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1

Úvod

Zkušební řád řeší veškerou problematiku týkající se zkoušek – jejich pořádání, organizaci, specifikaci
terénů, vzorků, obtížnosti úkrytů, ale i povinnosti a práva každého účastníka zkoušek. ZŘ se v plné míře
vztahuje i na závody se zápisem zkoušky (SŘ).
Tento řád je závazný pro všechny zkoušky, které posuzují rozhodčí klubu NW CZ podle pravidel klubu.

2
2.1

Definice pojmů a použité zkratky (pro potřebu ZŘ)
Použité zkratky

ZŘ
SŘ
KŘ
JŘ
NW CZ
VK
KV

2.2

– Zkušení řád NW CZ z.s.
– Soutěžní řád NW CZ z.s.
– Kárný řád NW CZ z.s.
– Řád pro jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akcí Nosework CZ NW CZ z.s.
– Nosework CZ z.s.
– Výkonností knížka
– Kohoutková výška

Definice vybraných pojmů

Směr zkoušky
Stupeň zkoušky
Standardní vzorek
Rozhodčí

– Udává, v jakém prostředí je zkouška skládána.
– Udává obtížnost v každém směru zkoušky.
– Vzorek skořice nebo pomerančové kůry s parametry dle ZŘ.
– Fyzická osoba pověřená NW CZ posuzováním zkoušek, která splnila všechny
podmínky pro výkon funkce rozhodčího dle JŘ.
Vedoucí akce
– Fyzická osoba, která má status vedoucího akce dle JŘ, je tedy oprávněná pořádat
zkoušky dle ZŘ a zároveň nese odpovědnost za administraci a průběh zkoušek.
Instruktor
– Fyzická osoba, která získala certifikát instruktora dle JŘ.
Pořadatel
– Fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje organizaci akce. Pořadatel může být
zároveň i vedoucím akce.
Tým
– Psovod a pes.
Účastník akce
– Každá osoba přítomná v prostoru zkoušek (rozhodčí, vedoucí akce, pomocník
psovod, divák).
NW-info
– Databáze a termínový kalendář pro evidenci členů, zkoušek apod.
(www.nwinfo.cz)
Normativy spolku – Stanovy, řády a veškeré další platné vnitřní normy a doporučení.
Jmenování
– Udělení licence rozhodčího, certifikátu instruktora, statusu vedoucího akce.
Přestupek
– Jakákoli činnost, které není v souladu s platnou legislativou nebo normativy spolku,
která poškozuje dobré jméno NW CZ nebo činnost, která morálně diskredituje
příslušného člena spolku.
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3.1

Rozsah zkoušek, zadávané tituly, výkonnostní knížka a administrace
Rozsahy jednotlivých zkoušek

Zkoušky se dělí do čtyř směrů. V každém směru je zkouška základní, která je nepovinná, a zkoušky 1. až
3. stupně, které na sebe navazují. Ke zkoušce druhého stupně může nastoupit pouze tým, který složil
zkoušku prvního stupně příslušného směru. Ke zkoušce třetího stupně může nastoupit pouze tým, který
složil zkoušku druhého stupně příslušného směru.

1

3.1.1 Jednotlivé směry
NW-N (nature):
NW-U (urban):

vyhledávání v přírodních terénech
prohledávání prostor dotčených působením člověka (může se jednat
o vybavené místnosti, zahrady s „harampádím“, skládky a skladiště, parkoviště,
zříceniny hradů, náměstí, ulice apod.)
NW-W (water):
vyhledávání ve vodě
NW-D (discrimination): vyhledávání v řadách předmětů a osob
3.1.2

Jednotlivé stupně

NW-N

Z, 1, 2, 3

NW-U

Z, 1, 2, 3

NW-W

Z, 1, 2, 3

NW-D

Z, 1, 2, 3

3.2

Zadávané tituly

Pokud tým splní všechny zkoušky daného stupně (Z, 1, 2, 3) nebo daného směru (N, U, W, D), uděluje se
týmu titul „Master of … “. Přehled titulů najdete v tabulce. Složení zkoušek pro titul není časově
omezeno. Týmu také naleží ocenění, které se předává vždy osobně na členské schůzi. Aktuální informace
jsou dostupné na stránce www.noseworkcz.net.

Nature

Urban

Water

Discrimination

Z

Z

Z

Z

Master of Nosework – Z

1

1

1

1

Master of Nosework – 1

2

2

2

2

Master of Nosework – 2

3

3

3

3

Master of Nosework – 3

Master of
Nature

Master of Urban Master of Water Master of
Discrimination

3.3

Champion of Nosework

Výkonnostní knížka

Výkonnostní knížka, dále jen VK, se vydává na tým (pes – psovod), to znamená, že pokud se psem bude
soutěžit více psovodů, musí být na každý tým vystavena nová VK, která bude začínat minimálně
jedničkovou zkouškou.
VK se vydává týmu v den první zkoušky.
VK musí být řádně vyplněna před nastoupením na první zkoušku, psovod zodpovídá za správnost
zapsaných údajů. Nevyplněná nebo jen částečně vyplněná VK je neplatná.
V každé VK musí být proveden záznam o ověření identifikace psa. Záznam provede rozhodčí před
nastoupením na první zkoušku na základě předloženého dokladu o totožnosti psa s číslem čipu (očkovací
průkaz se zapsaným čipem nebo průkaz původu nebo registrace psa bez prokázaného původu) a opatří
svým podpisem a razítkem klubu. Do VK se zapisují všechny účasti na zkouškách a závodech se zápisem
zkoušky, bez ohledu na výsledek.
Při ztrátě nebo zničení VK je nutné odeslat žádost o vystavení duplikátu VK na e-mailovou adresu
nosework@seznam.cz.
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3.4

Administrace zkoušek

Vedoucí akce minimálně dva týdny před akcí zveřejní akci v termínovém kalendáři NW-info
prostřednictvím www.nwinfo.cz.
Vedoucí akce je povinen vyplnit všechny nezbytné informace o pořádané akci – název, datum, místo
konání, kapacita, startovné, kontakt na vedoucího akce a rozhodčího, který bude akci posuzovat.
Vedoucí akce může být vyzván k doplnění potřebných informací.
O posuzování zkoušek jsou rozhodčí žádáni přímým kontaktováním (odesláním vyplněného formuláře
danému rozhodčímu na oficiální kontakt), a to vždy před vložením akce do systému www.nwinfo.cz.
Aktuální seznam rozhodčích NW CZ z.s. je přístupný na webových stránkách www.noseworkcz.net, kde
je i žádost o posuzování zkoušek. V dostatečném předstihu potvrdí vedoucí akce plánovanou akci
rozhodčímu a informuje ho o vypsaných směrech a úrovních.
Všechny potřebné dokumenty musejí být nejpozději při zahájení akce řádně vyplněné. Není možné
vypisování dokumentů v průběhu nebo po akci. Soupisku lze vytisknout nejpozději v den konání akce.
Lze použít pouze soupisku vygenerovanou z databáze NW-info pro příslušnou akci, jiná soupiska je
neplatná. Soupisku může vytisknout pouze vedoucí dané akce.
V případě nedostavení se přihlášeného účastníka k prezenci příslušné akce se daný tým na soupisce
proškrtne a do databáze www.nwinfo.cz se vyplní, že na zkoušku nenastoupil. Pokud účastník na akci
nastoupí, tj. projde prezencí u vedoucího akce, ale na samotnou zkoušku nenastoupí, zapíše se jako
výsledek zkoušky „nesplnil“, a to jak do vytištěné soupisky, tak i do databáze NW-info.
Originál soupisky musí být řádně podepsán rozhodčím, vedoucím akce a pořadatelem (nebo jeho
zástupcem), pokud je pořadatelem jiná osoba nebo subjekt než vedoucí akce.
Vedoucí akce zajistí zaslání originálu soupisky do sídla spolku, kde se soupisky uchovávají minimálně po
dobu 5 let.
Co nejdříve po skončení akce zapíše rozhodčí výsledky zkoušek elektronicky do databáze
www.nwinfo.cz, a to nejpozději do 14 dnů.
Vedoucí akce zodpovídá za to, že nejdéle do 30 dnů po skončení akce budou připsány na účet NW CZ
odvody za zkoušky za každého startujícího. Rozhodující je počet přihlášených – nastoupených týmů
(soupiska).
Odměna pro rozhodčího byla stanovena členskou schůzí. Odměnu rozhodčímu vyplácí vedoucí akce.
Nesplnění povinností vedoucího akce, nedodržení termínů před akcí či po akci, nedodání výsledků nebo
neúplné výsledky mohou vést až k pozastavení statusu vedoucího akce dle KŘ.

3.5

Kredity zkoušek

Maximální počet zkoušek, na které může psovod s jedním psem nastoupit v jeden den:
– 2 zkoušky základní (Z)
– jedna zkouška základní (Z) a jedna zkouška vyššího stupně (1)
– jedna zkouška vyššího stupně (2 a 3)
Maximální počet posouzených zkoušek na jeden den a jednoho rozhodčího je uváděn ve formě kreditů:
– zkoušky stupně Z a všechny stupně zkoušky směru D = 1 kredit
– zkoušky 1. stupně, směr U, N a W
= 2 kredity
– zkoušky 2. stupně, směr U, N a W
= 3 kredity
– zkoušky 3. stupně, směr U, N a W
= 4 kredity
Jeden rozhodčí může v jeden den posoudit až 15 kreditů, pokud se s vedoucím akce dopředu nedohodne
jinak.
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4.1

Práva a povinnosti výboru NW CZ a účastníků zkoušek
Výbor Nosework klubu

Je volen dle stanov klubu.
Výbor NW CZ je povinen:
 Zajišťovat potřebné formuláře pro zkoušky a hospitace.
 Zajišťovat nákup VK.
 Zajišťovat nákup kokard za složené zkoušky a ocenění za udělené tituly.
 Zajistit prostřednictvím pověřené osoby fungování databáze zkoušek NW-info nebo jiného
alternativního způsobu evidence zkoušek.
 Archivovat originály soupisek zkoušek minimálně po dobu 5 let.
 Bezodkladně projednávat zaslané žádosti o funkci rozhodčího, instruktora a vedoucího akce.
 Vést evidenci všech přijatých žádostí.
 Zajistit pořádání kurzů pro instruktory.
 Zajistit pořádání povinných školení pro rozhodčí a instruktory.
 Zajistit nákup ošacení a vybavení pro rozhodčí při nástupu do funkce.
Výbor NW CZ je oprávněn:
 Projednávat návrhy ZŘ s rozhodčími klubu.
 Schvalovat změny ZŘ.
 Kontrolovat a hodnotit činnost rozhodčích, instruktorů a vedoucích akce.
 Vést kárné řízení dle Kárného řádu NW CZ.

4.2

Rozhodčí

Seznam rozhodčích NW CZ společně s informací, jaké stupně zkoušek jsou oprávněni posuzovat, je na
stránce www.noseworkcz.net.
Rozhodčí je zejména povinen:
 Kontrolovat platnost svých údajů www.nwinfo.cz a aktualizaci údajů předávat přes e-mail
nosework@seznam.cz.
 Řádně reprezentovat klub na všech akcích.
 Vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti akce i vážnosti a důležitosti osoby rozhodčího.
 Pravidelně se účastnit školení rozhodčích.
 Dodržovat a respektovat všechny normativy spolku (Stanovy NW CZ z.s., ZŘ, SŘ, JŘ, KŘ –
případně další interní doporučení/směrnice)
 Znát a dodržovat zákon č. 246/1992 Sb.
 Na vyžádání spolupracovat při aktualizaci zkušebního řádu.
 Posuzovat zkoušky a závody se zapsáním zkoušek v souladu se ZŘ.
 Posuzovat zkoušky a závody objektivně.
 Posoudit, zda připravené terény odpovídají obtížnosti zkoušky.
 Spolupracovat s vedoucím akce.
 Mít u sebe čtečku čipů pro identifikaci psů, včetně náhradní baterie.
 Provést kontrolu čipů nebo kontrolou pověřit vedoucího akce nebo pomocníka.
 Zajistit dostatek výkonnostních knížek dle informací o potřebném počtu od vedoucího akce.
 Zajistit dostatek předmětů do řad (zavazadla / identické předměty – květináče, krabice, apod.)
pro zkoušky Discrimination.
 Zajistit dostatečný počet negativ v závislosti na počtu (směry a stupně) plánovaných zkoušek.
 Zajistit dostatečný počet standardních vzorků dle ZŘ v závislosti na počtu účastníků.
 Zapsat výsledky zkoušek do vytištěné soupisky a do VK.
 Vyplnit výsledky zkoušek do databáze NW-info nejpozději do 14 dnů od konání akce.
 Umožnit, pokud je to z organizačních důvodů možné, hospitace při zkouškách (vedoucí akce,
rozhodčí), zájemce o funkce řádně proškolit a vyplnit protokol hospitanta.
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Rozhodčí má právo:
 Zrušit akci, pokud terény nevyhovují stupni zkoušek.
 Diskvalifikovat nebo vyloučit z dalšího konání akce tým v případě porušení pravidel, narušení
zkoušky jiného psovoda, hrubého zacházení se psem, nesportovního chování nebo agresivního
chování psovoda vůči ostatním psům a účastníkům. Při diskvalifikaci jsou všechny zkoušky
psovoda (i s různými psy) zapsány jako nesplněné. Při vyloučení z akce jsou již složené zkoušky
zapsány.
 Diskvalifikovat nebo vyloučit z dalšího konání akce tým při agresivním chování psa. Zapisování
zkoušek je stejné jako v předchozím bodě, ale platí jen pro konkrétního psa.
 Diskvalifikovat nebo vyloučit z dalšího konání akce tým, pokud bez svolení rozhodčího vstoupí do
zkouškového prostoru s háravou fenou. Zapisování zkoušek je stejné jako v předchozích bodech,
ale platí jen pro konkrétní fenu.
 Ukončit práci týmu, pokud se psovod nebo v rámci zkoušky zraní.
 Ukončit práci týmu, pokud pes během zkoušky evidentně nepracuje.
 Omezit nebo vyloučit přítomnosti diváků v terénech během zkoušek nebo určit, v jaké
vzdálenosti mohou zkoušku sledovat. Toto omezení nebo vyloučení může požadovat i na základě
žádosti psovoda.
 Na úhradu stravného, viz kapitola Platby, nebo na přiměřené občerstvení během akce
v závislosti na časové náročnosti akce.
 Na úhradu cestovních nákladů na akci, viz kapitola Platby.
 Po domluvě s vedoucím akce na úhradu ubytování, jedná-li se o vícedenní akci.
 Požadovat účast pouze zletilých a zdravotně způsobilých osob, na čemž se musí dopředu
dohodnout s vedoucím akce.
Rozhodčí se může zkoušek zúčastnit jako psovod, pouze pokud jeho zkoušku posoudí jiný rozhodčí.
Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh zkoušek a správnost dokumentace (počet
posouzených a zapsaných zkoušek, správnost ve směrech a stupni, ověření totožnosti psa apod.)
V případě sporů, incidentů nebo jiných nesrovnalostí během konání zkoušek rozhoduje rozhodčí.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

4.3

Instruktor

Instruktor je zejména povinen:
 Kontrolovat platnost svých údajů www.nwinfo.cz a aktualizaci údajů předávat přes e-mail
nosework@seznam.cz.
 Vést výcvik v souladu s platnou legislativou, zejména tak, aby nedošlo k porušování zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména článek 6
(2) o používání pomůcek, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody
psa nebo stres.
 Znát všechny normativy NW CZ.
 V rámci tréninku připravovat týmy v souladu s těmito normativy.
 Nadále se vzdělávat v problematice výcviku psů v pachových pracích.
 Účastnit se povinných školení pro instruktory.

4.4

Pořadatel

Pořadatel je zejména povinen:
 Zajistit pro pořádané akce vedoucího akce a spolupracovat s ním.
Pořadatel je oprávněn:
 Prezentovat akci na svých webových portálech a sociálních sítích.

4.5

Vedoucí akce

Za organizaci zkoušek a jejich průběh včetně výběru terénů na zkoušky je zodpovědný vedoucí akce.
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Vedoucí akce může na zkoušky, které pořádá, požádat o posuzování libovolného rozhodčího NW CZ.
Žádost o posouzení zkoušek je ke stažení na webových stránkách klubu, www.noseworkcz.net
Vedoucí akce je zejména povinen:
 Kontrolovat platnost svých údajů www.nwinfo.cz a aktualizaci údajů předávat přes e-mail
nosework@seznam.cz.
 Znát ZŘ a důsledně jej dodržovat.
 Na vyzvání výboru NW CZ vyplnit a odevzdat test k ověření znalostí vedoucího akce.
 Zajistit administrativní a organizační zabezpečení akce (vypsání akce v databázi NW-info,
vytištění soupisky, před konáním akce vybrat a zkontrolovat vyplnění VK, zajistit terény
odpovídající ZŘ, časový harmonogram apod.) Všechny potřebné dokumenty musejí být
nejpozději při zahájení akce řádně vyplněné. Není možné vypisování dokumentů v průběhu akce
nebo po akci.
 Minimálně týden před akcí informovat rozhodčího o počtu přihlášených v jednotlivých směrech
a stupních zkoušek. Dále jej informovat o potřebném počtu VK.
 Zajistit vhodné, dostatečně velké a obtížné terény pro všechny vypsané zkoušky dle směru a
stupně, v souladu s platným ZŘ.
 Konzultovat terény pro zkoušky 2. a 3. stupně s dostatečným předstihem před konáním zkoušek
s rozhodčím tak, aby terény odpovídaly požadavkům pro danou zkoušku. A to zasláním videí,
případně fotografií terénů rozhodčímu, který bude zkoušky posuzovat. V terénech použitých pro
zkoušky 2. a 3. stupně by se nemělo trénovat.
 V případě, že na zkoušku 3. stupně ve stejném směru nastupuje více týmů, je nutno pro každý
tým zajistit samostatné terény
 Zajistit samostatné terény pro háravé feny, pokud je ke zkoušce s ohledem na možnosti terénů
připustí.
 Zajistit samostatné terény pro psovoda, který nastupuje na stejný směr a stupeň zkoušky
s různými psy, pokud mu účast schválí. Tuto skutečnost musí projednat i s rozhodčím.
 Zajistit dostatečný počet pomocníků, jsou-li potřeba, a poučit je o jejich povinnostech.
(Minimálně jeden pomocník vždy (časomíra), u zkoušky ve směru Discrimination je potřeba
minimálně pěti pomocníků, při vyšším počtu zkoušek tohoto směru je nutné mít pomocníků
více. Vhodný je i další pomocník – spojka a zapisovatel).
 Zajistit vhodný materiál na vyznačení terénů.
 Zajistit ověření totožnosti psů nastupujících ke zkoušce.
 Zajistit ověření platnosti očkování proti vzteklině a vizuálně posoudit zdravotní stav psa.
 Být po celou dobu zkoušek rozhodčímu plně k dispozici.
 Vedoucí akce nesmí jakýmkoliv způsobem psovodům nastupujícím na zkoušku sdělit informace
o úkrytech vzorků či negativ, počtu a umístění vzorků v terénech, či během zkoušky jakýmkoliv
způsobem danému týmu napovídat.
 Vedoucí akce je povinen důkladně proškolit pomocníky o tom, jak se mají před zkouškou a
během zkoušky chovat.
 V případě konání zkoušek ve směru Discrimination je vedoucí akce povinen zabezpečit dostatek
pomocníků do řady a zároveň je povinen je předem písemně upozornit, že musejí mít čisté ruce
(nekontaminované pachem skořice a pomerančové kůry), tj. minimálně v den konání akce nesmí
takovýto pomocník sahat rukou na vzorky, použít krém obsahující přípravky ze skořice a
pomerančové kůry. Všichni pomocníci do řad rukou by si měli před nastoupením do řady
důkladně omýt ruce.
 Upozornit psovody na obtížnost (schůdnost) terénů.
 Projednat s rozhodčím možnost účasti nezletilého psovoda nebo osob se zhoršeným zdravotním
stavem a těhotných.
Vedoucí akce má právo:
 Odmítnout přihlášku, která není uhrazená, nebyla podána řádně a včas nebo k ní nebyly dodány
potřebné doklady.
 Stanovit výši startovného.
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4.6

Zrušit nebo přesunout plánovanou akci na jiný termín. Musí tak učinit minimálně 4 dny před
plánovaným termínem akce.
Zrušit nebo zastavit akci bez nároku na odškodnění v případě zásahu vyšší moci nebo při
nepředvídatelné události.
Vyhlásit na zkouškách pouze některé stupně a směry zkoušek.
Omezit počet startujících i v rámci jednoho stupně zkoušky nebo směru.
Zakázat háravým fenám vstup na akci.
Stanovit minimální věk a zdravotní způsobilost psovoda.

Pomocníci

Na zkoušky je vhodné mít dostatek pomocníků pro rychlejší a organizačně jednodušší průběh zkoušek.
Pomocníci musejí být vedoucím akce řádně poučeni o svých povinnostech.
Pomocník nesmí jakýmkoliv způsobem psovodům nastupujícím na zkoušku sdělit informace o úkrytech
vzorků či negativ, počtu a umístění vzorků v terénech, či během zkoušky jakýmkoliv způsobem danému
týmu napovídat.
Pomocníci mohou dle pokynů vedoucího akce nebo rozhodčího zejména:
 Řídit pohyb psovodů a diváků dle pokynů vedoucího akce.
 Měřit čas zkoušky dle pokynů rozhodčího.
 Vybírat výkonnostní knížky dle pokynů vedoucího akce.
 Pořizovat fotodokumentaci či video.
 Vyznačovat terény a odznačovat použité terény dle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce.
Při každé zkoušce se doporučuje alespoň 1 pomocník rozhodčího, který měří čas. Vhodný je i další
pomocník, který podle potřeby zapisuje nebo řídí pohyb ostatních účastníků. Povinnosti pomocníka
může plně nebo zčásti převzít i vedoucí akce, pokud to nenaruší jeho plnění povinností vedoucího akce.
Při zkouškách směru Discrimination musí vedoucí akce zajistit dostatečný počet pomocníků do řady. Tito
pomocníci musejí být předem (nejlépe písemně) upozorněni na to, jak se mají chovat před zkouškou a
při zkoušce, viz povinnosti vedoucího akce.

4.7

Psovod

Pokud psovod není zletilý, musí mít doprovod zákonného zástupce, který přebírá veškerou
zodpovědnost plynoucí z účasti na zkouškách.
Psovod odpovídá za svého psa a musí jej mít v průběhu akce neustále pod kontrolou.
Psovod je povinen:
 Znát ZŘ a řídit se jeho ustanoveními.
 Uhradit včas startovné.
 S vedoucím akce předem projednat možnost účasti na zkouškách jednoho směru a stupně s více
psy.
 Informovat vedoucího akce o zhoršeném zdravotním stavu, těhotenství nebo účasti nezletilého
psovoda.
 Dostavit se na akci včas, být přítomen v jejím průběhu až do závěru a vyhlášení výsledků, neurčíli vedoucí akce jinak.
 Dodržovat všeobecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat.
 Při prezenci odevzdat řádně vyplněnou výkonnostní knížku. V případě, že nastupuje tým na první
zkoušku, informuje psovod o této skutečnosti vedoucího akce předem.
 Pokud nemá ve VK ověřenou totožnost psa, musí při prezenci předložit doklad k ověření
totožnosti psa (PP, potvrzení o registraci psa bez PP nebo očkovací průkaz se zapsaným číslem
čipu). Rozhodčí do VK následně zapíše ověření totožnosti psa a potvrdí svým podpisem. VK bez
zápisu o ověření totožnosti psa rozhodčím je neplatná.
 Umožnit zdokumentování probíhající zkoušky a použití této dokumentace pro potřeby klubu.
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Respektovat rozhodnutí vedoucího akce a rozhodčího.
Uhradit škody způsobené psem či psovodem během akce.

Psovod má právo:
 Na vrácení startovného, pokud byly zkoušky zrušeny vedoucím akce bez náhradního termínu
nebo v případě přesunutí zkoušek na jiný termín, pokud mu nový termín nevyhovuje.
 Na vydání VK před nastoupením na první zkoušku týmu.
Psovod může s odůvodněním požádat rozhodčího o vyloučení nebo o odsunutí diváků (jiných týmů) do
určité vzdálenosti od zkouškového terénu. Rozhodčí může, ale nemusí jeho žádosti vyhovět.

5
5.1

Všeobecné pokyny
Stav psa

Minimální věk psa pro oficiální zkoušky základní „Z“ je 10 měsíců, na zkoušky 1. stupně a vyšší mohou
nastoupit psi starší 12 měsíců. V obou případech musí pes požadovaného věku dosáhnout minimálně
v den konání akce.
Psi musejí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne,
kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka
podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musejí
být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro
malá zvířata, kterým se prokážou při prezenci. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musejí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003/ES ze dne 26. 5. 2003. Zkoušek ani
jiných akcí se nesmějí účastnit psi, na kterých byl proveden zákrok podle § 4 odst. 1, písm. g) zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny 49 dní od porodu se zkoušek
nesmějí zúčastnit. Všichni psi, kteří se účastní zkoušek a soutěží, musejí být klinicky zdraví.
Chronicky nemocní či zdravotně postižení psi se mohou zúčastnit, pokud mají potvrzení od veterinárního
lékaře, že jsou způsobilí zúčastnit se zkoušek. Potvrzení nesmí být starší než jeden rok a předkládá se
k nahlédnutí rozhodčím.
Háravé feny se mohou zúčastnit, musejí však být drženy odděleně od ostatních účastníků a pracovat
v samostatných terénech, dostatečně vzdálených od ostatních terénů.

5.2

Organizační pokyny

Zkoušky musejí být zařazeny do termínového kalendáře NW-info (www.nwinfo.cz).
Zkoušky a závody se mohou konat v průběhu celého kalendářního roku, pouze s ohledem na počasí,
nelze je pořádat v případě extrémně vysokých nebo nízkých teplot, nebo pokud není možné zaručit
regulérnost výkonů. Za extrémní teploty, při kterých už nelze zkoušky pořádat, jsou považovány teploty
nad 30 °C a teploty pod –10 °C. Tyto teploty jsou vztažené přímo k terénům, ve kterých zkoušky
probíhají.
V rámci jedné akce smí psovod nastoupit s více psy. Na stejný směr a stupeň zkoušky však smí nastoupit
psovod s více psy pouze po předchozí dohodě s vedoucím akce. Ten je povinen v takovémto případě
předem informovat a zajistit souhlas rozhodčího a následně zabezpečit (ve spolupráci s rozhodčím)
počet terénů tak, aby psovod s každým psem nastoupil do jiného terénu.
Během jednoho dne smí jeden pes nastoupit na zkoušky pouze s jedním psovodem.
Účastí na zkouškách dává psovod souhlas s použitím veškeré fotodokumentace a videozáznamů
pořízených v průběhu celé akce, tedy při zkouškách i mimo ně, pro potřeby klubu.
Škody způsobené psem či psovodem během hledání hradí psovod.
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5.3

Prováděcí pokyny

Vedoucí akce předá účastníkům v předstihu organizační pokyny (místo akce, harmonogram zkoušek
apod.)
Psi mohou pracovat úplně odstrojení nebo s jakýmkoliv obojkem nebo postrojem, kromě ostnatého
obojku, elektrického obojku či jiného „ustrojení“, které způsobuje psovi bolest nebo nepohodlí.
Při přípravě terénu se křížem krážem terénem musí projít minimálně 2 osoby. Psovod se psem se zdržuje
mimo dohled prohledávaného terénu. Po přivolání rozhodčí popíše psovodovi hranice prohledávaného
terénu. Před zahájením práce si smí psovod mimo hranice terénu udělat přímé označení na vlastní
pachový vzorek. Pokud pes v prvním terénu nesplnil, do dalších terénů nepokračuje, pokud mu to
rozhodčí neumožní.
Psovod může během zkoušky kdykoliv opustit prohledávaný prostor pro opětovné nasumování pachu
(vyjma stupně „Z“ ale není možné za nasumování pachu v průběhu práce odměňovat pamlsky nebo
hračkou). Vzorek na nasumování pachu může mít psovod po celou dobu u sebe. Před zahájením práce
má psovod cca 5 minut na přípravu strategie hledání. Psovod může v rámci přípravy vstoupit do terénu a
zjistit např. směr větru. Psovod nesmí během přípravy a během zkoušky narušovat terén, je ale povoleno
použití vlastních neutrálních značek během zkoušky, které před zahájením práce schválí rozhodčí.
Použité značky nesmějí narušit prohledávaný terén.
U prohledávání řad určí pevné pořadí řad pro hledání rozhodčí. Až po ukončení práce na jedné řadě je
umožněno prohledání řady další. K řadám, ve kterých psovod hledání ukončil, se již není možné vracet.
Zda bude psovod prohledávat všechny řady za sebou nebo zda bude mezi jednotlivými řadami
přestávka, určí rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
Je povoleno jakékoliv značení, které neznehodnotí vzorek anebo jeho úkryt.
V průběhu zkoušky je povoleno používání a opakování libovolných posunkových a zvukových povelů.
Rozhodčí a pomocníci se mohou při práci týmu libovolně pohybovat v terénu.
Psovod se smí terénem pohybovat libovolně, dle vlastního uvážení (pokud není v popisu zkoušky
uvedeno jinak – např. NW-DZ až NW-D3). Manipulace se psem je povolena v případě, že se jedná
o pomoc psovi dostat se na méně přístupná místa v terénu (vyzdvihnutí do výšky apod.) nebo
o povzbuzení psa během práce, v žádném případě to nesmí být trestání, odtahování či tahání psa někam
nebo od něčeho, vyškubávání apod. V prohledávaném terénu nesmí psovod na nic sahat ani jinak
prověřovat potencionální úkryty (např. nohou odkrývat zeminu, listí apod.). Při podezření na snahu
pracovat za psa je psovod upozorněn rozhodčím, v případě druhého upozornění je práce ukončena.
Před zahájením práce rozhodčí ukáže psovodovi označený terén a vymezí úroveň terénu pro založené
spodní a výškové úkryty.
Zahájení práce oznámí psovod rozhodčímu, od té chvíle začíná běžet časový limit. Nebo se čas spouští ve
chvíli, kdy pes překročí hranici terénu. Tým vstupuje do prostoru hledání ze směru zvoleného psovodem.
Každý nález a ukončení prohledání terénu před vypršením časového limitu hlásí psovod rozhodčímu.
Nalezení vzorku hlásí psovod slovem „nález“. Zároveň se slovem „nález“ nebo v nejkratším možném čase
psovod ukázáním nebo slovním popisem určí co nejpřesněji místo nálezu vzorku.
Po vypršení stanoveného časového limitu není možné hlásit nálezy nebo práci ukončit.
V případě, že psovod nahlásí rozhodčímu místo, kde se vzorek nenachází, je práce ukončena s výsledkem
zkoušky „nesplnil“, stejně tak i při nenalezení všech pachových vzorků v terénu.
Zkouška je považována za splněnou, pokud pes nalezne všechny ukryté vzorky specifického pachu.
Za nalezený vzorek je považován takový, jehož nález psovod nahlásí rozhodčímu. Psovod musí místo
úkrytu určit přesně. Po nahlášení nálezu již není možné místo pomocí psa dohledávat. V případě
nepříznivých pachových podmínek a/nebo těžkých úkrytů má rozhodčí možnost určit toleranci.
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U všech zkoušek musí rozhodčí po nahlášení nálezu psovodovi potvrdit jeho správnost. Po nálezu
rozhodčí nebo pomocník vzorek z úkrytu vyjme a úkryt zůstane otevřený. Pouze na výslovnou žádost
psovoda je možné vzorek v úkrytu ponechat.
Pokud vyjmutí vzorku vyžaduje delší čas, musí být práce týmu přerušena a zastavuje se čas hledání na
nezbytně nutnou dobu. Během této doby nesmí tým pracovat. Pokud vzorek vyjme pomocník nebo je
vyjmutí možné okamžitě, není nutné přerušovat práci týmu. Po oznámení psovoda o ukončení práce
nebo po vypršení časového limitu není možné nahlásit nález. Před zahájením práce musí psovod oznámit
rozhodčímu, zda bude hlásit nálezy průběžně během práce, nebo před jejím ukončením.
Zkoušku stejného stupně lze libovolně opakovat.

5.4

Vzorky

Kvůli zajištění stejných podmínek jsou pro všechny stupně zkoušek stejné velikosti standardních vzorků.
Pro zkoušky se používají standardní vzorky skořice (maximální délka 4 cm, minimální průměr 1 cm,
minimální délka 2 cm, minimální průměr 0,3 cm) a pomerančové kůry (může být čerstvá i sušená,
velikost maximálně 4 × 1,5 cm, minimálně 2 × 1 cm, vždy vcelku).

5.5

Negativa

U vyšších stupňů zkoušek se do terénů vkládají negativa.
Negativa jsou vždy předměty a jídlo umístěné do terénu cíleně, nejedná se o předměty a jídlo, které jsou
již součástí terénu či zvířata přirozeně se v terénu vyskytující.
V každém terénu (v každé řadě) se umísťuje minimálně jeden předmět oslintaný od psa, minimálně
jeden předmět s lidským pachem (použité ponožky, kapesníky, rukavice apod.) a minimálně jedenkrát
jídlo (granule, párek, maso apod.). Cílené použití jiných negativ (exkrementy např. v dětských plenách,
aromatické koření apod.) není zakázáno (kromě níže vyjmenovaných), ale s ohledem na srovnatelnost
zkoušek se nedoporučuje. Počet negativ je udán jako počet minimální, je na rozhodčím, aby zvážil
případné navýšení negativ v terénu. Maximální počet negativ použitých v jednom terénu je 5.
Negativa nesmějí být volně přístupná.
Jako negativa nesmějí být cíleně použity následující vzorky specifického pachu: hřebíček, anýz, máta,
bříza (pevné vzorky nebo silice) a předměty od háravých fen. Přirozený výskyt těchto pachů v terénu
nelze vyloučit.

5.6

Terény

Zkouškový prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí například
kolíky, kužely, fáborky, přirozenou hranicí apod.). Toto označení zajišťuje vedoucí akce v dostatečném
množství.
Stejný terén a úkryt může být použit v jeden den maximálně pro dva týmy. To neplatí u zkoušek
3. stupně, kde musí mít každý tým vždy vlastní terén.
V terénech použitých pro zkoušky 2. a 3. stupně by se nemělo trénovat.
Zkouškové terény (předměty) pro zkoušky směru D zajišťuje rozhodčí v dostatečném počtu (ideálně 13
až 20 ks zavazadel / identických předmětů) podle stupně zkoušek a počtu účastníků. Vedoucí akce
zajišťuje pomocníky do řad rukou.
Pro zkoušky směru Nature je nutné mít pro každý tým vlastní prostor pro malý terén – 16 m2. Do tohoto
terénu je vždy nutné provést 10 narušení terénu, které bude obdobné jako narušení u ukrytého vzorku.
Díry pro zahrabané vzorky se provádějí u stupně Z, kolíkem, od stupně 1 lopatičkou a po opětovném
zahrnutí vzorku je nutné místo lehce přišlápnout.
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Pro zkoušky směru Nature a Urban může být úroveň terénu brána dle aktuálních podmínek v terénu
i z vyvýšeného místa (např. nulovou úroveň může tvořit horní hrana spadlého kmenu, deska stolu, skalní
výběžek apod.).
Pro zkoušky směru Discrimination jsou při hledání v řadě s lidmi ruce ve výšce KV psa a v každé ruce je
umístěna lékovka z tmavého skla o objemu 10 ml a průměru hrdla 1 cm. Vzorek je umístěný v lékovce
tak, aby nebyl vidět. Pro úspěšné složení této řady je třeba určit konkrétní ruku, která drží lékovku.
Pro zkoušky směru Discrimination je mezera mezi jednotlivými předměty (i rukama) min. 1 m.

6

Platby

Při platbách na účet klubu (mimo členské příspěvky a odvody, které se párují dle VS) je každý povinen
uvést do zprávy pro příjemce své jméno a účel platby (např. Jana Nováková duplikát VK, Adam Zajíc,
sponzorský dar).

6.1

Startovné

Výši startovného na zkoušky určuje vedoucí akce. Startovné vybírá vedoucí akce.
Startovné se vrací v plné výši v případě řádného zrušení akce, a to i v případě, že je stanoven náhradní
termín, ale tento termín psovodovi nevyhovuje.
Startovné se vrací v plné výši v případě, pokud se psovod z vážného důvodu (posoudí vedoucí akce) včas
odhlásil minimálně dva dny před akcí.
Startovné se nevrací, pokud se psovod akce nezúčastnil bez udání důvodu a včasného odhlášení.
Startovné se nevrací, pokud se zkoušky neuskutečnily z důvodu vyšší moci (klimatické podmínky).
Vrátit startovné je vedoucí akce povinen nejdéle do 1 měsíce od zrušení akce.

6.2

Platby rozhodčím a klubu

Sazby za odvod za zkoušky schvaluje členská schůze. Řádný člen NW CZ platí odvod klubu za zkoušku
50,- Kč. Nečlen platí za zkoušku 200,- Kč.
Sazbu za posuzovné pro rozhodčí schvaluje členská schůze a je stanoveno na 1 000,- Kč za jednu akci,
bez ohledu na počet hodin.
Sazby na cestovné a stravné se řídí zákoníkem práce 262/2006 Sb. (tj. sazby nesmějí být nižší, než je
uvedeno v zákoně).
 Cestovné. Pokud se posuzovatelé nedopravují na akci vlastním vozem, ale hromadnou
dopravou, obdrží náhradu cestovného ve výši prokazatelných cestovních nákladů spojených
s dopravou. Pokud se dopravují vlastním vozem, náleží jim náhrada dle přílohy č. 1,
aktualizované vždy pro konkrétní rok.
 Stravné. Pokud není na akci zajištěno občerstvení, náleží rozhodčímu stravné dle přílohy č. 1,
aktualizované vždy pro konkrétní rok.
 V případě, že se jedná o vícedenní zkoušky, náleží rozhodčímu i náhrada za ubytování ve výši dle
dohody s vedoucím akce.
Odvody za zkoušky hradí na účet klubu NW CZ vedoucí akce, a to nejdéle do 1 měsíce od konání akce.
Posuzovné, cestovné a případně stravné hradí rozhodčímu vedoucí akce.

6.3

Jiné platby

Výkonnostní knížka je zdarma. Poplatek za duplikát VK je stanoven na 150 Kč/kus, bez ohledu na členství
v NW CZ, včetně poštovného, a hradí je žadatel o vydání duplikátu.
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7

Obecné podmínky pro zkoušky základní (Z)

 Pes může pracovat na volno či na vodítku.
 Na zkouškách základního stupně se vyhledává jeden vzorek specifického pachu (skořice nebo
pomerančová kůra – může být čerstvá i sušená). Druh vzorku si vybírá psovod při přihlášení na
zkoušku v databázi NW-info.
 U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit hračkou a/nebo pamlsky. Jakékoliv upadnutí
odměny na zem ve zkouškovém terénu (před, během i po skončení práce psa v terénu) znamená
okamžitou diskvalifikaci týmu.
 Kdykoli během časového limitu může psovod provést mimo zkouškový terén opakovaně nasumování
hledaného pachu a za nález psa jakkoli odměnit.
 Pokud pes vezme v průběhu zkoušky (i po nahlášení nálezu) vzorek do tlamy, musí jej co nejdříve
sám pustit a nesmí se s ním vzdálit o více než 1 metr od místa úkrytu. Psovod jej v tuto chvíli nesmí
nijak ovlivňovat. Pakliže vezme vzorek do tlamy a začne jej žvýkat nebo se s ním vzdálí o více než
1 metr od místa nálezu, je tým diskvalifikován.
 Je tolerováno dobývání se do potencionálního úkrytu, ale toto chování není žádoucí.
 Po nahlášení nálezu může vzorek zůstat na místě.

7.1

NW-NZ (přírodní prostředí, základní stupeň)

Prohledávají se dva různé terény.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
1. terén:
Prohledávaná plocha je 16 m2.
V terénu je umístěný 1 pachový vzorek. Vzorek je umístěný pod povrchem, malá část vzorku vyčnívá:
0,5–1 cm (např. zapíchnutý vzorek), vzorek může být lehce zakrytý prodyšným materiálem, který
rovnoměrně pokrývá celou plochu prohledávaného terénu a nepřekračuje výšku 1 cm. Vzorek nesmí být
celý zahrabaný. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. viditelná kupička). Terén je
nutné stejným způsobem jako při zakládání vzorku rozrušit min. na deseti dalších místech.
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování terénu je 5 minut.

2. terén:
Prohledávaná plocha je 30 m2 (různorodý málo přehledný terén – žádoucí jsou terénní nerovnosti,
pařezy, popadané stromy apod.).
V terénu je umístěný 1 pachový vzorek. Je žádoucí využití místních podmínek a různých terénních
nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný. Je umístěný v přírodním úkrytu max. ±25 cm od úrovně terénu.
Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
Ke vzorku musí být skulinka minimálně 2 cm2.
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování terénu je 5 minut.

7.2

NW-UZ (lidské prostředí, základní stupeň)

Prohledávají se dva různé terény.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
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Prohledávaná plocha je 2 × 16 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s různým harampádím, haly, skládky
apod.).
V každém terénu je umístěný 1 pachový vzorek. Vzorek je umístěný max. ±25 cm od úrovně terénu. Je
žádoucí využití místních podmínek – nábytku, přístrojů, stavebního materiálu apod. Vzorek nesmí být
úplně ukrytý (např. v zavřené zásuvce). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
Ke vzorku musí být skulinka minimálně 2 cm2.
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování je v každém terénu 5 minut.

7.3

NW-WZ (voda, základní stupeň)

Prohledávají se dva různé terény.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
Celková prohledávaná plocha je pás o délce 10 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělený do
dvou terénů (tekoucí a stojatá voda).
V každém terénu je umístěný 1 pachový vzorek. Vzorek je umístěný ve vodě a je zajištěný tak, aby
částečně vyčníval nad hladinu. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží i libovolné
předměty plovoucí na vodě (listí, odpadky apod.). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné
(např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování obou terénů je 10 minut.

7.4

NW-DZ (rozlišování, základní stupeň)

Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, kteří drží v rukách lékovky, dvě řady tvoří
předměty.
Až po ukončení práce na jedné řadě je umožněno prohledání řady další. K řadám, ve kterých psovod
prohledání skončil, se již není možné vracet. Zda bude psovod prohledávat všechny řady za sebou, nebo
zda bude mezi jednotlivými řadami přestávka, určí rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
Rozhodčí určí pevné pořadí pro hledání. Jsou povolené maximálně tři průchody řadou. Pokud pes projde
více než třikrát kolem jednoho objektu, je práce týmu ukončena.
V každé řadě je umístěný 1 pachový vzorek.
V předmětech musejí být vzorky umístěny minimálně 5 minut před začátkem hledání, to neplatí u řady
rukou s lékovkami.
Časový limit na vypracování každé řady je 5 minut.
1. řada:
Řada či kruh deseti identických předmětů – např. květináčů.
2. řada:
Řada či kruh deseti pootevřených zavazadel, vzorek je umístěný v pootevřené vnější kapse zavazadla.
3. řada:
Pět lidí v řadě.
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8

Obecné podmínky pro zkoušky prvního stupně (1)

 U směrů U, N a W pes pracuje na volno. U zkoušek směru D může být pes na volno nebo na vodítku.
 Na zkouškách prvního stupně se vyhledávají dva vzorky specifických pachů (skořice a pomerančová
kůra – ta může být čerstvá i sušená).
 U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou či pohlazením, poplácáním
apod. U zkoušek stupně 1 není povoleno vnášet odměny (hračky, pamlsky, apod.) do terénu,
odměnu smí psovod použít až po ukončení práce v daném terénu.
 Kdykoli během časového limitu může psovod provést mimo zkouškový terén opakovaně nasumování
hledaného pachu, psa může odměnit pouze slovní pochvalou či pohlazením, poplácáním.
 Pokud pes v průběhu prohledávání vezme pachový vzorek do tlamy, je práce ukončena diskvalifikací.
 Pokud se pes v průběhu práce dobývá do potencionálního úkrytu nebo vzorek zcela odkryje (není
podstatné, zda packou, nebo čumákem; není podstatné, zda po, či před nahlášením nálezu), je tým
taktéž diskvalifikován.
 U všech směrů zkoušek stupně 1 rozhodčí po nahlášení nálezu musí psovodovi potvrdit jeho
správnost. Po nálezu rozhodčí nebo pomocník vzorek z úkrytu vyjme a úkryt zůstane otevřený.
Pouze na výslovnou žádost psovoda je možné vzorek v úkrytu ponechat.
 Pokud vyjmutí vzorku vyžaduje delší čas, je práce týmu a odpočítávání času na nezbytně nutnou
dobu přerušeno.

8.1

NW-N1 (přírodní prostředí, 1. stupeň)

Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých
terénů je 20 minut.
1. terén:
Prohledávaná plocha je 16 m2. Každý tým musí mít vlastní terén.
V terénu jsou umístěné 2 standardní pachové vzorky (jeden vzorek skořice a jeden vzorek pomerančové
kůry). Vzorek je lehce (0,5 až 1 cm) zahrabaný např. hlínou nebo pískem. Prodyšný materiál nad terénem
nesmí překračovat 1 cm. Daný materiál musí rovnoměrně pokrývat celou plochu terénu. Vzorek ani
místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. viditelná kupička). Terén je nutné stejným způsobem
jako při zahrabávání rozrušit minimálně na deseti dalších místech.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 15 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování terénu je 10 minut.
2. terén:
Prohledávaná plocha je 60 m2 (různorodý málo přehledný terén – žádoucí jsou terénní nerovnosti,
pařezy, popadané stromy apod.).
V terénu jsou umístěné 2 standardní pachové vzorky (jeden vzorek skořice a jeden vzorek pomerančové
kůry). Vzorky jsou umístěné max. ±60 cm vůči úrovni terénu. Je žádoucí využití místních podmínek a
různých terénních nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně
zjistitelné.
Ke vzorku musí být skulinka minimálně 1 cm2.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování terénu je 15 minut.
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8.2

NW-U1 (lidské prostředí, 1. stupeň)

Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých
terénů je 20 minut.
Prohledávaná plocha je 2 × 25 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s harampádím, haly, skládky apod.).
V každém terénu jsou umístěné 2 pachové vzorky. Vzorek může být umístěn max. ±50 cm od úrovně
terénu. Je žádoucí využití místních podmínek – nábytku, přístrojů, stavebního materiálu apod. Vzorek
nesmí být úplně ukrytý (např. v zavřené zásuvce). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
Ke vzorku musí být skulinka minimálně 1 cm2.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování v každém terénu je 15 minut.

8.3

NW-W1 (voda, 1. stupeň)

Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých
terénů je 20 minut.
Celková prohledávaná plocha je pás o délce 50 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělený do
dvou terénů (tekoucí a stojatá voda).
V každém terénu jsou umístěné 2 standardní pachové vzorky (jeden vzorek skořice a jeden vzorek
pomerančové kůry). Vzorek je umístěný ve vodě a je zajištěný tak, aby zůstal celým povrchem těsně pod
hladinou (max. 0,5 cm). Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží
i libovolné předměty, plovoucí na vodě (listí, odpadky a další). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být
vizuálně zjistitelné (např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování obou terénů je 20 minut.

8.4

NW-D1 (rozlišování, 1. stupeň)

Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, kteří drží v rukách lékovky, dvě řady tvoří
předměty.
Jsou povoleny maximálně tři průchody řadou. Pokud pes projde více než třikrát kolem jednoho objektu,
je práce týmu ukončena.
Ve třech řadách se nacházejí 4 standardní vzorky. V jednotlivých řadách může být umístěn 1 až
2 standardní vzorky. Psovod nezná počty vzorků v jednotlivých řadách.
Mezery mezi jednotlivými předměty (rukama) musejí být minimálně 1 m.
V předmětech musejí být vzorky umístěny minimálně 5 minut před začátkem hledání, to neplatí u řady
rukou s lékovkami.
Časový limit na vypracování každé řady je 5 minut.
1. řada:
Řada či kruh deseti identických předmětů – květináčů.
2. řada:
Řada či kruh deseti zavazadel, vzorek je umístěný ve vnější ne zcela uzavřené kapse s minimální mezerou
2 cm.
3. řada:
Pět lidí v řadě.
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9

Obecné podmínky pro zkoušky druhého stupně (2)
 U směru U, N a W pes pracuje na volno. U zkoušek směru D může být pes na volno či na vodítku.
 Na zkouškách druhého stupně se vyhledávají vzorky dvou specifických pachů (skořice a
pomerančová kůra – ta může být čerstvá i sušená).
 U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou či pohlazením,
poplácáním apod. U zkoušek stupně 2 není povoleno vnášet odměny (hračky, pamlsky apod.) do
terénu, odměnu smí psovod použít až po ukončení práce v daném terénu.
 Kdykoli během časového limitu může psovod provést mimo zkouškový terén opakovaně
nasumování hledaného pachu, psa může odměnit pouze slovní pochvalou či pohlazením,
poplácáním.
 Pokud pes v průběhu prohledávání vezme pachový vzorek do tlamy, je práce ukončena
diskvalifikací.
 Pokud se pes v průběhu práce dobývá do potenciálního úkrytu (není podstatné, zda packou,
nebo čumákem, není podstatné, zda po, či před nahlášením nálezu) nebo vzorek zcela odkryje,
je tým taktéž diskvalifikován.
 U všech směrů zkoušek stupně 2 rozhodčí po nahlášení nálezu musí psovodovi potvrdit jeho
správnost. Po nálezu rozhodčí nebo pomocník vzorek z úkrytu vyjme a úkryt zůstane otevřený.
Pouze na výslovnou žádost psovoda je možné vzorek v úkrytu ponechat.
 Pokud vyjmutí vzorku vyžaduje delší čas, je práce týmu a odpočítávání času na nezbytně nutnou
dobu přerušeno.
 Psovod musí před vypršením stanoveného časového limitu na terén (řadu) nahlásit počet a
umístění vzorků a práci ukončit s tím, že v terénu další vzorek není. Po vypršení časového limitu
to již není možné.

9.1

NW-N2 (přírodní prostředí, 2. stupeň)

Prohledávají se dva různé terény, ve kterých jsou umístěné 4 pachové vzorky v neznámém poměru.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
1. terén:
Prohledávaná plocha je 16 m2. V terénu jsou umístěny 1 až 3 pachové vzorky.
Vzorky jsou zahrabané např. hlínou nebo pískem v hloubce 1,5 až 3 cm, prodyšný materiál nad terénem
nesmí být vyšší než 1 cm. Daný materiál musí rovnoměrně pokrývat celou plochu terénu. Vzorek ani
místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné. Terén je nutné stejným způsobem jako při zahrabávání
rozrušit minimálně na deseti dalších místech.
Tento terén musí mít každý psovod vlastní.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování terénu je 15 minut.
2. terén:
Prohledávaná plocha je 100 m2 (různorodý málo přehledný terén – žádané jsou terénní nerovnosti,
pařezy, popadané stromy apod.) V terénu jsou umístěny 1 až 3 pachové vzorky.
Vzorky mohou být umístěny v libovolných úkrytech, max. ±100 cm od úrovně terénu. Je žádoucí využití
místních podmínek a různých terénních nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný. Vzorek ani místo
úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
Ke vzorku musí být skulinka minimálně 1 cm2.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
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Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Časový limit na vypracování terénu je 20 minut.

9.2

NW-U2 (lidské prostředí, 2. stupeň)

Prohledávají se dva různé terény, ve kterých jsou v libovolném poměru umístěné 4 vzorky. Minimální
přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
Prohledávaná plocha je 2 × 36 m2 (místnosti, dvorečky s harampádím, skládky, haly apod.). V každém
terénu jsou umístěny 1 až 3 pachové vzorky. Vzorek je umístěn max. ±75 cm od úrovně terénu. Je
žádoucí využití místních podmínek – nábytku, přístrojů, stavebního materiálu apod. Alespoň jeden
vzorek musí být úplně ukrytý (např. v zavřené zásuvce). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně
zjistitelné.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Čas na vypracování je 20 minut.

9.3

NW-W2 (voda, 2. stupeň)

Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých
terénů je 30 minut.
V případě zkoušky W2, kdy je stanoven celkový časový limit na vypracování obou terénů, před
ukončením práce v prvním terénu musí psovod nahlásit počet a umístění vzorků.
Celková prohledávaná plocha je pás o délce 100 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělený
do dvou terénů (tekoucí a stojatá voda).
Ve dvou terénech jsou v libovolném poměru umístěné 4 pachové vzorky. Vzorek je umístěný ve vodě 1,5
až 2 cm pod hladinou. Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží
i libovolné předměty plovoucí na vodě (listí, odpadky apod.). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně
zjistitelné (např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině). Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je
5 m. Vzorek musí být umístěn minimálně 60 minut před začátkem hledání.
Celkový čas na vypracování obou terénů je 30 minut.

9.4

NW-D2 (rozlišování, 2. stupeň)

Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, kteří drží v rukách lékovky, dvě řady tvoří
předměty.
Rozhodčí určí pevné pořadí řad pro hledání. Až po ukončení práce na jedné řadě je umožněno
prohledání řady další. K řadám, ve kterých psovod prohledání ukončil, se již není možné vracet. Zda bude
psovod prohledávat všechny řady za sebou nebo zda mezi jednotlivými řadami bude přestávka, určí
rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
Jsou povolené maximálně tři průchody řadou. Pokud pes projde více než třikrát kolem jednoho objektu,
je práce týmu ukončena.
Ve třech řadách se nachází 4 až 6 vzorků. V jedné řadě může být umístěn 1 až 4 pachové vzorky. Psovod
nezná počty vzorků v jednotlivých řadách.
V každé řadě jsou kromě pachových vzorků ukrytá i negativa – minimálně jeden předmět oslintaný od
psa, jeden předmět s lidským pachem (použité ponožky, kapesníky, rukavice apod.) a minimálně
jedenkrát jídlo (granule, párek, maso apod.).
V předmětech musejí být vzorky umístěny minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Mezery mezi jednotlivými předměty musejí být minimálně 1 m.
Čas na vypracování jednotlivých řad je 5 minut.
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1. řada:
Řada či kruh deseti identických předmětů – květináčů.
2. řada:
Řada či kruh deseti zavazadel. Vzorek je umístěný v úplně zcela uzavřené vnější kapse zavazadla.
3. řada:
Pět lidí v řadě.

10 Obecné podmínky pro zkoušky třetího stupně (3)
 U směru U, N a W pes pracuje na volno. U zkoušek směru D může být pes na volno či na vodítku.
 Na zkouškách třetího stupně se vyhledávají vzorky dvou specifických pachů (skořice a
pomerančová kůra – ta může být čerstvá i sušená).
 U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou čí poplácáním.
 U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou či pohlazením,
poplácáním apod. U zkoušek stupně 3 není povoleno vnášet odměny (hračky, pamlsky apod.) do
terénu, odměnu smí psovod použít až po ukončení práce v daném terénu.
 Kdykoli během časového limitu může psovod provést mimo zkouškový terén opakovaně
nasumování hledaného pachu, psa může odměnit pouze slovní pochvalou či pohlazením,
poplácáním.
 Pokud pes v průběhu prohledávání vezme pachový vzorek do tlamy, je práce ukončena
diskvalifikací.
 Pokud se pes v průběhu práce dobývá do potenciálního úkrytu nebo vzorek zcela odkryje (není
podstatné, zda packou, nebo čumákem; není podstatné, zda po, či před nahlášením nálezu), je
tým taktéž diskvalifikován.
 U všech směrů zkoušek stupně 3 rozhodčí po nahlášení nálezu musí psovodovi potvrdit jeho
správnost. Po nálezu rozhodčí nebo pomocník vzorek z úkrytu vyjme a úkryt zůstane otevřený.
Pouze na výslovnou žádost psovoda je možné vzorek v úkrytu ponechat.
 Pokud vyjmutí vzorku vyžaduje delší čas, je práce týmu a odpočítávání času na nezbytně nutnou
dobu přerušeno.
 Psovod musí před vypršením stanoveného časového limitu na terén (řadu) nahlásit počet a
umístění vzorků (nebo že je terén prázdný) a práci ukončit s tím, že v terénu další vzorek není.
Po vypršení časového limitu to již není možné.
 Ve všech terénech (v každé řadě) jsou kromě pachových vzorků ukrytá i negativa – minimálně
jeden předmět oslintaný od psa, jeden předmět s lidským pachem (použité ponožky, kapesníky,
rukavice apod.) a minimálně jedenkrát jídlo (granule, párek, maso apod.).

10.1 NW-N3 (přírodní prostředí, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé terény, ve kterých je umístěno 4 až 6 pachových vzorků v neznámém poměru.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
1. terén:
Prohledávaná plocha je 16 m2.
V terénu jsou umístěné 1 až 4 pachové vzorky.
Vzorky jsou zahrabané např. hlínou nebo pískem, minimálně jeden vzorek je ve hloubce 3,5 až 5 cm,
prodyšný materiál nad terénem nesmí překračovat 1 cm. Daný materiál musí rovnoměrně pokrývat
celou plochu terénu. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné. Terén je nutné stejným
způsobem jako při zahrabávání rozrušit minimálně na deseti dalších místech.
Tento terén musí mít každý psovod vlastní.
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Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Čas na vypracování je 20 minut.
2. a 3. terén:
Prohledávaná plocha je 2 × 100 m2 (různorodý málo přehledný terén – žádoucí jsou terénní nerovnosti,
pařezy, popadané stromy apod.).
V každém terénu jsou umístěné 1 až 4 pachové vzorky. Vzorek může být umístěn do max±140 cm od
úrovně terénu. Je žádoucí využití místních podmínek a různých terénních nerovností. Vzorek nesmí být
zahrabaný v hlíně či písku (ale může být ukrytý např. pod listím, mechem apod.). Vzorek ani místo úkrytu
nesmí být vizuálně zjistitelné.
Ke vzorku musí být skulinka minimálně 1 cm2.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Čas na vypracování je 20 minut na každý terén.

10.2 NW-U3 (lidské prostředí, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé terény, ve kterých je umístěno 4 až 6 pachových vzorků v neznámém poměru.
Jeden prohledávaný terén může být prázdný.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
Prohledávaná plocha je 3 × 36 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s harampádím, skládky, haly apod.).
V každém terénu je umístěno 0 až 5 pachových vzorků. Vzorek je umístěn max. ±100 cm od úrovně
terénu. Je žádoucí využití místních podmínek – nábytku, přístrojů, stavebního materiálu apod. Alespoň
jeden vzorek musí být úplně ukrytý (např. v zavřené zásuvce). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být
vizuálně zjistitelné.
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 0,5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Čas na vypracování je 20 minut na každý terén.

10.3 NW-W3 (voda, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé terény, ve kterých je umístěno 4 až 6 pachových vzorků v neznámém poměru.
Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
Celková prohledávaná plocha je pás o délce 120 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělený
do tří terénů (tekoucí a stojatá voda).
V každém terénu je umístěno 0 až 5 pachových vzorků. Vzorek je umístěný ve vodě 3–5 cm pod
hladinou. Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží i libovolné
předměty, plovoucí na vodě (listí, odpadky apod.). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné
(např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
Minimální vzdálenost mezi dvěma vzorky je 5 m.
Vzorek musí být umístěn minimálně 60 minut před začátkem hledání.
Celkový čas na vypracování všech terénů je 45 minut.
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10.4 NW-D3 (rozlišování, 3. stupeň)
Prohledávají se čtyři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, kteří drží v rukách lékovky, tři řady tvoří
předměty.
Rozhodčí určí pevné pořadí pro hledání. Až po ukončení práce na jedné řadě je umožněno prohledání
řady další. K řadám, ve kterých psovod prohledání ukončil, se již není možné vracet. Zda bude psovod
prohledávat všechny řady za sebou, nebo zda bude mezi jednotlivými řadami přestávka, určí rozhodčí
před zahájením práce prvního týmu.
Je umožněn pouze jeden průchod každou řadou. K předmětům/osobám, které pes již prověřil, se není
možné vracet. Až po ukončení práce na jedné řadě je umožněno prohledání řady další. Zda bude psovod
prohledávat všechny řady za sebou, nebo zda bude mezi jednotlivými řadami přestávka, určí rozhodčí
před zahájením práce prvního týmu.
Ve čtyřech řadách se nachází 5 až 7 standardních vzorků. V jednotlivých řadách může být umístěno 0 až
5 pachových vzorků. Psovod nezná počty vzorků v jednotlivých řadách.
V zavazadlech musí být vzorek umístěn minimálně 30 minut před začátkem hledání.
Vzdálenost mezi jednotlivými předměty v řadě je minimálně 1 m.
Čas není omezen, rychlost průchodu řadou určuje psovod.
1. řada:
Řada či kruh deseti identických předmětů – květináčů.
2. řada:

Řada či kruh deseti zavazadel. Vzorek je umístěný ve zcela uzavřené vnější kapse zavazadla.
3. řada:
Pět lidí v řadě.
4. řada:
Řada či kruh deseti libovolných identických předmětů. Maximální objem předmětů je 125 l, minimální
0,2 l. Psovod předem nesmí znát složení této řady.

11 Podání protestu, stížnosti, připomínky
Proti rozhodnutí rozhodčího při zkouškách není možné podat protest.
V případě, že účastník zjistí a doloží konkrétní problémy – závady (jednání v rozporu s ZŘ na konkrétní
akci), může na tyto skutečnosti upozornit výbor NW CZ (na e-mailovou adresu nosework@seznam.cz),
který se jimi bude zabývat a případně i postupovat dle KŘ. O výsledku není povinen stěžovatele
informovat.
Připomínky ke ZŘ mohou podávat členové NW CZ e-mailem výboru NW CZ, který se jimi bude zabývat, a
případně je zahrne do další aktualizace ZŘ. Na připomínky uplatněné ústně nebo na sociálních sítích
nebude brán zřetel.

12 Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování ZŘ mohou provádět pouze členové výboru NW CZ. Vedoucí akce je povinen jim
poskytnout maximální součinnost. V případě zjištění pochybení se dále postupuje dle KŘ.
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13 Aktualizace a platnost
Změny řádu může navrhnout každý člen klubu, o jejich zařazení do řádu rozhoduje výbor. Výbor nemusí
zdůvodňovat přijetí či nepřijetí návrhu.
Kontrola aktuálnosti řádu musí být prováděna průběžně.
Vlastní aktualizace je realizována dle potřeby maximálně 1x za rok. V rámci aktualizace jsou výborem
projednávány návrhy členů a zohledňovány nově získané vědomosti a zkušenosti. Pokud je nezbytné
přijmout nějakou změnu okamžitě mimo řádnou aktualizaci celého řádu, schválí výbor dodatek řádu, ve
kterém bude změna popsána a do platného řádu bude zařazena při další aktualizaci řádu.
Změny v řádu včetně dodatků musejí být zveřejněny minimálně 2 měsíce před nabytím platnosti na
webových stránkách NW CZ.

Tento ZŘ byl schválen výborem Nosework CZ z.s. dne 8. 6. 2021.
Změny nabývají platnost 1. 10. 2021.
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