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Líbí se mi na něm, že ho můžete dělat kdekoli, 
kdykoli a s kýmkoli. Můžete se mu věnovat s ja-
kýmkoli psem, jakéhokoli plemene, velikosti, stáří 
či povahy. Já sama jsem se svojí první fenkou RR 
Larou (Lambra Katama King) začínala, když jí bylo 
10 let a nosework ji neskutečně bavil. Přibližně 
o rok a půl později ji byl diagnostikován osteo-
sarkom a tím pro nás většina sportovních aktivit 
skončila. Ale nosework, ten nám zůstal téměř až 
do samého konce. Můžete se mu věnovat i s han-
dicapovaným psem, se psem v rekonvalescenci 
i se psem s různými zdravotními obtížemi (samo-
zřejmě vždy po konzultaci s veterinářem). Nyní 
se noseworku věnuji se svým druhým psem RR 
Bongem (Bongo Rusty Magic). Máme složeno přes 
10 zkoušek (dohromady u obou klubů) a pilně se 
připravujeme na další. 

Nosework můžete trénovat doma v bytě, na chatě, 
kdekoli venku, v létě, v zimě, ráno či večer. Je to 
zkrátka sport neomezených možností. Vždy však 
musíte dbát na to, aby místo, které si k tréninku 
vyberete bylo pro vás oba bezpečné.

Jak s noseworkem začít

Nejlepší je vyhledat nějakého trenéra ve vašem 
okolí, který vás do tajů noseworku zasvětí. Pokud 
takovou možnost nemáte, můžete si zakoupit knihu 

Nosework je psí sport, který vznikl v roce 2009 
v USA, v němž pes ve spolupráci s psovodem 
vyhledává specifické pachy v různých prostředích, 
stejně jako například služební psi vyhledávají drogy 
či výbušniny.

V České republice v současnosti existují dva kluby. 
Nosework CZ, kde pes vyhledává pevné vzorky 
skořice a pomeranče a Czech Nosework Club, 
kde pes vyhledává vzorky olejových silic skořice, 
pomeranče, hřebíčku, anýzu a břízy.

Oba kluby mají přesně stanovené, v jakých teré-
nech a obtížnostech psi pachové vzorky vyhle-
dávají. Můžete se tak kromě interiérů a exteriérů 
setkat i s hledáním vzorků například ve vodě, či 
automobilech.

Noseworku se věnuji již více než 5 let a ze začátku 
byl pro mě hlavně alternativou ke stopám, které 
bytostně nesnáším.  

od Kristýny Dostálkové, kde je velmi pěkně a srozu-
mitelně krok po roku vysvětleno, jak na to. Anebo 
můžete zasurfovat na internetu, kde je možné najít 
k danému tématu spoustu videí. 

Základem samotného učení je imprinting, neboli 
vtiskávání daného pachu. Jde o to psa naučit, který 
pach ho má zajímat a který má aktivně, na nauče-
ný povel vyhledávat. Většina psů to samozřejmě 
nebude dělat „zadarmo“ a RR už vůbec ne, takže 
i v tomto psím sportu počítejte s velkou spotřebou 
pamlsků.

A pak už záleží jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
Zda si budete čuchat jen tak pro radost, nebo se 
budete cíleně připravovat na nějakou zkoušku. I tak 
by to ale měla být hlavně zábava! Vždyť čas stráve-
ný hrou se svým psem je jeden z nejkrásnějších.

•	 Kateřina Novotná

Nosework – sport  
pro každého psa 

S P O R T

Nosework vznikl v roce 2009 v USA 

a v posledních letech se těší stále větší 

oblibě. Je to sport, kterému se věnují tisíce 

pejskařů po celém světě.  

Bongo RM nácvik vzorků ve výšce - olejové silice.

Lambra KK nácvik řad - ruce - pevný vzorek skořice.

Kateřina, zleva psi: Bongo Rusty Magic, Niky, Lambra 
Katama King. 


