Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení – při zkouškách
canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou
Čl. 1
Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení
(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení je určen pro Libuši Kotkovou, Liptaň 176, 793
99. IČ 71896171.
2) 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 – při
zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou (dále jen ,,Řád“).

Čl. 2
Účel Řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při zkouškách
canisterapie (dále jen CT) podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
(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).

Čl. 3
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní
(1) Zkoušky CT se smí zúčastnit psi i feny (dále jen psi) jakéhokoliv plemene, s průkazem původu i
bez.
(2) Minimální věk zúčastněných psů je 10 měsíců u psů malých plemen (do kohoutkové výšky 45 cm),
12 měsíců u psů velkých plemen (nad 45 cm). Horní věková hranice je stanovena zdravotním stavem a
kondicí psa.

(3) Maximální počet posouzených zvířat během jedné CT zkoušky je 20 zvířat.
(4) Podle § 4 ods.1 písm.g) zákona č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů, se
nesmí veřejného vystoupení zúčastnit psi se zákrokem v rozporu s tímto ustanovením, zejména psi s
kupírovanýma ušima.
(5) Zkoušek CT se nesmí zúčastnit březí a kojící feny do osmi týdnů po porodu. Háravé feny mohou
zkoušku vykonat za předpokladu, že jejich přítomnost nenaruší průběh zkoušky. Psovod je povinen
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přítomnost háravé feny ještě před příjezdem nahlásit pořadatelům. Pořadatel určí místo ustájení feny a
zajistí, aby ke zkoušce nastoupila až po ukončení přezkoušení všech přihlášených psů.
(6) Podle tohoto řádu se veřejného vystoupení nezúčastní:
a) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim
způsobilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
b) psi, kteří jsou léčeni ; takoví psi se mohou zúčastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a
s jeho souhlasem,
c) psi, jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži,
d) psi agresivní vůči lidem a ostatním psům, či psi neovladatelní svými psovody,
e) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo které účastník (chovatel) odmítl podrobit
vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
f) psi přepravení na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za
podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.
(7) Vstupní přejímku provede veterinární lékař. Psi, kteří neprošli vstupní přejímkou se nesmí akce
zúčastnit. Pes musí mít platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf.zánětu jater. Pes musí
být zbaven všech vnějších i vnitřních parazitů.

Čl. 4
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty
(1) Přivolání psa
Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda zanechal dosavadní činnosti a okamžitě přiběhl na zavolání.
Na pokyn rozhodčího odepne psovod psa z vodítka a dá mu povel“volno“. Pes by se měl od psovoda
vzdálit alespoň na patnáct metrů (psa může odlákat pomocník). Na další pokyn rozhodčího psovod psa
přivolá.
(2) Přivolání psa ze ztížených podmínek
Cílem cviku je prověřit přivolání psa za ztížených podmínek. Psovod odepne psa z vodítka a dá mu
povel „volno“. Pes by se měl vzdálit od psovoda alespoň na patnáct metrů (psa může odlákat
pomocník). Poté mu pomocník nabídne pamlsek, či hračku. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá.
(3) Ovladatelnost na vodítku za pohybu
Cílem cviku je, aby pes následoval psovoda při chůzi či jízdě na invalidním vozíku. Pes nemusí jít
striktně u nohy psovoda, nesmí mu však žádným způsobem překážet. Musí jít v klidu na prověšeném
vodítku a ihned bezproblémově reagovat na obraty psovoda. Během cviku psovod nejméně jednou
projde se psem dveřmi do jiné místnosti, či do budovy. Pes se u dveří musí zastavit, nechat psovoda
bez problémů projít a opět zavřít dveře. Pes musí nastoupit a vystoupit z auta. Pomocník na stůl položí
jídlo, psovod se psem zastaví na dosah stolu a dá se do řeči s pomocníkem, či s rozhodčím. Pes se
nesmí pokusit jídlo ukrást. Je povoleno upozornění psa ( „fuj, nesmíš apod.). Psům malým plemen
pomocník jídlo umístí na nízkou stoličku, či židli. Pes musí s psovodem projít přes několik různých
povrchů (koberec, písek, linoleum, igelit, skleněná plocha apod.)

(4) Průchod skupinou osob
Cílem cviku je prověřit, že se pes nebude chovat ke skupině osob bázlivě či agresivně, nebude skupinu
obtěžovat a bude ochotně následovat psovoda v chůzi. Skupinou prochází psovod se psem v těsném
kontaktu, se zastavením, podáním si ruky, pohlazením psa.
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(5) Klid psa při nárazových zvucích a rušivých vlivech
Klid psa vůči nárazovým zvukům se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. Pes má být klidný a nesmí
se dát rušit v požadované činnosti, měl by se chovat adekvátně k síle každého rušivého vlivu či
nečekaného podnětu, tzn., že mírné uleknutí a následné uklidnění se nehodnotí jako chyba.Pokud pes
projeví výraznou bázlivost nebo agresivitu, je nutno jej ze zkoušky odvolat. Rušivými vlivy a
nečekanými podněty se rozumí padající předměty (klíče, plechovka, berle, hůl, kniha), gestikulující
lidé, křičící děti, dětské hračky, troubící automobil,hlasitě hrající hudba. Pro splnění cviku je
rozhodující jeho reakce na podnět. Nesplnění cviku je neadekvátní a nezvladatelná reakce psa.
(6) Prohlídka psa – cílem cviku je prověřit, že se psem může manipulovat i cizí osoba. Pomocník
osloví majitele i psa, převezme vodítko, vezme psa do náruče, postaví ho na stolek s neklouzavým
povrchem, další pomocník/ci provádějí prohlídku zubů, uší, ohonu, otření tlapek. U velkého psa se
provede prohlídka na zemi. Při prohlídce pomocníci na psa klidně promlouvají, hladí ho a mohou mu
podat i pamlsek. Poté psa sundají ze stolu a předají zpět majiteli. Celý tento cvik probíhá za
přítomnosti psovoda, který je od psa cca 2 – 3 metry. Psovod smí psa povzbudit pouze hlasem.
Nesplnění cviku je, pakliže pes projeví silnou bázlivost, nenechá se prohlédnout, projeví náznak
agresivity.
(7) Ponechání psa s cizími osobami – cílem cviku je prověřit, zda pes je schopen samostatné
komunikace a spolupráce s dalšími lidmi. Psovod přivede psa k sedícímu, či ležícímu pomocníkovi.
Pomocník naváže se psem kontakt, hladí ho, popř. vezme do náruče. Poté psovod vydá psovi pokyn a
vzdálí se. Minimální vzdálenost je pět metrů. Přitom se baví s jinou osobou a psa si nevšímá.
Pomocník psa obejme, tiskne ho k sobě, může mu nadzvednout nohy, sahat na obličejovou část,
nadzvedávat pysky, uši, jemně ho zatahá za ocas. Manipulace musí být k psovi šetrná a nesmí být nijak
bolestivá.
(8) Podávání pamlsku a potravy psovi – Pomocník podá psovi pamlsek. Psovod může být přítomen,
může psa hlasem ovlivňovat, ale nesmí ho držet za obojek, či postroj. Pes si vezme od pomocníka
nabízený pamlsek. Cílem cviku je prověřit, zda je pes schopen převzít pamlsek opatrně a neporanit
přitom pomocníka.
(9) Hlazení psa více lidmi najednou – smyslem cviku je prověřit psychickou odolnost psa. Psovod se
psem na vodítku přichází ke skupince dvou až šesti dětí a min. jedné dospělé osoby a seznámí
skupinku se svým psem . Děti se chovají přirozeně, hlasitě se smějí a povídají si, seskupí se kolem psa
a všechny naráz ho začnou hladit. Přitom kolem psa vytvoří pevnou bariéru.
(10) Chování psa vůči ležící osobě – smyslem cviku je navázání kontaktu s nemohoucí - ležící osobou
– na lůžku, na zemi. Psovod se psem přichází k ležící osobě. Ležící pomocník může psa hladit,
odměňovat pamlskem, zatahat za chlupy, poplácat, položit mu ruku na oči, uši, nos, sahat mu na nohy
a do tlamy. Jakoukoliv manipulaci musí pomocník provádět tak, aby pro psa byla nebolestivá a
nestresující.
(11) Kontakt psa s tělesně či mentálně postiženou osobou – vozíčkáři, osoba s berlemi, nevidomý se
slepeckou holí, osoba s chodítkem, apod. – smyslem cviku je prověřit schopnost psa komunikovat s
osobami, odkázanými na pomůcky, které jsou pro psa neobvyklé. Do místnosti, ve které je psovod se
psem vjede osoba na inv.vozíku, s berlemi , se slepeckou holí a podobně. Tito pomocníci (může mezi
nimi být i rozhodčí) se volně pohybují. Psovod přivede psa k pomocníkovi, seznámí ho s ním,
pomocník psa začne hladit, popř. si ho vezme na klín.
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Čl. 5
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění
nebo jinou činnost se zvířaty
(1) Jakékoliv potřebné pomůcky pro zkoušku CT zajistí pořadatel. Je to inv.vozík, berle, slepecká
hůl, žíněnky pro simulaci ležících osob, klíče, plechovka, berle, hůl, kniha, dětské hračky,
troubící automobil, hlasitě hrající hudba.
(2) Podle tohoto Řádu nikdo nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit
poškození zdraví, bolest, nebo snížení pohody psa. Není povoleno používat
a) stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny,
elektronické obojky a obojky, které vydávají elektrický impuls,
b) poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit psa, nebo mu způsobit
jiné utrpení,
c) náhodně použité předměty (klacky, hole apod.), nebo drát, provaz apod. k uvazování
psa.

Čl. 6
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí
(1) Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí:
a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat.
b) dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, psi mají vodu k dispozici neustále v neomezeném
množství,
c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění,
d)zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách.
V případě nepříznivých klimatických podmínek bude zkouška CT odložena, nebo bude její konání
přemístěno do vnitřních prostor,
e) plochu vhodnou na venčení psů, tato plocha bude přímo na místě určena pořadatelem
f) odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob,
které budou organizačně veřejné vystoupení zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,
g) vymezení vhodného prostoru pro převádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním
prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat
(vzájemné útoky apod.),
h) kontrolu při využití prostor pro psy, jejich posuzování apod., aby byla udržována čistota, v případě
uzavřených prostor zajištěno jejich větrání a objem vzduchu tak, aby odpovídaly věkové kategorii a
plemenu psů, byly přiměřené počtu psů a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např.
zamezení prašnosti),
i) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob a
opatření nezbytná pro zabránění úniku psů,
j) zabezpečení a vymezení prostorů pro diváky, pomocných prostorů a organizaci parkování
dopravních prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení apod. tak, aby bylo minimalizováno
riziko možného utrpení psů, kteří se veřejného vystoupení zúčastní,
k) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů,
l) vymezený prostor pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci psům chovateli; pro
případ odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem.
(2) Pokud nejsou k dispozici trvale vybudované prostory (kotce apod.) pro psy, pořadatel zajistí pro
psy, kteří právě nejsou předváděni, klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 metry pro 1 psa),
které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přístřešek, nebo
umístění v místnosti), kde je možné psy bezpečně „odložit“ - zabezpečit je proti úniku, zabezpečit péči
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o ně, včetně podání krmiva a napájení. Individuální péči o psy včetně potřebných pomůcek si zajistí
každý majitel psa (psovod) sám. Pořadatel stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto
prostoru, tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení. Na takových plochách
mají psi možnost odpočívat na podložkách nebo v odkládacích boxech. Je třeba oddělit místa pro
odpočívající psy od míst, kde dochází ke kontaktu s návštěvníky veřejného vystoupení.
(3) Psovod je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a
krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek.
(4) V případě vícedenních akcí si krmení pro psa, jeho vybavení (misky, pelíšek) i jeho ubytování
zajišťuje psovod.
(5) Prostory, ve kterých se akce koná jsou jak vnitřní, tak vnější. Vnějšími prostory se rozumí běžné
veřejně přístupné místa – ulice, parky, náměstí. Vnitřní prostory jsou vybaveny omyvatelným
povrchem podlahy (dlažba, linoleum, plovoucí podlaha) a běžným nábytkem (stůl, židle, skříně).

Čl. 7
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení zvířat
(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, s přílohou č.3 vyhlášky č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při
přepravě.
(2) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby
technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly
pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené
vybavení.
(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat
s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit
pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
(4) Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

Čl. 8
Veterinární péče a zabezpečení první pomoci
Pořadatel zabezpečí na zkoušce CT veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a
zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař provede přejímku zvířat při zahájení
akce, poté bude kdykoliv k dispozici na telefonu a v případě potřeby se ihned dostaví.

Čl. 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 ústně před zahájením veřejného vystoupení.
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Čl. 10
Důvody k zastavení veřejného vystoupení
Pořadatel je oprávněn a povinen
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých
osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu.
b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla
vyřazena z dalšího průběhu zkoušky CT.
c) zastavit konání zkoušky CT v případě výrazného zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár
a pod), nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat.
d) vyloučit zvíře z konání zkoušky CT v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky
nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete.
e) vyloučit psovoda z veřejného vystoupení v případě, že psovod vykazuje známky podnapilosti, či
užití návykových látek,
f) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.)
pro veřejné vystoupení, které vyvolaly nebo mohou vyvolat utrpení zvířat,

Čl. 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.
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