
  

       NALC pravidla pro                                    
Obedience 

úroveň  I  - pes na vodítku 

úroveň II - Pes bez vodítka 

Převzato EALC s laskavým svolením NALC, s modifikacemi EALC  

Vybavení  

 Vodítko kožené nebo látkové, asi 2 m dlouhé.  

 Dobře padnoucí navlékací obojek: obojek má dva kroužky, každý na jednom konci.  

 Na obojku by nemělo nic viset.  

 Obojek s hroty není povolen.  

  

Způsobilost  

  

 Zúčastnit se mohou všichni registrovaní LC.  Kastrovaní jedinci se mohou 

účastnit.  

 Háravé feny se mohou předvádět. Musí mít oblečené dobře padnoucí ochranné 

kalhotky. Co se týče výsledků takových fen: NALC má právo ověřit každou fenu, 

která se akce zúčastní.   

 Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog, pokud se soutěže účastní. Z 

tohoto důvodu může být toho dne ze soutěží vyloučen.  

  

Seřazení  

  

Budete zavoláni na seřazení před soutěží. Když uslyšíte své jméno, jděte do vyznačeného 

prostoru a zaregistrujte se u asistenta v kruhu. Je důležité, aby zkontroloval vaše číslo na 

pásce na ruce a věděl, že se účastníte a že se budete řídit dalšími instrukcemi. Zůstaňte 

na tomto místě, dokud nenastoupíte do kruhu.  

  

 NALC Obedience soutěž začíná dlouhým odložením vsedě a vleže. Buďte připraveni. 

Musíte tam být včas.  

  

  



   

Automatická diskvalifikace  

  

Rozhodčí musí diskvalifikovat jestliže:  

 Pes se pokusí kousnout nebo napadnout jakoukoliv osobu a/nebo jiného psa v kruhu. 

 Pes opustí během cviku kruh a nevrátí se k psovodovi ani poté, co je třikrát přivolán.  

 Pes vykazuje zranění nebo nemoc.  

  

Možné srážky bodů nebo diskvalifikace  

  

Rozhodčí může snížit hodnocení: 

           Nevhodné vybavení.  

 Pes vykazuje agresi nebo nezvládnutelné chování.  

 Psovod příliš opravuje, cvičí nebo trestá svého psa v kruhu.  

 

To jsou EALC modifikace, které neodpovídají zcela NALC pravidlům. 

 

Možné srážky bodů v kategorii  

  

 Každý cvik má své hodnocení v dané kategorii od 0 až 10 bodů.  

 Diskvalifikace není za nedostatečné provedení cviku, je uděleno jen 0 bodů.   

 Všechny body jsou sečteny do celkového skóre až na konci. 

 Pro umístění neexistuje žádné minimální skóre ani v dané kategorii ani celkové.  

 

To jsou EALC modifikace, které neodpovídají zcela NALC pravidlům. 

  

  

SKUPINOVÁ CVIČENÍ  

  

  

Dlouhé odložení vsedě                                 -  

 1 minuta -  

   Povely rozhodčího:  

Jste připraven? Posaďte svého psa. Opusťte svého psa. Vraťte se ke svému psovi. Cvičení 

skončeno.  

  

Pokyny:   

Počet psů se může při tomto cviku lišit, takže ho mohou provádět dohromady psi z obou úrovní, 

nebo mohou být majitelé s více než jedním soutěžícím psem rozděleni mezi skupiny. Psi zahájí 



toto cvičení v řadě na jedné straně kruhu s dostatečnými vzdálenostmi mezi sebou tak, aby si 

navzájem nepřekáželi. Rozhodčí se zeptá psovodů: „Jste připraveni?“ Rozhodčí dá povel: „Posaďte 

svého psa.“ Psovodi dají svým psům povel/signál  „sedni“. Rozhodčí dá povel: „Opusťte své psy.“ 

Psovod dá svému psovi povel/signál „zůstaň“ a odejde do vhodné vzdálenosti. Psovod se otočí se 

a stojí čelem proti svému psovi. Psovod nemluví a zbytečně se nehýbe. Žádné další povely/signály 

pes nedostává. Asi po 1 minutě vydá rozhodčí povel: „Vraťte se ke psovi“. Každý psovod se 

přiblíží ke svému psovi z jeho levé strany, obejde psa a zůstane vedle něj stát. Pes by měl zůstat 

sedět, dokud rozhodčí nevyhlásí povel: „Cvičení skončeno“.  

Jestliže kdykoliv během cviku pes cvičení přeruší, psovod by se měl ke psovi vrátit a stát tiše vedle něj, 

dokud cvičení neskončí.  

  

Dlouhé odložení vleže  

                                    -  3 minuty  -  

Povely rozhodčího:  

 Jste připraven? Dejte psovi lehni. Opusťte svého psa. Vraťte se ke svému psovi. Cvičení je 

skončeno.  

Pokyny:   

Počet psů se může při tomto cviku lišit, takže psi z obou úrovní ho mohou provádět dohromady, 

nebo mohou být majitelé s více než jedním soutěžícím psem rozděleni mezi skupiny. Psi zahájí 

toto cvičení v řadě na jedné straně kruhu v pozici vsedě u nohy, s dostatečnými vzdálenostmi mezi 

sebou tak, aby si navzájem nepřekáželi. Rozhodčí se zeptá psovodů: „Jste připraveni?“ Rozhodčí 

dá povel: „Položte svého psa.“ Psovodi dají svým psům povel/signál „lehni“. Psovod by neměl se 

svým psem bojovat nebo ho do této pozice nutit silou. Jestliže je nutno ho silou nutit nebo na to 

potřebuje více než dva pokusy, bude to diskvalifikace. Když všichni psi leží, rozhodčí vydá pokyn: 

„Opusťte svého psa“. Psovod dá povel/signál psovi: „zůstaň“. Psovodi odejdou a budou se chovat 

stejně jako při předchozím cvičení. Po 3 minutách vydá rozhodčí povel: „Vraťte se ke svému 

psovi“. Psovodi se vrátí stejným způsobem jako při předchozím cviku. Když se všichni vrátí do 

pozice vedle psa, rozhodčí dá povel: „Cvičení skončeno“. Psi by měli vydržet ležet, dokud není 

tento povel vydán.  

Jestliže kdykoliv během cviku pes cvičení přeruší, psovod by se měl ke psovi vrátit a stát tiše vedle 

něj, dokud cvičení neskončí.  

Poznámka: Jestliže je pes diskvalifikován buď při jednom, nebo druhém cviku, bude jen na 

rozhodčím nebo čase, zda dovolí, aby - potom, co soutěž skončí – soutěžící dokončil ostatní cviky 

cvičně (bez získání bodů).   

  

  

 



 

CVIČENÍ U NOHY  

                                         

Povely rozhodčího:  

Jste připraven? Vpřed. Stát. Obrat vlevo. Obrat vpravo. Čelem vzad. Pomalu. Rychle. Normálně. 

Cvičení skončeno.   

Tyto povely mohou být vydány v jakémkoliv pořadí, ale měly by být ve stejném pořadí pro každého 

soutěžícího, pokud je to možno.  

Pokyny:   

Rozhodčí se zeptá psovoda, zda má nějaké dotazy. Rozhodčí se zeptá: „Jste připraven?“ Pes začíná 

v pozici vsedě po levé straně psovoda. Vodítko bude volné tak, aby mezi obojkem a rukou tvořilo 

tvar „J“. Když psovod naznačí, že je připraven, dá rozhodčí povel „Vpřed“. Psovod smí dát psovi 

povel nebo signál, aby se začali pohybovat, ale nesmí udělat obojí zároveň. Jméno psa může být 

součástí povelu. Psovod se psa nesmí dotknout nebo mluvit kromě samotného povelu. Psovod se 

bude pohybovat vpřed vyrovnaným, normálním krokem. Pokaždé, když dostane pokyn „Stát“, 

psovod během tří kroků zastaví, pes automaticky zastaví a okamžitě si sedne ve správné pozici u 

nohy. „Sed“ bude proveden bez dalšího povelu nebo signálu od psovoda. Když rozhodčí nařídí: 

„Čelem vzad“, psovod se otáčí doprava tak, že pes při otáčce obchází větší vzdálenost. „Rychle“ 

znamená, že psovod přibližně zdvojnásobí svoji rychlost vzhledem k povelu „Normálně“. 

“Pomalu“ znamená, že psovod zpomalí svoji normální rychlost asi na polovinu. Nejen psovod, ale 

i pes musí ukázat změnu rychlosti. Povely „Rychle“ a „Pomalu“ musí být vydány jako změna z 

„Normální“ rychlosti.  

  

OSMIČKA  

Povel rozhodčího:   

Jste připraven? Vpřed. Stůj! Cvičení skončeno.   

Pokyny:   

Dva pomocníci budou stát proti sobě čelem ve vzdálenosti asi 2,5 m. Rozhodčí bude stát čelem k 

psovodovi se psem. Pes bude sedět u nohy. Rozhodčí se zeptá psovoda, zda je připraven. Když je 

psovod připraven, rozhodčí vydá pokyn „Vpřed“. Psovod může začít jedním či druhým směrem. 

Pes by měl přizpůsobit svoji rychlost psovodovi tak, aby zůstal v pozici u nohy. Nejméně dvakrát 

bude vydán povel k zastavení, jeden po dokončení celé osmičky, jeden na konci celého cvičení. 

Nejméně dvakrát musí obejít každého pomocníka. 

  

 

 



 

STŮJ PRO POSOUZENÍ  

Povely rozhodčího:  

 Jste připraven? Postavte svého psa. Opusťte svého psa. Vraťte se ke svému psovi. Cvičení 

skončeno.  

Pokyny:   

Cvik začíná na místě, které označí rozhodčí, se psem v pozici vsedě u nohy. Potom, co psovod 

ukáže, že je připraven, rozhodčí dá povel: „Postavte psa“. Psovod postaví psa. Psovod může psa v 

této pozici fyzicky upravit. Když je psovod připraven psa opustit, musí být pes v pozici u nohy. 

Rozhodčí dá povel: „Opusťte svého psa“. Povel nebo signál „zůstaň“ vydá psovod bez toho, aby 

se psa dotknul. Psovod opustí svého psa a poodejde asi 2 m a otočí se čelem ke psovi. Rozhodčí 

přijde ke psovi zepředu, dotkne se jeho hlavy, zad a zádě lehce, každé části jednou, a pak odejde. 

Rozhodčí dá povel: „Vraťte se ke svému psovi.“ Psovod kráčí zpět ke psovi z levé strany a obchází 

psa tak, aby se dostal zpátky do pozice u nohy. Psovod zůstane v této pozici a pes zůstane stát, 

dokud rozhodčí nevyhlásí, že „Cvičení je skončeno“.  

Psovod nemusí opustit svého psa (na vzdálenost do 2 m). 

Podle pokynu rozhodčího je dán psovi bez dotyku povel nebo signál "stůj" Psovod se sám postaví 

čelem před psa. 

To jsou EALC modifikace, které neodpovídají zcela NALC pravidlům. 

 

  

PŘIVOLÁNÍ  

Povely rozhodčího:   

Jste připraven? Opusťte svého psa. Přivolejte svého psa. Dokončete cvik. Cvičení skončeno.  

Pokyny:   

Cvik začíná se psem sedícím u nohy. Potom, co psovod naznačí, že je připraven, rozhodčí dá pokyn 

k opuštění psa. Psovod dá povel/signál, aby pes „zůstal“. Psovod potom odejde od psa, obrátí se k 

němu čelem a čeká s rukama podél těla. Rozhodčí dá povel: „Přivolejte svého psa“. Psovod dá 

povel nebo signál k přivolání psa. Pes musí přiběhnout přímo a sednout si před psovoda tak blízko, 

aby se ho psovod mohl dotknout. Rozhodčí dá příkaz k „dokončení“ cviku. Psovod vydá povel 

nebo signál pro psa, aby se vrátil do pozice vsedě vedle nohy.  

Pokud je pes cvičen tak, aby „dokončil“ cvik jiným způsobem, musí to být označeno ve vašem 

přihlašovacím formuláři. Je na rozhodčím, jak to bude bodovat.  

Poznámka: Pokud dojde k nějakému vyrušení – jakéhokoliv druhu – kdykoliv – během soutěže, 

bude na rozhodčím, zda odebere body za reakci psa. Cvik by se neměl opakovat.  



  

  

NALC úroveň II – všechno se provádí bez vodítka  

*Nemůžete se vrátit na úroveň I pokud jste již pokročili do Obedience úrovně II   

Úroveň II se provádí a boduje stejně jako úroveň I kromě toho, že všechny cviky se budou provádět bez 

vodítka. Pro přivolání a dlouhé odložení vsedě i vleže je vzdálenost asi 7 m. Psovod může bez penalizace 

převádět nebo vést psa mezi jednotlivými cviky.  

   

  

  

  


