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Čl. 1  

Identifikační údaje osoby pořádající veřejné vystoupení  

1. Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní byl zpracován a je určen pro Českou 

hiporehabilitační společnost (dále jen „ČHS “), Ústavní 91, 181 00 Praha 8, IČ 15054411. 

2. Žadatel uvedený v odstavci 1 jako organizátor veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po 

projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento „Řád ochrany zvířat při veřejném 

vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační 

společností“ (dále jen ,,Řád“). 

Čl. 2 

Účel řádu 

1. Účelem Řádu je jednotně metodicky informovat provozovatele hiporehabilitace s koňmi (dále jen 

provozovatelé) organizované v ČHS o současných požadavcích na ochranu zvířat a péči o jejich 

pohodu při veřejném vystoupení, tyto požadavky ujednotit tak, aby se jimi provozovatelé mohli 

řídit a zabezpečit požadovanou úroveň péče o zvířata.  

2. 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 zvířat), zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o 

změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. 

průkaz koně, stanovený způsob označení koní, atd.). 

3.  Podle tohoto Řádu nelze provádět zvláštní způsob výcviku koní pro přípravu a provedení triků 

v cirkuse, divadelním a varietním vystoupení, filmu, televizním programu nebo podobném 

veřejném vystoupení a pořádat veřejná vystoupení, jejichž podmínky přesahují možnosti koní 

zejména v náročnosti na výkon, použití pomůcek a postrojů ustanovených Řádem. 

 

Čl. 3 

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní a omezení pro koně ve vztahu k prováděné 

činnosti 

1. Řád se vztahuje na koně všech věkových kategorií, plemen a rázů včetně pony, kříženců a 

registrovaných koní bez původu (dále jen koně) využívaných členy ČHS v rámci veřejných 

vystoupení. 
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2. Veřejného vystoupení se podle tohoto Řádu může zúčastnit maximálně 30 koní. 

3. Veřejného vystoupení se podle tohoto Řádu mohou zúčastnit klinicky zdraví koně v dobré 

fyzické a psychické kondici, kteří v daném roce dosáhnou věku 5ti let s výjimkou výcvikových 

kurzů, kterých se mohou zúčastnit koně od 3 let. 

4. Pořadatel veřejného vystoupení má právo zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob 

nebo ostatních zvířat, vyřadit z veřejného vystoupení. 

5. Veřejného vystoupení se nesmí účastnit: 

• kůň, který je nemocný nebo podezřelý z onemocnění, které by ovlivnilo jeho výkon nebo 

mu působilo bolest, utrpení nebo poškození zdravotního stavu nebo mohlo ovlivnit zdraví 

klienta, 

• kůň, který je pod vlivem zakázaných látek (doping) nebo jehož chovatel odmítl podrobit 

vyšetření, jímž bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění, 

• kůň, který nebyl na veřejné vystoupení nebo svod připravován a jehož kondice neodpovídá 

předpokládané zátěži, zejména koně s projevy neharmonického pohybu nebo pohybového 

neklidu nebo s příznaky nervozity, agresivity a neovladatelnosti, 

• hřebec, 

• klisna v poslední třetině březosti, klisna se sajícím hříbětem; zařazení klisen 

problematických v období říje se v době říje nedoporučuje, 

• kůň, který je léčený – tento kůň se může účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a 

s jeho souhlasem, 

• kůň, který má poruchu zraku na obou očích nebo je slepý na jedno oko,  

• kůň, který byl podroben zákroku měnící vzhled (§ 4 odst. 1 písm. g zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů), zejména koně s kupírováním 

ocasu nebo ušních boltců, koně s úpravou inervace nebo šlach ocasu (např. „vysoké nesení 

ocasu“), 

• kůň, který byl podroben zákroku měnících výkon (např. neurektomie – přetětí nervu na 

končetině,  

• kůň s neošetřenými a poškozenými kopyty nebo kůň okovaný nedovoleným způsobem, 

zejména podkovy s použitím ozubů tvaru písmene „H“, 

• kůň se speciálními pomůckami (např. rozšiřovačem nozder, podvázáním jazyka apod.) 

• kůň s permanentně zavedenou tracheotomickou kanylou (tj. chirurgické otevření trachey 

přes kůži) 



 

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní  ČHS                                                                                             Stránka 3 z 15 
 

• kůň přepravený na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo 

za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.  

 

Čl. 4 

Způsob manipulace s koňmi, popis a charakteristika prováděných činností 

1. Koním, kteří se zúčastní veřejných vystoupení, musí být zajištěna péče o jejich pohodu ve vztahu 

k jejich věku, plemenné příslušnosti a prováděné činnosti. Za péči o koně odpovídá provozovatel. 

Po ukončení činnosti s koněm mu musí být vždy zajištěna péče, která odpovídá stupni výkonu a 

případné únavě po něm a to včetně provedeného očištění a ošetření srsti koně, kontroly a ošetření 

kopyt. Odstavení nebo ustájení neošetřeného, zejména zpoceného koně, bez uvedeného základního 

ošetření, je posuzováno jako nedostatečná péče vedoucí k utrpení. 

2. Každý kůň musí být na předvedení na veřejném vystoupení řádně vyčištěn s ošetřenými kopyty 

(podkováním nebo korekturou kopyt). 

3. ČHS podle tohoto Řádu organizuje v rámci své činnosti: 

A) specializační zkoušky koní pro získání licence ČHS (dále jen specializační zkoušky)  

Jedná se o:  

- posouzení exteriéru koně, 

- posouzení mechaniky pohybu a ovladatelnosti koně pod sedlem nebo na ruce,  

- posouzení specifických vlastností a získaných dovedností koně: 

- snášenlivost kontaktu po celém těle koně,  

- ovladatelnost při vodění, 

- přistupování k rampě a ochota stát u rampy při nakládání a sesedání klienta, 

- reakce na neobvyklé situace a pomůcky,  

- reakce na neadekvátní pohyb na hřbetě. 

 

Posouzení exteriéru koně 

Koně předvádění k posouzení exteriéru jsou vedeni vodičem „na ruce“ na uzdečce s jednoduchým 

stihlovým udidlem a otěžemi nebo na předváděcí lonži nebo na provazové ohlávce s vodítkem tak, 

aby byla zajištěna jejich ovladatelnost. Koně jsou předvádění v chodu krok a klus.  

Posouzení mechaniky pohybu a ovladatelnosti koně pod sedlem nebo na ruce 

K předvádění pod sedlem je povoleno sedlání a uzdění anglického nebo westernového typu, bičík 

do 75 cm, na žádost majitele může předseda komise povolit martingal, ostruhy a chrániče nebo 
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bandáže na končetinách, k předvádění pod sedlem nejsou povoleny vyvazovací otěže. Koně jsou 

předváděni v chodech krok, klus a cval. 

K předvádění ovladatelnosti na ruce je kůň veden tzv.„na ruce“ na uzdečce s jednoduchým 

stihlovým udidlem a otěžemi nebo na provazové ohlávce s vodítkem; koně absolvují trail (přechody 

kavalet, břeven na zemi, okolo barelů nebo kuželů), v němž jsou použity pomůcky vymezující 

prostor nebo dráhu koně. Koně jsou předvádění v chodu krok a klus.  

Posouzení mechaniky pohybu a ovladatelnosti koně se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 40m 

s rovným korektním povrchem. 

Posouzení specifických vlastností a získaných dovedností koně: 

Snášenlivost kontaktu po celém těle koně 

Během testu se testující dotýká stojícího koně po celém těle včetně slabin a končetin dlouhým 

bičem, měkkým hadrem a rukou.  

Ovladatelnost při vodění 

Kůň je veden vodičem na uzdečce s jednoduchým stihlovým udidlem a otěžemi, na předváděcí 

lonži, na dvou dlouhých lonžích nebo na provazové ohlávce s vodítkem, v postroji podle okruhu 

terapie (madla, sedlo) u hlavy „na ruce“ nebo při vedení na dvou dlouhých lonžích zezadu, klidně 

reaguje na povely a vedení vodiče. Kůň se pohybuje v chodu krok, klus. 

Přistoupení k rampě a ochota stát u rampy při nakládání a sesedání klienta 

Kůň je veden vodičem na uzdečce s jednoduchým stihlovým udidlem a otěžemi, na dvou dlouhých 

lonžích nebo na provazové ohlávce s vodítkem krokem, na povel vodiče přistoupí k rampě a zůstane 

v klidu stát. 

Kůň klidně stojí při tzv. „nakládání“ a sesedání klienta terapie, kterého představuje figurant 

(reagující jako handicapovaný klient v terapii). 

Zkouška z přistupování k rampě se provádí jak z pravé tak i z levé strany koně. Rampa dosahuje 

výšky do 2/3 břicha koně, nesmí mít ostré hrany, které by způsobily poranění koně. 

Reakce na neobvyklé situace a pomůcky  

Kůň prokáže dostatečný návyk na nenadálé podněty jako je příjezd auta, pohyb invalidního vozíku 

a manipulace s berlemi v blízkosti koně, na nenadálé vysoké skřeky, na pohyb létajících předmětů 

okolo těla koně (míč, vlající bunda), na předměty spadlé pod nohy koně (míč, bota).  

Zkouška se provádí se stojícím koněm a v kroku koně. 
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Reakce na neadekvátní pohyb na hřbetu 

Kůň prokáže schopnost klidně přijímat neadekvátní pohyb klienta na hřbetu při výkyvech do strany, 

houpání se na koni, polohování ležícího klienta na zádi, kterého představuje figurant reagující jako 

handicapovaný klient v terapii.  

Zkouška se provádí na stojícím koni a v kroku koně. 

B) výcvikové kurzy určené k přípravě koní provozovatelů hiporehabilitace, kde je s koňmi 

manipulováno jako při vlastních hiporehabilitačních činnostech, viz písm. C). 

 

C) využití koní v hiporehabilitaci 

hipoterapie (HT) 

Práce koně zařazeného do HT představuje manipulaci břemenem, které představuje klient často 

neschopen zaujmout korektní polohu na hřbetu koně. Hmotnost břemene (jezdce) neseného na 

hřbetu koně nesmí při hipoterapii přesáhnout 1/8 živé hmotnosti daného koně. 

Kůň je veden během HT vodičem „na ruce“ v kroku. 

Terapeutickou činnost vykonává kůň s ohledem na věk a klimatické podmínky maximálně 4 hodiny 

denně s řádnou minimálně 2 hodinovou přestávkou na odpočinek po 2 hodinách činnosti, 

maximálně šest dní v týdnu; odpočinek představuje pobyt ve volnosti ve výběhu či na pastvině, ve 

stáji nebo procházku na ruce. Kůň má nárok na odpočinek jeden den v týdnu bez zařazení do 

terapie. 

aktivity s využitím koní a terapie prostřednictvím koní v psychologii (ATPK) 

Práce koně v rámci aktivit s využitím koní a v terapii prostřednictvím koní v psychologii 

představuje manipulaci břemenem, které představuje klient. Klient může absolvovat jízdu v sedle, 

kdy kůň může být během jízdy veden na ruce, na lonži nebo se jedná o samostatnou jízdu klienta a 

to na jízdárně i v terénu, podle zdatnosti klienta v kroku, klusu nebo cvalu. Dále se může jednat o 

prvky voltiže, kdy kůň je veden na lonži v kruhu v kroku, klusu nebo cvalu. Hmotnost břemene 

(jezdce) neseného na hřbetu koně nesmí při ATPK přesáhnout 1/8 živé hmotnosti daného koně. 

V ATPK se používají herní pomůcky pro házení – gumové míče a hračky různých velikostí a barev, 

plastové létající talíře, barevné plastové obruče, igelitové plachty, plachty z různých textilních 

materiálů, dřevěné nebo plastové tyčky o průměru 3cm a délky do 100cm. 

Terapeutickou činnost vykonává kůň s ohledem na věk a klimatické podmínky maximálně 4 hodiny 

denně s řádnou minimálně 2 hodinovou přestávkou na odpočinek po 2 hodinách činnosti, 
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maximálně šest dní v týdnu; odpočinek představuje pobyt ve volnosti ve výběhu či na pastvině, ve 

stáji nebo procházku na ruce. Kůň má nárok na odpočinek jeden den v týdnu bez zařazení do 

terapie. 

 

D) propagační veřejná vystoupení  

Poskytují přehled o současném stavu koní zařazených do hiporehabilitace a jsou příležitostí pro 

zhodnocení výcviku koně a jeho připravenosti k terapeutickému využití, s koňmi je manipulováno 

stejnými způsoby jako v písm. A) až C). 

4. Při přestávce během veřejného vystoupení musí být s  koní sejmuty pomůcky mimo uzdečky 

nebo ohlávky a minimálně po 5 hodinách musí být koni podána napájecí voda. 

Čl. 5 

Zařízení, vybavení a pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost s koňmi 

1. Při veřejném vystoupení není povoleno zejména násilné vyvazování, nadměrné a neadekvátní 

trestání koní způsobující koni nepřiměřenou bolest, dále je zakázané nutit koně k výkonům, které 

neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem nebo prokazatelně překračují jeho 

síly. 

2. Provozovatel odpovídá za to, že jím nebo klientem použitá výstroj, postroj a pomůcky jsou 

v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví koně. 

Vybavení, používaná výstroj, postroje a pomůcky musí být přiměřené stavbě těla, věkovým 

schopnostem a výkonnosti koní. Při poruše výstroje nebo postroje, která by mohla způsobit utrpení 

koně, je provozovatel povinen neodkladně ukončit činnost s koněm. 

3.  Řádem povolené uzdění, výstroj a přídavné pomůcky: 

Při provádění výcviku nebo během terapie:  

a) uzdění: 

• uzdečka se stihlovým udidlem bez nebo s nánosníkem, který může být obyčejný (anglický), 

podepínací (hannoverský), zkřížený (mexický) nebo obyčejný s podepnutím (irský),  

• udidlo – stihlové z kovu, kůže, gumy nebo z plastického materiálu - hladké s děleným vodítkem 

a kroužky, polokroužky nebo D – kroužky, přičemž průměr kroužků nesmí být menší než 5cm a 

větší než 10 cm., ústní část by měla být kulatá z hladkého nekrytého kovu, nesměla by mít ostré 

hrany, výčnělky nebo hroty, může být vykládaná, ale musí zůstat hladká nebo musí být krytá 

latexem. 2,5 cm od koutku huby – měřeno od vnitřní stany kroužku, průměr udítka má být od 
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0,8 do 2 cm, přičemž průměr udítka se k jeho středu zužuje. Je- li použit podbradní řemínek (z 

kůže nebo nylonu) nesmí být utažen (lze vsunout 2 prsty mezi řemínek a bradu koně), otěž nebo 

lonž  musí být upevněna nad podbradním řemínkem, 

• hackamore nebo provazový bosal – uzdění z pružné surové nebo zpracované kůže nebo provazu 

spleteného do copánku, které je na obvodu líce koně v průměru 1,5 – 1,9 cm silné, přitom se 

musí vejít mezi nos koně a bosal dva prsty, přitlačíme-li bosal kupředu,  

• hackamore mechanické – nánosník je pošit kůží, podbradní řemínek (řetízek) nesmí být utažen 

k čelisti koně (minimální vůle je 3 cm) a musí být minimálně 1 cm široký, 

• provazová  ohlávka – kroucený provaz o šířce minimálně 0,8 cm, 

• otěže dělené nebo spojené – z kůže nebo pleteného materiálu, 

• volné vyvazovací otěže – dostatečně dlouhé, aby dovolily koni pohyb hlavou a krkem, ale 

zabraňovaly  pasení, jejich použití je omezeno na dobu využití koní pro hiporehabilitační 

činnosti, maximálně však na dobu 2 hodin, poté musí následovat přestávka minimálně 2 hodiny, 

během níž musí být tyto otěže uvolněny,  

• pevné vyvazovací otěže – maximální doba jejich použití je omezena na 30 minut, pak musí být 

minimálně na stejnou dobu  uvolněny,  

• vodítko – pevný kožený nebo tkaný popruh s připínací karabinou, jehož délka je podle plemene 

na ruce vedeného koně 1,5 – 2,5m , 

• Parelliho vodítko – délka 4 nebo 7,5m s karabinou,  vodítko vyrobené z lana pro lodní sport, 

kulatý průřez 16 –18 mm, 

• dlouhá lonž – pevný tkaný popruh s připínací karabinou, jehož délka je podle plemene 

vedeného koně minimálně 8m, 

b) madla – voltižní nebo jinak upravená terapeutická madla z měkkého materiálu zabraňující 

poranění koně, upevňují se podbřišníkem v sedlové krajině na hrudi koně, 

c) sedlo – podle způsobů jízdy anglické nebo  westernové sedlo, 

d) třmeny - nelze používat třmeny s ostrými hranami, výstupky nebo takovou úpravou, která by 

mohla zranit koně nebo mu působit utrpení,    

e) kování – jakýkoliv běžný typ podkov odpovídající typu koně a předpokládané zátěži nebo tzv. 

„na boso“ bez podkov s řádně ošetřenými kopyty, 

f) přídavné pomůcky – bandáže, zvony či jiné chrániče nohou koní, chrániče očí, uší, ochranné 

pomůcky proti hmyzu, deky proti hmyzu, 

g) bičík v maximální délce 110 cm, 



 

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní  ČHS                                                                                             Stránka 8 z 15 
 

h) lonžovací bič – délka biče i bičiště do 150 cm.; v celé délce biče i bičiště je zakázáno provádět 

uzlení,  používat jakékoli látky či zařízení, které mohou koni způsobit bolest nebo zranění 

(olůvka apod.),  

Povolené použití bičíku (viz písmeno g) nebo biče ( viz písmeno h) zahrnuje: 

• ukázání biče nebo bičíku koni předtím, než je biče nebo bičíku použito, 

• použití biče nebo bičíku ve směru pohybu a v rytmu akce koně, 

• údery  bičem nebo bičíkem na záď koně s omezením úderů na nezbytné minimum, 

• použití biče nebo bičíku jako pomůcky pro udržení koně v předepsaném směru. 

Jako nepovolení  použití biče nebo bičíku se posuzují údery: 

• tak silné, že mají za následek zranění koně, 

• vedené ve směru proti pohybu koně, popřípadě na hlavu koně nebo na jiná citlivá místa, 

• pokračující potom, kdy kůň již reagoval na předchozí údery, 

• neustávající ani potom, kdy kůň na použití biče nebo bičíku nereaguje, 

• opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičem nebo bičíku nereagoval. 
 

4. Řádem nepovolená výstroj a postroj koní pro jízdu pod sedlem, při lonžování, voltiži nebo vedení 

na ruce, jejichž  použití je zakázáno a je důvodem k ukončení činnosti s koněm: 

• uzdečka nebo ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností včetně pákového udidla ( kov, 

lanko, tvrdý plast apod.) nebo vše z drátu a uvedeného materiálu (není rozhodující, jak silnou 

vrstvou a jakým způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen), 

• poškozená výstroj nebo postroj zvířete, které by mohlo působit zvířeti utrpení, 

• podbradní řemínek (řetízek) užší než 1 cm a s ostrými hranami, 

• hadicová, gumová otěž,  

• ostré hrany udidla, dvojité uzdění, 

• průvlečná otěž, 

• bosal  z koňských žíní, 

• ostruhy,  

• třmeny s ostrými hroty, 

• podkovy  s ozuby tvaru písmene „H“, 

• podbřišník, lonže, provazy nebo jiné pomůcky k podvázání břicha koně v jiné než sedlové 

krajině na hrudi koně, 

• jakákoliv pomůcka využívající elektrický impuls nebo chemický účinek, 

• používání pomůcek z ostnatého drátu 
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• použití jakýchkoliv náhodných pomůcek, které nejsou součástí schválené výstroje nebo 

postroje, zejména náhodně zvolených nebo nalezených předmětů (součást výstroje určená 

k jinému účelu, klacek, hůl, provaz, apod.), 

5. Řádem povolené pomůcky vymezující prostor nebo dráhu koně během veřejného vystoupení:  

• barely – umělohmotné, se zátěží písku, o obsahu nad 200l, nesmí být pevně ukotveny do 

podkladu, jsou volně položeny na terén, musí mít povrch dvojbarevný, pruhovaný, přičemž 

jedna barva je bílá, nesmí mít žádné ostré hrany a hroty, které by mohly způsobit poškození 

zdraví, poranění koní,  

• plastové nebo dřevěné kužely – průměr základny minimálně 30cm, nesmí mít žádné ostré hrany 

a hroty, které by mohly způsobit poškození zdraví, poranění koní , nesmí být pevně ukotveny 

do podkladu, jsou volně položeny na terén, musí mít povrch dvojbarevný, pruhovaný,  přičemž 

jedna barva je bílá, 

• balíky slámy – nesmí být použita plesnivá sláma nebo s vysokým obsahem prachu či jinak 

znečištěná, 

• ploché vymezovací terče – obvykle se zhotovují z použitých pneumatik, jejich střed je vyplněn 

pevnou hmotou, nesmí mít žádné ostré hrany a hroty, které by mohly způsobit poškození 

zdraví, poranění koní, nesmí být pevně ukotveny do podkladu, jsou volně položeny na terén, 

• vymezovací tyče – skládají se z podstavce, který má kruhový tvar o průměru nejvýše 50 cm a 

vlastní tyče vysoké 250 cm, nesmí být pevně ukotveny do podkladu, musí být dvojbarevné, 

pruhované přičemž jedna barva je bílá, konce tyčí musí být vyrobeny z netříštivého materiálu 

(nevhodnost umělých hmot), konce tyčí musí být zakulacené, aby nepůsobily poškození zdraví, 

poranění,  

• kavalety – 2 stojany z dřevěných hranolů, ke kterým je připevněna kulatina o průměru 10cm, 

jednotlivé kavalety možno skládat na sebe, délka kulatiny od 2,00 m, nastavitelná výška: 15,30 

a 45cm, 

• překážková břevna – bariéry z kulatiny o průměru 10cm, délky  min 2,00m jsou volně položeny 

na terén nebo do překážkových sloupků, musí být bílé nebo pruhované přičemž je jedna barva 

bílá, nesmí mít ostré hrany, nebo  hroty, aby nezpůsobovaly poškození zdraví, poranění, nebo 

bolest koním, 

• překážkové sloupky – stojan s kovovou nebo dřevěnou čtyřramennou podstavou a sloupkem o 

rozměrech minimálně 10x10 cm a výšky minimálně 1,00m – slouží k uchycení překážkových 

břeven, pokud jsou použity držáky nebo háky musí být na sloupku umístěny na zadní straně ve 

směru jízdy, 
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• drezurní písmena - mají tvar třístěnného nebo čtyřstěnného jehlanu., výška 60 cm, šíře u 

základny 50 cm., 

• drezurní oplůtek – dřevěný drezurní oplůtek se skládá z jednotlivých částí v délce minimálně 

200 cm a výšce 40 cm. 

 

6. Řádem zakázané typy pomůcek – pro zabezpečení ochrany koní před poraněním a utrpením a 

z etického hlediska nelze použít při veřejném vystoupení následující a jim podobné druhy pomůcek:  

• vraky vozidel, 

• živá zvířata, 

• zvířecí kůže, vycpaniny a uhynulá zvířata, 

• trubky a konstrukce z tvrdých plastů, 

• vytyčení trasy z drátu, lan nebo pletiva, 

• pohyblivé nestabilní mosty a konstrukce, 

• vodní nádrž s plovoucími nebo pohyblivými částmi, 

• plameny, suchý led, tlakové nádoby (hasicí přístroje) atd., 

• polena nebo tyče naskládané volně na sebe tak, že mohou spadnout. 

 

 

Čl. 6 

Popis prostor pro ustájení zvířat a prostor, kde se veřejné vystoupení provádí 

1. Minimální standardy  dané pro případ nezbytného ustájení během veřejného vystoupení:  

a) vazné ustájení:  

Kůň 

nad 400 kg.ž.hm. 

Min. 

plocha 

(m2 .ks-1) 

Minimální rozměry 

stání 1) 

Krmný žlab 

2) 

šířka 

(mm) 

délka 

(mm) 

výška 

(mm) 

minimální 

šířka (mm) 

řadová stání 4,5 1500 2750 

550-1100 650 individuální 

stání 
4,5 1800 2750 

Vysvětlivka k tabulce: 

1) Musí byt zachován vždy nárok na minimálně jeden za stanovených minimálních rozměrů a 

součin šířky a délky stání musí vždy splňovat požadavek na jeho minimální plochu. 

2) Krmný žlab by měl dle velikosti koně dosahovat do výšky loketního kloubu koně. 
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Při vazném ustájení se používá vazná ohlávka nebo nákrční řemen upevněný na jeden nebo dva 

provazy nebo řemeny volně probíhající do zdi zabudovaným centrálně umístěným kruhem nebo 

kruhy na obou stranách stání. Uvazování koní řetězem se nepovoluje. 

b) boxy  

Kategorie koní Min. plocha 

(m2 .ks-1) 

Minimální rozměry boxu1) 

šířka (mm) délka (mm) 

kůň do 200 kg.ž.hm. 6 2000 2000 

 200-400 kg.ž.hm. 7 2500 2500 

 400-500 kg.ž.hm. 8 2500 2500 

 nad 500 kg.ž.hm. 9 2500 2500 

Vysvětlivka k tabulce: 

1) Musí byt zachován vždy nárok na minimálně jeden za stanovených minimálních rozměrů a 

součin šířky a délky boxu musí vždy splňovat požadavek na jeho minimální plochu. 

2. V prostorách nebo objektech pro pořádání veřejných vystoupení se doporučuje optimální teplota 

v rozmezí 15 – 20°C, je nutné zabránit zejména přehřátí zvířat v letním období.  

3. Pořadatel při veřejném vystoupení  je povinen před zahájením a v jejich průběhu:  

• zajistit a kontrolovat vhodné místo, zařízení a vybavení pro nakládání a vykládání koní, 

• zajistit dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, provozovatel zajistí napájení 

automatickými napáječkami nebo z čistých věder; minimální spotřeba vody pro koně na kus a 

den je 45l, pony 20l, 

• zajistit dostatek vhodného krmiva dávkou sena v minimální hmotnosti rovnající se 2% živé 

hmotnosti koně na kus a den, za přídavek jaderného krmiva případně podávání dalších doplňků 

stravy je zodpovědný provozovatel sám, 

• zajistit dostatek materiálu k podestlání zvířat a likvidaci hnoje, 

• zajistit, aby se v zařízeních pro koně, zejména boxech a jejich vybavení, minimalizovalo riziko 

poranění vyloučením předmětů nebo ostrých hran na hrazeních a použitém vybavení, 

• zajistit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat, 

• zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout odpovídající 

přirozený postoj, tato místa pro zvířata jednotlivých účastníků veřejného vystoupení předem 

určit a vyznačit, 

• zajistit možnost zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v 

klimatických podmínkách, k tomu je možné využít i přístřešků nebo přirozeného porostu, 

• zabezpečit prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných koní,  
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• zabezpečit a vymezit dostatečně velký prostor odpovídající velikosti a počtu koní, s upraveným, 

korektním povrchem, který nezapříčiní zranění koní pro veřejná vystoupení, s dostatečně 

velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace se zvířaty byla bezpečná a nebylo nutno s 

nimi manipulovat způsobem vyvolávajícím utrpení (vymezená cesta, spojovací koridor apod.),  

• zabezpečit podle počtu koní a rozsahu zařízení odpovídající počet poučených osob starších 18ti 

let, kteří budou vlastní činnost zajišťovat, zajistit jejich vybavení potřebnými pracovními 

pomůckami odpovídajících dané nebo očekávané situaci a stanovit konkrétní postup při jejich 

činnosti, 

• zajistit a kontrolovat prostor pro zvířata tak, aby byla udržována čistota, v případě uzavřených 

prostor (stáje, jízdárna apod.) zajistit jejich větrání a výměnu objemu vzduchu tak, aby 

odpovídaly přiměřenému počtu zvířat, věkové kategorii a plemenům koní, s cílem 

minimalizovat negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti) nebo vyvolávané 

návštěvníky, 

• zabezpečit prostor v zařízení určený pro koně před přístupem jiných zvířat (např. psů 

návštěvníků, toulavých psů) a nepovolaných osob,  

• zabezpečit pomocné prostory a organizovat v nich např. parkování dopravních prostředků, 

přepravních přívěsů, pomocného vybavení apod. tak, aby bylo minimalizováno riziko možného 

utrpení zvířat, které se zúčastní veřejného vystoupení, 

• ohraničit v zařízení prostory pro účastníky, případně pro návštěvníky nebo jiné osoby, které se 

veřejného vystoupení účastní a organizovat v nich činnost tak, aby nebyla ohrožena jejich 

bezpečnost a aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, která se zúčastní 

veřejného vystoupení, 

• zajistit podmínky pro poskytnutí první pomoci a základní veterinární péče zvířatům účastnících 

se veřejného vystoupení a pro případ odborného veterinárního zákroku zajistit její pohotovostní 

poskytnutí veterinárním lékařem, 

• zajistit podmínky pro bezpečné provádění podkování koní. 

4. Pokud se koně účastní veřejného vystoupení více než jeden den v jiném než domácím prostředí, 

pak nejméně jedenkrát denně provést 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. 

5. Veřejná vystoupení se konají v jezdeckých halách, jízdárnách, na kolbištích, předvadištích, 

ohraničených prostranstvích, či na vytyčených přírodních trasách, a to vždy tak uzpůsobených, aby 

nemohlo dojít ke zranění koně nebo jeho týrání. Povrch těchto prostor je korektně upravený, 
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dostatečně měkký a hluboký uvnitř v halách, na venkovních kolbištích a přírodních trasách pískový 

nebo travnatý s výjimkou posuzování exteriéru, které je prováděno na tvrdém povrchu (beton, 

asfalt).  

 

Čl. 7 

Přeprava koní na veřejné vystoupení a zpět 

1: Přeprava koně na veřejné vystoupení musí probíhat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., 

o ochraně proti týrání  ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při 

přepravě a s předpisy ES,  zejména s Nařízením Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o 

ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES 

a nařízení (ES) č. 1255/97. 

2. Koně 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 vybavení, které stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

Požadovaná plocha pro přepravu kategorií koní: 

Kategorie zvířat Přibližná hmotnost zvířat 

v kg 

Minimální podlahová plocha na 

jedno zvíře v m2 

Malá plemena koní 50 - 250 1 

Střední plemena koní 250 - 450 1,4 

Velká plemena koní 450 - 750 1,75 

 

3. Pokud jsou zvířata v přepravním prostředku uvázána, musí být vazný prostředek dostatečně 

pevný, aby se během přepravy nepřetrhl, a dostatečně dlouhý, aby při uvázání nedošlo ke škrcení 

nebo poranění koně. 

4. Přepravce, popřípadě provozovatelem pověřená osoba, je povinen: 

• použít takový dopravní prostředek, který zvířata ochrání před nepříznivými vlivy počasí, 

• zajistit vyčištění, případně dezinfekci dopravního prostředku před a po jeho použití, 

• zajistit nakrmení a napojení koní před nakládkou, případně ve stanovených přestávkách v době 

přepravy, vždy však maximálně po 8 hodinách přepravní doby, 

• zajistit dostatečné množství zdravotně nezávadného krmiva a vody, která neohrožuje zdravotní 

stav zvířat, 
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• při transportu více jak jednoho koně zajistit oddělení koní příhradou a zabezpečit je proti úniku 

z dopravního přepravníku. 

5.  Nakládání a vykládání koní musí být prováděno na rampě nebo místě k tomu určeném, pod 

maximálním úhlem sklonu 25°; výškové nerovnosti nepřesahující 20cm; mezery v podlaze nebo 

mezi dvěma podlahami znemožňující vsunutí končetiny koně a povrch zabraňující uklouznutí. 

6.  Při vzdálenosti do místa začátku svého působení, přesahující dobu k jejímu zdolání na koni v 

chodu klus 5 hodin, je třeba, aby se jezdec dostavil do stanoveného místa minimálně 2 hodiny 

předem a umožnil po tuto dobu koni odpočinek v klidu nebo při provádění. Stejná zásada platí i 

pokud je použit přepravní prostředek, kdy přeprava zvířat v silničním nebo železničním přepravním 

prostředku trvá déle než 5 hodin. Dobu odpočinku je třeba přiměřeně volit i při kratších intervalech 

cesty nebo přepravy. Nejdelší doba pro vnitrostátní přepravu bez přestávky nesmí přesáhnout 8 

hodin, počínaje dobou umístění zvířete na dopravní prostředek. V tomto intervalu má být 

poskytnuta minimálně 1 hodinová přestávka na napojení a odpočinek koně. 

 

Čl. 8 

První pomoc a veterinární péče 

První pomoc a veterinární péči poskytuje zvířatům provozovatel koně nebo jím pověřená osoba. 

Pořadatel při veřejném vystoupení zajistí veterinární pohotovost s tím že v případě potřeby bude 

k dispozici neprodleně veterinární lékař. U veřejných vystoupení s počtem nad 20 koní je pořadatel 

povinen zajistit trvalou přítomnost veterinárního lékaře. 

 

Čl.9 

Poučení osob o ochraně zvířat 

Pořadatel provede ústně poučení všech členů terapeutického týmu a dalších osob, které se aktivně 

zúčastňují veřejného vystoupení ve smyslu toho, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat a 

ošetřovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení welfare a ochrany 

zvířat podle zákona na ochranu zvířat, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu. O poučení bude 

proveden písemný zápis, toto poučení bude doloženo vlastnoručním podpisem poučeného. 

 

Čl. 10 

Důvody k zastavení veřejného vystoupení 

Pořadatel je oprávněn a povinen: 
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a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých 

osob plnění povinností stanovených Řádem a při zajištění závad je povinen zjednat nápravu,  

b) nepovolit účast zvířatům uvedeným v Čl. 3 odst. 5, zamezit nevhodnému chování osob 

předvádějících zvířata nebo manipulujících se zvířaty; za takové chování se považuje zejména: 

• nedostatečné ovládání zvířete, např. trhání udidlem u koně nebo jiné hrubé zacházení,  

• nadměrné používání biče, bičíku nebo jiného předmětu, který bič, bičík nahrazuje, 

• nadměrné pobízení evidentně unaveného zvířete, 

• pokračování v činnosti s prokazatelně zchromlým nebo vyčerpaným koněm, 

• zvedání či vlečení ležících zvířat tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, 

• použití dopingu nebo odepření zkoušky na doping 

c) z důvodů ochrany zvířat ukončit veřejné vystoupení v případě nevhodných klimatických 

podmínek, za živelné pohromy (krupobití, požár apod.) nebo jiné události, která by mohla 

způsobit utrpení koní, 

d) vyloučit z veřejného vystoupení koně v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky 

nemoci, stresu nebo jiné negativní příznaky, které by mohly vést k utrpení zvířete. 

 

Čl. 11 

Platnost a účinnost Řádu 

1. Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství, změny tohoto Řádu 

musí být projednány s Ministerstvem zemědělství a být schváleny. 

2. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem 

zemědělství. 


