
Český kynologický svaz 

 

Instrukce 1/2020 rev.2 
 

Pořádání výcvikové činnosti – zkoušky z výkonu a soutěže  za mimořádných 
opatření vlády 

 

Při tvorbě tohoto předpisu vycházím z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. dubna 2020 

č. 490 o přijetí krizového opatření 
a dalších platných nařízení 

 

  1. Počet osob na cvičišti v jeden čas je stanoven na max. 100 
 

  2. Za dodržování platných opatření zodpovídá vedoucí akce (ZKO), při nedodržení opatření hrozí 
      pokuta 
 

  3. Soupiska účastníků a potřebné doklady budou předány rozhodčímu ke kontrole, kterou provede   
      s vedoucím akce, před zahájením zkoušek 
      Netýká se soutěží 
 

  4. Účast na výcvikové činnosti omezit na tyto osoby: vedoucí akce, rozhodčí, figurant - 
      kladeč, účastníci zkoušek/závodu 
      Účastníkem zkoušek/závodu se rozumi psovod se svým psem ( svými psy ) 
 

  5. Přítomnost ostatních osob na zkouškách je možná, za dodržování daných podmínek   
 

  6. Doporučujeme neutvářet hloučky, dodržovat předepsané rozestupy 
 

  7. Nástup psovodů ke kontrolu identity s dodržením 2 metrových rozestupů, kde bude každý 
       seznámen s průběhem akce 
 

  8. Stopy budou prováděny na loukách a polích. Rozhodčí, psovod a kladeč vzdáleni od sebe v 
      předepsané vzdálenosti. 
      Pozor zde hrozí setkání s ostatními osobami – používat roušky 
 

  9. Na cvičební ploše je rozhodčí, psovod co cvičí (dodržovat rozestup 2 metry), 
      a psovod co má odloženého psa. 
      Skupina přijde na plochu jen na nezbytně nutnou dobu rozestup 2 metry 
      Osoby ve skupině musí mít roušky. 
      Zkoušku v dopravním ruchu při zk.BH provádět u automobilů u cvičiště - nejezdit do města. 
 

10. Účastníky zkoušek/závodů nejsou využívány související vnitřní prostory cvičiště, zejména 
      společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení 
 

11. Omezit poskytování občerstvení, nezbytně nutné přes okénko, konzumace v otevřeném prostoru 
 

12. WC možno použít za dodržování předepsaných hygienických podmínek 
 

13. Zajistit desinfekční prostředky u vstupu na cvičiště a dále v prostorách cvičiště 
 

14. Povinost nošení roušek pro všechny účastníky, s výjimkou cvičícího psovoda, rozhodčího a 
      figuranta, operativně si jí nasadí tam, kde není dodržena vzdálenost od další osoby/osob více jak 
     2 metry 



       
15. Po dobu trvání mimořádných opatření a této instrukce nepodávat ruce 
 

16. Ukončení - jednotlivě předat potvrzení 

17. Výcviková činnost bude prováděna na venkovním cvičišti odděleném od okolí plotem apod. - 
      tím je zabráněno setkání s neoprávněnými osobami 
 
18. Rozhodčí má právo na případné nedostatky v dodržování požadavků upozornit, a vedoucí musí 

      zjednat nápravu, pokud se tak nestane, akci ukončí a provede zápis o závadách. 

 
19. Jestliže pořádající ZKO nedokáže výše uvedené zařídit a zorganizovat, tak zkoušky/soutěže 
      nemůže pořádat, a oznámí že zkoušky/soutěže jsou zrušené delegujícímu orgánu 
 

20. Upozorňujeme že za nedodržení opatření hrozí pokuta pro ZKO ve správním řízení 
 

21. Instrukce 1/2020 rev.2 bude v návaznosti na změny v nařízeních vlády průběžně aktualizována 
      Po ukončení platnosti mimořádných opatření bude zrušena 
 

22. Při pořádání výcvikové činnosti – zkoušek z výkonu a zavodů je nutné dodržovat omezení daná   
      Usnesením vlády č.490 ze dne 30.dubna 2020 a dalších platných nařízení. 
       
23. Tato instrukce je vydána v době mimořádných opatření pro interní potřebu 
      Českého kynologického svazu a jeho pobočných spolků – ZKO 
 
 

Příloha : USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 
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