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Jsem ráda, že jste se rozhodli pro Podzimní noseworkové inspirace a doufám, že v tomto e-booku 

naleznete mnoho informací, které Vás v tréninku posunou dál a budete se k němu v případě 

problémů rádi vracet. Prosím respektujte, že tento e-book je určen pouze Vám a pro Vaše osobní 

použití. Jakékoliv šíření celého e-booku nebo jeho částí je bez mého souhlasu zakázané. Děkuji 
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Úvod 

 

Obsah celého tohoto ebooku by se dal shrnout do jedné věty: pouštějte psa kolmo proti 

směru větru. Stačí tuto větu vyslovit na tréninku a uvidíte víc zmatených výrazů, než 

kdybyste chtěli 1114754 vydělit 23. Proto zde pro lepší představivost bude i spoustu 

obrázků a schemat. 

  

 

Práce s vysokým vs. práce s nízkým nosem 

Podle čeho zvolíme styl práce psa? Práce s vysokým nosem neznamená, že pes hledá 

pouze vzorky ve výšce. Styl práce psa volíme podle prodyšnosti úkrytů. Obecně vzorek, 

ke kterému vede nějaká skulina nebo je lehce pokrytý prodyšným materiálem, se dá najít 

s vysokým nosem. Prostě vzorek, který je dobře cítit. A je nám jedno, že ten vzorek 

třeba leží na zemi. Naopak, s vysokým nosem pes nenajde vzorky zahrabané ani některé 

urbanové úkryty u vyšších zkoušek. 

Práce s nízkým nosem též není všespásná. Pes sice krom obtížně schovaných vzorků 

nalezne i ty jednoduché ležící na zemi, ale dohledání vzorku mu trvá mnohem dýl. Krom 

toho pes pracující s nízkým nosem většinou není schopný dohledat vzorek ve výšce. 

Naštěstí zkušební řád definuje typ použitého úkrytu, a tak vy zcela jasně víte, že na 

malém terénu je třeba psa nechat pracovat s nízkým nosem a u velkého terénu se víc 

hodí práce s vysokým nosem. 

Každý pes má přirozené sklony k nějakému stylu - většina psů sama od sebe spíš 

navětřuje a běhá s vysokým nosem. Proto se u většiny psů v začátcích zaměřuji spíše na 

pečlivou práci s nízkým nosem. Poté, co si ji pes dostatečně zažije, nebývá problém do 

práce zařadit i navětřování. 

 

 

  

 

Co to tedy je to navětřování? 

Pes, který navětřuje, pracuje převážně s vysokým nosem a snaží se dostat do pachového 

kužele (co to je se dozvíte za chvilku). Jakmile se do něj dostane, pohybuje se v něm 

směrem ke vzrůstající koncentraci pachových molekul až ke zdroji pachu = vzorku. 

Nebojte, není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachový kužel 

Pojďme si představit vzorek, který leží ve volném prostoru. Ze vzorku se do prostoru 

neustále uvolňují pachové molekuly, které pes ucítí (vidíte reakci na pach) a podle nich 

vzorek dohledá. Pokud vládne absolutní bezvětří, šíří se pachové molekuly rovnoměrně 

všude kolem vzorku. Těsně kolem vzorku jich je nejvíc (je tam nejvyšší koncentrace), 

čím jsme od vzorku dál, tím jich je v daném prostoru méně (koncentrace se snižuje). 

Kolem vzorku máme v podstatě takovou polokouli - čím blíž vzorku, tím je hustota 

molekul větší, čím jsme od vzorku dál, tak nám pachové molekuly řídnou. 

Pes by tedy v takovémto případě vzorek ucítil ze všech stran. 



 

 

Problém je, že absolutní bezvětří v našich podmínkách v podstatě neexistuje. Co se tedy 

stane s naší polokoulí, když nám do ní foukne vítr? Vytvoří se kužel. Špička (vrchol) 

kužele zůstane u vzorku (odkud se neustále uvolňují nové molekuly). Tyto molekuly se ale 

již nešíří rovnoměrně do všech směrů kolem vzorku, ale vítr je sfoukne všechny do směru 

jednoho. Opět platí, že čím blíž jsme ke vzorku, tím větší je koncentrace pachových 

molekul. Tomuto se říká pachový kužel. 

 

 

  



 

Vítr 

Proč nás zajímá nějaký pachový kužel? Protože kde nejsou pachové molekuly, tam pes 

nic necítí a tudíž tam nic nenajde i kdyby se na hlavu postavil. Špičkově vycvičený pes 

může projít několik centimetrů od vzorku a nebude o něm vědět - pokud projde ze 

špatné strany. Naopak - pokud půjde ze správné strany, tak vzorek bez problémů ucítí 

na pět, deset a za dobrých podmínek i více metrů. Proto často vidíte na videích spoustu 

bláznivých lidí, jak na různých místech v terénu sypou jakýsi bílý prášek. Ten bílý prášek 

bývá většinou dětský pudr a slouží k tomu, aby se zjistilo jakým směrem fouká vítr (a 

tudíž jakým směrem budou cestovat i pachové molekuly od ukrytého vzorku). Krom 

dětského pudru se dají použít i další věci - rozprašovač na barvy naplněný vodou, 

zapalovač, kouř z cigarety...fantazii se meze nekladou. Důležité je, aby daná věc byla 

opravdu lehká. Listí sebrané ze země vás sice upozorní na počínající vichřici, ale po 

většinu dní budete přesvědčeni, že ́dneska zase nefouká´. A pachové molekuly si budou 

vesele cestovat tím směrem, kam by to odnášelo i jemné částice pudru nebo cigaretový 

kouř. Já nejraději používám pudr. Jelikož vás zajímá šíření těch nejjemnějších 

pudrových částic, je dobré postupovat následovně: 

 

1) se zavřeným pudrem zaklepejte 

2) pudr otevřete 

3) zespodu do pudru několikrát klepněte ukazováčkem 

4) sledujte, kam vítr vane 

  

Nyní tedy víme, kam fouká vítr i kterým směrem se šíří pach námi hledaného vzorku. K 

čemu nám to ale je, když stejně nevíme, kde je vzorek ukrytý? 

 

 

Strategie prohledání 

  

Při noseworku člověk a pes tvoří jeden tým. V každém správném týmu má každý člen 

svůj úkol. Úkolem psa je zareagovat na pach, dohledat zdroj a provést naučené 

označení. Úkolem psovoda je umožnit psovi, aby se dostal do pachového kužele. V 

případě vyšších zkoušek (kde je neznámý počet vzorků) je úkolem psovoda pokrýt celý 

prostor. 

  

Psovod má tedy za úkol vymyslet co nejefektivnější strategii k prohledání prostoru. A 

tou je právě práce kolmo proti směru větru. 

Pojďme se nejdřív podívat, co se může stát, pokud to psovod neudělá. 

Psovod vpustí psa, neřeší vítr, pes krásně samostatně hledá...ale bohužel vzorek nenajde. 

Sice se dostal velmi blízko, ale ze špatné strany. Pach se šířil jiným směrem, než kam se 

pes dostal. 



 

 

Pokud by psovod využil vítr ku svému prospěchu, co by se stalo? Pes by se chvilku po 

vypuštění dostal do pachu a vzorek našel. 

Je tedy nejefektivnější pouštět psa vždy kolmo proti směru větru. To znamená, že při 

prvním vypuštění psa nepouštíte DO terénu, ale pouštíte ho po jedné hranici, resp. lehce 

za hranicí (proč si povíme u výšek). Psovi tedy po celou dobu fouká do nosu vítr z terénu 

a pokud unáší pach vzorku, pes ho ucítí, zareaguje a dohledá. 

 

 



Na následujících obrázcích je znározněno, jakou část prostoru pes prohledává (zelená 

barva) a jaká zůstává nevykrytá (červená barva) při vypuštění z různých směrů do 

stejného terénu (černě jsou nakresleny hranice terénu, zeleně je znázorněna trasa psa, 

modře směr proudění větru). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Odkud tedy psa vypustit? 

 

Pokud ještě nemáte práci s větrem zažitou (je to podobné jako když řídíte auto - když 

začínáte, stojí vás to spoustu přemýšlení a úsilí; po zaježdění už děláte většinu činností 

naprosto automaticky), zkuste následující postup: 

 

1) Běžte do středu terénu. 

2) Zkuste si tam vítr. 

3) Rozejděte se po směru větru, dokud nedojdete na hranici terénu. 

4) Paráda, po téhle hranici psa vypustíte :-). 

Jen si pamatujte - PO hranici, nikoliv z té hranice do terénu (co by se stalo viz. 

obrázek ́proti větru´ výše). 

  

Pokud terén bude větší a vzorek bude umístěn na druhé straně, může se stát, že ho pes 

při prvním průchodu po hranici neucítí. Pak tedy začnete tzv. pásovat. V terénu uděláte 

několik pásů, vždy kolmo proti směru větru. 



 

 

 

Neočekávejte, že pes bude jako robot chodit rovně po pásech stejné šířky. Jde o to 

zhruba dodržovat směr a nějaké rozestupy. Pokud se vám pes někde více vzdálí, 

počkejte jestli náhodou neucítil a nedohledává vzorek. Pokud nezačne značit, vyčkejte 

na jeho návrat a pokračujte v pásování tam, kde se původně vzdálil. 

 

  

Podle čeho určit šířku pásů? 

 

Zpočátku pásujte cca po 2 metrech. Později, až budete mít psa vysledovaného a i on 

získá více zkušeností, si můžete s šířkou pásů pohrávat. 

 

Širší pásy (tzn. pach se dostane daleko) si můžete dovolit když: 

-směr větru je konstantní (fouká pořád stejně, nikoliv každou chvilku jinam) 

-vítr je středně silný (hýbou se listy na stromech) 

-prostor je lehce prostupný 

-máte velký smradlavý vzorek :-) 

-nechali jste úkryt alespoň několik minut napachovat 

  

Naopak, tyto věci šíření pachu ztěžují a je tedy třeba pracovat pečlivěji (v užších 

pásech): 

-vítr se točí 

-fouká hodně málo (pach se drží u vzorku a málo cestuje do prostoru) 

-fouká hodně (vichřice sice dostane pachové molekuly daleko, ale tak je rozředí, že na 

ně pes nebude schopný zareagovat) 



-čím zarosltejší prostor, tím hůř se v něm pach šíří 

-jdete pracovat ihned po schování vzorku 

 

  

Pamatujte, že pes, který se pohybuje pomaleji, má větší čas nachytat si do nosu pachové 

molekuly a tudíž zareaguje již na jejich nižší koncentraci (ucítí vzorek na delší 

vzdálenost). 

Další faktor je soustředěnost psa. I pes, který nedává pozor, zareaguje na hodně silný 

pach. Pokud se ale pes soustředí pouze na práci, zareaguje samozřejmě na mnohem větší 

vzdálenost (a slabší pach). 

  

Pokud vám na zkoušce zbyde čas či si nejste jisti jestli se vítr nikde v terénu netočí, 

můžete pro jistotu po dokončení pásování udělat ještě mřížku. Tím byste měli mít 

prostor (za předpokladu, že pes navětřovat umí) pokrytý. 

 

 

  

 

 

 

Pojďme se ještě podívat na pár specifik chování pachu, se kterými se budete v 

noseworku často setkávat. 

 

  



Vzorek ve výšce 

Vzorek ve výšce tvoří stejný pachový kužel jako vzorek na zemi. Akorát posunutý výš. 

Chvilku tedy trvá, než se pach dostane k zemi (resp. do výšky nosu psa), kde ho pes může 

ucítit. 

  

To by samo o sobě tolik nevadilo, pokud není výška ukrytá u hranice terénu. V takovém 

případě se totiž může stát, že byť bude vzorek ukrytý v terénu, nebude v něm cítit. Pes 

se bude muset dostat mimo terén, aby vzorek ucítil. 

 

 

 

Zde je dobré připomenout - v noseworku terén ohraničuje prostor, kde jsou ukryté 

vzorky. NEohraničuje prostor pro hledání! Tedy za opuštění terénu není žádná 

penalizace. Zkušené týmy si ohraničený prostor o metr, metr a půl zvětší, aby se jim 

nestalo, že nějaký vzorek na hraně terénu nechají. 

 

Když už jsme u těch výšek a šíření pachu, tak jedna rada do tréninku. Za dusných, 

horkých, letních dní kdy paří sluníčko může nastat poměrně specifická situace - horký 

vzduch stoupá vzhůru a pachové molekuly s ním. Za takovýchto podmínek jsou všechny 

úkryty pro psa obtížněji dohledatelné. Nicméně výška, která je výš než nos psa, v tu 

chvíli není dohledatelná vůbec. Sebelepší a sebezkušenější pes si v tu chvíli neškrtne, 

protože vzorek v místech, kde se může pohybovat, prostě není cítit. Mějte toto na 

paměti při stavbě tréninků. 



 

  

Průseky, cesty 

Jakýkoliv průsek, v našich případech především cesty a řeky/potoky, pach většinou 

stahují. To pro vás znamená dvě věci: 

1) nikdy si nezkoušejte vítr na cestě (máte tak 50% šanci že v terénu půjde úplně jinak) 

2) pokud cesta ohraničuje nebo protíná terén, bývá výhodné po ní psa při hledání poslat 

  

 

Příkopy 

Pro méně zkušeného psa může být matoucí, že pro dohledání vzorku na jednom vršku 

musí vyjít z pachu a vrátit se do něj. 

 

 



  

 

Sekundární pachová ložiska 

Občas se stane, že vítr pachové molekuly odfoukne do míst, kde je okolní prostředí 

zadrží a začnou se tam kupit. Může to být např. hustý keř uprostřed volné louky. V 

těchto místech se vytvoří tzv. sekundární pachové ložisko. Méně zkušený pes se bude v 

takovém ložisku neustále motat a nebude schopný jej opustit, aby dohledal vzorek. Pes, 

který hodně často trénuje na nedostupných úkrytech, takové ložisko většinou označí. 

Vyhodnocení konkrétní situace a případná pomoc psovi (pes tu něco řeší a nemůže tu nic 

dohledat...asi tu bude něco nafoukané...z kterého směru se to sem mohlo nafoukat?...)je 

vždy na psovodovi. 

 

 

  

Možných situací z hlediska šíření pachu je nepřeberné množství. Doufám, že vysvětlení 

pár základních možností vám pomohlo udělat si širší obrázek. Snažte se psa v tréninku 

sledovat a dle jeho chování odhadovat, kudy se asi pach šíří. Získané zkušenosti vám 

později pomohou vyřešit i situace, se kterými se setkáte úplně poprvé. 

  

Pokud to shrnu - směr šíření větru vás zajímá primárně ve dvou situacích. 

1) Před vypuštěním psa do terénu. Chcete vymyslet optimální strategii prohledání. 

2) Pokud pes začne něco řešit a neví si s tím rady. V tu chvíli vás zajímá, odkud se 

tam asi ten pach dostal. 

  

  



Trénink 

U navětřování platí to co u každého tréninku - jak bude pes získávat zkušenosti, bude se 

zlepšovat. Zvládne zareagovat na menší pachovou koncentraci molekul a tudíž vzorek 

dohledá na delší vzdálenost. 

  

Jak navětření naučit 

 

Zpočátku je dobré si na cílený nácvik navětřování vybrat prostředí s co 

nejjednoznačnějšími podmínkami. Ideální je louka, pole či řídký les kde stabilně fouká 

vítr stejným směrem. Při stavbě tréninku platí stejné zásady jako jinde - je třeba 

využít toho, že pes vždy hledá nejjednodušší cestu k cíli. My tedy musíme trénink 

postavit tak, aby nejjednodušší cestou k cíli bylo právě navětření. Primárně je třeba z 

terénu odstranit stopy, kterými si psi často rádi pomáhají.  

 

To lze udělat dvěmi způsoby: 

 

1) vzorek odhodit (výhody: je to rychlé; nevýhody: vzorek se při dopadu odkutálí a 

mohou se z něj malé kousky odlomit, člověk je trochu limitovaný vzdáleností, kam dohodí 

a typem úkrytu, který může zvolit) 

 

2) terén obejít, aby se pes při hledání dostal nejprve do pachového kužele (nevýhody: je 

to zdlouhavější a pracnější na přemýšlení; výhody: trénink postavíte přesně dle svých 

představ) 

 

Psa vypustíme kolmo proti směru větru a vzorek ukryjeme tak, aby psovi ́fouknul´ do 

nosu. Pro lepší představivost použijte obrázky ze sekce strategie prohledávání ;-).  

Např. stojíme na polní cestě, vítr fouká zleva...vzorek tedy odhodím doleva a psa pustím 

hledat po cestě.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

V případě jakýchkoliv noseworkových dotazů mě neváhejte 

kontaktovat :-) 

 

kristyna.dostalkova@seznam.cz 

www.kristynadostalkova.cz 
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