
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT 

 PŘI ZKOUŠKÁCH CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ 

ORGANIZOVANÝCH   CANISTERAPEUTICKÝM SDRUŽENÍM JIŽNÍ 

MORAVA z.s. 

 

 

Čl.  1 

Název a sídlo organizace 

 

1.  Tento řád ochrany zvířat při zkouškách canisterapeutických psů byl 

zpracován a je určen pro členy   Canisterapeutického sdružení Jižní Morava z.s., 

se sídlem v Lipově 283, 69672 Lipov, a také pro zájemce z jiných organizací se 

zájmem složit canisterapeutické zkoušky organizované jmenovaným spolkem. 

 

Předseda spolku:  Milan Doktor 

 

2.  Uvedený žadatel –   Canisterapeutické sdružení Jižní Morava z.s. v souladu 

s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb. a jeho novelizacemi, na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení   

tento „ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH 

CANISTERAPEUTICKÝCH PSŮ ORGANIZOVANÝCH 

CANISTERAPEUTICKÝM SDRUŽENÍM JIŽNÍ MORAVA z.s., dále jen Řád. 

 

 

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 svodu: za účelem provádění canisterapeutických 

zkoušek, které mají prokázat povahu psa a jeho vhodnost pro práci v canisterapii 

                                                                                                                             

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 apod.). 

 

 



Čl.  3 

Pořadatel canisterapeutických zkoušek 

 

1.  Předseda Canisterapeutického sdružení Jižní Morava z.s. pro pořádání 

zkoušek canisterapeutických psů vydá organizační pokyny a stanoví 

odpovědnou osobu, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu 

zkoušek za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata 

(dále jen „pořadatel“). 

 

      

2.  Pořadatel předkládá ohlášení  konání zkoušek Krajské veterinární správě 

místně příslušné podle místa konaných zkoušek. Součástí ohlášení je prohlášení 

o platnosti tohoto Řádu.  souběžně je zasláno ohlášení o konání 

canisterapeutických zkoušek  místně příslušné obci. 

 

3.  Pořadatelem při zkouškách 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 zkoušek. 

 

4.  Osobou odpovědnou za ochranu a péči o pohodu psa při zkouškách je podle 

tohoto Řádu fyzická osoba, která se psem bude skládat tyto zkoušky. 

 

Čl.  4 

Druh zvířat, která se účastní canisterapeutických zkoušek 

 

1.  Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druhy zvířat při 

zkouškách. 

Minimální počet zvířat, kteří se zkoušek účastní je 5, maximální počet je 20. 

Zkoušek se účastní psi bez ohledu na velikost, plemeno, s průkazem původu i 

bez něj. Háravé feny a feny v druhé polovině březosti jsou ze zkoušek 

vyloučeny. 

 

2.  Ke zkouškám lze připustit jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Ta, která 

jsou řádně vakcinována, a to nejen zákonem danou vakcínou proti vzteklině, ale 

i dalšími vakcinami proti přenosným chorobám - hepatitida, psinka, parvoviroza 

= DPPi + L atd. a jsou také pravidelně odčervovaná (1x za 3 měsíce - stopnutí 

vývojového stádia endoparazitů) 

 

3.  Aktuální seznam zvířat, včetně údajů o počtu, původu a identifikaci psů 

účastnících se zkoušek, je veden pořadatelem, ten jej na požádání předloží 



orgánům veterinární správy. 

Po ukončení zkoušek se tento dokument archivuje po dobu 5 let. 

 

4.  Podle tohoto Řádu se zkoušek nezúčastní : 

a)  psi a feny mladší minimálně 12 měsíců u jedinců do 35 cm v kohoutku a psi 

a feny mladší 18 měsíců u jedinců nad 35 cm v kohoutku, hárající feny, březí 

feny ve druhé polovině březosti, kojící feny do 50 dnů po porodu 

b)  feny nebo psi bez stanovení horní věkové hranice, kteří jsou nemocní nebo 

podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo 

bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu 

c)  feny nebo psi agresivní vůči lidem i ostatním psům 

d)  feny nebo psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 

písm. g) zákona na ochranu zvířat proti týrání, zejména psi s kupírovanýma 

ušima 

e)  feny nebo psi pod vlivem zakázaných látek (doping) nebo, kterého účastník 

(majitel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek 

požadováno k jejich zjištění 

f)  feny nebo psi,  jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži 

 

 

 

 

Čl.  5 

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností 

prováděných se zvířaty 

 

I.  Účel složení canisterapeutických zkoušek 

 

1.  Jednotlivými canisterapeutickými zkouškami (disciplíny ZŘ) se zjišťují 

charakterové vlastnosti psů pro praktický výkon canisterapie. Canisterapeutické 

zkoušky kvalifikují psa pro výkon canisterapie pouze v týmu s psovodem, se 

kterým zkoušky složil. Jeden psovod se může zúčastnit zkoušek v jeden den 

s více psy bez časového odstupu. Jeden pes může absolvovat zkoušky se dvěma 

psovody v jeden den.  

2.  Zkoušek se může jako psovod zúčastnit pouze osoba starší 18 let, morálně 

bezúhonná, a fyzicky, psychicky a mentálně schopná aktivně vykonávat 

canisterapeutickou praxi a řešit situace, které tato praxe přináší. 

 

3.  Zkušební řád pro canisterapeutické psy přesně vymezuje, určuje a posuzuje 

charakterové vlastnosti psů. U disciplín poslušnosti je kladen důraz především 

na jednotlivé úkony týkající se základní ovladatelnosti canisterapeutického psa. 

 

4.  Zkoušky konkrétně specifikují jednotlivé chyby, za které se snižuje bodové 



ohodnocení jednotlivých disciplín. 

 

 

II.  Účast na zkouškách 

 

Zkoušek se mohou zúčastnit psi a feny různých ras,s průkazem původu i bez 

něj. Nejnižší věková hranice je minimálně 12 měsíců u malých psů (kohoutková 

výška do 35 cm), 18 měsíců u ostatních jedinců. Požadovaný věk musí feny i 

psi dosáhnout den před konáním zkoušek. 

 

III. Popis jednotlivých zkoušek 

 

Seznámení účastníků canisterapeutických zkoušek s ustanoveními zákona č. 

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a 

s vyhláškou 192/2004 Sb. o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo 

svodu. 

 

1.  Postoj psa k cizím lidem 

Majitelé psů mezi sebou hovoří, smějí se, podávají si ruce. Psi jsou volně nebo 

na vodítku. Rozhodčí postupně pohladí všechny psy. Psi si také musí nechat 

líbit náhlé sáhnutí na ocas (ohon), do slabin, na uši atd. 

Hodnotí se – chování psa, jeho dominance, nesnášenlivost, bázlivost – z toho 

možnost vyplývající agrese. Pes nesmí napadnout člověka nebo jiného psa.  

 

2.  Reakce na pach 

Rozhodčí přistupuje k jednotlivým psům v oblečení, které je cítit některým 

z dezinfekčních prostředků běžně používaných např. ve veterinárních, 

sociálních nebo zdravotnických zařízeních. 

Hodnotí se – reakce psa. 

Důvod : Návštěv se účastní i ošetřující personál, který je v pracovním oděvu. 

Pes si může pach dezinfekčního prostředku spojovat s nepříjemným zážitkem u 

veterináře. 

 

 

3.  Základní poslušnost psa 

Pes není na vodítku. Psovod dává postupně povely – přivolání, sedni, lehni, 

zůstaň. Odejde od odloženého psa asi na 10 m a přivolá psa k sobě. Při povelu 

může použít nacvičená gesta i zvukový signál. Opakování povelu je povoleno 

maximálně 2x. U jedinců, kteří jsou vedeni lovecky ("lovecký výcvik" – 

z odložení se nesmí pes vzdálit), se přivolání odzkouší jiným způsobem 

Hodnotí se - poslušnost a ochota poslechnout psovoda 

Důvod : Pes by měl zvládat povely základní poslušnosti. 

 



4. Zkouška dominance 

Majitel dá do misky psovi trochu žrádla nebo pár psích pamlsků. Po chvíli mu   

rozhodčí sáhne do misky a přidá či odejme pamlsek. 

Hodnotí se – dominance člověka. Pes musí úkon tolerovat, nesmí zavrčet, 

vycenit zuby nebo člověka napadnout.  

Důvod : Při dobrém vztahu psa a člověka nesmí být problém sáhnout do misky. 

 

5.  Vzrušivost psa 

Za společné asistence (nebo majitelem – dle rozhodnutí rozhodčího) je pes 

rozdováděný hrou, během, skákáním nebo hračkou. Na pokyn rozhodčího musí 

psovod hru ukončit a psa co nejrychleji zklidnit. Může použít hlasový nebo 

zvukový signál, nebo nacvičená gesta. Povel může opakovat maximálně 3x. 

Hodnotí se – doba potřebná ke zklidnění. 

Důvod : Psi se při hře mohou přestat kontrolovat. Psovod musí psa zklidnit a 

pes nesmí reagovat na další podněty ke hře bez povelu psovoda. 

 

6.  Zachování klidu 

a) ve skupině – pes prochází skupinou lidí. Všichni najednou ho začnou hladit, 

hlasitě se smát. Nečekaně někdo vykřikne, další upustí před psem berli, otevře 

se neočekávaně před psem deštník a někdo zvedne hůl, aby na něco ukázal. 

Důvod : Při návštěvách, kdy dochází ke spontánnímu vítání může dojít k pádu 

berle, klienti do sebe strkají, aby byli co nejdříve u psa. Pes musí tuto situaci 

vyhodnotit tak, že se nejedná o výpad proti němu nebo psovodovi.                    

b) u jednotlivce – rozhodčí si klekne a začne hledět psovi přímo do očí, zatahá 

ho za uši, sahá mu na čenich, ocas a tlapky, strká do něj prstem. 

Hodnotí se – u obou bodů reakce psa. Pes by měl zůstat klidný, může se však 

otočit, nesmí však z důvodu strachu utéci.  

Důvod : při návštěvách dochází často ke kontaktu „z očí do očí“, klient se může 

neopatrným pohybem zachytit za srst psa, dotknout se blízkosti oka spod.  

 

 

 

7.  Přímé setkání  

Rozhodčí nebo figurant se na invalidním vozíku přiblíží zezadu k pomale 

jdoucímu psovodovi se psem. Chvíli jdou společně, pes vedle vozíku. Po chvíli 

se zastaví, rozhodčí psa hladí, objímá a snaží se vyzvednout psa k sobě na klín. 

Malého psa může psovod na klín posadit sám. 

Také se odzkouší reakce jedince na chůzi vedle osoby s berlemi, francouzskými 

holemi nebo chodítkem. 

Hodnotí se – chůze psa u vozíku, dále pak chůze psa vedle osoby o berlích, 

francouzských holích, s chodítkem a ochota a vstřícnost k mazlení. Pes nesmí 

z klína seskočit sám. Psovod musí poznat, kdy chce pes činnost ukončit. 

Důvod : V běžném životě se pes málo kdy setkává s lidmi na invalidním vozíku 



nebo se málokdy setká s osobou o berlích nebo s francouzskými holemi, 

chodítkem a pod. 

 

 

8.  Podávání pamlsků 

Rozhodčí v podřepu napřed psa pohladí a potom mu nabídne pamlsek. Pes si ho 

může, ale také nemusí vzít. Záleží na psovodovi. 

Hodnotí se – klid a opatrnost při převzetí pamlsku 

Důvod : Nataženou ruku s pamlskem nesmí pes chápat jako projev útoku proti 

sobě samému nebo psovodovi a reagovat obranným způsobem. 

 

9. 

Reakce na rychlý pohyb a nečekaný hluk spojený s pádem 

Pes je veden na vodítku. Za psem zadupe asistent. Další asistent proběhne 

kolem psa, zkříží mu cestu, upadne a upustí tašku naplněnou rachotícím 

materiálem. 

Hodnotí se – reakce psa na člověka, nečekaný hluk a zvládnutí momentu 

překvapení. Pes se může leknout, nesmí však na člověka na zemi zavrčet, 

vycenit zuby nebo zaútočit  

Důvod : U psů, kteří nepřijdou do styku s výraznějším hlukem, navíc spojeným 

s pádem člověka, může dojít vlivem úleku k agresivní reakci. 

 

 

10. Nesení psa 

Jeden z asistentů - účastníků CT zkoušek zdvihne psa ze země nebo ze 

zvýšeného stanoviště a nese jej asi 5 m. Dle instrukcí rozhodčího případně 

předá psa další osobě, která úkon opakuje, potom ho předá psovodovi nebo ho 

postaví na zem. 

U velkých a obřích plemen je pes položen na plachtu a společně ho přenáší dva 

až čtyři lidé na určené místo vzdálené asi 10 m. 

Hodnotí se – klid psa při zvedání a přenášení. 

Důvod : Při poranění se musí pes nechat přenést i cizími osobami. Jde o pomoc 

psovodovi s poraněným zvířetem, aby bylo zajištěno co nejrychlejší odborné 

ošetření.  Jde také o situaci, kdy je psovod zraněn a o psa se musí postarat další 

osoby (bez přítomnosti psovoda) 

Při zkoušení této disciplíny je psovod vzdálen od místa, kde ke zkoušení - 

přenášení jedince dochází. Psovod na začátku disciplíny předá psa na vodítku 

rozhodčímu a odejde, nesmí nijak ovlivňovat a zasahovat. 

 

V průběhu celých zkoušek rozhodčí sleduje vztah mezi psem a psovodem. 

Všímá si intonace hlasu při práci se psem, zda psovod psa pochválí za dobře 

zvládnutou zkoušku, zda ho odmění pamlskem, zda pes poslouchá rád nebo ze 

strachu. Pozoruje také, zda pes nereaguje negativně na vztáhnutí ruky 



k pohlazení úhybným manévrem. Sleduje samozřejmě i chování psovoda. Jeho 

psychické zvládání zkoušek. Zda není psovod ve stresu, který by se negativně 

odrážel na psychice psa a na jeho výkonu. Kladně je hodnocen jen ten pes, který 

reaguje v jednotlivých zkouškách klidně, je poslušný a neprojeví agresivní 

reakci. V případě jakékoliv agrese psa jsou zkoušky ihned ukončeny a z dalších 

zkoušek je pes vyloučen.     

 

 

Čl.  6 

Zařízení, vybavení a pomůcky pro zkoušky a manipulaci se psy 

 

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 konání zkoušek 

 

2.  Vybavení 

Vybavení pro zkoušení psů pro výkon canisterapie má zajišťovat prostředí a 

podmínky, které vyžadují biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní 

stav psů a zajišťují předcházení poškození jejich zdraví. Manipulace, ustájení a 

přeprava psů musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození zdraví zvířat 

nebo jim nebyla způsobena bolest a utrpení. Tyto podmínky musí být plně 

respektovány po celou dobu zkoušek. 

 

3.  Pomůcky 

Při zkouškách 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. Nesmí být používány pomůcky 

u nichž by mohlo dojít k poškození zdraví, bolesti nebo snížení pohody psa. 

Při jednotlivých zkouškách jsou používány následující pomůcky : 

Zkouška č. 2 – jakýkoliv desinfekční prostředek používaný ve veterinárních, 

sociálních a zdravotnických zařízeních 

Zkouška č. 4 - miska pro psa 

Zkouška č. 5 – hračky pro psy  

Zkouška č. 6 – francouzské hole, deštník 

Zkouška č. 7 – mechanický invalidní vozík, francouzské hole, chodítko 

Zkouška č. 9 – taška s rachotícím materiálem např. PET lahve naplněné 

kamínky, staré pokličky z hrnců apod. 



Zkouška č. 10 – plachta nebo deka 

 

4.  Péče o psy 

Po celou dobu zkoušek je pro psy k dispozici neomezený zdroj nezávadné pitné 

vody. Krmení je možno provádět psovody individuálně podle návyku 

jednotlivých psů.  

 

 

Čl.  7 

Prostory, ve kterých se canisterapeutické zkoušky konají  

 

1.  Pořadatel v místě konání zkoušek před zahájením i v jejich průběhu zajistí: 

- vhodné místo pro vykládání zvířat 

- neomezený zdroj zdravotně nezávadné pitné vody 

- aby prostor pro zvířata a jeho vybavením minimalizoval jejich poranění 

- zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly 

v klimatických podmínkách 

 

2.  Psovod je povinen: 

- své psy během zkoušek sledovat, v případě potřeby venčit krmit a napájet 

v dostatečné míře 

tak, aby neutrpěla jejich pohoda 

- zajistit dostatek vhodného krmiva pro své psy 

- starat se o přísun vody k psům 

- zajistit dostatečný odpočinek při prováděné činnosti 

 

3.  Prostory, ve kterých se canisterapeutické zkoušky konají jsou předem 

vytipovány a zkontrolovány pořadatelem, aby byly vhodné ke zdárnému 

průběhu akce, aby při plnění jednotlivých zkoušek canisterapeutických psů 

nedocházelo k jejich utrpení či nemohlo u nich dojít k poškození zdraví. Povrch, 

na kterém se zkoušky provádí je přirozený zatravněný terén v případě konání 

zkoušek v exteriéru. Pokud se zkoušky konají v budově je zde povrch obvyklý a 

shodný s povrchy obývacích místností pro člověka, s povrchy v nemocnicích,  v 

zařízeních sociálních služeb 

Nevhodný je betonový, asfaltový nebo jiný pevný povrch. Pokud se zkoušky 

konají vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám v budově, je zde 

povrch obvyklý a shodný s povrchy obývacích místností pro člověka. 

 

4.  Pořadatel před zahájením zkoušek posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt 

nebezpečných předmětů (kovové, skleněné apod.) a zabezpečí jejich odstranění, 

aby nedošlo k poranění psů. V krajním případě odvolá konání zkoušek. 

 

5.  Doba konání canisterapeutických zkoušek je 1 den. V tomto dni zajistí 



pořadatel klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 m pro 1 psa), které je 

chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů pro odpočinek psa. 

Místo pro odpočinek psa musí být zastíněné nebo ve formě přístřešku nebo 

umístěné přímo v místnosti, kde je možné psa „odložit“. Odpočinkové místo se 

musí zabezpečit proti úniku. Součástí odpočinku je péče o psy, včetně podání 

potravy a napájení. Pořadatel organizačně zajistí, aby osoba odpovědná za péči 

o psa byla vybavena veškerými pomůckami pro podání potravy a napojení  

(misky) a odpočinek (deka nebo podložka). Pořadatel stanoví osobu, která bude 

sledovat chování psů v tomto prostoru tak, aby se předešlo jejich případnému 

poranění nebo jinému utrpení. 

 

6.  Pořadatel vymezí vhodný prostor pro konání zkoušek s dostatečně velkým 

manipulačním prostorem tak, aby manipulace se psy byla bezpečná a nebylo 

nutné s nimi manipulovat způsobem vyvolávajícím utrpení (vzájemné útoky 

apod.). 

7.  Po dobu konání canisterapeutických zkoušek není dovoleno volné pobíhání 

psů. 

 

8.  Pořadatel zajistí : 

a) aby do prostoru konání canisterapeutických zkoušek neměla přístup jiná 

zvířata (toulaví psi), nepovolané osoby a nezbytná opatření proti úniku zvířat. 

Do prostoru canisterapeutických zkoušek mají vstup pouze účastníci zkoušek – 

rozhodčí, dva asistenti, veterinární lékař, psovodi se psy a ostatní osoby pouze 

na základě souhlasu pořadatele. Pokud jsou  přítomny další osoby se svými psy, 

platí pro ně totožné veterinární předpisy jako pro účastníky zkoušek  

b) poučení a vybavení asistentů potřebnými pomůckami pro jednotlivé zkoušky 

c) kontrolu čistoty prostor, ve kterých budou canisterapeutické zkoušky 

probíhat. V případě uzavřených prostor musí větrání a objem vzduchu 

odpovídat věkové kategorii a plemeni zvířat, musí být velikostně přiměřené 

počtu zvířat, aby se minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím 

d) zabezpečení a organizaci pomocných prostor pro parkování dopravních 

prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo 

minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, které se zúčastní 

canisterapeutických zkoušek 

e) zabezpečení prostoru pro návštěvníky canisterapeutických zkoušek a 

organizovat v nich činnost tak, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a bylo 

minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, která se zkoušek účastní 

f) podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci zvířatům 

a pro případ odborného zákroku zajistit její pohotovostní poskytnutí 

veterinárním lékařem 

 

 



Čl.  8 

Přeprava zvířat na canisterapeutické zkoušky 

 

1.  Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou           

č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a jejích pozdějších novelizací.  

Přepravu psů na zkoušky si zajišťují psovodi sami. 

 

2.  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 pohodu, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.  

 

3.  Psi musí mít v dopravním prostředku dostatek prostoru, aby při přepravě 

mohli zaujmout přirozený postoj a byli zabezpečeni proti pohybu dopravního 

prostředku. Prostor musí být větratelný, přeprava v kufru auta je zakázána. Pes 

je ve vozidle umístěn samostatně na určeném místě, které je technicky 

konstruováno tak, že psovod má vždy o psu vizuální přehled. Musí být 

zabezpečen dle přepravního zákona o silničním provozu. Prostor vozidla musí 

být odvětráván a při zhoršených klimatických podmínkách vytápěn. Musí být 

zachována stabilní teplota, která nesmí přesáhnout  +25°C, 

aby neohrožovala zdraví psa. 

  

a) při přepravě je zakázáno ponechat psa ve vozidle na přímém slunci, pokud 

vozidlo nemá funkční klimatizaci 

b) pes musí být s ohledem a délku trasy pravidelně, maximálně po 4 hodinách 

napájen a venčen. Během přepravy se nedoporučuje krmení psa. Maximální 

doba přepravy psa je 24 hodin, pak musí následovat minimálně 2hodinová 

přestávka 

c) při přepravě hromadnými prostředky musí být pes vybaven vhodným 

náhubkem, který nebrání ochlazování se psa dýcháním  

(NESMÍ SE POUŽÍVAT FIXAČNÍ NÁHUBKY) 

 

5.  V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou psi přepravováni, se 

nesmí manipulovat s otevřeným ohněm, nesmí být současně přepravovány 

předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich 

zdraví, zejména dráždivé látky a hořlaviny. 

 

6.  Během nakládky a vykládky musí být se zvířaty zacházeno šetrně. 

 

7.  Osoby, které se psy manipulují, musí být poučeny, zejména v oblasti 

zacházení se zvířaty. Poučení je podepsáno v Protokolu o canisterapeutických 

zkouškách a uloženo u pořadatele. 



Čl. 9 

Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu 

 

1.  Pořadatel zabezpečí na canisterapeutických zkouškách veterinární péči o psy, 

včetně případného poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby 

veterinárním lékařem. Veterinární lékař je přítomen po celou dobu 

canisterapeutických zkoušek. 

 

2.  Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské 

veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem. 

 

3.  Psovod je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat 

potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu 

jejich činnosti, včetně předvedení psů na požádání na určené místo pracovníkem 

provádějícím dozor. 

 

 

Čl.  10 

Poučení osob o ochraně zvířat 

 

1.  Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní 

canisterapeutických zkoušek 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 psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a psi měli zabezpečenou pohodu, 

nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění 

 

b) nepovolané osoby neměly přístup do prostor vyhrazených pro zkoušky 

canisterapeutických psů 

c) osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psu 

vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke 

psům, kteří se projevují jako nebezpeční a při zacházení s nimi byly jištěny další 

osobou 

d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí 

odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet 

dalších poučených osob 

e)  osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost psům v situacích 

doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí 

skutečnost, že psi obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, 

z různých skupin, nejsou na sebe navyklí, nebo mohou projevit ochranné 



reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat psům poraněným 

f) osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě 

mimořádných opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa 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 s tímto Řádem 

 

 

Čl.  11 

Důvody k zastavení canisterapeutických zkoušek 

 

Pořadatel je oprávněn a povinen : 

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání canisterapeutických zkoušek, 

vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při 

zjištění závad je povinen sjednat nápravu 

b) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo 

ostatních psů, byli vyřazeni z canisterapeutických zkoušek 

c) zastavit konání canisterapeutických zkoušek při výrazném zhoršení 

klimatických podmínek 

d) vyloučit psa z canisterapeutických zkoušek v případě, že by se u tohoto psa 

projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly 

k utrpení psa 

e) vyloučit účastníky canisterapeutických zkoušek při neodpovídajícím chování, 

přestupcích proti propozicím a řádům, proti pravidlům ochrany zvířat, včetně 

trestání a surového zacházení se psem, či při přestupcích proti pravidlům 

slušného chování 

f) o porušení stanovených podmínek se musí učinit zápis, který je součástí 

Protokolu o canisterapeutických zkouškách. 

 

Čl.  12 

Platnost a účinnost Řádu 

 

1.  Tento Řád je platný po odsouhlasení členskou schůzí , a to           

 v uvedeném znění. 

2.  Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí 

Canisterapeutického sdružení Jižní Morava z.s. , konanou 4. února 2023  

 

 

 

 

 

………4. února 2023  ..……………………………………………..   


