
 

 

Vnitřní řád Základní kynologické organizace č.245, Náchod 

Tímto řádem jsou povinni se řídit všichni členové ZKO, psovodi se psy z jiných ZKO i všichni další 

přítomni na cvičišti ZKO Náchod. 

1. Je zakázáno venčení psů na cvičišti a v jeho blízkosti, přilehlých pozemcích a 

cyklostezce. Pokud pes znečistí cvičiště nebo okolí, je psovod neprodleně povinen to 

uklidit! 

2. Je zakázáno vázání psů k plotu, k překážkám, ke stolům, ke klubovně apod. 

3. Pes musí být vždy pod kontrolou psovoda a zajištěn tak, aby neohrožoval ostatní. 

Pokud instruktor rozhodne, bude konkrétní pes při vstupu na cvičiště a při 

hromadném výcviku vždy s náhubkem. 

4. Pokud pes a psovod necvičí, bude pes buď v kotci za klubovnou, mimo cvičiště nebo u 

psovoda a to tak, aby nenarušoval probíhající výcvik. 

5. Psovod se účastní výcviku na svoji zodpovědnost. 

6. Psovod je povinen dodržovat časový plán, především začátek výcviku.  

7. Psovod je povinen řídit se pokyny vedoucího výcviku (instruktora, figuranta). 

8. Předčasný odchod z výcviku oznamuje psovod vždy vedoucímu výcviku (instruktorovi, 

figurantovi). 

9. Vstup na cvičiště je povolen pouze se zdravým psem a s platným očkováním. Psům s 

příznaky onemocnění, je vstup přísně zakázán! V případě pochybností o zdravotním 

stavu psa má vedoucí výcviku (instruktor, figurant) právo psa ze cvičiště vykázat. 

10. Kontrolu očkování provádí minimálně 1x ročně pověřený instruktor nebo člen výboru. 

Noví členové předkládají očkovací průkaz ke kontrole automaticky při odevzdání 

přihlášky. 

11. Háravé feny se výcviku neúčastní (kromě zkoušek, závodů apod.). Výjimku může udělit 

vedoucí výcviku, ale předem s ním musí být domluven postup. Fena nesmí vstoupit 

na cvičiště, dokud ostatní psi nedokončí výcvik! 

12.  Vedoucí výcviku (instruktor, figurant) má právo vyloučit psovoda z výcviku za hrubé 

zacházení se psem, za nevhodné chování, za nedodržování tohoto řádu a 

v podobných situacích.  

Tento vnitřní řád byl schválen členskou schůzí dne 8.12.2012 a od tohoto dne i vstupuje v platnost.  

Změny v tomto řádu může provádět pouze výbor ZKO Náchod a členská nebo výroční členská 

schůze ZKO Náchod. 


