
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení – králičím hopu. 

 

 

Čl. 1 
Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení – králičího hopu 

(1) Tento řád ochrany zvířat určený pro veřejné závody v králičím hopu  byl zpracován a je 

určen pro: 

Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop (Dále jen Klub Králičí Hop), se sídlem 

Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř IČ: CZ 22891099, zastoupený předsedkyní klubu Ing. 

Ladou Šípovou-Krejčovou. 

(2) Klub králičí Hop, jako organizátor veřejných vystoupení – králičího hopu, v souladu s 

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

předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád 

ochrany zvířat při závodech králičího  hopu “ (dále jen „Řád závodů“). 

 

Čl. 2 
Účel a cíle Řádu 

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k závodění králíků při 

pořádání závodů v králičím hopu (dále jen „králičí hop“) podle současných požadavků na 

ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. 

Tento řád je určený k pořádání soutěží v králičím skákání na body, čas, do dálky a výšky 

podle pravidel Soutěžního řádu Klubu Králičí Hop (který je součástí této žádosti). 

 

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v 

divadelním a varietním představení, filmu a televizním programu. 

 

(3) 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). 

(4) Králičí hop je výchovná i zábavná činnost chovatelů králíků a činnost sloužící 

k volnočasové aktivitě dětí, mládeže i dospělých. Slouží k propagaci chovu králíků a ukázkám 

přirozeného pohybu králíků. Závody v králičím hopu jsou ukázkou cílené práce chovatelů a 

zvířat a slouží k poměření výkonnosti králíků a výukové schopnosti závodníka-člověka – 

chovatele králíků. 

 

Čl. 3 
Pořadatel závodů – králičího hopu 

(1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu závodů 

králičího hopu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je člen 

Českého svazu chovatelů - Klubu Králičí Hop - (dále jen ,,pořadatel pro ochranu zvířat“), tuto 

osobu určuje žadatel při podání oznámení o uspořádání závodů králičího hopu. 

(2) Pořadatel předkládá oznámení o uspořádání závodu v králičím hopu Krajské 

veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze místně příslušné podle místa 

konání králičího hopu. Součástí žádosti je souhlas s pořádáním veřejného vystoupení zvířat od 

místně příslušné obce a název a spisovou značku tohoto Řádu. Povinností pořadatele akce, 

který je členem ČSCH-KKH, je v oznámení o konání závodů v králičím hopu  uvést: 



a) jde-li o právnickou osobu - název a sídlo - a jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení a 

adresu trvalého pobytu, 

b) pokud není žadatel osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu daného 

veřejného vystoupení nebo svodu zvířat za dodržování a kontrolu Řádu svodu a zabezpečení 

ochrany a péče o zvířata, uvede v žádosti jméno pořadatele pro ochranu zvířat, kterou tímto 

úkolem pověřil, 

c) dobu a místo konání závodů králičího hopu , 

d) prohlášení, že je členem ČSCH, KKH s tím, že průběh závodů králičího hopu bude 

zabezpečen v souladu s tímto Řádem svodu. 

(3) Pořadatelem králičího hopu může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými 

znalostmi o zvířatech, aby byla schopna: 

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, 

b) zjistit změny v chování zvířat, 

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, 

d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat, 

(4) Pořadatel je oprávněn a povinen 

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění 

povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu, 

b) mít po dobu konání králičího hopu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání 

jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat. 

 

Čl. 4 
Druh zvířat, která se závodů v  králičím hopu účastní 

(1) Řád se vztahuje na jedince druhu králík domácí (Oryctolagus cuniculus f. domestica) 

všech věkových kategorií, plemen, barevných a kresebných rázů. 

(2) Na závodech v králičím hopu lze předvádět jen zvířata zdravá a v dobré kondici, zvyklá na 

kontakt s člověkem a zvyklá na postroj. Počet účastníků není omezen.  

 

(3) Podle tohoto Řádu se nemůže veřejných vystoupení nebo svodů zúčastnit: 

a) sající mládě králíka, březí samice ve druhé polovině březosti a kojící králice, 

b) zvíře, pro které by účast na králičím hopu bylo spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo 

jiným poškozením, 

c) zvíře fyzicky vyčerpané, nemocné nebo podezřelé z onemocnění, je-li toto pro zvíře 

spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, 

d) zvíře agresivní vůči lidem nebo zvířatům, 

e) zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona na 

ochranu zvířat, 

f) zvíře, které není ovladatelné chovatelem, který je doprovází, 

g) zvíře pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (chovatel) odmítl 

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

 

Čl. 5 
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se 

zvířaty 

Při vyjmutí z výstavní klece, kde jsou králíci ustájeni, a přemísťování nesmí být drženi pouze 

za ušní boltce. Po uchopení za kůži na hřbetě je třeba končetiny podložit druhou rukou, nebo 

podložkou. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec. Po přinesení králíka 

na vymezený prostor, je postaven před první překážku je zcela na jeho vůli, zda překážky 

překoná skokem nebo je obejde. Králík musí být veden na kšírech (s náprsním popruhem) 



nebo je volně puštěn. (Volné pouštění králíků bude umožněno pouze ve vymezeném prostoru 

určeném pořadatelem a na vlastní nebezpečí chovatele. Za pohyb mimo vymezený prostor 

pořadatel neodpovídá.) Králík nesmí být veden na samostatném obojku. (Používají se 

postroje, určené pro králičí hop, vyrobeny bývají z kůže nebo nylonového materiálu. Jedná se 

v podstatě o popruhy spojené do tvaru postroje.) Králík by se na vodítku měl cítit uvolněně, 

vodítkem se nesmí tahat k určitému cíli a ani zvedat. Mělo by se mu ukázat, že by měl skákat 

(např. opatrným popostrčením nebo přizvednutím). 

V případě, že králík nejeví zájem o překážky, nesmí být k jejich překonávání násilně nucen. 

Pobyt králíka ve vymezeném prostoru závisí na zájmu králíka o skákání. Po provedené ukázce 

pohybu přes překážky je králík přemístěn zpět do výstavní klece. 

 

Čl. 6 
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty 

Prostor pro závody dvojic ( králík a vodič) je vyhrazen zábranou od prostoru určeného pro 

diváky. Zábrana může být ze dřeva, plastu či jiného vhodného materiálu, obvykle do výšky 50 

cm. Na tomto prostoru jsou podle pravidel závodů KKH rozmístěny překážky do max. počtu 

14ti kusů.Pokud se závody neorganizují na travnatém prostoru, je třeba zajistit protiskluzovou 

podložku ( koberec)  

Vybavení výstavních klecí pro králíky : 

- keramická krmítka na vodu a krmení, případně napáječka, 

- podestýlka - sláma (vyloučení předmětů nebo ostrých hran ve výstavních klecích, použitém 

vybavení, na pomůckách atd.). 

 

Minimální rozměry výstavních klecí jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Překážky : 
Překážky musí minimalizovat možnost poranění a nesmí králíkům způsobovat utrpení Při 

uspořádání, druhu a barvě překážek se meze ve fantazii nekladou. Jsou možné motivy z říše 

rostlin i zvířat, mohou být ale i jednoduché čtyřhranné laťky. Nohy podpěr musí mít 

bezpečnou základnu. Laťky jsou vyrobeny převážně z dřevěného materiálu, popř. mohou být 

z PVC. Jako desky se hodí překližka, příp. podlahová krytina a jiné materiály. 

Na opěry desek a tyček jsou použity malé dřevěné kostky nebo speciální kovové třmeny. 

Tyčky jsou volně položeny na opěrách a jsou lehce shoditelné. Desky, opěry, laťky a tyčky 

nesmí mít ostré hrany, aby nedocházelo k poranění zvířat. Délka vodorovných latí či desek 

činí min 40 cm. Ostatní rozměry jsou uvedené v pravidlech KKH (Příloha č. 2) Kolmé opěry 

by neměly být vyšší než max. výška skoku. Skok by neměl bránit v přirozeném pohybu 

králíka a vodiče. 

 

Čl. 7 
Prostory, ve kterých závody v králičím hopu provádí 

Pořadatel v místě králičího hopu před zahájením a v průběhu zajistí: 

a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat tak, aby při manipulaci s přepravkami 

nedocházelo k jejich házení, strkání, nárazům, převracení nebo shazování, aby byly přepravky 

řádně označeny tak, aby přepravovaná zvířata byla neustále v přirozené poloze, aby při 

nakládce nebo vykládce byly přepravky ve vodorovné poloze a bylo tak zamezeno vytékání 

nebo vypadávání výkalů, 

b) vhodné napájecí nádoby pro jednotlivá zvířata, dostatečný zdroj zdravotně nezávadné 

vody, spotřeba vody na kus a den je ad libitum, 

c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění, 



d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických 

podmínkách, přičemž je možné využít přístřešků nebo přirozeného porostu, zabránit přehřátí 

zvířat, 

e) dostatek vhodného zdravotně nezávadného krmiva v množství odpovídajícím pro králíky. 

Četnost krmení a napájení se odvíjí od délky pobytu zvířat na králičím hopu, minimálně 

jedenkrát denně, 

f) typ a způsob podestýlání - králíci – sláma či jiná podestýlka určená pro králíky. Pořadatel 

musí zabezpečit pohodu zvířat účastnících se králičího hopu, 

g) závody v králičím hopu se mohou konat ve venkovních nebo uzavřených prostorech 

(halách, klubovnách). 

 

Čl. 8 
Přeprava zvířat na závody v  králičím hopu 

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat 

při přepravě. 

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady: 

- chovatel je povinen zajistit schrány (přepravky), které jsou vyhovující pro přepravu králíků, 

- vyčistit, případně dezinfikovat schrány před jejím použití, desinfekční prostředek musí být 

pro 

zvířata nedráždivý a nesmí se používat za přítomnosti zvířat 

- nakrmit a napojit zvířata před nakládkou 

- použít schrány, které ochrání zvířata před nepříznivými vlivy počasí. 

(3) Zvířata 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 a splňovaly technické 

požadavky a měly stanovené vybavení. 

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí 

manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a 

hořlaviny.  

(5) Během vykládky a závodů zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. 

 

Čl. 9 
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu 

(1) Pořadatel zabezpečí na králičím hopu veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první 

pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, který bude s pořadatelem v kontaktu 

po telefonu. 

(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární 

správy, kteří se pořadateli závodů v králičím hopu prokáží služebním průkazem. 

(3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, 

informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení 

zvířat na požádání na místě určeném pracovníkem provádějícím dozor. 

 

Čl. 10 
Poučení osob o ochraně zvířat 

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní závodů v králičím hopu o tom, 

jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se 



zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu. 

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby: 

a) se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla 

drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění; 

b) prostor pro zvířata účastnící se králičího hopu byl ochráněn před přístupem jiných zvířat 

(např.volně pobíhajících psů návštěvníků, toulavých psů), nepovolaných osob a opatření 

nezbytná pro zabránění úniku zvířat; 

c) byly zajištěny prostory pro závodníky nebo jiné osoby, které se závodů v králičím hopu 

účastní a organizovat v nich činnost tak, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a bylo 

minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, která se účastní králičího hopu; 

d) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se 

zvýšenou opatrností; 

e) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně 

způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob; 

f) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích 

doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že 

zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe 

navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, 

g) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných 

opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat 

před utrpením a vznikem nebezpečných situací; 

h) všichni zúčastnění písemně potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu 

zvířat a tímto Řádem. 

 

Čl. 11 
Důvody k zastavení závodů v králičím hopu 

Pořadatel je oprávněn a povinen 

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění 

povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu; 

b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, 

byla vyřazena ze závodů králičího hopu; 

c) zastavit konání králičího hopu při výrazném zhoršení klimatických podmínek; 

d) vyloučit zvíře z králičího hopu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky 

nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete. 

e) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, 

jeho prováděcích předpisů nebo tohoto „Řádu“ až do zjednání nápravy tento zastavit, nebo 

osobu, která stanovené podmínky porušila, z organizace králičího hopu vyloučit a jeho zvířata 

vyřadit. Toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (KVS). 

f. vyloučit zvíře nebo dvojici, pokud nedodržují pravidla Soutěžního řádu závodů v králičím 

hopu, stanovená ČSCH-KKH 

 

Čl. 12 
Platnost a účinnost Řádu 

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat. 

Změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být 

schváleny. 

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední 

komisí pro ochranu zvířat. (1.4.2012) 



 

Řád zpracovala Ing. Michaela Znamínková, ČSCH-KKH 

 

 

 

Příloha č. 1: Minimální rozměry výstavních klecí 

 

Králíci 

Kategorie zvířat 

Přibližná 

hmotnost 

zvířat 

Minimální výška 

prostoru pro jedno 

zvíře v cm 

Minimální podlahová plocha 

pro 1 zvíře v cm
2
 

Zakrslá plemena 1,2 kg 30 1 400 

Malá plemena 3 kg 35 2 000 

Střední plemena 4-5 kg 40 2 500 

Velká plemena nad 6 kg 40 3 000 

 

 


