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25. září 2017, Praha 

Věc: Stanovisko k dotazu KCHJ k používání GPS obojků 

 

Kynologická komise ČMMJ, z. s. obdržela od Klubu chovatelů jezevčíků, dotaz ve věci 

používání GPS obojků při zkouškách loveckých psů. 

Kynologická komise ČMMJ, z. s.  po projednání Vašeho dotazu ve věci používání GPS obojků 

zaujala následující stanoviska:   

 

1. Použitím GPS obojků se rozumí obojek zapnutý a nasazený na psovi nebo obojek pouze 

nasazený? 
(Viz ZŘ: Ostnatý nebo elektrický obojek (včetně jejich atrap nebo náhrad) je zakázán a jeho 

používání je důvodem k vyloučení vůdce psa ze zkoušek z výkonu loveckých psů.) 

 

Odpověď k otázce č. 1 
 „Použití GPS obojku“ se rozumí i obojek pouze nasazený. Jestli je nebo není zapnutý, není v moci 

rozhodčích neustále kontrolovat.  

Samozřejmě je zakázán kombinovaný obojek s elektrickým a rozhodčí by neměli připustit jeho použití, 

ani kdyby měl vyšroubovány elektrody. V současné době již některé obojky používají i tzv. audio 

komunikaci, čímž je možné reprodukovat povely vůdce z přijímače GPS. Tím by však mohlo dojít 

k ovlivnění práce psa, které je zakázané.  

 

2. Je možné použití GPS obojků při disciplínách slídění a stopa živé zvěře v poli? 
(Viz ZŘ: Na zkouškách z výkonu loveckých psů, jejichž charakter vyžaduje od psa samostatnou 

práci na velkou vzdálenost, se povolují GPS sledovací obojky. GPS obojky jsou však zakázány 

při polní práci všech plemen psů...) 

 

Odpověď k otázce č. 2 
Ne, není možné použití – viz znění ZŘ, které uvádíte ve Vašem dotazu 

 

3. Je možné použití GPS obojků při disciplínách slídění a stopa živé zvěře v lese? 
(Viz ZŘ: Na zkouškách z výkonu loveckých psů, jejichž charakter vyžaduje od psa samostatnou 

práci na velkou vzdálenost, se povolují GPS sledovací obojky. GPS obojky jsou však zakázány 

při polní práci všech plemen psů...) 

 

Odpověď k otázce č. 3 
V tomto případě závisí rozhodnutí na posouzení sborem rozhodčích vzhledem k místním 

geografickým podmínkám, kde disciplíny probíhají (např. blízkost hlavní silnice, železniční trati, apod.) 
VR přímo zodpovídá za korektní průběh zkoušek a za dodržování ZŘ v jejich průběhu. Povolení nebo 
naopak zakázání sledovacích obojků GPS v průběhu zkoušky musí korespondovat se ZŘ a při zahájení 
by měl při svém slově VR zcela jasně a zřetelně vysvětlit, kdy je při dané zkoušce možno GPS použít, 
kdy není možno použít – při tom kvalifikovaně zdůvodnit, kdy by použitím došlo k porušení ZŘ.  

  

 



4. Je možné použití GPS obojků při disciplíně stopa vůdce? 
(Viz ZŘ: Na zkouškách z výkonu loveckých psů, jejichž charakter vyžaduje od psa samostatnou 

práci na velkou vzdálenost, se povolují GPS sledovací obojky...) 

 

Odpověď k otázce č. 4 
Kynologická komise neshledává odůvodnění pro použití GPS obojku při disciplíně stopa vůdce.  

 

5. Je možné použití GPS obojků při disciplíně vodění? 
(Viz ZŘ: Ostnatý nebo elektrický obojek (včetně jejich atrap nebo náhrad) je zakázán a jeho 

používání je důvodem k vyloučení vůdce psa ze zkoušek z výkonu loveckých psů.) 

 

Odpověď k otázce č. 5 
    Kynologická komise neshledává odůvodnění pro použití GPS obojku při disciplíně vodění. 

 

V době, kdy vznikaly současné ZŘ, byla technologie GPS téměř „v plenkách“ a 

stanovisko o použití GPS obojků je ve Všeobecné části ZŘ ošetřeno pouze obecně. Nicméně 

nikdy nebude vytvořen tak dokonalý ZŘ, který postihne všechny situace, jež mohou na 

zkouškách nastat. Rozhodčí, kteří jsou, jak věříme fundovaní a znalí problematiky, by měli 

citlivě a s rozvahou posoudit, jednotlivé situace a projednat při poradě rozhodčích podmínky a 

mantinely pro užití GPS obojků v souladu se zněním stávajícího ŽŘ.  

 

Z pověření kynologické komise ČMMJ, z. s. zpracovali  

Jan Kesner, Pavel Štangl 

 

 

Kynologii zdar!  

 

Josef  Novák   v.r.                    Ing. MgA. Jana Adámková v.r. 

předseda KK ČMMJ, z. s.        tajemník KK ČMMJ, z. s. 
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