
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM
VYSTOUPENÍ ..................................................

MEMORIÁL  JOSEFA  LUXE

Čl. 1
Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení

(1)   Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro KLUB
BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV, IČO 67673309 se sídlem: V soudce 62, 257 51
Bystřice CZ

(2)    Uvedený  klub  jako  garant  chovu  psů,  určených  pro  předvedení  na  veřejném
vystoupení v souladu  s ustanoveními  zákona  č.  246/1992 Sb.,  na  ochranu zvířat  proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komise
pro ochranu zvířat tento ,, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení Klubu bretaňských
ohařů Benešova – Memoriál Josefa Luxe“(dále jen ,,Řád“).

Čl. 2
Účel a cíle řádu

(1)   Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat
při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich
pohodu. Hlavním cílem zkoušky je ověření vrozených vlastností  ohařů (stavěcích psů),
což má především chovatelský význam.  Memoriál Josef Luxe vychází ze zkušebního řádu
při  zkoušky vloh  ohařů.  Jelikož  se  jedná  o  soutěž,  jsou  stanovená kriteria  hodnocení
celkově  přísnější  a  při  hodnocení  je  nutné  respektovat  specifické  vlastnosti  různých
plemen ohařů, jak je definuje pracovní standard toho kterého plemene. Nemá-li plemeno
svůj pracovní standard, má rozhodčí hodnotit psa podle všeobecných zvyklostí.

(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, a
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).
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Čl. 3
Pořadatel veřejného vystoupení

(1)    Odpovědnou  osobou,  která  jako  pořadatel  zodpovídá  při  přípravě  a  průběhu
jednotlivých veřejných vystoupení za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a
péče o zvířata,  je výborem klubu stanovený organizátor,  obvykle předseda klubu.(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..

Čl. 4
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

(1)   Řád se vztahuje na psy loveckých plemen skupiny VII podle nomenklatury FCI
(ohaři, stavěcí psi). Maximální počet startujících je stanoven v místě konání v návaznosti
na výměru honebních pozemků, které jsou k provádění akce k dispozici.

(2)   K veřejnému vystoupení lze používat jen psy zdravé a v dobré kondici. Březí feny ve
druhé polovině březosti a feny kojící jsou z vystoupení vyloučeny.

(3)    Aktuální  seznam  v soutěži  startujících  psů,  včetně  údaje  o  jejich  původu  a
identifikaci vede pořadatel a předloží jej na vyžádání orgánům ochrany zvířat.

Čl. 5
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se

zvířaty

Discipliny:

Vrozená chuť k práci
Po celý čas hledání se hodnotí ochota, s jakou se pes snaží vyhledat zvěř. Pes musí za

každé situace, i za obtížných povětrnostních podmínek a v obtížném terénu, vytrvale a s chutí
hledat zvěř. Z celkového chování psa musí být vidět, že pracuje s vrozenou chutí a radostí. 

Chyby: malý zájem o práci, nutné stálé povzbuzování;

Hledání
Časový limit: 20 minut

Pes má hledat ve stylu plemene, který je stanoven pracovním standardem. Nemá-li
plemeno svůj pracovní standard, je nutné práci hodnotit podle všeobecných zvyklostí. Pes má
hledat prostorně a vytrvale, rozsah a rychlost hledání závisí nejen na plemenném pracovním
standardu, ale  také na povětrnostních podmínkách a terénu. Pes má prohledávat přidělený
terén tak, aby nevynechal žádné místo, kde by se mohla ukrývat zvěř. Všichni psi by měli být
zkoušeni ve srovnatelných podmínkách. Pokud pes nepřijde během zkušební doby na zvěř
(pokud tato není prokazatelně v terénu přítomna), je jeho běh přerušen a je znovu vypuštěn
k hledání v novém terénu. Ani další kolo nesmí trvat déle než 20 minut.
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Chyby: hledání neodpovídá stylu plemene, malý zájem o prohledání terénu, hledání
příliš samostatné, aniž by pes spolupracoval s psovodem;

Vystavování
Každý soutěžící pes musí vystavit alespoň jeden kus zvěře, aby ve zkoušce obstál.

Navětří-li pes zvěř na větší vzdálenost, může postoupit a potom pevně vystavit, aby umožnil
vůdci dostat se ke zvěři. Navětří-li pes dýchánek nebo lože, měl by je jen naznačit. Vystavuje-
li však pes dýchánek nebo lože, nepovažuje se to za chybu. Toleruje se, nevystavuje-li pes
srstnatou zvěř. 

Chyby: opakované vystavování míst,  kde zvěř nebyla a není (balamucení), zapírání
přítomné zvěře, nedokončené vystavování. Nevystavuje-li pes pernatou zvěř, i když měl k tomu
příležitost, musí být z této discipliny hodnocen známkou 0;

Postupování 
Vystaví-li pes před vůdcem zvěř  na delší  vzdálenost,  může do její  blízkosti  volně

postupovat,  aniž ji vyrazí. Není chybou, dostane-li pes k postupování tichý povel. Ubíhá-li
před psem pernatá zvěř, musí pes postupovat tak, aby s ní byl ve stálém kontaktu. Pro ocenění
není rozhodující, zvedne-li pes zvěř, kterou vystavoval, na povel vůdce, či vyrazí-li ji vůdce
sám.

Chyby:  příliš  překotné  postupování,  které  má  za  následek  vyražení  zvěře,  nechuť
postupovat  ani  při  pobízení  vůdce.  Soustavné  vyrážení  zvěře  před  příchodem  vůdce  je
vylučující. 

Nos
Při posuzování kvality nosu je třeba si všímat, na jakou vzdálenost pes zvěř navětřil,

při  jaké  rychlosti,  jaké  jsou  momentální  povětrnostní  podmínky  (rychlost  větru,  vlhkost
vzduchu,  teplota  vzduchu,  typ půdy, hustota  a  výška porostu),  jak  dlouho  již  pes  hledá.
Jemnost  nosu se hodnotí  též v závislosti  na druhu zvěře, kterou pes vypracoval. O kvalitě
nosu svědčí i způsob, jakým jej pes během hledání užívá.

Chyby: pes navětří zvěř na krátkou vzdálenost, i když má vyhovující podmínky i vítr.
Pes přechází zvěř, která je v terénu prokazatelně přítomná. 

Klid před zvěří 
Vyletí-li před psem pernatá zvěř, musí pes klidně stát a vyčkat na povely vůdce. Skočí-

li pes za zvěří, potom však zůstane klidný, hodnotí se z této discipliny nejvýše známkou 3.
Uvidí-li pes srstnatou zvěř, má zůstat klidný. Aby vůdce utvrdil jeho klid, může mu dávat
tiché povely. Začne-li pes srstnatou zvěř pronásledovat, ale na rozkaz se ihned vrátí, nebo si
na rozkaz lehne,  může být hodnocen nejvýše známkou 3. Náhodné chycení  jednoho kusu
zvěře nevylučuje psa z   dalšího zkoušení. V tomto případě může být pes klasifikován z této
discipliny nejvýše známkou 1. Nedá-li se pes při opakovaném prohánění vzlétnuté pernaté či
ubíhající srstnaté odvolat, je vyloučen.
Chyby: vyrážení a zaskakování za letící zvěří, pronásledování  zvěře.

Chování po výstřelu
Při soutěži je vůdce povinen vystřelit na rozkaz rozhodčího v době, kdy pes neviděl

žádnou zvěř a rovněž tehdy, zvedne-li se před psem vystavovaná zvěř. Po výstřelu musí pes
zůstat klidný, nesmí se výstřelu bát ani bázlivě pobíhat. Bojí-li se výstřelu nebo se po výstřelu
vzdálí a nedá se přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího zkoušení. 
K prokázání chování po výstřelu může vůdce použít loveckou pušku nebo startovací pistoli
velké ráže. 
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Chyby: bázlivost nebo splašenost po výstřelu, zaskakování za zvěří, po výstřelu. Pes,
který zůstane po výstřelu u nohy vůdce a ani na jeho rozkaz nejde znovu hledat, musí být ze
zkoušek vyloučen.

Zájem o stopu zvěře
Jelikož sledování stopy zvěře při polní práci je u většiny plemen ohařů považováno

v jejich  pracovním standardu za  chybu, nebude  tato  schopnost  zkoušena  jako  samostatná
disciplina.  U  plemen,  u  nichž  je  vloha  pro  sledování  stopy  vyžadována  standardem  či
pracovním  standardem,  je  možné  tuto  vrozenou  vlohu  prověřit  a  ohodnotit  jako  součást
discipliny vrozená chuť k práci.

Vodění na řemeni
Pes má jít klidně při levé noze vůdce, nemá ho předbíhat ani za ním zaostávat. Při

spatření zvěře nebo při střelbě se nesmí na řemeni cukat. Disciplina se zkouší v průběhu celé
soutěže, a to i tehdy, když vůdce neví, že ho rozhodčí pozorují. 

Chyby: předbíhání, tahání, takové zaostávání, až je vodítko napnuté. 

Poslušnost
Poslušnost  a ovladatelnost jsou nezbytné pro použití  psa v lovecké praxi. Pes musí

vždy okamžitě a ochotně reagovat na povely vůdce. Vůdce by měl během předvádění používat
povely jen  v nezbytném případě  a  obezřetně.  Pes,  který z jakýchkoli  příčin  neuposlechne
svého vůdce a nedá se připoutat  na vodítko, je vyloučen. Rovněž tak pes, který se vzdálí
z vlivu vůdce na dobu delší jak 10 minut, je z dalšího posuzování vyloučen.

Chyby: časté opakování povelů, příliš hlučné povely, neochotné plnění povelů.

Čl. 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se

zvířaty

Pro manipulaci se zvířaty mají psovodi k dispozici VODÍTKA a OBOJKY, které
nesmí být stahovací. Při předvádění ani během soutěže, pokud není pes právě předváděn,
nesmí být pes trestán a při práci s ním nesmí být použity žádné donucovací prostředky.

Čl. 7
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení

Soutěž se koná v honitbách uznaných v souladu s platnou legislativou (zákon č.
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy). 

Čl. 8
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení

(1) Psi  jsou  přepravováni  k soutěži  individuálně,  jejich  přepravu  zajišťují  jejich
chovatelé (psovodi nebo majitelé) v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 193/2004
Sb., o ochraně zvířat při přepravě a souvisejících předpisů. 

(2) Pořadatel nenese za přepravu psů k soutěži žádnou odpovědnost.
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(3) Rovněž během soutěže ručí za každého psa jeho majitel (držitel, psovod).

Čl. 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu 

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

(2)   Dozor  na ochranu zvířat  jsou oprávněni  vykonávat  inspektoři orgánů veterinární
správy, kteří se majiteli nebo psovodovi prokáží služebním průkazem.

(3)    První  pomoc  a  veterinární  péče  je  u  akcí  s menším počtem zvířat  zabezpečena
uzavřením smlouvy s privátním veterinárním lékařem, s tím že v případě potřeby bude na
místě okamžitě k dispozici. 

Čl. 10
Poučení osob o ochraně zvířat

     Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní soutěže, o tom jak mají
manipulovat se zvířaty 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,
a jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.
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) aby nedošlo ze strany soutěžících (psovodů) k porušení zákona č. 246/1992 Sb. ve

znění pozdějších předpisů a tohoto řádu.
c) Aby každý náznak agresivního chování předváděného psa vůči osobám či jiným psům

byl důvodem k ukončení jeho účasti v soutěži.

Čl. 11
Důvody k zastavení veřejného vystoupení

        Pořadatel je oprávněn a povinen
a)   kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob
plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu,
b)   stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat,
byli vyřazeni z veřejného vystoupení,
c)   zastavit konání veřejného vystoupení: při nepředvedení psa k veterinární prohlídce,
kterou provede pořadatelem stanovený veterinární lékař.
d) vyloučit  psa  z veřejného vystoupení  v případě,  že  by se  u  něj  projevily příznaky

nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by u něho vedly k utrpení,
e) zastavit konání veřejného vystoupení při náhlém zhoršení klimatických podmínek.

Čl. 12
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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 na ochranu zvířat.

(3) Klub bretaňských ohařů Benešov souhlasí  s využitím poskytnutých informací pro
účely informačního systému Státní veterinární správy a orgánů ochrany zvířat.

Helena Dvořáková v.r.
předseda Klubu bretaňských ohařů

Této řád byl schválen rozhodnutím 
Ústřední komise na ochranu zvířat, samostatný odbor 11020 MzeČR
pod č.j. 4251/2005-11020
dne 19. 04.2005
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