarda“  o delegaci potřebného počtu rozhodčích 
a stewardů na e-mail Obedience CZ. Po potvrzení termínu následně zašle zpracované 
propozice spolu s přihláškou v elektronické podobě na tentýž e-mail.  

 
2.3 Prostor  
Kromě termínu je velmi důležitý i výběr prostoru, kde se soutěž koná. Soutěže jsou pořádány 
venku pod širým nebem nebo v zastřešeném prostoru k tomu vhodném. Velikost soutěžního 
prostoru pod širým nebem je minimálně 25 x 40 metru. V případě, že se soutěž odehrává 
v hale, je velikost soutěžního prostoru minimálně 20 x 30 metru. Soutěžní prostor musí být 
rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde je umístěná aportovací činka a 
předměty pro rozlišovaní (pes je nesmí je hledat). Prostor v hale nesmí být kluzký.  
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3. Veterinární podmínky 
Pořadatel je povinen zaslat žádost o stanovení veterinárních podmínek pro závod v 
obedience Krajské (Městské) veterinární správě místně příslušné podle místa konání 
soutěže, a to nejméně 2 měsíce před akcí (ještě lépe před zveřejněním propozic, neboť 
jejich součástí by měly být i příslušné veterinární podmínky). Žádost o určení veterinárních 
podmínek pro konání akce, seznam všech veterinárních správ naleznete na stránkách Státní 
veterinární správy ČR  http://www.svscr.cz.   

V souladu s novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání a novou vyhláškou č. 192/2004 
Sb. je každý povinen příslušnému orgánu veterinární správy předložit spolu se žádostí o 
veterinární podmínky též "Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat", 
který musí být schválen Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ). 

Po stanovení veterinárních podmínek pořadatel předkládá žádost o souhlas s pořádáním 
závodu v obedience místně příslušné obci.  

 
 
4. Posuzovatelé – rozhodčí, steward 

4.1 Rozhodčí 
Rozhodčího deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po 
dobu soutěží obedience a to v souladu se zkušebním řádem obedience.  

 
4.2 Steward 
Steward dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další 
úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované 
ve  zkušebním řádu obedience 

 

5. Odměna pro posuzovatele, náhrada cestovních nákladů a stravného  
Odměna pro stewardy i rozhodčí je stanovena 1000 Kč na osobu. 

Každý rozhodčí a steward má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce. Částka na úhradu cestovného je stanovena na 5 Kč/km. Pokud se 
posuzovatelé nedopravují na soutěž vlastním vozem, obdrží náhradu cestovného ve výši 
prokazatelných cestovních nákladů spojených s dopravou. Není-li pořadatelem zajištěno 
odpovídající občerstvení pro potřebný počet rozhodčích a stewardů, musí pořadatel uhradit 
posuzovatelům stravné ve výši, které je stanoveno zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 

58 Kč na osobu, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin 

88 Kč na osobu, trvá-li pracovní cesta 12-18 hodin 

138 Kč na osobu, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin 

Po skončení soutěže vyplatí pořadatel posuzovatelům odměnu spolu s náhradou cestovného, 
případně stravného. 
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6.  Cvičební pomůcky a vybavení soutěžního prostoru 
Soutěžní prostor – jeho velikost je v hale minimálně 20 x 30 m. Když se soutěž odehrává 
venku, je doporučená velikost minimálně 25 x 40 m. Soutěžní prostor musí být rovný a 
přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde je umístěná aportovací činka a předměty pro 
rozlišovaní (pes je nesmí hledat). Prostor v hale nesmí být kluzký. Soutěžní prostor musí být 
viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Nedoporučuje se, aby v 
těsné blízkosti soutěžního prostoru volně pobíhali, hráli si nebo štěkali jiní psi. 

Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda jsou proporce soutěžního prostoru dostačující. 

V soutěžním prostoru musí být k dispozici: 

• Dřevěné aportovací činky – alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší sady 
musí být přibližně 450g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek 
po třech musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň 
jeden tým do OB2 nebo do OB3. Jestliže jsou nahlášené týmy pouze do tříd   OB-Z a OB1, 
stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší 
činky musí být přibližně 450g.  

• Kovové aportovací činky v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové 
činky musí být přibližně 200g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. 
Kovové činky musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen 
alespoň jeden tým do OB3.  

• Předměty pro rozlišování – dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Počet 
hranolů musí být šestinásobkem k počtu soutěžících psů 

• Pevná překážka 1 metr široká a 1 metr vysoká s nastavitelnou výškou. Výška překážky se 
nastavuje po 10 cm podle výšky psa v kohoutku a zaokrouhluje se k nejbližším 10 cm 

• Tabule s označením polohy psa - na tabuli mohou být názvy pozic  a/nebo piktogramy - 
vždy se všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech 
vzdáleností určených tímto zkušebním řádem. 

• Kužele a značky, kterými se vyznačuje místo vykonávaní cviků v dostatečném počtu. 
Kužele musí být vysoké 15 - 30 cm. Značky mohou být např. z lepenky, pilin. 

• Vymezovací pomůcky na prostor pro vysílání (čtverec 3x3m) a na ovladatelnost na dálku 
(cca 50cm). Na vymezení se může použít lepicí páska, popruh, piliny a atd. s ohledem na 
bezpečnost psů. 

• Platný zkušební řád obedience – musí být na soutěži soutěžícím k dispozici. 

Dále je potřeba zajistit kryté, suché místo pro zapisování výsledků, které bude zapisovatele a 
dokumenty chránit před případnou nepřízní počasí. 

Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor 
pro soutěžení, jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má 
pravomoc soutěž neposuzovat, pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny.  

Všechny potřebné pomůcky je možné po dohodě pronajmout v klubu Obedience CZ. 

 

 
7. Povinnosti pořadatele, administrativa 

Během soutěže zaznamenává zapisovatel (osoba pověřená pořadatelem soutěže) bodové 
zisky v jednotlivých cvičeních do hodnotících karet týmů dle pokynů rozhodčího a 
přepočítává je příslušným koeficientem. Po skončení soutěže je dá ke kontrole rozhodčímu, 
který je potvrdí podpisem a razítkem. Originál hodnotící karty obdrží psovod po soutěži. Do 
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výkonnostních knížek se zaznamenává úspěšně složená zkouška (známka V, VD, D) a 
diskvalifikace z jakéhokoli důvodu. Do 10 pracovních dnů od termínu konání soutěže pošle 
pořadatel výsledkovou listinu a hodnotící karty v elektronické podobě na e-mail klubu 
Obedience CZ a poukáže na účet klubu paušální odvod ze soutěže ve výši 500Kč/den.  

 

 

8. Hodnocení 
Předvedení cviků obedience je hodnoceno takto:  

0 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 

 

Celkové hodnocení: 

Hodnocení    Bodový interval   Zkratka 
Výborný    257 – 320    V 
Velmi dobrý    225 – 256,5   VD 
Dobrý     192 – 224,5   D 
 

Koeficienty: 

Cvik 1 / koeficient 3                      Odložení VSEDĚ ve skupině psů 

Cvik 2 / koeficient 2 Odložení VLEŽE ve skupině psů                                                               

Cvik 3 / koeficient 3 Chůze u nohy (bez vodítka)          

Cvik 4 / koeficient 3 Odkládání za chůze (různé pozice)                                                                    

Cvik 5 / koeficient 4 Přivolání z lehu                                                                         

Cvik 6 / koeficient 4 Vysílání                                                                    

Cvik 7 / koeficient 3 Aport (nesení) cizí dřevěné činky 

Cvik 8 / koeficient  3 Aport přes překážku                                                                    

Cvik 9 / koeficient 3 Rozlišování předmětu psovoda 

Cvik 10 / koeficient 4 Ovladatelnost = změna poloh na dálku 
 

Pokud dva nebo více psů skončí se stejným počtem bodů, rozhoduje součet bodů získaných 
za cviky 3, 5 a 6. pokud je i po sečtení bodů výsledek roven, uvedené cviky se zopakují (tyto 
připočítané body se však nezapisují do výkonnostní knížky).  

 

 

 
 

 


