Asistenční psi z.s.
Společnost pro výcvik asistenčních psů a canisterapii

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ - ZKOUŠKÁCH TERAPEUTICKÝCH PSŮ
ORGANIZOVANÝCH ASISTENČNÍMI PSI z.s.

Čl. 1
Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení
1. Tento Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení je určen pro Asistenční psi z.s.,
Nad Klikovkou 1442/27, Praha 5 - Smíchov, IČ: 087 31 831.
2. Spolek Asistenční psi, 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 představenstvem, tento "Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení – při
zkouškách terapeutických psů organizovaných ,,Asistenčními psy z.s." (dále jen "Řád").

Čl. 2
Účel Řádu
1.

Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při
veřejném vystoupení dle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu, kde
se ověřuje, zda chování a povahové vlastnosti psa umožňují jeho využití pro rozvoj lidské
osobnosti v zařízeních sociální péče, zdravotnictví a školství, např. v integračních centrech,
rehabilitačních centrech, střediscích rané péče, speciálních i běžných školách, stacionářích,
domovech důchodců atd.

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 psů).
4. Zkoušením terapeutických psů se zjišťuje jejich připravenost pro praktický výkon terapie, tedy
pro kontakt s lidmi, zejména s lidmi se zdravotním postižením nebo sociálním
znevýhodněním.

Čl. 3
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní
1. Zkoušky terapeutických psů se smí zúčastnit psi i feny (dále jen psi) jakéhokoliv plemene,
s průkazem původu i bez něj.
2. Minimální věk zúčastněných psů je 18 měsíců. Horní věková hranice je stanovena zdravotním
stavem a kondicí psa.
3. Maximální počet posouzených zvířat během jedné zkoušky je 20 zvířat.
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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 v rozporu s tímto
ustanovením, zejména psi s kupírovanýma ušima.
5. Zkoušek terapeutických psů se nesmí zúčastnit feny ve druhé polovině březosti a kojící feny
do osmi týdnů po porodu. Háravé feny mohou zkoušku vykonat za předpokladu, že jejich
přítomnost nenaruší průběh zkoušky. Psovod je povinen 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 prohlídku provede veterinární lékař. Psi, kteří neprošli vstupní přejímkou se nesmí
akce zúčastnit. Pes musí mít platné očkování. Výjimku lze udělit v případě, že psa nelze
očkovat ze zdravotních důvodů. Pak je nutné mít potvrzení od veterinárního lékaře, že pes je
zdráv. Potvrzení nesmí být starší 10-ti dnů. V případě, že se v prostorech veřejného
vystoupení pohybují psi, kteří se přímo neúčastní terapeutických zkoušek (psi ve výcviku, psi
hostů či organizátorů apod.) i tito psi musejí mít odpovídající očkování.

Čl. 4
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností
prováděných se zvířaty
1. Přesný způsob manipulace se zvířaty, s popisem a charakteristikou činností prováděných se
zvířaty během veřejného vystoupení je uvedeno v popisu jednotlivých disciplin zkoušek.
Discipliny nemusí následovat v uvedeném pořadí.
2. Má-li psovod 2 psy, se kterými chce projít zkouškou, může se zúčastnit vždy s jedním psem
v každé části zkoušky. Takový psovod je povinen zajistit péči o druhého psa po dobu, kdy je
zkoušen.

Popis jednotlivých disciplin
POSLUŠNOST A OVLADATELNOST
1. Přivolání psa za ztížených podmínek – psovod uvolní psa v blízkosti osob v pohybu. Osoby
se snaží zapojit psa do hry a upoutat jeho pozornost. Po chvíli na pokyn rozhodčího psovod psa
přivolá.
Hodnotí se: Ochota a rychlost přivolání, vstřícnost ke hrajícím si osobám.
2. Ovladatelnost na vodítku na místě a za pohybu – na pokyn rozhodčího provádí psovod
obraty na místě i za pohybu, vlevo v bok, vpravo v bok, čelem vzad. Po zastavení pohybu a po
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provedení obratu pes usedá u nohy psovoda. Další cvikem, který navazuje je lehnutí
psa u nohy psovoda, následné sednutí psa a cvik vstaň.
Hodnotí se: Ochota a rychlost plnění povelů.
3. Ponechání psa na místě, odložení s rušivými vlivy – psovod na určeném místě odpoutá a
odloží psa, vzdálí se na 10 kroků od psa, provede čelem vzad a setrvá na místě v délce 2-5 min.
Během odložení kolem běhají figuranti s míčem, koloběžkou apod. Na pokyn rozhodčího se
psovod vrací ke psu.
Hodnotí se: Klid psa a jeho setrvání na místě.
4. Přivolání psa od zvěře – psovod dá psovi volno v blízkosti oploceného pozemku s kozami.
(Živou zvěř je možno použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejm. s ustanoveními § 4. Je nutné zabezpečit,
aby nedošlo k přímému kontaktu mezi zvěří a přezkušovaným psem, aby pomocné zvíře nebylo
vystaveno stresu a nebyla mu způsobena žádná újma. Je možné použít pouze zvíře v dospělém
věku, které je navyklé na přítomnost psů a zabezpečit pro ně pohodu, ochranu jejich zdraví a
bezpečnost. Nesmí být použito samic ve druhé polovině březosti a samic kojících.) Psovod po
chvíli, na pokyn rozhodčího, psa přivolá.
Hodnotí se: Ochota a rychlost přivolání.
5. Průchod skupinou osob – psovod s upoutaným psem na prověšeném vodítku prochází
skupinou osob, podle uvážení provede několik obratů vlevo a vpravo v bok tak, aby skupinou
prošel trasu zhruba tvaru číslice „8“, zastaví se před vedoucím zkoušek, podají si ruce a prohodí
pár slov.
Hodnotí se: Ochotné a klidné následování psovoda na vodítku za pohybu.
6. Krátkodobé uvázání psa a ponechání o samotě – psovod uváže psa na určeném místě a
ukryje se mimo jeho dohled. Figurant se zastaví u psa, roztáhne deštník, mluví na něj – nedotýká
se ho. Na pokyn rozhodčího se psovod vrátí ke psovi.
Hodnotí se: Chování psa.
7. Nárazové, nepříjemné nebo výrazné zvuky – psovod se psem na vodítku jde směrem
k rozhodčímu, zastaví se a dá se s ním do řeči. Rozhodčí upustí na zem plechovku naplněnou
materiálem, který rachotí.
Hodnotí se: Setrvání psa v klidu. Mírný úlek se nehodnotí jako chyba. Pes nesmí projevit bázlivé
nebo agresivní chování.
8. Aport – pes se zařadí k noze psovoda, psovod hodí libovolný předmět nejméně 2 m před sebe.
Na pokyn psovoda pes vyběhne a aport přinese.
Hodnotí se: Zájem o aport, ochota a rychlost podání aportu.

SPECIÁLNÍ CVIKY
1. Simulace veterinární prohlídky – figurant (figuranti) psa zvedne na vyvýšenou plochu (stůl),
podívá se psovi na zuby a do uší.
Hodnotí se: možnost manipulace psem cizí osobou.
2. Kontakt s cizími lidmi a psy – psovodi se svými psy vytvoří skupinku, podávají si ruce a
hlasitě hovoří. Rozhodčí obejde skupinu a postupně pohladí každého psa.
Hodnotí se: chování a reakce psa.
3. Manipulace a omezení pohybu – figurant odvede psa do vymezené místnosti, malého psa
zvedne, velkého pevně obejme kolem krku. Pes nesmí projevit známky zneklidnění, strachu nebo
agresivity.
Hodnotí se: chování a reakce psa.
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4. Podávání pamlsku cizí osobou – figurant nabídne psovi pamlsek – ze špetky, z roztažené
dlaně, z misky nebo sevřené dlaně. Psovod může usměrnit psa k opatrnosti
Hodnotí se: opatrnost při přijmutí pamlsku.
5. Chování psa vůči ležící osobě – psovod se psem přichází k ležící osobě. Ležící figurant může
psa hladit, sahat po celém těle psa i do tlamy, zatahat ho za chlupy. Manipulace se psem nesmí
být bolestivá.
Hodnotí se: navázání kontaktu s nemohoucí – ležící osobou.
6. Polohování – psovod napolohuje psa k ležící osobě. S ohledem na velikost psa vyzkouší
polohy podél těla, za hlavou a pod koleny. Pes by se měl nechat napolohovat psovodem a setrvat
v klidu. V klidové části příchozí figurant vyruší psa hlasitějším oslovením psovoda.
Hodnotí se: schopnost pomoci při fyzioterapii a schopnost setrvat při vyrušení v polohovací
poloze.
7. Klid psa při nárazových zvucích a rušivých vlivech – padající předměty – plechovka, klíče,
berle, křičící lidé, troubení apod. Pes má být klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti.
Mírné uleknutí a následné uklidnění se nehodnotí jako chyba. Nesplnění cviku je neadekvátní a
nezvladatelná reakce psa.
Hodnotí se: reakce na podnět.
8. Reakce na děti – psovod dovede psa mezi hrající si děti. Děti psa objímají, hladí, hází mu
plyšovou hračku, hlasitě mluví, vydávají skřeky, troubí na trumpetku apod.
Hodnotí se: klid a vstřícnost vůči dětem.
9. Kontakt s osobami a prostředím se silným pachem – pes se pohybuje v prostředí, kde je
silně cítit desinfekce nebo parfém.
Hodnotí se: chování psa.
10. Kontakt psa s tělesně postiženými – vozíčkář, osoba s berlemi, osoba s chodítkem,
nevidomý se slepeckou holí.
Hodnotí se: schopnost psa komunikovat s osobami, odkázanými na pomůcky, které nejsou pro
psa obvyklé.
11. Kontakt psa s mentálně nebo psychicky narušenou osobou – reakce psa na narušené
osoby nelze odhadnout ani nacvičit.
Hodnotí se: reakce psa.
V průběhu celé zkoušky se posuzuje a hodnotí kontakt psa s psovodem a ochota ke
spolupráci. Projevy strachu ze psovoda mohou vést k vyloučení ze zkoušky.

Čl. 5
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty
1. Pes je po celou dobu konání veřejného vystoupení v zařízení voděn psovodem na obojku a
vodítku nebo postroji. Pouze některé disciplíny se vykonávají na volno.
2. Veterinární prohlídku provádí veterinář ve zdravotnickém plášti.
3. Další pomůcky potřebné k veřejnému vystoupení:
a) simulované lůžko
b) deka a polštářky
c) invalidní vozík
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d) berle
e) stůl
f) nádoba s desinfekcí
g) bílý plášť
h) zvukové hračky, deštník, plechovky
i) misky na vodu, pamlsky
j) hadr na tlapky
4. Pomůcky a povinné vybavení účastníka veřejného vystoupení:
a) očkovací průkaz s aktuálními záznamy o očkování
b) průkaz původu psa
c) misky na vodu
d) přepravka, deka nebo pelíšek pro odpočinek psa
e) obojek (zákaz použití ostnatých a korekčních obojků; hladký řetízkový obojek, kožený a
látkový stahovací obojek nesmí být nastaven na stahování)
f) voda po dobu přepravy (na místě zajistí přístup k vodě pořadatel)
g) pevné vodítko (cca 2 m), postroj
h) sáčky na exkrementy
i) aporty a hračky
j) pamlsky
5. Nejsou používány pomůcky, s nimiž by mohlo dojít k poškození zdraví, bolesti nebo snížení
pohody terapeutického psa. Pro práci se psem se přednostně používají vlastní pomůcky a
hračky, na které je zvyklý.
6. V souvislosti s výcvikem a hodnocením výkonu terapeutických psů se nesmí používat podněty
nebo bolest vyvolávající pomůcky, které by způsobily zjevné poranění nebo negativní změny
v činnosti nervové soustavy. Při zkoušce je nápřah (berle, ruky, nohy) pouze náznak –
nedochází při nich k fyzickému kontaktu se psem. Míra hluku při testování reakce na zvukové
podněty je úměrná zvukům, se kterými se pes může setkat v běžném životě.
7. Psovod zajistí po celou dobu veřejného vystoupení pravidelné venčení s možností
vyměšování a pohybových aktivit (minimálně 4x denně).

Čl. 6
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení
1. Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejného vystoupení
zajistí:
a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat,
b) dostatečný zdroj pitné vody,
c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění,
d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických
podmínkách.
2. Veřejné vystoupení se koná v prostorách zařízení, kde je dobře udržovatelná podlaha, prostory
jsou snadno větratelné či vytápěné, dle ročního období. V dosahu jsou prostory pro odpočinek
a údržbu psů. Areál, kde se konají zkoušky, má dostatečné prostory k venčení a výběhu psů.
3. Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení koná, jsou předem kontrolovány pořadatelem, aby
nemohlo dojít k poškození zdraví u psů (výskyt nebezpečných předmětů – kovové, skleněné,
ostré předměty), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění terapeutických psů.
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4. V prostoru veřejného vystoupení není povoleno volné pobíhání psů nebo jiných
zvířat. Psovod musí mít stále svého psa pod kontrolou.
5. Pořadatel v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu zajistí:
a) prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů,
b) vymezí vhodné prostory pro výkon jednotlivých disciplín s dostatečně velkým
manipulačním prostorem tak, aby manipulace se zvířaty byla bezpečná a bezbolestná,
c) kontrolu při využití prostor pro zvířata, při udržování čistoty, v případě uzavřených prostor
jejich pravidelné větrání, aby se minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím,
d) zabezpečení prostor pro zvířata před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů),
e) podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci zvířatům psovodem a
pro případ odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem,
f) zabezpečení prostoru a organizuje v nich parkování dopravních prostředků tak, aby se
minimalizovalo riziko možného utrpení zvířat, které se zúčastní veřejného vystoupení.
6. Krmení terapeutických psů po dobu veřejného vystoupení je prováděno individuálně psovody
podle návyku jednotlivých psů. V případě jednodenního i vícedenního veřejného vystoupení
psovod zajistí dostatek kvalitního krmení (minimálně 1x denně) a tekutin pro psa (přístup 24
hodin denně), vhodný prostor k nerušenému odpočinku (pelíšek, deka, přepravka). V případě
vícedenních akcí jsou psi umístěni na pokojích či chatkách se svými majiteli.

Čl. 7
Přeprava zvířat na veřejné vystoupení
1. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 3 vyhlášky č. 4/2009 Sb., o ochraně
zvířat při přepravě. Psi jsou na veřejné vystoupení přepravováni většinou osobním vozem, a to
majitelem, respektive psovodem. Možná je i přeprava hromadnou dopravou. Psy lze
přepravovat jedině tehdy, pokud jejich tělesný stav plánovanou přepravu dovoluje. To
znamená, že za účelem veřejného vystoupení, je zakázáno přepravovat psy nemocné nebo
zraněné.
2. Zejména je nutno dodržovat následující zásady:
a) chovatel musí zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající
přirozenou polohu,
b) větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly podmínkám
přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných zvířat,
c) podání vody a potravy (je-li to nezbytné) během přepravy,
d) přizpůsobení jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.
3. 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, splňovaly technické požadavky
a měly stanovené vybavení.
4. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat
s otevřeným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě
ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
5. Během nakládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.
6. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorech aut bez dostatečného přístupu světla.
Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka.
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7. Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka, je
povoleno pouze
výjimečně a krátkodobě, např. při tankování pohonných hmot, při komunikaci
v recepci ubytovacího zařízení apod. 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). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku
může být považováno za týrání.

Čl. 8
Veterinární péče a zabezpečení první pomoci
1. Všechna zvířata budou podrobena vstupní veterinární prohlídce před započetím zkoušek.
Psovod se musí prokázat platným očkovacím průkazem.
2. Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat pomůcky pro první pomoc a zajistí
odbornou službu veterinárním lékařem na telefonu s tím, že v případě potřeby bude pohotově
k dispozici.

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 následujícím způsobem:
1. Zveřejní tento Řád prostřednictvím internetu nebo ho na žádost účastníka zašle e-mailem nebo
poštou.
2. Ústně na místě poučí osoby, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat.

Čl. 10
Důvody k zastavení veřejného vystoupení
Pořadatel je oprávněn a povinen:
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání, vyžadovat od jednotlivých osob 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 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 za neetické chování ke psu a projevy agresivity vůči psům,
f) zastavit konání veřejného vystoupení při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení,
vybavení atd.) pro veřejné vystoupení, které vyvolaly nebo mohou vyvolat utrpení zvířat.
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V Praze dne 5.12.2019
Za Asistenční psi z.s. zpracovatelé zkušebního řádu

Irena Soukupová
předsedkyně správní rady
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místopředseda správní rady
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