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1. Úvod 

 
Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platným Zkušebním řádem Czech Nosework 
clubu a Stanovami Czech Nosework clubu z.s. (dále jen CNC). Tento Soutěžní řád je závazný pro 
všechny soutěže a zkoušky noseworku na území České republiky, na které jsou delegováni rozhodčí 
CNC podle pravidel klubu. Každý účastník soutěže klubu je povinen se důkladně seznámit s těmito 
materiály a řídit se jimi. 
 
Soutěže CNC mohou být pořádány jako: 

- Zkoušky – bez vyhlašování pořadí 
- Závod se zápisem zkoušky 
- Závod mimo pravidla platného zkušebního řádu CNC /bez zápisu zkoušky) 
- Mistrovství ČR, Mezinárodní soutěže apod. 

 
Závody mohou být pořádány se zápisem zkoušky, i bez zápisu zkoušky (tato informace bude součástí 
propozic dané soutěže). V případě, že budou pořádány závody bez zápisu zkoušky, není nutné, aby 
vyhledávání probíhalo podle zkušebního řádu CNC. 
 
 

2. Definice pojmů 

 
Psovod – je osoba, která na soutěži vede psa.  
 
Tým – je pes a psovod.  
 
K9 tým – anglická zkratka pro kynologický tým       
 
Nosework – volně přeloženo práce nosem. Spočívá v tom, že K9 tým – pes a psovod hledá specifické 
pachy civilních látek v obdobných situacích jako profesionální K9 týmy policie, celníků a vězeňské 
služby. V roce 2013 vznikl Nosework klub pod národním kynologickým klubem (UKC) ve velké Británii, 
kde vyhledávají tři základní pachy – esenciální oleje břízy, anýzu a hřebíčku.    
 
Czech Nosework club z.s. (dále jen klub) – pořádá zkoušky a závody dle soutěžního a zkušebního řádu. 
Zkušební řád vychází z ověřeného anglického zkušebního řádu UKC. Na Slovensku a v Polsku pracují 
K9 týmy stejnou metodikou hledání pachu – esenciálních olejů, kde kromě anýzu a hřebíčku hledají i 
pach pomeranče, skořice a máty peprné. 
 
Zkoušky nebo závody Czech Nosework clubu (dále jen soutěže) – jsou veřejné a konané za účelem 
prověření připravenosti týmů při vyhledávání vzorků, založených v terénech dle příslušných kategorií a 
stupně obtížnosti jednotlivých úrovní definovaných zkušebním řádem. 
 
Soutěžní a zkušební terén – je prostor, ve kterém soutěže probíhají. Soutěžní a zkušební terén musí 
být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Velikost soutěžního a zkušebního 
terénu se liší podle jednotlivých úrovní. V soutěžním a zkušebním terénu smí být v průběhu soutěže 
pouze cvičící tým, rozhodčí a pomocníci. Okolí soutěžního a zkušebního terénu je zabezpečeno tak, 
aby zde nepobíhali a neštěkali jiní psi a nikdo nepovolaný se zde nepohyboval.  
 
Pořadatel – Czech Nosework club z.s, který je plně odpovědný za organizaci soutěže. 
 
Rozhodčí – je osoba, kterou deleguje výbor klubu, aby přezkoušela a vyhodnotila výkony týmů po dobu 
zkoušek, závodů se zápisem zkoušky a Mistrovství ČR, a to v souladu se schváleným zkušebním 
řádem.  
 
Vedoucí akce – osoba jmenovaná pořadatelem, která je plně zodpovědná za organizaci soutěže.  
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Kategorie – stanovují prostory k vyhledávání (exteriér, interiér, auta a kontejnery). 
 
Úrovně – odstupňované podle obtížnosti založených vzorků a jejich počtu od nejjednodušší úrovně b 
(beginner), po nejsložitější úroveň (L1 až L4).      
 
Absolvent NW – titul udělený týmu při splnění zkoušek úrovně b (beginner). 
 
Expert NW – titul udělený týmu při splnění všech zkoušek v dané úrovni 1, 2, 3, 4. 
 
Šampión – titul udělený při splnění všech zkoušek jedné kategorie, např. NW - E1 až NW - E4. 
 
Při úspěšném splnění zkoušky obdrží tým vždy kokardu a zápis do výkonnostní knížky.  
 

kategorie a tituly barva kokardy 

Exteriéry zelená 

Interiéry modrá 

Kontejnery fialová 

Vozidla oranžová 

Absolvent NW bílá 

Expert NW žlutá 

Šampión NW růžová 

   
 
 

3. Závody se zápisem zkoušky 
 
Tým může závodit v úrovni složené zkoušky, nebo o stupeň vyšší. Není možné soutěžit na nižší úrovni, 
než má tým složenou zkoušku. 
 
Pro závody se zápisem zkoušky je nutná delegace rozhodčího CNC dle platných předpisů. Pro různé 
soutěže bez zápisu zkoušky je nutná odborná znalost pro pachové práce tohoto typu. 
 

 

4. Věk a zdravotní stav psů 

 
Soutěží se mohou účastnit psi, kteří dosáhli minimálního věku 10 měsíců. 
 
Otázky chronických stavů a tělesného postižení psa a jeho účasti na soutěžích klubu, konzultuje psovod 
vždy se svým veterinárním lékařem. Pokud se jedná o stavy chronické, ale nebolestivé, je tato 
skutečnost je doložena písemným potvrzením veterináře, které není starší jednoho roku, potom je účast 
týmu na soutěži povolena.   
 
Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví, musí mít platná očkování proti vzteklině a 
další očkování podle stanovených předpisů země, kde se soutěž koná. Platné očkování prokáže psovod 
očkovacím průkazem při přejímce.  
 
Soutěží se nesmí účastnit psi, na kterých byl proveden zákrok podle § 4, odst. 1, písmeno g, zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Hrubé nesportovní chování psovoda nebo agresivní chování psa opravňuje rozhodčího k jejich okamžité 
diskvalifikaci. V případě, že se incident bude u psa opakovat 3x, bude mu udělen trvalý zákaz účastnit 
se soutěží CNC.  
 
Háravé feny se mohou soutěží zúčastnit., ale vždy pouze se souhlasem vedoucího a pořadatele akce. 
Je povinností psovoda již při přihlášení na soutěž nahlásit tuto skutečnost, aby měl vedoucí akce 
možnost připravit vhodné podmínky pro všechny účastníky soutěže. Prostor pro vyvenčení háravých 
fen je stanoven vedoucím akce a psovod je povinen dodržovat tento pokyn. Feny musí být drženy mimo 
soutěžní prostor, dokud ostatní týmy neukončí svou práci.  
 
Březí feny, počínaje pátým týdnem březosti, a feny se štěňaty do 50. dne od narození štěňat, jsou ze 
soutěže vyloučeny.  
 
Kastrovaní psi a feny se smí soutěží účastnit.  
 
Pokud je to zapotřebí, rozhodčí může psa před vstupem do soutěžního a zkušebního terénu 
prohlédnout. 
 
 

5. Vedoucí akce 
 
Vedoucí akce musí být řádným členem CNC. 
 
Vedoucí akce vyhledává příhodné lokality pro soutěžní a zkušební terény. 
 
Je spoluodpovědný za sportovní průběh soutěže a za dodržování pravidel uvedených v soutěžním a 
zkušebním řádu. 
 
Vedoucí akce může odmítnout přihlášku, která není uhrazená, nebyla podána řádně a včas nebo k ní 
nebyly dodány potřebné doklady. 
 
Vedoucí akce má právo stanovit výši startovného. Startovné je nevratné.  
 
Vedoucí akce má právo plánovanou akci zrušit nebo přesunout na jiný termín. Musí tak učinit minimálně 
4 dny před plánovaným termínem akce. V případě řádného zrušení akce je vedoucí akce povinen vrátit 
účastníkům zaplacené startovné v plné výši. 
 
Vedoucí akce má právo na zkouškách vyhlásit pouze některé stupně a kategorie zkoušek. 
 
Minimálně týden před akcí informuje vedoucí akce rozhodčího o počtu přihlášených účastníků 
v jednotlivých kategoriích a o počtu vstupních zkoušek.  
 
Zajišťuje vypracování dokumentace před soutěží a spolupracuje s rozhodčím u vypracování 
dokumentace po ukončení soutěže. 
 
Vedoucí akce musí zajistit rozhodčímu dostatečný počet pomocníků pro daný typ soutěže. 
 
 

6. Pomocník 
 
Pomocník je zodpovědný za měření času. 
Pod dohledem rozhodčího pomáhá ohraničovat terény. 
Pomáhá soutěžícím s přípravou před vstupem do terénu. 
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Jeden pomocník může dokumentovat akci (fotografovat nebo natáčet videa), ale pouze s písemným 
souhlasem týmů. Tento souhlas nebo nesouhlas je součástí přihlášky na soutěž. Natočená videa však 
nemají vliv na rozhodnutí rozhodčího o splnění nebo nesplnění zkoušky. 
 
 
 

7. Rozhodčí 
 
Rozhodčí jsou na základě certifikátu Rozhodčí CNC oprávnění k posuzování soutěží podle Řádu pro 
instruktory a rozhodčí CNC. 
 
Rozhodčí je povinen posuzovat závody a zkoušky v souladu se zkušebním a soutěžním řádem, s 
výjimkou závodů a soutěží pořádaných dle jiných pravidel. 
 
Rozhodčí je povinen posuzovat zkoušky a závody co nejobjektivněji. 
 
Je zodpovědný za výběr a přípravu terénu pro soutěže a zajištění dostatečného počtu vzorků. 
 
Nestranně posuzuje práci týmů ve stanovených časových limitech. 
 
Rozhodčí může tým diskvalifikovat (viz bod 11. Diskvalifikace) v případě, že psovod nepostupuje ve 
smyslu těchto pravidel nebo se chová nevhodným způsobem. 
 
Rozhodčí má právo zrušit soutěž, popřípadě zrušit některé kategorie nebo úrovně zkoušek (např. 
v případě nepříznivého počasí, velkého větru apod.) 
 
Rozhodčí spolupracuje s vedoucím akce u vypracování dokumentace po skončení soutěže (Potvrzení 
o vykonané zkoušce, výsledkové listiny a zápis do výkonnostní knížky). Po ukončení soutěží kontroluje 
správnost údajů ve vyhotovených protokolech. Správnost údajů stvrzuje svým podpisem a razítkem.  
 
Rozhodčímu není dovoleno posuzovat psovody, kteří jsou členy vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým 
příbuzným. Taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. 
Nesmí posuzovat psy, jejichž je majitelem, popřípadě s kterými žije ve společné domácnosti v průběhu 
období jednoho roku před dnem soutěže.  
 
Rozhodčí má právo diskvalifikovat tým v případě porušení pravidel, hrubého zacházení se psem, 
nesportovního chování nebo agresivního chování psa/psovoda vůči ostatním psům a účastníkům. 
 
Každý rozhodčí má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Pokud 
se rozhodčí nedopravují na akci vlastním vozem, obdrží náhradu cestovného ve výši prokazatelných 
cestovních nákladů spojených s dopravou. 
 
Rozhodčí se může soutěže zúčastnit i jako psovod, pokud vedoucí akce zajistí dalšího rozhodčího, který 
ho vystřídá. 
 
V případě sporů, incidentů nebo jiných nesrovnalostí, rozhoduje rozhodčí. Jeho rozhodnutí je konečné 
a nelze se proti němu odvolat. 
 
Rozhodčí je povinen mít u sebe čtečku čipů pro identifikaci psů, včetně náhradní baterie. 
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8. Terény a pomůcky 
 
Terény 
Soutěžní i zkušební terén by měl být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí 
například kolíky, kužely, fáborky, přirozené hranice apod.). Toto označení zajišťuje rozhodčí v 
dostatečném množství. 
 
Pomůcky pro zkoušky 
Stopky 1x, vyznačovače terénu (fáborky, páska, kužel, kolík apod.) a čtečku čipů zajišťuje na akci 
delegovaný rozhodčí. 
Vedoucí akce zajišťuje v dostatečném počtu pro každou zkoušku psací potřeby, výsledkové listiny, 
popřípadě kameru. 
 
 
 

9. Práva, povinnosti a chování psovoda 
 
Pro identifikaci psů je povinnost provádět kontrolu čipu/tetování každého účastníka akce. Je na 
pořadateli, kdy tuto kontrolu provede, nicméně se nikdy nesmí provádět bezprostředně před výkonem 
psa a v soutěžním nebo zkušebním terénu. Každý účastník se psem s PP musí doložit identifikaci 
čipu/tetování v souladu s PP. Účastník se psem bez PP – doloží identifikaci čip dle registru psů bez PP 
ČKS/MSKS (dále RPBPP). Čtečku čipů zajišťuje pořadatel soutěže.  
 
Soutěže se může účastnit psovod mladší 15-ti let, ale pouze v doprovodu zákonného zástupce, který je 
zodpovědný za nepřetržitý dohled nad nezletilým po celou dobu soutěže. Psovodi ve věku 15 – 18 let 
se mohou soutěže účastnit pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. 
 
Psa na soutěži vede psovod, který zná, respektuje a dodržuje zkušební a soutěžní řád, a který je 
schopný zvládnout psa i v mimořádných situacích. 

  
Povinnosti psovoda v pozici soutěžícího začínají ve chvíli, kdy psovod vstoupí do soutěžního či 
zkušebního terénu a končí po vyhodnocení akce. Psovod zodpovídá v průběhu celé soutěže za svého 
psa a všechny škody na majetku či zdraví osob psem způsobené. Od psovodů se očekává, že se budou 
chovat slušně a sportovně.  
 
Psovod je povinen dodržovat všechna ustanovení a pokyny rozhodčích, vedoucího akce a pomocníků. 
Rozhodčí může psovoda ze soutěže vyloučit (diskvalifikovat) pokud nedodržuje řády a pravidla, anebo 
se chová nevhodným způsobem. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a soutěžící ho nemůže zpochybnit. 
 
V době, kdy pes pracuje (vyhledává), může psovod psa slovně povzbuzovat a chválit, ale není dovoleno 
se dotýkat psa, ani jeho ustrojení.    
 
Když je psovod se psem ve zkušebním či soutěžním terénu, není dovolené používat ani mít při sobě 
pamlsky, míčky, hračky nebo jiné motivační předměty.  
 
Není dovolené, aby tým vstupoval do soutěžního a zkušebního terénu před začátkem soutěže bez 
svolení rozhodčího nebo jím pověřené osoby. Každý tým musí mít možnost být v soutěžním i zkušebním 
terénu sám.  
 
Je zakázáno trestat psa.  
 
Pes má být před započetím práce řádně vyvenčen. Zanechávání pachových stop močením nebo 
exkrementy v soutěžním i zkušebním terénu vede k jeho diskvalifikaci. 
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10. Výstroj psa 

 
Psi mohou mít ploché obojky nebo postroje. Ostnaté, elektrické nebo voňavé obojky a další omezující 
vybavení jsou zakázány, vyjma náhubků. Toto omezení platí od počátku akce až po její závěr.  
 
Je povoleno použití vodítka v maximální délce 3 m. V případě, že se psovod rozhodne vodítko použít, 
nesmí jej během práce v terénu odepnout a naopak. Puštění vodítka v průběhu práce je možné jen 
v případě nutnosti a vždy se souhlasem rozhodčího. Je zakázáno psa vodítkem ovlivňovat (tahat, 
škubat, nebo jinak psa korigovat. Při nekorektní práci s vodítkem je tým napomenut a při dalším 
nekorektním použití diskvalifikován. 
 
Oblečky pro psy jsou při zhoršeném počasí povoleny. Gumičky a sponky na úpravu psa jsou rovněž 
povoleny. Pokud vedoucí akce nazná, že vzhledem k terénu a zajištění bezpečnosti psa, jsou tyto 
doplňky nevhodné, má právo psovoda požádat o jejich odstranění.  
 
 
 

11. Výkonnostní knížka 
 
Výkonnostní knížka (dále jen VK), se vydává na tým (pes – psovod), tzn., že pokud se psem bude 
soutěžit více psovodů, musí být na každý tým vystavena nová VK. 
 
O VK si psovod zažádá vyplněním žádosti o vystavení VK. Odkaz na žádost o vystavení VK je uveden 
na webových stránkách a na FB stránce Czech Nosework Club.  VK vystavuje a předává nebo odesílá 
pověřený člen výboru. Zájemce současně uhradí na klubový účet částku uvedenou na webových 
stránkách www.czechnoseworkclub.cz (sekce Jak se stát členem). 
 
 
Do VK se zapisují všechny účasti na zkouškách, a závodech se zápisem zkoušky, bez ohledu na 
výsledek. 
 
VK musí být řádně vyplněna, psovod zodpovídá za správnost zapsaných údajů. Nevyplněná nebo jen 
částečně vyplněná VK je neplatná. 
 
V případě, že psovod nastoupí na zkoušku nebo závody se zápisem zkoušky bez VK, nemůže se akce 
účastnit.   
 
Při ztrátě nebo zničení VK si psovod může zažádat o vystavení duplikátu VK na e-mailové adrese 
czechnosework@seznam.cz.  
 
Vystavení duplikátu je časově náročnější vzhledem k nutnosti zpětného zapsání vykonaných zkoušek. 
Poplatek za duplikát je stanoven na 150 Kč/kus, bez ohledu na členství v CNC, včetně poštovného. 
Platbu je nutné provést na účet CNC, do zprávy pro příjemce uveďte „jméno + VK duplikát“. 
 
 
 

12. Incidenty, stížnosti a diskvalifikace 

 
V případě porušení pravidel zkušebního a soutěžního řádu nebo incidentu, je nutné tuto skutečnost 
zapsat. V zápise o situaci musí být uvedeno datum, místo a čas soutěže, popis incidentu nebo porušení 
pravidel.  
 
 
 
 
 

http://www.czechnoseworkclub.cz/
mailto:czechnosework@seznam.cz
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Při stížnosti na práci rozhodčího se může účastník akce dovolat k přešetření za těchto podmínek: 
- Stížnost je možné podat nejpozději do 5 dnů od ukončení akce, a to buď písemně, nebo 

elektronicky. 
- Účastník složí kauci ve výši 500,- Kč na klubový účet CNC a zašle svoji stížnost k přezkoumání 

členům Revizní komise. 
- Svědectví dalších účastníků – doloží jejich písemné prohlášení.  

 
Stížnost bude projednána členy Revizní komise a nejpozději do deseti dnů bude zasláno stěžovateli 
písemné nebo elektronické rozhodnutí členů komise o řešení incidentu. Složená kauce je vratná pouze 
v případě, že se prokáže oprávněnost stížnosti. V opačném případě kauce propadá. Rozhodnutí členů 
Revizní komise je konečné a nelze jej zpochybňovat nebo toto rozhodnutí napadnout. 
 
 
Důvody vedoucí k napomenutí a při opakování k následné diskvalifikaci: 

- Nekorektní práce s vodítkem (tahání, škubání apod.) 
- Dotýkání se psa či jeho ustrojení (nejedná-li se o pomoc psu dostat se do těžko přístupných 

míst) 
- Dotýkání se čehokoli ve zkušebním terénu 
- Při podezření na snahu pracovat za psa 
- Při pokusech psa dobývat se do úkrytu, hrabat, či jinak narušovat úkryt vzorku 

 
 
Důvody vedoucí k okamžité diskvalifikaci: 

- vstup do zkušebního terénu s pachovými vzorky či odměnami 
- při zanechání pachových stop močením či exkrementy psa  
- v případě puštění vodítka bez souhlasu rozhodčího 
- v případě úmyslného odkrytí vzorku psem či psovodem 

 
 
 

13. Administrativa zkoušek 
 
Aktuální seznam rozhodčích CNC je přístupný na webových stránkách www.czechnoseworkclub.cz . 
 
V dostatečném předstihu potvrdí vedoucí akce plánovanou akci rozhodčímu a informuje ho o vypsaných 
kategoriích. 
 
Všechny dokumenty akce musí být řádně podepsány rozhodčím a vedoucím akce, který za to 
zodpovídá.  
 
Originál výsledkové listiny se zasílá poštou předsedovi CNC (na adresu spolku). Tabulka pro stanovení 
výše odvodů se zasílá na mail czechnosework@seznam.cz nejpozději do patnácti dnů po skončení 
akce. 
 
Vedoucí akce zodpovídá za to, že do patnácti dnů po skončení akce budou odvedeny (tj. připsány na 
účet CNC) odvody za zkoušky za každého startujícího. Rozhodující je počet přihlášených a 
nastoupených týmů zapsaných na výsledkové listině.  
 
Nesplnění povinností vedoucího akce, nedodržení termínů před akcí, či po akci, nedodání výsledků, 
nebo neúplných výsledků, mohou vést pro dotyčného až k pozastavení statusu pořadatele akce. 
 
Aktuální výše odměny pro rozhodčího je stanovena na 1 000 Kč na osobu a den. 
 
 
 
Tento Soutěžní řád byl schválen výborem Czech Nosework clubu z.s. dne 23. 12. 2020 a nabývá 
platnost od 1. 1. 2021. 

http://www.czechnoseworkclub.cz/
mailto:czechnosework@seznam.cz

