Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů, při hodnocení výkonu záchranných psů
organizovaném Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru České republiky
Článek 1
Identifikační údaje pořadatele veřejného vystoupení
(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro:
Ministerstvo vnitra
Se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ 00007064
(2) Podle tohoto řádu ochrany zvířat bude veřejné vystoupení provádět Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky, se sídlem
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,
(3) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejného vystoupení v souladu
s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento
,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů, při hodnocení výkonů záchranných
psů organizovaném Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky, (dále jen ,,Řád“).
Článek 2
Účel a cíle Řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při
veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich
pohodu. Cílem veřejných vystoupení je součinnostní cvičení, předvedení a hodnocení
výkonu záchranných psů nebo porovnání výkonnosti záchranných psů formou soutěže.
(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů
v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném
veřejném představení.
(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření
zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).
Článek 3
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní
(1) Řád se vztahuje na veřejné vystoupení psů všech plemen. Maximálně se může účastnit
veřejného vystoupení 70 psů.
(2) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

(3) Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit
a) psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění
exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm.
g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,
b) psi mladší 12-ti měsíců,
c) háravé feny (háravé feny mají přístup pouze na veřejné vystoupení, kde je
to pořadatelem přímo dovoleno, musí však být drženy a předvedeny odděleně),
d) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon
nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
e) psi zjevně útoční, agresivní, napadající osoby nebo jiné psy, či psi neovladatelní svými
psovody,
g) psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,
h) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (chovatel) odmítl
podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich
zjištění,
i) psi, kteří nebyli na veřejné vystoupení připravováni a jejichž kondice neodpovídá
předpokládané zátěži,
j) březí feny ve druhé polovině březosti a kojící feny,
k) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem
nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.
Článek 4
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se
zvířaty
(1) Veřejná vystoupení jsou součinnostní výcviky, zkoušky (dále jen „atesty“) nebo soutěže
záchranných psů.
(2) Veřejná vystoupení probíhají v jakékoliv denní i noční době. Výkon jednotlivého psa
však nesmí převýšit 60 minut jednorázově a 180 min za 24 hod. Účastníci veřejného
vystoupení jsou povinni mít psy po celou dobu konání veřejného vystoupení pod svým
dohledem.
(3) Pokud psi nejsou přímo předváděni na veřejném vystoupení, není s nimi přímo
manipulováno, je nutné, aby jim psovod zajistil dostatečnou péči a pohodu, nechal je
dostatečně proběhnout, odpočinout, vyvenčit, nakrmit a napojit.
Smyslem atestů je prověření psa i psovoda ve vyhledávání osob v určitých podmínkách
a terénech ve dne i v noci, ověřit dovednost i ovladatelnost psa a jeho povahové vlastnosti.
Atesty se skládají ze cviků vyhledání osob v sutinách nebo volném terénu (plochách).
V sutinových atestech tedy plní psovod se psem v jednom dni cviky vyhledání osob v sutině
za světla a za tmy nebo v tmavém prostředí.
V plošných atestech plní psovod se psem v jednom dni cviky vyhledání osob ve volném
terénu za světla a za tmy.
Smyslem soutěží je porovnání výkonu psů a psovodů ve vyhledávání osob v určitých
podmínkách a terénech. Soutěž se skládá z ohodnocení cviků vyhledání osob v sutinách
ve dne a v noci nebo vyhledání osob ve volném terénu (plochách) ve dne a v noci, které
psovod se psem plní v jednom dni.

VYHLEDÁVÁNÍ OSOB V SUTINÁCH A PLOCHÁCH
Vyhledávání osob v sutinách pobořených domů – průzkum prostorů imitujících zřícené nebo
staticky narušené budovy po zemětřesení či výbuchu musí vzhledem k množství
nahromaděného materiálu obsahovat dostatek úkrytů a zároveň být pro pohyb psů bezpečný.
Pes prohledává podle pokynů psovoda hromady sutin a čichem zjišťuje místa zavalených
osob - úkrytů. Nalezené osoby označuje naučeným způsobem (většinou hrabáním a štěkotem).
Při vyhledávání může být pes vybaven i ochrannými návleky na nohách (tzv. botičkami). Pro
práci v temných prostorech (sklepy apod.) může být pes vybaven lehkou výkonnou svítilnou,
umístěnou na obojku pod krkem psa. Svítilna musí dostatečně osvětlovat terén před psem, aby
byl zajištěn jeho bezpečný pohyb terénem.
Vyhledávání osob v přírodním terénu – pes podle pokynových i zvukových povelů
vydávaných psovodem prohledává postupně přírodní terén s ukrytými osobami. Účelem cviku
je, aby pes vyhledal předepsaný počet figurantů ve vymezeném prostoru a ve stanoveném
limitu. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla zcela přesvědčivá.
Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost, který je pro člověka nepřehledný.
Článek 5
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty
1) Pro výstroj psa jsou používány tyto pomůcky:
a) obojek hladký řetízkový - kovový řetízek délky v závislosti na velikosti psa, na obou
koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem s mechanickým omezením
úplného zatažení smyčky,
b) obojek široký - měkká kůže nebo tkanina šířky podle velikosti plemene, s kovovými
kroužky na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou, používá se při přesunech
psa,
c) vodítko krátké - popruh nebo kůže o šířce 20–25 mm, minimálně 2 mm silný, délky
cca 100 cm, připínání řešeno otočnou vypouštěcí karabinou,
d) vodítko dlouhé - lehké plátěné vodítko délky 10 m, používá se při vyhledávání osob
e) náhubek - měkký kožený nebo textilní, fixovaný koženým páskem v horní části,
která dosedá na hřbet nosu, vypodložený plstí, velikostí odpovídající mohutnosti
a tvaru hlavy konkrétního psa, při veřejném vystoupení se nepoužívá, ale je nutný
ve výbavě z hlediska předpisů veřejné hromadné přepravy,
f) dečka ochranná - dva trojúhelníky z měkké kůže opatřené symboly červeného kříže
spojené měkkými popruhy chránící tělo psa při prohledávání terénu nebo sutin,
součástí dečky je rolnička pro indikaci pohybu psa terénem, používá se pro
vyhledávání v sutinách a v terénu,
g) čelová svítilna - běžná cyklistická svítilna používaná psovodem při snížené
viditelnosti, stejná svítilna se navléká psovi na krk s umístěním vespod, aby
bezpečně osvětlovala psovi terén při pohybu v temných prostorách,
h) ochranné botičky – měkké plstěné návleky na nohy, chránící tlapky psa podle
velikosti plemene při pohybu v sutinách, ve kterých nelze zcela vyloučit možnost
drobného zranění, použití podle úvahy psovoda,
i) misky na jídlo a vodu - plastové, chromované nebo skládací ze speciální tkaniny pro
každého psa zvlášť,
j) kartáč na srst nebo hřeben - podle plemene psa a druhu jeho srsti,

k) postroj pro zajištění psa - speciální postroj určený pro zajištění psa při práci ve výšce
a nad volnou hloubkou,
l) bederní ledvina - nosí psovod kolem pasu s předepsaným vybavením, především
s plastovou lahví s vodou s patentním uzávěrem pro psa k okamžitému použití
během veřejného vystoupení a lékárničkou první pomoci.
2) Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození
zdraví, bolest nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není povoleno používat:
a) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, elektronické
obojky, obojky s ostny a obojky, které vydávají elektrický impuls,
b) vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních
zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
c) poškozenou výstroj (vodítka, obojky, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu
působit jiné utrpení,
d) náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz a apod.
k uvazování psa.
Článek 6
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení
(1) Veřejné vystoupení probíhá na volném prostranství, v krytých prostorách, v terénech
určených pro výcvik a soutěže záchranných psů.
(2) Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných
vystoupení zajistí po celou dobu pořádání veřejného vystoupení:
a) vhodné místo pro vykládání zvířat - tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které
by psům při opouštění přepravních prostředků mohly způsobit poranění. Psy smí
majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození
jejich zdravotního stavu,
b) dostatek čerstvé vody pro napájení psů - dostatečný zdroj zdravotně nezávadné
vody, za kterou je považována voda neohrožující zdravotní stav psa. Tímto zdrojem
může být vodovodní přípojka na veřejný či jiný vodovod a nebo voda přivezená
např. v cisternách. Za minimální spotřebu vody na den bez extrémních klimatických
podmínek a psa střední velikosti lze považovat 2 litry. Pro psy velkých plemen
s kohoutkovou výškou nad 50 cm se uvažovaná spotřeba vody úměrně zvyšuje až na
5 l na psa a den. Uvažovaná spotřeba vody se zvyšuje se zvyšující se venkovní
teplotou. Místo, kde je zdroj vody pro psy, musí být snadno dostupné,
c) aby prostor pro psy minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením
činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů, pokud
se takové vyskytují, zajistí jejich odstranění před zahájením veřejného vystoupení,
nebo učiní opatření k minimalizaci rizika poranění psů,
d) vymezení vhodného prostoru pro předvádění a posuzování psů, s dostatečně velkým
manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná
a nedocházelo k utrpení zvířat,
e) zabezpečení psů před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických
podmínkách, tj. zajistí prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při náhlých
výrazných změnách počasí, při silném dešti nebo větru,
f) místo k odpočinku psů (stín, ochrana před deštěm) a to buď v prostorách konání
veřejného vystoupení, či mimo ně. Na takových plochách mají psi možnost

g)
h)
i)
j)
k)

odpočívat na podložkách, nebo v odkládacích boxech. Je třeba oddělit místa pro
odpočívající psy od míst, kde dochází k možnému kontaktu s návštěvníky akce.
dostatek prostor pro venčení psů. Tato místa musí být označena a dobře přístupná
všem psům, zejména v halách. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu
akce a po skončení jejich asanaci,
udržování čistoty všech prostor, v případě uzavřených prostor zajistí jejich větrání
a objem vzduchu tak, aby byly přiměřené počtu psů a účastníků a minimalizovaly
negativní vlivy vyvolané prostředím,
zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů),
nepovolaných osob, zajistí případně prostory tak, aby bylo zabráněno úniku psů,
zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování
dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo
minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se akce zúčastní,
vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče a první pomoci psům, pokud
dojde k nečekané události.

(3) Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání veřejného vystoupení:
a) zabezpečit pro svého psa napájení a zajistit mu prostředky pro napájení (miska,
napáječka, apod.) případně krmení a prostředky pro podávání krmení po dobu
konání veřejného vystoupení,
b) zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení podle zvyklosti psa, podílet
se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např.
povětrnostními vlivy).
(4) Pokud je veřejné vystoupení vícedenní, musí psovod zajistit dostatek krmiva a pitné
vody pro svého psa. Ustájení psa přes noc je věcí a zodpovědností psovoda. Psovod
musí však ustájení zabezpečit tak, aby byla zajištěna pohoda psa.
Článek 7
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat
(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s přílohou č. 3 vyhlášky č. 4/2009
Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak,
aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při
přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly
technické požadavky a měly stanovené vybavení.
a) přeprava autem - psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez
dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný.
Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být
psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně
1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné
venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí,
b) přeprava v přívěsných vozících aut je povolena pouze ve vozících, které jsou
speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky
obdobné jako v čl. 7 odst. 2 písm. a),
c) přeprava hromadnou dopravou - podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu
psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa,

d) ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka - toto je
povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn
dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např.
funkční klimatizace v létě a topení v zimě),
(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí
manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by
mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky
dráždivé a hořlaviny.
(4) Během nakládky a vykládky psů s nimi musí být zacházeno šetrně.
(5) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.
Článek 8
Veterinární péče a zajištění první pomoci
Pořadatel veřejného vystoupení zabezpečí na veřejném vystoupení psů dostatečný prostor pro
veterinární přejímku psů. Veterinární lékař provede veterinární přejímku psů a dále bude
k dispozici na telefonu tak, aby se na telefonickou výzvu mohl neprodleně dostavit do místa
konání veřejného vystoupení. Pořadatel veřejného vystoupení může rozhodnout o trvalé
přítomnosti veterinárního lékaře. V případě potřeby poskytne psovi první pomoc psovod.
Článek 9
Způsob poučení osob o ochraně zvířat
Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat,
ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při
veřejném vystoupení a při chovu, a tohoto Řádu ústní nebo písemnou formou před zahájením
veřejného vystoupení.
Článek 10
Důvody k zastavení veřejného vystoupení a vyřazení účastníka a jeho zvířete
z veřejného vystoupení
Pořadatel je oprávněn a povinen
a) z důvodů ochrany psů ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se
psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení zvířat,
b) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení,
vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení
psů,
c) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů,
byli vyřazeni z veřejného vystoupení,
d) při výrazném zhoršení klimatických podmínek, které jsou újmou pro psy, je
pořadatel povinen veřejné vystoupení přerušit, případně i ukončit,
e) zastavit konání veřejného vystoupení při živelní nebo jiné události, která by mohla
způsobit utrpení psů,
f) vyloučit psa z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto psa projevily
příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení psa,
g) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu
zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh veřejného vystoupení

až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila,
napomenout, případně vyloučit, a jejího psa z pořádání veřejného vystoupení psů
vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat.
Za takové chování se považuje zejména:
- použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping, nedostatečné ovládání psa,
nebo hrubé zacházení s ním,
- pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí
utrpení,
- použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou
působit psu utrpení,
- jakékoliv bití psů,
- používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,
- zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení
za ně.

Článek 11
Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství. Změny
tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství.
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení
Ministerstvem zemědělství.

V Praze dne ………………
MUDr. Mgr. Ivan LANGER
ministr vnitra

