
 1 

ŘÁD OCHRANY ZVÍ ŘAT PŘI VEŘEJNÉM 
VYSTOUPENÍ A SVODECH  

CANISTERAPEUTICKÝCH PS Ů  

SIRIUS TŘEBÍČ 

Čl.1 

Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení 
 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení a svodech  canisterapeutických psů byl 
zpracován a je určen pro členy Občanského sdružení  Sirius Třebčí se sídlem v Třebíči, 
Palackého 42 

Předseda sdružení: Iva Sieberová  

 

(2) Uvedený žadatel - Občanské sdružení Sirius Třebíč, jako sdružení chovatelů 
canisterapeutických psů v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí 
pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení a svodech  
canisterapeutických psů Sirius Třebíč.“ (dále jen ,,Řád“). 

 

– Zkušební řád Canisterapeutické zkoušky – Sirius Třebíč.“  

 

Čl. 2 

Účel a cíle Řádu 
 

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla pro ochranu psů a péči 
o jejich pohodu při 

 a) svodu  za účelem provádění zkoušek, případně přehlídek a hodnocení 
canisterapeutických psů   

 b) veřeřejném vystoupení – použití psů v kontaktu s klientem 

 

(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. 
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(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 psů). 

 

Čl. 3 

Pořadatel veřejného vystoupení 
 

(1) Předseda sdružení Sirius Třebíč pro pořádání svodů vydá organizační pokyny a stanoví 
odpovědnou osobu, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých 
veřejných vystoupení za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata 
(dále jen ,,pořadatel“). 

 

(2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení 
Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení. Součástí 
žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek 
a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním 
veřejného vystoupení místně příslušné obci. 

 

(3) Pořadatelem při veřejném vystoupení zvířat může být jen osoba s takovými teoretickými 
a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna 

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, 

b) zjistit změny v chování zvířat, 

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, 

d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení. 

 

4) Osobou odpovědnou za ochranu a péči o pohodu psa při jeho veřejném vystoupení – 
kontaktu s klientem je podle tohoto Řádu fyzická osoba, která drží nebo chová 
canisterapeutikého psa a provádí s ním činnost v kontaktu s klientem a která s ním splnila 
podmínky zkoušek uvedené tímto Řádem - proškolený psovod (dále jen „cvičitel psa“). 

 

Čl. 4 

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní 
 

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druhy zvířat při veřejném vystoupení: 

Maximální počet jedinců na svodu nesmí přesáhnout 50 

Zkoušek se účastní psi obou pohlaví všech plemen a to s průkazem původu i bez něj. 
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(2) K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Ze zkoušek se 
vylučují háravé feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny. 

 

(3) Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při 
veřejném vystoupení, je veden pořadatelem a ten jej předloží na požádání orgánům veterinární 
správy. Po ukončení svodu tento dokument sdružení zakládá minimálně na dobu 3 let. 

 

(4) Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit psi 

a) kteří neprošli veterinární přejímkou  

b) kteří nebyli řádně přihlášeni 

c) psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst.1 písm.g), zejména psi 
s kupírovanýma ušima, 

d) psi agresivní  

 

Čl. 5 

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou 
činností prováděných se zvířaty 

 

I.  SVOD PRO  VÝKON CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY   
 
(1) Zkoušením vycvičenosti canisterapeutických psů se zjišťuje jejich připravenost pro 
praktický výkon. Canisterapeutické zkoušky kvalifikují psa pro výkon canisterapie pouze 
v týmu se  cvičitelem, se kterým složil zkoušky.  
 
(2) Na zkouškách mohou pod dohledem dospělých osob předvádět canisterapeutické psy 
i nezletilí cvičitelé starší 15 let.  
 
(3) Řád zkoušek canisterapeutických psů sjednocuje a zpřesňuje systém posuzování jejich 
vycvičenosti a konkrétně specifikuje jednotlivé chyby a bodové ztráty u stanovených 
disciplín. 
 
(4) U disciplín poslušnosti je kladen důraz především na cviky týkající se základní 
ovladatelnosti canisterapeutického psa, cviky související s překonáváním překážek 
a s obratností canisterapeutického psa a cviky související s působením rušivých vlivů 
okolního prostředí canisterapeutického psa vycházející z praktických zkušeností.  

 

II. ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH 
 
Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi a feny po dosažení věku 6 měsíců. Požadovaný věk 
musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek. 
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III. ZNÁMKOVÁNÍ A VÝSLEDNÁ KLASIFIKACE 
 
Pro posuzování jednotlivých předmětů se používá 5 stupňová škála. Sečtením bodů ze všech 
disciplín dostaneme celkový počet bodů za každou zkoušku. 
Minimální hranice, která je potřeba ke složení zkoušky, je 70 procent.   

 

IV. DISCIPLÍNY ZKOUŠEK 

1. Zkoušky 

ZŠ - zkouška štěňat 

ZZ – základní zkouška   

VZ - všestranná zkouška. 

 
 

Zkouška štěňat 
Ovladatelnost psa na vodítku 
Reakce na slabší hluk a pachy 
Dotyky cizí osoby po celém těle psa (přítomnost psovoda)  
Sedni u nohy psovoda 
Aport – předmět si určí psovod 
Podávání pamlsků z dlaně i špetky 
Pohyb CT týmů kolem sebe –psi na vodítku nebo  volně 
Přivolání 
 
 
 
 

Kriteria pro hodnocení 
 
Tato zkouška je pro štěňata do věku 1 rok.  
1) Ovladatelnost psa na vodítku 

• Pes na vodítku jde vedle nohy přímým směrem s oblouky vlevo i vpravo. Mírné 
nepřesnosti nejsou hodnoceny ztrátou. Větší se hodnotí jako drobná chyba. Stálý tah 
a cukání vodítkem je hrubá chyba až anulování cviku.  

2) Reakce na slabší hluk a pachy  

• Pes je na vodítku u psovoda. Přichází cizí osoba, která má u sebe látku mírně 
napuštěnou desinfekcí. Promluví s psovodem a zároveň dává psovi pamlsek z dlaně 
i špetky prstů. Pes nemusí pamlsky brát, ale nesmí po pamlsku zuřivě chňapat. Poté je 
asi z dvaceti metrů pohozená plastiková láhev s kamínky jako nárazový hluk. Tímto 
jsou spojeny tři cviky, ale hodnotí se každý zvlášť (2,3 a 6). Psovod odejde od 
pomocníka (který se psa dotýkal a dával mu pamlsky) pět kroků a psa si přivolá. Může 
ukázat pamlsek nebo jiný motivační prvek pro přivolání. 

3) Dotyky cizí osoby po celém těle psa (přítomnost psovoda) 
• Cizí osoba přichází k psovodovi se psem a dotýká se psa po celém těle.  
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4) Sedni u nohy psovoda 
• Pes na vodítku jde s psovodem. Po zastavení se pes posadí u nohy psovoda. Povel je 

povolen i mírné zatlačení na záď psa. 

5) Aport – předmět si určí psovod 
• Psa může vydráždit (máváním předmětu kolem psíka a při odhození může psík hned 

vyběhnout). Předmět musí však psovodovi donést i za použití povelů. 

6) Podávání pamlsků z dlaně i špetky 
• Neznámá osoba dává psovi pamlsek z dlaně i špetky prstů. Pes nemusí pamlsky brát, 

ale nesmí po pamlsku zuřivě chňapat. 

7) Pohyb CT týmů kolem sebe –psi na vodítku nebo volně 
• Psi na vodítku se při chůzi potkávají s ostatními dvojicemi. Nesmí docházet 

k agresivnímu chování mezi psy. Nezvládnutá agresivita vylučuje. 

8) Přivolání 
• Pes zůstává u pomocníka a psovod poodejde na 5 kroků a psa přivolá. Může použít 

motivační prvky pro přivolání. 
 
 
ZZ – základní zkouška  

Ovladatelnost psa na vodítku  
Reakce psa na hluk a pachy 
Objímání psa a mírné tahání za uši, nohy, ocas… 
Sedni, lehni na vodítku u nohy psovoda 
Aport – předmět psovoda  
Podávání pamlsků z dlaně a špetky z prstů 
Chůze CT dvojic mezi sebou, psi na vodítku 
Chůze psa vedle inv. vozíku  
Vzrušivost psa, ukončení a přivolání 
Podlézání velkého a překračování malého psa 
Kontakt s osobami s fr. holemi a na invalidním vozíku 
 

 
 
 

Kriteria pro hodnocení 
 
1) Ovladatelnost psa na vodítku  

• Pes jde u levé nohy psovoda, nesmí předbíhat, vybočovat a zaostávat. Malé změny lze 
tolerovat. Povely: při vykročení, změně rytmu chůze a obratech za pochodu "K noze". 
Pro zastavení "Sedni". 

2) Reakce na hluk a pachy 
• Psovod se psem na vodítku prochází prostorem kde jsou silně pachové předměty 

(látky - hadry napuštěné desinfekci, parfémem, apod.). Pes nesmí reagovat na tyto 
látky agresivně ani bázlivě. Při chůzi ze vzdálenosti 5m upustí pomocník plechový tác 
nebo způsobí jiný odpovídající hluk. Čím slabší tím blíže ke psu. Pes nesmí reagovat 
na hluk agresivně ani bázlivě. 
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3) Objímání psa a mírné tahání za uši, nohy, ocas… 
• Cizí osoba přijde k psovi, obejme ho kolem krku, poté psa mírně tahá za různé části 

těla. Hodnotí se chování psa. Agresivita vylučuje. Při tahání se může pes otočit, 
ucuknout apod., ale nesmí být agresivní. 

4) Sedni, lehni na vodítku u nohy psovoda 
• Pes je na vodítku u levé nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu k vykonání 

polohy. Pes na tento povel provede změnu. Opakování povelu je chybou. Donucení 
psa k provedení polohy je hodnota za polohu anulovaná. 

5) Aport – předmět psovoda 
• Psovod použije předmět, který má pes rád. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí 

předmět do vzdálenosti alespoň 5 ti metrů. Vyšle psa pro aport. Pes vyběhne, uchopí, 
přinese a předá. Drobnou chybou je vyběhnutí psa před povelem, překusování 
předmětu, pomalý návrat, nepředání, více povelů. Hrubá chyba je nepřinesení 
předmětu k psovodovi alespoň na vzdálenost 2 kroků. Nesplnění je nevyběhnutí, 
nezájem, neuchopení předmětu. 

6) Podávání pamlsků z dlaně a špetky z prstů 
• Pes musí brát pamlsek bez ohrožení podávajícího. Případně nemusí mít o pamlsek 

zájem. Rozhodčí může u psů se slabým pokrmovým reflexem použít podání hračky. 
Agresivita psa vylučuje ze zkoušky. Obava psa je hodnocená jako hrubá chyba. 

7) Chůze CT dvojic mezi sebou 
• Psi jsou na vodítku, CT dvojice se postaví do řady s odstupem, aby pohodlně mohla 

kolem projít další dvojice a bylo zabráněno event. napadení psů. Jedna dvojice se 
proplétá stojící řadou a postaví se na konec řady. Pokračuje další dvojice. Pokud 
některý pes se projeví částečnou, ale ovladatelnou nesnášenlivosti je z dalšího 
posouzení odvolán, ale není ze zkoušky vyloučen. Je dále přezkušován pro práci 
jednotlivce se zaměřením na přístup k lidem. Nesmí pracovat tam, kde se pohybují 
další zvířata.  

8) Chůze psa vedle inv. vozíku 
• Pes jde na vodítku u nohy psovoda a na druhé straně má invalidní vozík. Nesmí se 

plést pod kola inv. vozíku nebo omezovat pohyb vozíku.  

9) Vzrušivost psa, ukončení a přivolání  
• Psa psovod nebo pomocník rozdovádí (například hračkou). Na povel rozhodčího 

psovod psa uklidní a přivolá povelem. Povel k uklidnění psa je na psovodovi. K 
opakování povelů se přihlíží v hodnocení. 

10) Podlézání velkého a překračování malého psa 
• U psů jsou psovodi a můžou psa uklidňovat. K podlézání jsou psi s kohoutkovou 

mírou větší jak 50 cm. Hodnotí se klid a ochota psa. Agresivita znamená vyloučení 
psa. Neumožnění ze strany psa je nesplnění cviku. 

11) Kontakt s osobami s fr. holemi a na invalidním vozíku 
• Pes je na vodítku u psovoda a jdou k postiženému, který si psa pohladí. Agresivita při 

pošťuchování holí je vylučující. Uskakování a prudké pohyby jsou hrubá chyba.  
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VZ – všestranná zkouška  

Ovladatelnost psa bez vodítka  
Reakce psa na hluk a pachy 
Objímání psa a mírné tahání za uši, nohy, ocas… 
Sedni, lehni bez vodítka u nohy psovoda 
Aport – předmět cizí 
Podávání pamlsků z dlaně a špetky z prstů 
Chůze CT dvojic mezi sebou, psi na vodítku 
Chůze psa vedle inv. vozíku  
Vzrušivost psa, ukončení a přivolání 
Podlézání velkého a překračování malého psa 
Kontakt s osobami s fr. holemi a na invalidním vozíku 
Ovladatelnost psa na vodítku – vede cizí osoba 
Odložení psa na vzdálenost 5 m 
Položení psa na bok a položení hlavy cizí osoby na psa 
 

 
 
 
1) Ovladatelnost psa bez vodítka  

• Pes jde u levé nohy psovoda, nesmí předbíhat, vybočovat a zaostávat. Malé změny lze 
tolerovat. Povelyse mohou dát při vykročení, změně rytmu chůze a obratech za 
pochodu. 

2) Reakce na hluk a pachy 
• Psovod se psem na vodítku prochází prostorem kde jsou silně pachové předměty 

(látky - hadry napuštěné desinfekci, parfémem, apod.). Pes nesmí reagovat na tyto 
látky agresivně ani bázlivě. Při chůzi ze vzdálenosti 5m upustí pomocník plechový tác 
nebo způsobí jiný odpovídající hluk. Čím slabší tím blíže ke psu. Pes nesmí reagovat 
na hluk agresivně ani bázlivě. 

3) Objímání psa a mírné tahání za uši, nohy, ocas… 
• Cizí osoba přijde k psovi, obejme ho kolem krku, poté psa mírně tahá za různé části 

těla. Hodnotí se chování psa. Agresivita vylučuje. Při tahání se může pes otočit, 
ucuknout apod., ale nesmí být agresivní. 

4) Sedni, lehni bez vodítka u nohy psovoda 
• Pes je u levé nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu k vykonání polohy. Pes 

na tento povel provede změnu. Opakování povelu je chybou. Donucení psa k 
provedení polohy je hodnota za polohu anulovaná. 

5) Aport – předmět cizí 
• Psovod použije předmět, který určí rozhodčí. Rozhodčí odhodí předmět do vzdálenosti 

alespoň 5 metrů. Psovod vyšle na pokyn rozhodčího psa pro aport. Pes vyběhne, 
uchopí, přinese a předá psovodovi. Drobnou chybou je vyběhnutí psa před povelem, 
překusování předmětu, pomalý návrat, nepředání do ruky, více povelů. Hrubá chyba je 
nepřinesení předmětu k psovodovi alespoň na vzdálenost 1 kroku. Nesplnění je 
nevyběhnutí, nezájem, neuchopení předmětu či nepřinesení předmětu k psovodovi. 
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6) Podávání pamlsků z dlaně a špetky z prstů 
• Pes musí brát pamlsek bez ohrožení podávajícího. Případně nemusí mít o pamlsek 

zájem. Rozhodčí může u psů se slabým pokrmovým reflexem použít podání hračky. 
Agresivita psa vylučuje ze zkoušky. Obava psa je hodnocená jako hrubá chyba. 

7) Chůze CT dvojic mezi sebou 
• Psi jsou na vodítku, CT dvojice se postaví do řady s odstupem, aby pohodlně mohla 

kolem projít další dvojice a bylo zabráněno event. napadení psů. Jedna dvojice se 
proplétá stojící řadou a postaví se na konec řady. Pokračuje další dvojice. Pokud 
některý pes se projeví částečnou, ale ovladatelnou nesnášenlivosti je z dalšího 
posouzení odvolán a může složit pouze základní zkoušku.   

8) Chůze psa vedle inv. vozíku 
• Pes jde na vodítku u nohy psovoda a na druhé straně má invalidní vozík. Nesmí se 

plést pod kola inv. vozíku nebo omezovat pohyb vozíku.  

9) Vzrušivost psa, ukončení a přivolání  
• Psa psovod nebo pomocník rozdovádí ( například hračkou). Na povel rozhodčího 

psovod psa uklidní a přivolá povelem. Povel k uklidnění psa je na psovodovi. K 
opakování povelů se přihlíží v hodnocení. 

10) Podlézání velkého a překračování malého psa 
• U psů jsou psovodi a můžou psa uklidňovat. K podlézání jsou psi s kohoutkovou 

mírou větší jak 50 cm. Hodnotí se klid a ochota psa. Agresivita znamená vyloučení 
psa. Neumožnění ze strany psa je nesplnění cviku. 

11) Kontakt s osobami s fr. holemi a na invalidním vozíku 
• Pes je na vodítku u psovoda a jdou k postiženému, který si psa pohladí. Agresivita při 

pošťuchování holí je vylučující. Uskakování a prudké pohyby jsou  hrubá chyba.  

12) Ovladatelnost psa na vodítku – vede cizí osoba 
• Pes jde na vodítku u nohy cizí osoby, nesmí předbíhat, vybočovat a zaostávat. Malé 

změny lze tolerovat. Je možné, aby šel vedle psa z druhé strany psovod a usměrňuje 
povely psa – může ale obdržet pouze  3 body při korektním provedení úkolu 

13) Odložení psa na vzdálenost 5 m 
• Psovod odchází se psem u nohy bez vodítka, odloží psa ve vzdálenosti 5 m a vrátí se 

k rozhodčímu a dají se do hovoru. Na pokyn rozhodčího se psovod může vrátit k psovi 
a společně se psem se vrátí k rozhodčímu. Je na psovodovi, zdali odloží psa sedícího 
nebo ležícího.  

14) Položení psa na bok a položení hlavy cizí osoby na psa 
• Psovod položí na podložce vedle cizí osoby psa na bok. Osoba si psa hladí a položí si 

na něj hlavu nebo si k psovi přilehne. Psovod může psa usměrňovat, ale nesmí ho nutit 
násilím.  
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Čl. 6 

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění 
nebo jinou činnost se zvířaty 

 

(1) Zajištění psů proti úniku: 

- psi jsou po celou dobu zkoušek na vodítku, pouze některé disciplíny dle řádu 
vykonávají na volno 

- je zakázáno používat ostnaté, elektrické a stahovací obojky či řetízky bez 
mechanického omezení úplného zatažení smyčky  

- je zakázáno volné pobíhání psů ve všech prostorách, kde se zkoušky konají.  

 

(2) Při veškerých disciplínách je umožněno odměňování psa. 

 
(3) Vybavení pro chov, včetně vybavení pro veřejná vystoupení a svody canisterapeutických 
psů má zajišťovat prostředí a podmínky, které vyžadují biologické potřeby, fyziologické  
funkce a zdravotní stav canisterapeutických psů a zajišťují předcházení poškození jejich 
zdraví. Manipulace, ustájení a přeprava psů je prováděna tak, aby nedošlo k poškození zdraví 
zvířat nebo jim nebyla způsobena bolest a utrpení. Tyto podmínky musí být přiměřeně 
respektovány při výcviku a využití canisterapeutických psů. 
 
(4) V souvislosti s výcvikem a hodnocením výkonu canisterapeutických psů se nesmí 
používat podněty nebo bolest vyvolávající pomůcky, které by způsobily klinicky zjevné 
poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti 
nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů psů. Nejsou používány pomůcky 
a součástky u nichž by mohlo dojít k poškození zdraví, bolesti nebo snížení pohody 
canisterapeutického psa – ostnaté obojky, obojky stahovací bez mechanického omezení 
úplného zatažení smyčky nebo podobné obojky, pomůcky požívající elektrických impulsů 
apod. 
 
(5) Krmení canisterapeutických psů po dobu svodu je prováděno individuálně psovody podle 
návyku jednotlivých psů, minimálně však 1x denně. Předpokládaná spotřeba denní vody 
k napájení je od 3 do 10 l, podle hmotnosti, věkové kategorie, plemenné příslušnosti 
a způsobu využití. Napájení psů je zajištěno mimo ustájovací prostor (kotec) obvykle 
minimálně po 2 hodinách, v kotci má pes stálý přístup k vodě.  

 
(6) Péči o canisterapeutické psy zjišťují cvičitelé, kteří mají teoretické a praktické znalosti 
o canisterapeutických psech, tak aby byli schopni: 

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu canisterapeutických psů, 

b) zjistit změny v chování canisterapeutických psů, 

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody canisterapeutických 
psů, 

d) zabezpečit péči, provádět výcvik a využití canisterapeutických psů, 

e) u klientů je pes pod neustálým dozorem psovoda, který na něj dohlíží  
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Čl. 7 

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory 
k ustájení 

 

(1) Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení 
nebo svodu zajistí:  

- vhodné místo pro vykládání zvířat  

- dostatečný zdroj zdravotně nezávadné pitné vody 

- aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění, 

- zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly 
v klimatických podmínkách 

 

(2) Majitel psa je povinen: 

- své psy během zkoušek sledovat, v případě potřeby venčit a napájet v dostatečné 
míře tak, aby neutrpěla jejich pohoda. 

- zajistit dostatek vhodného krmiva pro své psy 

- starat se o  přísun vody k jednotlivým psům 

- zajistit dostatečný odpočinek při výkonu Canisterapie 

 
 
(3) Prostory, ve kterých se svod koná jsou předem vytipovány a zkontrolovány pořadatelem, 
aby byly vhodné ke zdárnému průběhu akce, aby při plnění jednotlivých disciplín 
canisterapeutických psů nedocházelo k jejich utrpení či nemohlo u nich dojít k poškození 
zdraví. Povrch, na kterém se akce provádí je přirozený zatravněný terén, jestliže se akce koná 
v budově je zde povrch zpravidla obvyklý v obývacích místnostech pro člověka.  
 
(4) Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt 
nebezpečných předmětů (kovové, skleněné apod.), případně zabezpečí opatření k předcházení 
poranění canisterapeutických psů, v krajním případě až odvolání akce v takto nebezpečném 
prostoru. 
  
(5) Pokud doba trvání akce přesahuje 1 den a nejsou k dispozici trvale vybudované prostory 
(kotce apod.) pro canisterapeutické psy, pořadatel zajistí pro psy, kteří přímo nevykonávají 
bezprostředně činnost v akci, 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 o ně, včetně podání potravy a napájení. Doporučuje se organizačně 
zabezpečit, aby cvičitel v uvedeném případě zajistil pro psa, o kterého pečuje vybavení pro 
podání potravy a napojení, případně podložku (pokrývku) pro „odložení“ psa. Pořadatel 
v uvedeném případě stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto prostoru, tak, aby 
se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení.  
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(6) Každý účastník akce disponuje zásobami krmiva (plnohodnotná granulovaná krmiva) pro 
svého canisterapeutického psa po celou dobu akce. Canisterapeutičtí psi se zásadně umísťují 
v kotci samostatně bez výstrojních součástek. Do prostoru ustájení canisterapeutických psů 
mají vstup pouze cvičitelé, veterinární lékaři, pořadatel akce, ostatní osoby pouze 
v doprovodu určených funkcionářů.  

 
(7) V  prostoru ustájení canisterapeutických psů při akci nebo při trvalém ustájení není 
dovoleno volné pobíhání psů nebo jiných zvířat a canisterapeutický pes musí být vždy pod 
kontrolou cvičitele, pro volný pohyb canisterapeutických psů je pořadatelem vyčleněn prostor 
mimo ustájení psů.  
    
(8)  Pořadatel v místě akce před zahájením a v průběhu akce zajistí:  
 

a) vhodné místo a vybavení pro vykládání canisterapeutických psů tak, aby nedošlo 
k poškození zdraví služebních psů nebo jim nebyla způsobena bolest a utrpení, 

b) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů ,  

c) vymezí vhodný prostor pro případné převádění a posuzování zvířat, s dostatečně 
velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými zvířaty byla 
bezpečná a nebylo nutné s nimi manipulovat způsobem vyvolávajícím utrpení 
(vzájemné útoky apod.), 

d) podle rozsahu akce odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské 
pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně akci zajišťovat 
a jejich vybavení potřebnými pracovními pomůckami odpovídajícími dané nebo 
očekávané situaci (figuranti apod.) a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti, 

e) kontrolu při využití prostor pro zvířata, jejich posuzování apod., aby byla udržována 
čistota, v případě uzavřených prostor zajištěno jejich větrání a objem vzduchu tak, aby 
odpovídaly věkové kategorii a plemeni zvířat, byly přiměřené počtu zvířat 
a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti) nebo 
vyvolávané návštěvníky, 

f) zabezpečení prostor pro zvířata před přístupem jiných zvířat (např. psů návštěvníků, 
toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat, 

g) zabezpečení  pomocné prostory a organizovat v nich parkování dopravních prostředků, 
přepravních přívěsů, pomocného vybavení a pod. tak, aby bylo minimalizováno riziko 
možného utrpení zvířat, které se zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu, 

h) zabezpečení prostorů pro návštěvníky nebo jiné osoby, které se veřejného vystoupení 
nebo svodu účastní a organizovat v nich činnost tak, aby nebyla ohrožena jejich 
bezpečnost a bylo minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, která se zúčastní 
veřejného vystoupení nebo svodu, 

i) podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí prvé pomoci zvířatům 
chovatelem a pro případ odborného zákroku zajistit její pohotovostní poskytnutí 
veterinárním lékařem,  

j) pokud se zvířata účastní svodů více než jeden den, nejméně jedenkrát denně prohlídku 
zvířat a technologických zařízení a odstranit v nejkratší možné době každé zjištěné 
závady tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat. K zajištění prohlídky zvířat 
v kterékoli době musí být připraveno stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní 
důsledné provedení prohlídky. U svodů trvajících jeden den a déle se doporučuje 
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zabezpečit noční službu, která je schopna zajistit péči o pohodu zvířata a jejich 
bezpečnost. 

Tyto podmínky platí jak při konání Canisterapeutických zkoušek, tak i při bězném výkonu 
Canisterapie v zařízeních. 

 

Čl. 8 

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 vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat 
při přepravě, a s předpisy ES. Přepravu psů na zkoušky si zajišťují majitelé sami na své 
vlastní náklady. 

 

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:  dostatečný prostor, odvětrávání, teplota 
nepřesahující +25oC. 

 

(3) Psy 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 psů a jejich pohody a splňovaly technické požadavky 
a měly stanovené vybavení. 

 

(4) Psi musí mít v dopravním prostředku dostatek prostoru k ulehnutí, prostor musí být 
větratelný, přeprava v kufru auta je zakázána. Přepravovaný canisterapeutický pes je umístěn 
samostatně ve vozidle na určeném místě, které je technicky konstruováno tak, že cvičitel má 
vždy o canisterapeutickém psu vizuální přehled. Tento prostor vozidla je vzhledem ke 
klimatickým podmínkám vytápěn, pravidelně odvětráván a je zde zachována stabilní teplota, 
která neohrožuje zdraví služebního psa (obvykle tepelné prostor odpovídají nárokům 
na přepravu člověka),  

a) při přepravě je zakázáno ponechat canisterapeutického psa ve vozidle na přímém 
slunci, pokud vozidlo nemá funkční klimatizaci. 

b) canisterapeutický pes musí být s ohledem na délku trasy pravidelně, maximálně 
vždy po 8 hodinách napájen a venčen. Během přepravy se nedoporučuje krmení psa. 
Maximální doba přepravy canisterapeutického psa je 24 hodin, pak musí následovat 
minimálně 2 hodinová přestávka.   

 

(5) 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. 

 

(6) Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. 
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Čl. 9 

Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu  
 

(1) Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně 
poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. 

 

(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární 
správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem. 

 

(3) Majitel psa je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné 
doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně 
předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor. 

 

Čl. 10 

Poučení osob o ochraně zvířat 
 

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat 
o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je 
se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu. 

 

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby: 

a) se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla 
drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění; 

b) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se 
zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se 
projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou; 

c) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně 
způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených 
osob; 

d) při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky 
k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem; 

e) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích 
doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že 
zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na 
sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům 
poraněným; 
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f) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných 
opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat 
před utrpením a vznikem nebezpečných situací; 

g) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat 
a tímto Řádem. 

 

3) Při využívání canisterapeutického psa u klientů je psovod odpovědný za dodržení zásad 
zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu. 

 

Čl. 11 

Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu 
 

 Pořadatel je oprávněn a povinen 

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání, 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 veřejného vystoupení; 

c) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek; 

d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete 
projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení 
zvířete;  

e) vyloučit účastníky při nesportovním chování, přestupcích proti propozicím a řádům, proti 
pravidlům ochrany zvířat včetně trestání a surového zacházení se psem či při přestupcích 
proti pravidlům dobrých mravů, 

f) jsou-li tyto podmínky porušeny při využívání psa u klientů při přímém výkonu 
canisterapie, je psovod také povinen psa odvézt. 

 

Čl. 12 

Platnost a účinnost Řádu 
 

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; 
změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být 
schváleny. 

 

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední 
komisí pro ochranu zvířat. 

 


