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PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ 
 Cvičiště Kynologického klubu Brno Židenice (dále jen KK) a veškeré jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti. Neslouží jako prostor pro venčení psů. Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště je povinen řídit se tímto řádem. 
 

ČLEN KLUBU: 
 má přístup do areálu cvičiště i pro individuální výcvik kdykoliv (mimo předem oznámené výcviky a akce klubu) 

 může přivézt hosta pouze po předchozí domluvě s výborem klubu 

 může využívat prostory klubu k soukromým či výdělečným účelům pouze po předchozím odsouhlasení této akce výborem 

 odpovídá za řádné uzamčení cvičiště po své individuální návštěvě 

 odpovídá za svého psa a škody jím způsobné (za děti do 15 let zákonný zástupce, který musí být přítomen při pobytu na cvičišti) 

 udržuje v pořádku cvičiště, klubovnu i veškerý inventář a dbá, aby nedocházelo k jeho znehodnocování. Veškeré zjištěné závady ihned ohlásí hospodáři či vedoucímu daného výcviku/akce 
 

PES/FENA: 
 přístup na cvičiště mají pouze řádně naočkovaní, odčervení a zdraví psi. Psovod je povinen chránit svého psa očkováním před infekčními chorobami a dále řádně ochraňovat psa proti vnitřním a vnějším parazitům 

 se nesmí venčit na cvičišti, pokud se tomu stane, je psovod povinen po něm uklidit. Použít můžete lopatu a exkrement hodit do svahu, nebo použijte sáček, který následně vyhoďte do pytlů na odpadky. Neponechávejte použité sáčky nikde volně po cvičišti 
 psi a štěňata od 6 měsíců jsou povinni mít koš (pokud neurčí jinak vedoucí výcviku/akce) 

 na volno se mohou pohybovat pouze v prostoru a čase určeném vedoucím výcviku/akce 

 háravé feny mají přístup na cvičiště pouze po předchozí domluvě s vedoucím výcviku/akce  
 jakékoliv zranění osoby či psa hlásí návštěvník ihned vedoucímu výcviku/akce 

 se přivazuje nebo odkládá pouze na určené místo  
 ze cvičiště mohou být ihned vykázání psi jevící známky nemoci, psi agresivní (rozumí se tomu jedinci napadající jiné psi nebo osoby), feny ve vysokém stádiu březosti, nepřizpůsobiví psovodi 
 pro odpočinek psů mezi cvičením slouží odkládačky vedle klubovny, nebo si majitelé vyvážou psi mimo plochu, odloží do vlastních přepravních boxů či aut. Řádní členové mají právo rezervace odkládaček pro vlastní psy před ostatními účastníky výcviků/akce 
 

NÁVŠTĚVNÍK (včetně členů KK a kurzistů): 
 je povinen se při vstupu ohlásit u vedoucího výcviku/akce 

 se řídí pokyny vedoucího výcviku/akce, neuposlechnutí může mít za následek vyloučení z výcviku/akce 

 dětem do 15 let je vstup na cvičiště bez doprovodu rodičů či zákonného zástupce zakázán 

 osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovaly výcvik nebo probíhající akci, nesmí ničit vybavení cvičiště 
 

VÝCVIKY: 
 psovod by se měl dostavit s časovým předstihem min. 15 minut před začátkem výcviku, tak aby řádně připravil sebe i psa na daný typ výcviku a aby se pes mohl vyběhat, očichat s jinými psy a byl při výcviku více pozorný. S pozdním příchodem rušíte psy, kteří již cvičí. 
 při pozdním příchodu se omluví vedoucímu výcviku, ten však nemusí opožděného člena k výcviku přijmout 

 výcvikové pomůcky se po ukončení výcviku vrací na své místo. Stejně tak překážky se vrací do původního stavu 

 psovod vždy dbá pokynů výcvikářů při obranách musí dodržovat pokyny figurantů. Nikdo jiný není oprávněn do výcviku 
zasahovat 

 účastníci výcviku mají povinnost dodržovat cvičební dobu, zejména její začátek a konec, předčasný odchod ohlásí vedoucímu výcviku/akce vždy předem 

 vždy se soustředíme především na svého psa a pokynů výcvikářů  

 dbáme na správné provedení cviků. Veškeré povely a jejich nácvik provádíme na základě pokynů výcvikáře. Výcvikář ví, co a proč vám říká a pro docílení dobré ovladatelnosti psa je důležitý metodický nácvik, který předpokládá přesný sled činností, a především vaši snahu 
 

JE ZÁKÁZÁNO: 
 užívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladších 18 let 

 osobám podnapilým, případně jinak nepřizpůsobivým, je vstup na cvičiště zakázán 

 kopání, bití a hrubé zacházení se psy. Pokud nevíte, jak zabránit psovi v nežádoucím chování, zeptejte se výcvikáře 

 volný vstup psů do klubovny je zakázaný. Výjimku uděluje výcvikář 
 

Nedodržení Provozního řádu cvičiště bude posuzováno výborem KK jako přestupek a bude postihováno dle Stanov  a Organizačního řádu KK.        
                                                                                                                                                            V Brně 9.11. 2019 


