Airedale Terrier Klub Praha
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU
Klub chovatelů a přátel Airedale Terriera – Airedale Terrier Klub Praha

( zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze
dne 13.dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

1. Úvodní ustanovení
Pořadatel : Klub chovatelů a přátel Airedale Terriera – Airedale Terrier Klub Praha ( dále jen
ATK ), se sídlem Do Čtvrti 1036 / 21, 143 00 Praha 12, Česká republika.
1.1 Tento řád se týká všech kynologických akcí, jejichž pořadatelem je ATK. Takovéto akce
mohou být konány s účastí nekynologické veřejnosti a jako takové mohou být i veřejně
propagovány.
1.2 Výstav, bonitací, svodů a přehlídek chovných jedinců se smí účastnit výhradně psi plemene
Airedale Terrier ( dále jen AT) s průkazem původu, řádně označení tetováním nebo čipem.
1.3 Tyto kynologické akce se dělí následovně na :
- výstavy klubové a speciální
- bonitace, svody mladých a přehlídky chovných jedinců
1.4 Při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat ATK postupuje výhradně podle tohoto
řádu tak, aby při přípravě a v průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodů zvířat
odpovídal za dodržování a kontrolu řádu ochrany zvířat a zabezpečil ochranu a péči o zvířata.
1.5 Výbor pořádající komory ATK stanoví osobu(y) odpovídající za řádný průběh akce a ochranu
zvířat a jejich pohody. Toto ustanovení musí být uvedeno v zápisu z jednání výboru.
Stanovená osoba, odpovědná za řádný průběh akce může být pouze osoba s takovými
teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna :
- rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat
- zjistit změny v chování zvířat
- určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat
- organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo
svodu
1.6 ATK požádá:
- o povolení ke konání akce příslušný městský ( obvodní, obecní) úřad
- o určení veterinárních podmínek pro konanou akci příslušnou veterinární správu.
- současně těmto orgánům oznámí druh konané akce, termín a odpovědné osoby.
2. Všeobecná ustanovení :
2.1 Plemeno : Airedale Terrier
2.2 Věkové kategorie pro účast na kynologických akcích :
- výstavy :
dorost :
6 až 15 měsíců
třída mladých : 15 až 24 měsíců
mezitřída :
18 až 24 měsíců
tř. otevřená, vítězů, pracovní : od 15 měsíců
veteráni :
od 7 let
- svod mladých :
od 9 měsíců
- bonitace :
od 18 měsíců do max. 8 let
- svod chovných jedinců :
od 4 let
2.3 Manipulace se psy :
Po celou dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu odpovídá majitel za pohyb svého AT
v areálu, to znamená jeho držení na vodítku a za jeho zabezpečení proti úniku.
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2.3.1 Charakteristika činností prováděných se psy:
Základem pro posouzení psa u všech typů akcí definovaných v bodě 1.3 tohoto řádu je jeho
předvedení majitelem v pohybu (chůze, klus) a ve stoji.
U psa je prováděna rozhodčím kontrola chrupu, u samců kontrola varlat a následné posouzení
exteriéru. V případě bonitace je součástí posouzení psa i jeho měření.
Po celou dobu posuzování je pes veden majitelem volně na vodítku, nesmí být použit
stahovací obojek.
2.4 Zařízení, vybavení, pomůcky :
K vymezení kruhu jsou použity zásadně pásky z takového materiálu, který nepůsobí negativně
na zdraví předváděných psů a nemohou vést k jejich poranění. K měření psů se používá
kovové výsuvné měřidlo bez ostrých hran.
2.4.1 Vybavení a výstroj psů :
Psovi nesmí být nasazen stahovací obojek bez mechanického omezení úplného zatažení
smyčky, obojek opatřený ostny či elektrickými výboji, což by mohlo mít za následek poškození
jeho zdraví. Povoleným vybavením je náhubek, jehož použití je však nepřípustné při
posuzování psa v kruhu.
2.5 Prostory :
Povinností oiřadatele je zabezpečit pohodu a ochranu zvířat v prostorách, ve kterých se
veřejné vystoupení nebo svod koná. Nejvhodnějším místem pro umístění výstavního kruhu je
přirozený zatravněný terén, vhodnou variantou je též písčitý, betonový nebo asfaltový povrch,
který však nesmí být v důsledku povětrnostních podmínek kluzký. V případě umístění
výstavního kruhu v krytých halách nesmí být povrch kluzký, materiál využitý k povrchové
úpravě nesmí obsahovat příměsi drobných materiálů s ostrými hranami.
2.6 Přeprava :
Za ochranu AT při přepravě do místa konání veřejného vystoupení nebo svodu pořádaného
ATK a zpět plně odpovídá majitel, přičemž musí zajistit především:
- dostatek prostoru k tomu, aby psi mohli zaujmout odpovídající přirozenou polohu
- větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly
podmínkám přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných psů
- podání vody a potravy během přepravy
- přizpůsobení způsobu jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům a
naklánění.
2.6.1

AT lze přepravovat pouze tehdy, pokud jejich tělesný stav plánovanou přepravu dovoluje.
To znamená , že je zakázáno přepravovat za účelem veřejného vystoupení nebo svodu:
- nemocné nebo zraněné psy
- feny, nacházející se ve stadiu porodu nebo feny které porodily před méně než 48
hodinami anebo feny, které pravděpodobně během přepravy porodí.
- štěňata, která dosud nebyla odstavena od matky, pokud nejsou přepravována
společně s matkou.

2.6.2

AT smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který jim nezpůsobí utrpení a
poškození jejich zdraví.

2.6.3

AT, který během přepravy onemocněl, nebo byl zraněn, poskytne majitel první pomoc
nebo její poskytnutí zajistí. Vyžaduje li to jeho zdravotní stav, zajistí majitel jeho řádné
veterinární ošetření.

2.7 Pořadatel, stanovený výborem pořádající komory ATK:

2

Airedale Terrier Klub Praha
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU
Klub chovatelů a přátel Airedale Terriera – Airedale Terrier Klub Praha

-
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seznámí předem všechny účastníky s tím, jaké doklady budou předkládat při vstupu
z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek
zabezpečí při vstupu na akci odborný veterinární dozor, případně vstupní prohlídku a řídí
se jejími pokyny.
zabezpečí pro případ zranění či onemocnění zúčastněných psů dohodu s dostupným
veterinárním zařízením, které by potřebné ošetření zabezpečilo.
vyloučí z účasti na akci (případně i v jejím průběhu) :
– psy zjevně útočné, napadající osoby či jiné psy, psy neovladatelné svými majiteli
– psy nemocné či zraněné, feny ve druhé polovině březosti a kojící feny do 50 dnů
po porodu
– účastníky (majitele, psovody) při nesportovním chování, přestupcích proti
propozicím, proti pravidlům ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení
se psem) či při přestupcích proti pravidlům dobrých mravů.
zajistí po celou dobu akce dostatek čerstvé vody pro napájení psů, jakož i místa
k jejich odpočinku (stín, ochrana před deštěm)
zajistí dostatek kvalifikovaných rozhodčích a pomocníků za účelem posuzování psů
(exteriéru či výkonu) na příslušné akci.
dbá, aby psi na akcích nosili obojky, nepůsobící jim bolest (zakázány jsou obojky s ostny)
a byli voděni na vodítku, pokud povaha akce (předvedení – přezkoušení) v jednotlivých
časových úsecích dle příslušných řádů toto nezakazuje.
přeruší, případně po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) i ukončí akci pro náhlé krajně
nepříznivé podmínky, které jsou újmou pro účastníky (psovody) i psy , (na př. silný déšť,
sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.)
nedopustí, aby v místě akce a v jeho nejbližším okolí bylo použito k úpravám psů
prostředků působících jim bolest. Zjištění takových případů má za následek vyloučení
(úplnou diskvalifikaci ) z akce.

2.7. Účastník se psem ( psovod) je povinen :
- po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem
- zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu trvání akce
- podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (na př.
povětrnostními vlivy)

3.

Poučení :
3.1 Každý člen ATK obdrží platnou a schválenou verzi Řádu ochrany zvířat při veřejném
vystoupení nebo svodu AT, jehož dodržování se tímto stává pro něj závazným. Ostatní
aktivní účastníci veřejných vystoupení nebo svodů pořádaných ATK, kteří nejsou členy ATK,
jsou povinni dle propozic dané kynologické akce se na místě seznámit s tímto řádem a řídit
se jeho dílčími ustanoveními. ATK jako pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování tohoto
řádu. V případě nedodržení některého z jeho ustanovení je oprávněn kohokoliv vyloučit
z účasti na akci.
3.2 Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ).
Změny tohoto řádu musí být projednány s ÚKOZ a být schváleny.
3.3 Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení ÚKOZ.

Tento řád byl schválen ÚKOZ dne 27.4.2006.. pod č.j. : 10290/2005-11020
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