Vysvětlení některých pojmů z oblasti kynologie

1.

Vodítko

Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.

2.

Náhubek

Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa. (některým plemenům, především
tzv. krátkolebým bývá problém náhubek nasadit, či ho vůbec sehnat).

3.

Volný


pohyb psa

Volným pobíháním psa je v této souvislosti třeba rozumět pohyb psa bez vodítka na
veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.
4.

Pes


na vodítku

Toto nemůžeme chápat jako volný pohyb psa. Pes na vodíku, nebo jeho vedení na vodítku,
je třeba chápat tak, že pes je připoután k vodítku a jeho majitel ho vede u nohy či se pes
může vzdálit pouze na délku použitého vodítka.
5.

Výběhová


loučka

Neoplocená veřejná prostranství, povětšinou louka nebo travnatá plocha určená k volnému
pohybu psů bez vodítka.
6.

Oplocený


výběh

Oplocená veřejná prostranství určená k volnému pohybu psů bez vodítka.
7.

Psí


hřiště

Oplocená veřejná prostranství určená pro volný pohyb psů bez vodítka s agility a/nebo jinými
překážkami.
8.

Kynologický


klub, organizace neboli cvičák

Organizace sdružující členy na základě členských poplatků nebo poplatků za daný kurz
výcviku. Tyto prostory jsou neveřejné a určené výhradně pro výcvik a trénink psů. V žádném
případě nejsou určeny k venčení psů.
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PRÁVNÍ REGULACE VOLNÉHO POHYBU
ZVÍŘAT V LIDSKÉ PÉČI A V ZÁJMOVÉM
CHOVU
Metropolitní univerzita Praha
… pokud už se obec rozhodne pohyb zvířat na svém území regulovat a tak vlastně na sebe
zčásti přebrat rozhodování chovatele, který se jinak v jednotlivých situacích podle znalosti
vlastností a předpokládaného chování svého zvířete rozhoduje, zda mu dá vodítko, náhubek
apod., měla by tak učinit rozumným a vyváženým způsobem a zohlednit rovněž potřeby
zvířat, které by v souvislosti s danou regulací mohly být nepřiměřeně upozaděny. Čím je
regulace v tomto směru přísnější, tím je pochopitelně méně příznivá pro zvířata, jejichž
přirozenou potřebou je mj. dostatek pohybu. S tímto názorem se lze jistě ztotožnit a obcím
doporučit. Jestliže fyzická osoba nesplní povinnost stanovenou na základě zákona na
ochranu zvířat proti týrání v obecně závazné vyhlášce obce, dopustí se přestupku podle § 27
odst. 1 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání.
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