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1.	Úrovně	a	kategorie	
	

Cílem Czech Nosework clubu z.s. (dále jen CNC) je dosáhnout, aby byl nosework bezpečným, 
spravedlivým a radostným psím sportem, přístupným pro všechny psy a psovody. Není potřeba 
žádných speciálních pomůcek, překážek či velkých ploch. Stačí jedno balení olejové silice, balení 
tampónů do uší a plastové nebo kovové krabičky s otvory pro založení vzorků. 

 
 

ÚROVNĚ (Level): 
 

úroveň b (beginner) – základní úroveň = skořice (pach A) 
1. úroveň (L1) – přidaný pomeranč (pach B) = hledají se 2 pachy A + B 
2. úroveň (L2) – přidaný hřebíček (pach C) = hřebíček je povinný + 1 náhodný pach A nebo B 
3. úroveň (L3) – přidaný anýz (pach D) = anýz je povinný + 2 náhodné pachy A nebo B nebo C 
4. úroveň (L4) – přidaná bříza (pach E) = bříza je povinná + další náhodné pachy z A, B, C nebo D 

 
 

KATEGORIE (Category): 
 

NW-E – Exteriér (Exterior) – vyhledávání kdekoliv venku. 
Exteriéry – všechny venkovní prostory – park, les, zahrada, nádraží, náměstí, stěny domu a přilehlá 
ulice, stěny obchodu a přilehlá pěší zóna, schody, všechna veřejná prostranství. 

 
NW-I – Interiér (Interior) – vnitřní prostory budov. 
Interiéry mohou být jakékoliv místnosti s občanským vybavením např. kuchyň, koupelna, sociální 
zařízení, tělocvična, posilovna, kulečníkový sál, škola, šatna, garáž, knihovna, vestibul apod. 

 
NW-C Kontejnery (Container) – kontejnery nejrůznějších velikostí. 

Kontejnery – plastové potravinářské boxy, květináče, obuv, plátěné skládací nákupní košíky, kartonové 
krabice apod. Všechny kontejnery v rámci jedné úrovně jsou stejné. Mezi jednotlivými kontejnery musíbýt 
rozestupy minimálně 0,5 metru. Prohledává se vždy řada, řady nebo kruh v interiéru / ve vnitřních 
prostorách budov- platí u všech úrovní. 

 
 
 

NW-V Vozidla (Vehicles) – vyhledávání uvnitř i z venku automobilového parku. 
Vozidla – automobily všech značek včetně zavazadlového prostoru a všechny další dopravní prostředky 
- vozíky, karavany, přívěsy, motorky, autobusy. Mezi jednotlivými vozidly musí být rozestupy 1,5 – 1,8m. 

 
 

2. Vstupní	test	způsobilosti	
	

Každý tým musí před započetím zkušebních úrovní projít vstupním testem způsobilosti, kdy během 3 
minut musí pes najít příslušnou odpovídající olejovou silici ve 12 stejných kartonových krabicích a 
označit krabici s pachem. 

 
Při přestupu do vyšší úrovně je v krabici vždy odpovídající nový pach. 

 
Značení psa je ponecháno na psovodovi. Pes se nesmí do úkrytu dobývat, krabice ničit a psovod se 
nesmí ničeho v prostoru dotýkat. Určení nálezu oznamuje psovod slovem „NÁLEZ“ a ukázáním na 
příslušnou krabici. 

 
 

3. Tituly	
	

Absolvent NW titul udělený týmu při splnění všech zkoušek úrovně b (beginner) 
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Expert NW titul udělený týmu při splnění všech zkoušek v jedné kategorii (např. NW-E 1, 
NW-I 1, NW-V 1, NW-C 1) 
 
Šampión NW titul udělený týmu při splnění všech zkoušek jedné úrovně 

(např. NW-E 1, NW-E 2, NW-E 3, NW-E 4) 
 
 
4. Všeobecné	podmínky	

	
Maximální počet posouzených zkoušek na jeden den a jednoho rozhodčího je uváděn ve formě kreditů: 

- vstupní test způsobilosti 0,5 kreditu 
- úroveň beginner 1 kredit 
- úroveň 1. 2 kredity 
- úroveň 2. a 3. 3 kredity 
- úroveň 4. 4 kredity 

 
Jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit maximálně 25 kreditů. Po dohodě s rozhodčím je možné 
počet navýšit. 

 
Zkoušky mohou posuzovat pouze kvalifikovaní rozhodčí, kteří mají dostatek odborných zkušeností pro 
pachové práce tohoto typu. Rozhodčí na akce deleguje výbor CNC. 

 
Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh celé akce. Rozhoduje také v případech sporů či 
nejasností a jeho rozhodnutí je konečné. 

 
Hrubé nesportovní chování psovoda nebo agresivní chování psa opravňuje rozhodčího k jejich 
okamžité diskvalifikaci. 

 
V rámci jedné akce smí psovod nastoupit s více psy. Na stejný druh a stupeň zkoušky však smí 
nastoupit psovod s více psy pouze po předchozí dohodě s vedoucím akce. Ten je povinen v 
takovémto případě zajistit počet terénů tak, aby s každým psem psovod nastoupil do jiného terénu. 

 
Za přípravu terénů a dokumentaci během akcí CNC zodpovídá vedoucí akce, který musí být 
rozhodčímu po celou dobu plně k dispozici. Je nutné, aby vedoucí akce měl v tomto směru dostatek 
zkušeností. Vedoucí akce je povinen zajistit i pomocníka, který bude měřit čas. 

 
Na zkoušky CNC je minimální věk psa 10 měsíců. 

 
Škody způsobené psem či psovodem během hledání hradí psovod. 

 
Průběh zkoušek může být natáčen či fotografován, vždy ale se souhlasem rozhodčího a zkoušejícího. 
Pořízené záznamy nesmí být použity k rozhodnutí o výsledku zkoušky. 

 
 

5. Prováděcí	pokyny	
	

Zkoušky CNC mohou být pořádány v průběhu celého roku, s ohledem na počasí. Nelze je pořádat v 
případě extrémně vysokých nebo nízkých teplot, nebo pokud není možné zaručit regulérnost výkonů. 
Rozhodnutí o zrušení zkoušek je plně v pravomoci rozhodčího. Při pořádání dalších zkoušek mají 
přednost účastníci, kteří byli přihlášení v termínu zrušených zkoušek. 

 
Na zkoušku musí tým nastoupit s platnou výkonnostní knížkou. Tu lze zakoupit u členů výboru. Bez 
platné výkonnostní knížky nebude tým ke zkoušce připuštěn. 

 
Psi mohou mít ploché obojky, postroje, nebo být zcela odstrojeni. Ostnaté, nebo elektrické obojky jsou 
zakázány. 
Je povoleno použití vodítka v maximální délce 3 m. V případě, že se psovod rozhodne vodítko použít, 
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nesmí jej během práce ve všech terénech dané zkoušky 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 korigovat). 

 
V každé kategorii je zkouška základní a zkoušky 1. až 4. úrovně, které na sebe navazují. Na vyšší 
úroveň zkoušky může jít tým až po splnění nižší úrovně v dané kategorii. 

 
V jednom zkušebním dni může tým složit maximálně 2 zkoušky dle svého uvážení (anebo vstupní test 
a zkoušku). 

 
V případě, že tým má již složenou zkoušku v určité úrovni a chce ji opakovat, je to povoleno. 

 
Stupeň obtížnosti je zvyšován v každé další úrovni přidáním nového pachu. Od úrovně 2 jsou 
přidávány do soutěžního prostoru i klamavé pachy jídla a hračky, od úrovně 3 i jiná koření. 

 
Pořadí týmů na 1. terén je losováno. Na 2. terén nastupují týmy v opačném pořadí. Na 3. terén určuje 
pořadí týmů rozhodčí. Tým má možnost využít přestávku mezi jednotlivými terény v délce maximálního 
času trvání dané zkoušky. 

 
Zkušební terén je nutné vždy viditelně označit (např. barevnými kužely, terčíky apod.). Před zahájením 
práce prvního týmu vejdou do zkušebního terénu dvě osoby a několikrát jej projdou. Velikost 
zkušebního terénu se liší podle jednotlivých úrovní. 

 
Ve zkušebním terénu smí být v průběhu zkoušky pouze tým, rozhodčí a pomocníci. Okolí zkušebního 
terénu musí být zabezpečeno tak, aby zde nepobíhali a neštěkali psi a nerušili tak zkušební tým. 

 
Před vstupem do zkušebního terénu musí psovod nahlásit rozhodčímu, jakým způsobem pes označuje 
nález pachového vzorku. Způsob značení je zaznamenán do výsledkové listiny. 

 
Pes může vzorek značit polohou, mrznutím, nebo nosetouchem, ale značení musí být jasně 
rozpoznatelné. Psovod může použít pomocný povel k přesné identifikaci vzorku. 

 
Mrznuti- je zatuhnutí - znehybnění psa ve všech polohách. (povolen max. pohyb ocasem). Pes 
musí mrznout až po nalezení vzorku. 
Nosetouch - dotyk nosem- dlouhodobý dotyk nosem přímo na vzorku (co nejblíže vzorku). Pes může 
hýbat ocasem, tělem. Pes musí provádět nosetouch až po nalezení vzorku. 

 
Pokud pes daným způsobem označí nalezený pachový vzorek, psovod hlásí rozhodčímu NÁLEZ a na 
pokyn rozhodčího jednoznačně ukáže nebo popíše umístění vzorku, aniž by s čímkoliv manipuloval. 
Pes musí značit až po nalezené vzorku. Po ohlášení nálezu již není možné vyzvat psa k upřesnění místa 
ukrytého vzorku. Zkouška je považována za splněnou, pokud pes nalezne všechny ukryté pachové 
vzorky ve všech terénech. 

 
Každý tým má 3 minuty na přípravu. Psovod si na seznámení může terén obejít i vejít do něj a zjistit 
povětrnostní podmínky. 

 
Na počátku zkoušky, mimo zkušební terén, může dát psovod psovi nasumovat příslušný pach a psa 
odměnit (slovně, pamlskem, hračkou). Do zkušebního terénu vstupuje psovod bez pachových vzorků i 
odměn, a musí dbát na to, aby prostor před zkušebními terény nekontaminoval (např. pamlsky). 

 
V době, kdy pes pracuje (vyhledává), může psovod psa slovně povzbuzovat a chválit, ale není 
dovoleno se dotýkat psa, ani jeho ustrojení. 

 
V průběhu zkoušky může tým kdykoliv opustit zkušební terén pro opětovné nasumování pachu a je 
možné psa odměnit hračkou, pamlskem, či dotykem. 

 
Dle obtížnosti zkoušky je stanoven časový limit, který je rozdílný pro jednotlivé úrovně. Čas se začíná 
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měřit vstupem psa do terénu. Je na uvážení psovoda, kterým směrem po vstupu do terénu vyšle psa 
hledat. 

 
Pes si může ověřovat pach nebo vyčistit nos i mimo zkušební terén, ale musí být odvolatelný. Se psem 
nesmí být manipulováno, ale psovod může psovi ukazovat, kde má hledat, aniž by se čehokoliv 
dotýkal. 

Psovod může psa slovně povzbuzovat a chválit. Jediná povolená manipulace se psem je zvednutí do 
výšky nebo pomoc dostat se na méně přístupná místa. Při podezření na snahu pracovat za psa je 
psovod upozorněn rozhodčím, v případě druhého upozornění je tým diskvalifikován. 

 
V případě, že psovod chce na zkoušce něco odhrnout či odkrýt, je povinen se zeptat rozhodčího, zda 
to může udělat. 

 
Pes se nesmí do úkrytu dobývat, hrabat, vykusovat, či jinak packami či čumákem narušovat úkryt 
vzorku. 

 
Zanechávání pachových stop močením nebo exkrementy ve zkušebním terénu znamená okamžitou 
diskvalifikaci. 

 
Pokud vyprší časový limit bez nálezu všech předepsaných vzorků, je zkouška ukončena s výsledkem 
„Nesplnil“. Pokud psovod správně neoznačí úkryt, kde je pachový vzorek, je zkouška rovněž ukončena 
s výsledkem „Nesplnil“. 

 
Pokud se psovod rozhodne pro vyčerpanost psa práci ukončit, hlásí psovod rozhodčímu „Konec práce“. 
Rozhodčí má právo ukončit práci týmu v případě neochoty psa pracovat, či zjevného nátlaku ze strany 
psovoda. 

 
Úkryty pachových vzorků pro všechny týmy mohou být stejné, nebo mohou být měněny, ale zkoušky 
jedné úrovně musí splňovat srovnatelné podmínky pro všechny týmy. 

 
V případě nepříznivých pachových podmínek a/nebo těžkých úkrytů může rozhodčí určit toleranci 
k uznání nálezu. Tato skutečnost bude sdělena psovodovi před vstupem do zkušebního terénu. 

 
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 

 
 

6. Hodnocení	zkoušek	
	

U zkoušky se neudílí dílčí body, práce je hodnocena pouze SPLNIL/NESPLNIL. 
 

Během zkoušky zaznamenává rozhodčí výsledky práce týmů do Výsledkové listiny. Po ukončení 
zkoušek/závodů kontroluje správnost údajů ve vyhotovených protokolech. Správnost údajů stvrzuje 
svým podpisem a razítkem. Originál Potvrzení o vykonané zkoušce obdrží psovod na místě po 
předchozím vyžádání. 

 
Vedoucí akce zašle originál výsledkových listin poštou předsedovi CNC (na adresu spolku). Tabulku 
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pro stanovení výše odvodů zasílá na mail czechnosework@seznam.cz nejpozději do patnácti dnů po 
skončení akce. Výsledky zkoušek budou zveřejněny do 48 hodin po doručení výsledkových listin na 
oficiálních stránkách klubu www.czechnoseworkclub.cz. 

 

Do výkonnostních knížek se zaznamenává úspěšně složená zkouška „SPLNIL“, neúspěšně složená 
zkouška ”NESPLNIL”, výsledek závodu a diskvalifikace z jakéhokoli důvodu. 

 

7. Obecné	podmínky	pro	zkoušky	„beginner“	
	

Pes může pracovat na volno nebo na vodítku. 
 

Před vstupem do zkušebního terénu musí psovod nahlásit rozhodčímu, jakým způsobem pes označuje 
nález pachového vzorku. Jsou povoleny drobné odchylky od nahlášeného značení. Psovod může použít 
pomocný povel k přesné identifikaci vzorku. Po označení slovem NÁLEZ již není možné dát psu další 
povel pro dohledání vzorku. 

 
Před, v průběhu a po ukončení práce může být pes odměněn pamlskem nebo hračkou, ale vždy mimo 
zkušební terén. 

 
Pes prohledává 2 terény, v každém terénu je umístěn 1 vzorek skořice. 

 
Vzorek je umístěn v maximální výšce 30 cm. U zkoušky NW-V b v maximální výšce 40 cm. Čas 

na vypracování jednoho terénu je 5 minut. 

Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání. 
 

Vzorek je umístěn v krabičce s otvory, nebo ve slámce. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně 
zjistitelné. 

 
 

7.1 NW-I	b	(Interiér	beginner)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 10 – 16 m2 (např. kanceláře, kuchyň, koupelna, sociální zařízení, 
tělocvična, posilovna, škola, šatna, garáž, knihovna, vestibul apod.) 

 
Vzorek nesmí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku). Ke vzorku musí být skulinka minimálně 2 
cm2. 

 
Jednotlivé terény mohou být rozděleny na více prostorů (např. se mohou skládat z více místností). 

 
 

7.2 NW-E	b	 (Exteriér	beginner)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 20 – 40 m2 (např. park, les, zahrada, nádraží, náměstí, stěny domu a 
přilehlá ulice, stěny obchodu a přilehlá pěší zóna, schody, všechna veřejná prostranství. 

 
 

7.3 NW-C	b	 (Kontejnery	beginner)	
Prohledává se řada, řady nebo kruh 12 ks stejných plastových potravinářských boxů s otevřeným 
větracím otvorem. 

 
 
7.4 NW-V	b	 (Vozidla	beginner)	
Prohledávají se 3 vozidla, postavená čelem, mezi jednotlivými vozidly musí být rozestupy 1,5 – 1,8 m. 
Vzorek je umístěn po obvodu nebo ve spodní části vozidla. 
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8. Obecné	podmínky	pro	zkoušky	první	úrovně	(1)	
	

Pes může pracovat na volno nebo na vodítku. 
 

Před vstupem do zkušebního terénu musí psovod nahlásit rozhodčímu, jakým způsobem pes označuje 
nález pachového vzorku. Je vyžadováno přesné nahlášené značení v délce trvání minimálně 3 vteřiny 
a nesplnění značení znamená nesplnění zkoušky. Psovod může použít pomocný povel k přesné 
identifikaci vzorku. Po označení slovem NÁLEZ již není možné dát psu další povel pro dohledání vzorku. 

 
Před, v průběhu a po ukončení práce může být pes odměněn pamlskem nebo hračkou, ale vždy mimo 
zkušební terén. 

 
Pes prohledává 2 terény, v každém terénu jsou umístěny 2 vzorky = pach skořice a pomeranče. 

 

Vzorek je umístěn v maximální výšce 30 cm. U zkoušky NW-V1 v maximální výšce 40 cm. 

Čas na vypracování jednoho terénu je 10 minut. U NW-C1 je to 5 minut. 

Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání. 
 

Vzorek je umístěn v krabičce s otvory, nebo ve slámce. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně 
zjistitelné. 

 
Vzorky musí být od sebe vzdáleny minimálně 1,5m 

 
 

8.1 NW-I	1	(Interiér	1.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 16 – 30 m2 (např. kanceláře, kuchyň, koupelna, sociální zařízení, 
tělocvična, posilovna, škola, šatna, garáž, knihovna, vestibul apod.) 

 
Vzorek nesmí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku). Ke vzorku musí být skulinka minimálně 1 
cm2. 

 
Jednotlivé terény mohou být rozděleny na více prostorů (např. se mohou skládat z více místností). 

 
 

8.2 NW-E	1	 (Exteriér	1.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 50 – 75 m2 (např. park, les, zahrada, nádraží, náměstí, stěny domu a 
přilehlá ulice, stěny obchodu a přilehlá pěší zóna, schody, všechna veřejná prostranství. 

 
 

8.3 NW-C	1	(Kontejnery	1.	úroveň)	
Prohledává se řada, řady nebo kruh 16 ks květináčů. Doba na vypracování terénu 5 minut. 

 
 

8.4 NW-V	1	 (Vozidla	1.	úroveň)	
Prohledávají se 3 vozidla, postavená jakkoliv. Mezi jednotlivými vozidly musí být rozestupy 1,5 – 1,8 m. 
Vzorky jsou umístěny pouze po obvodu nebo ve spodní části vozidla. Každý vzorek je umístěn na jiném 
vozidle. 
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9. Obecné	podmínky	pro	zkoušky	druhé	úrovně	(2)	
	

Pes může pracovat na volno nebo na vodítku. 
 

Před vstupem do zkušebního terénu musí psovod nahlásit rozhodčímu, jakým způsobem pes označuje 
nález pachového vzorku. Je vyžadováno přesné nahlášené značení v délce trvání minimálně 3 vteřiny 
a nesplnění značení znamená nesplnění zkoušky. Psovod může použít pomocný povel k přesné 
identifikaci vzorku. Po označení slovem NÁLEZ již není možné dát psu další povel pro dohledání vzorku. 

 
Před, v průběhu a po ukončení práce může být pes odměněn pamlskem nebo hračkou, ale vždy mimo 
zkušební terén. 

 
 

Pes prohledává 2 terény, v každém terénu jsou ukryty 2 vzorky. Využívají se 3 typy pachu. Vždy 
je 1 povinný (hřebíček) a 1 náhodný (buď skořice anebo pomeranč). 

 

Vzorek je umístěn v maximální výšce 60 cm. V této úrovni je použita 1 rušivka – hračka nebo jídlo. 
Rušivky musí být v knoflíku, nebo jinak nedostupné. Pokud je v prvním terénu použita hračka, musí 
být ve druhém terénu jako rušivka použito jídlo, a naopak. Rušivka musí být umístěna minimálně 1 m 
od vzorku. Čas na vypracování jednoho terénu je 10 minut. U terénu NW- C2 je to 7 minut. 

 
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání. 

 
Vzorek je umístěn v krabičce s otvory, nebo ve slámce. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně 
zjistitelné. 

 
Vzorky musí být od sebe vzdáleny minimálně 1 m. 

 
 
 
9.1 NW-I	2	(Interiér	2.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 40 – 60 m2 (např. kanceláře, kuchyň, koupelna, sociální zařízení, 
tělocvična, posilovna, škola, šatna, garáž, knihovna, vestibul apod.) 

 
Vzorek může být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku). 

 
Jednotlivé terény mohou být rozděleny na více prostorů (např. se mohou skládat z více místností). 

 
 

9.2 NW-E	2	 (Exteriér	2.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 100 – 150 m2 (např. park, les, zahrada, nádraží, náměstí, stěny domu 
a přilehlá ulice, stěny obchodu a přilehlá pěší zóna, schody, všechna veřejná prostranství. 

 
 

9.3 NW-C	2	(Kontejnery	2.	úroveň)	
Prohledává se řada, řady nebo kruh 20 ks obuvi. K vypracování terénu má tým 7 minut. 

 
 
9.4 NW-V	2	 (Vozidla	2.	úroveň)	
Prohledává se 5 vozidel. Čtyři vozidla musí být automobily. Páté vozidlo může být jiný typ vozidla (např. 
dodávka, traktor, karavan apod.). Vozidla jsou postavená jakkoliv. Mezi jednotlivými vozidly musí být 
rozestupy 1,5 – 1,8 m. Na každém vozidle může být umístěn pouze jeden vzorek. Vzorky jsou umístěny 
pouze po obvodu, nebo ve spodní části vozidla. 
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10. Obecné	podmínky	pro	zkoušky	třetí	úrovně	(3)	
	

Pes může pracovat na volno nebo na vodítku. 
 

Před vstupem do zkušebního terénu musí psovod nahlásit rozhodčímu, jakým způsobem pes označuje 
nález pachového vzorku. Je vyžadováno přesné nahlášené značení v délce trvání minimálně 3 vteřiny 
a nesplnění značení znamená nesplnění zkoušky. Psovod může použít pomocný povel k přesné 
identifikaci vzorku. Po označení slovem NÁLEZ již není možné dát psu další povel pro dohledání vzorku. 

 
Před, v průběhu a po ukončení práce může být pes odměněn pamlskem nebo hračkou, ale vždy mimo 
zkušební terén. 

 
Pes prohledává 2 terény. V každém terénu jsou 3 vzorky. Využívají se 4 typy pachu. Vždy je 1 
povinný (anýz) a 2x náhodný (buď skořice nebo pomeranč nebo hřebíček). 

 
Vzorky jsou umístěny v maximální výšce 90 cm. 

 
V této úrovni jsou použity 2 rušivky – jako první rušivka je použita hračka nebo jídlo, jako druhá rušivka 
je použito jiné koření (např. majoránka, kmín, bobkový list apod). Rušivky musí být v knoflíku, nebo 
jinak nedostupné a umístěné minimálně 1 m od vzorku. 

 
Čas na vypracování jednoho terénu je 15 minut. 

 
Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání. 

 
 

Vzorek je umístěn v krabičce s otvory, nebo ve slámce. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně 
zjistitelné. 

 
Vzorky musí být od sebe vzdáleny minimálně 1 m. 

 
 
 
10.1 NW-I	3	(Interiér	3.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 70 – 90 m2 (např. kanceláře, kuchyň, koupelna, sociální zařízení, 
tělocvična, posilovna, škola, šatna, garáž, knihovna, vestibul apod.) 

 
Vzorek musí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku). 

 
Jednotlivé terény mohou být rozděleny na více prostorů (např. se mohou skládat z více místností). 

 
 

10.2 NW-E	3	 (Exteriér	3.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 200 – 300 m2 (např. park, les, zahrada, nádraží, náměstí, stěny domu 
a přilehlá ulice, stěny obchodu a přilehlá pěší zóna, schody, všechna veřejná prostranství. 

 
 

10.3 NW-C	3	(Kontejnery	3.	úroveň)	
Prohledává se řada, řady, nebo kruh 24 ks stejných předmětů. 
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10.4 NW-V	3	 (Vozidla	3.	úroveň)	
Prohledává se 7 vozidel. Dvě vozidla mohou být jiná než osobní automobily. Vozidla jsou postavena 
jakkoli. Mezi jednotlivými vozidly musí být rozestupy 1,5 – 1,8 m. Vzorky jsou umístěny po obvodu 
vozidel, ve spodní části a minimálně jeden vzorek v zavazadlovém prostoru. Rušivky nesmí být 
umístěny na vozidle se vzorkem. 

 
 

11. Obecné	podmínky	pro	zkoušky	čtvrté	úrovně	(4)	
	

Pes může pracovat na volno nebo na vodítku. 
 

Před vstupem do zkušebního terénu musí psovod nahlásit rozhodčímu, jakým způsobem pes označuje 
nález pachového vzorku. Je vyžadováno přesné nahlášené značení v délce trvání minimálně 3 vteřiny 
a nesplnění značení znamená nesplnění zkoušky. Psovod může použít pomocný povel k přesné 
identifikaci vzorku. Po označení slovem NÁLEZ již není možné dát psu další povel pro dohledání vzorku. 

 
Před, v průběhu a po ukončení práce může být pes odměněn pamlskem nebo hračkou, ale vždy mimo 
zkušební terén. 

 
Využívá se 5 typů pachu. Vždy je 1 pach povinný (bříza) a ostatní náhodné (skořice, pomeranč, 
hřebíček nebo anýz). 

 
Vzorky jsou umístěny v maximální výšce 120 cm. 

 
V této úrovni jsou do vyhledávání zapojeny v prvním terénu max. 2 rušivky. Jako první rušivka je použita 
hračka nebo jídlo, jako druhá rušivka je použito jiné koření (např. majoránka, kmín, bobkový list apod.). 
Druhý a třetí terén (u interiérů) obsahuje 3 rušivky. Jako první a druhá rušivka je použita hračka nebo 
jídlo, jako třetí rušivka je použito jiné koření (např. majoránka, kmín, bobkový list apod.) 
Rušivky musí být v knoflíku, nebo jinak nedostupné. Jedna rušivka může být 0,5 m od vzorku. 

Čas na vypracování jednoho terénu je 20 minut. 

Vzorek musí být umístěn minimálně 5 minut před začátkem hledání. 
 

Vzorek je umístěn v krabičce s otvory, nebo ve slámce. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně 
zjistitelné. 

 
 

11.1 NW-I	4	 (Interiér	4.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry: 1. terén 60 m2, 2. terén 100 m2 a 3. terén 120 m2 (např. kanceláře, 
kuchyň, koupelna, sociální zařízení, tělocvična, posilovna, škola, šatna, garáž, knihovna, vestibul apod.) 

 
Vzorek musí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku). 

 
Jednotlivé terény mohou být rozděleny na více prostorů (např. se mohou skládat z více místností). 

V celé zkoušce je celkem 6-8 vzorků, jeden terén může být prázdný. 

 

11.2 NW-E	4	 (Exteriér	4.	úroveň)	
Zkušební terény mají rozměry 2 x 300 – 400 m2 (např. park, les, zahrada, nádraží, náměstí, stěny domu 
a přilehlá ulice, stěny obchodu a přilehlá pěší zóna, schody, všechna veřejná prostranství. 

 
V každém terénu je umístěno 3-5 vzorků. 
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11.3 NW-C	4	(Kontejnery	4.	úroveň)	
Prohledává se řada, řady, nebo kruh 28ks stejných předmětů. 

V každém terénu je umístěno 3-5 vzorků. 

11.4 NW-V	4	 (Vozidla	4.	úroveň)	
Prohledává se 7 vozidel. Dvě vozidla mohou být jiná než osobní automobily. Vozidla nesmí být 
postavena v řadě vedle sebe. Mezi jednotlivými vozidly musí být rozestupy 1,5 – 1,8 m. Vzorky jsou 
umístěny po obvodu vozidel, ve spodní části a minimálně dva vzorky v interiéru vozidla či zavazadlovém 
prostoru. Rušivky mohou být umístěny na vozidle se vzorkem. 

 
 

V každém terénu je umístěno 3-5 vzorků. 
 
 

12. Přílohy:	
Příloha č. 1 – Rozsah zkoušek – shrnutí v tabulce 
Příloha č. 2 – Potvrzení o vykonané zkoušce 
Příloha č. 3 – Výsledková listina 

 
 

Tento zkušební řád byl schválen výborem Czech Nosework clubu z.s. dne 31.01.2022 a 
nabývá platnost od 01.02.2022. 


