
MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY  
O OCHRANĚ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU (Řada evropských smluv č. 125)  

 
Usnesení o chirurgických zákrocích u zvířat v zájmovém chovu 

 
přijaté na Mnohostranných konzultacích dne 10. března 1995 

 
Smluvní strany Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, na základě ustanovení 
článku 15; 
 
Uznávajíce, že tato ustanovení předpokládají monitorování provádění ustanovení této Dohody 
a přípravu společných a koordinovaných programů v oblasti pohody zvířat v zájmovém 
chovu; 
 
Ve snaze podporovat plné uznávání ustanovení této Dohody; 
 
Majíce na paměti, že článek 10 této Dohody zakazuje chirurgické zákroky za účelem změny 
vzhledu zvířete v zájmovém chovu nebo za jinými než léčebnými účely, zejména kupírování 
ocasu a kupírování uší; 
 
Berouce na zřetel, že takové zákroky představují nebezpečí pro zdraví a pohodu zvířat; 
  
Vědomy si problémů, jimž čelí některé země při provádění ustanovení článku 10 této Dohody. 
 
Rozhodnuty proto vyvinout značné úsilí k odstranění takových praktik; 
 
Uznávajíce, že kupírování uší a kupírování ocasu uvedené v článku 10 odstavci 1.a a b této 
Dohody se provádějí pouze na základě zvyklosti nebo ke splnění požadavků určitých 
chovatelských standardů; 
 
Přesvědčeny proto, že přezkoumání těchto chovatelských standardů by napomohlo dosažení 
cílů této Dohody uvedených v článku 10; 
 
Se dohodly: 
1.  podporovat zejména mezi posuzovateli, chovateli, veterinárními lékaři vědomí toho, že 
mrzačení by se neměla provádět; 
 
2.  podporovat svazy chovatelů v tom, aby provedly úpravy standardů v souladu 
s ustanoveními článku 10 této Dohody, a vycházely přitom z doporučení uvedených v příloze 
tohoto usnesení; 
 
3. zvážit možnost ukončení vystavování a prodeje zvířat, která byla podrobena těmto 
zákrokům.  
 
PŘÍLOHA 
 
Smluvní strany důrazně podporují svazy chovatelů v tom, aby provedly přezkoumání 
standardů ve světle článku 10 této Dohody, a tím přispěly k ukončení chirurgických úprav 
vzhledu čistokrevných psů.  
 



Smluvní strany zdůrazňují, že tato Dohoda zakazující kupírování uší je v platnosti od roku 
1992. V několika zemích je kupírování uší zakázáno ještě mnohem déle.  
 
Z hlediska správných postupů pohody zvířat by chovatelské standardy měly obsahovat pouze 
požadavky s ohledem na přirozený tvar uší. 
 
Jako první krok je třeba, aby přirozený tvar uší byl upřednostňován a přijímán nejen v zemích, 
kde je kupírování zakázáno.  
 
Týká se to následujících plemen (výčet není úplný): 
 
1. Opičí pinč 
2. Americký stafordširský teriér 
3. Beauceron 
4. Maremmansko-abruzský pastevecký pes 
5. Pyrenejský ovčák 
6. Bostonský teriér  
7. Flanderský bouvier 
8. Boxer 
9. Briard 
10. Brabantík 
11. Katalánský ovčák 
12. Cão de Fila de São Miguel 
13. Dobrman 
14. Německá doga  
15. Argentinská doga  
16. Belgický grifonek 
17. Bruselský grifonek 
18. Kavkazský pastevecký pes 
19. Neapolský mastin 
20. Pinč 
21. Střední knírač 
 
 
Z chovatelských standardů by rovněž měly být odstraněny pokyny ke kupírování ocasu.  
 
Existují země, které již před mnoha lety přijaly obecný zákaz kupírování ocasu (Norsko,  
v roce 1987, Švédsko v roce 1988), aniž by to dosud způsobilo vážné zdravotní problémy.  
V posledních čtyřech letech se zákaz kupírování ocasu rozhodly zavést také na Kypru,  
v Řecku, v Lucembursku a ve Švýcarsku. Dokonce i kdyby se prokázalo, že dochází 
k významným problémům s poškozením ocasu u psů používaných k lovu, jako jsou např. 
němečtí ohaři, jak to tvrdili chovatelé psů, přesto u vysokého počtu plemen (viz níže uvedený 
seznam) není třeba vystavovat psy tomuto chirurgickému zákroku. Podle informací  
ze Švýcarska a Německa jsou ocasy kupírovány přibližně u jedné třetiny štěňat 
registrovaných v plemenné knize. Podobná čísla budou pravděpodobně vykazovat i ostatní 
státy.  
 
Chovatelské standardy by přinejmenším měly zahrnovat jak kupírované ocasy, tak i přirozené 
tvary ocasu, zatímco přirozené tvary ocasu by měly být upřednostňovány.  
 



 
Jedná se o následující plemena (výčet nemusí být úplný): 
1. Opičí pinč 
2. Erdelteriér 
3. Americký kokršpaněl 
4. Australský Silky teriér 
5. Australský teriér 
6. Chorvatský ovčák 
7. Pyrenejský ovčák 
8. Black Russian Terrier 
9. Francouzský buldoček 
10. Ardénský bouvier 
11. Flanderský bouvier 
12. Boxer 
13. Brabantík 
14. Italský ohař 
15. Auvergneský ohař krátkosrstý  
16. Braque de Burgos 
17. Braque de l’Ariège 
18. Francouzský ohař (oba typy) 
19. Kavalír King Charles španěl 
20. Český fousek 
21. Katalánský ovčák 
22. Clumber španěl 
23. Cão de Fila de São Miguel 
24. Dobrman 
25. Maďarský hrubosrstý ohař 
26. Holandský pinč 
27. Kokršpaněl 
28. Anglický špringšpaněl 
29. Entlebušský salašnický pes 
30. Epagneul de Pont Audemer 
31. Field španěl 
32. Foxteriér (oba typy) 
33. Německý ohař 
34. Německý křepelák 
35. Irský Glen of Imaal teriér 
36. Griffon à Poil Laineux 
37. Belgický grifonek 
38. Bruselský grifonek 
39. Wire-haired Pointing Griffon  
40. Irský teriér 
41. Německý lovecký teriér (Jagdteriér) 
42. Japonský teriér 
43. Kavkazský pastevecký pes 
44. Kerry Blue teriér 
45. King Charles španěl 
46. Lakelandský teriér 
47. Neapolský mastin 
48. Mudi 



49. Norfolk teriér 
50. Norwich teriér 
51. Staroanglický ovčák (Bobtail) 
52. Rakouský krátkosrstý pinč 
53. Parson Jack Russell teriér 
54. Portugalský perdigueiro 
55. Pinč (všechny velikosti) 
56. Polský nížinný ovčák 
57. Pudl (všechny velikosti) 
58. Pudl pointr 
59. Portugalský podengo 
60. Pumi 
61. Rotvajler 
62. Šiperka 
63. Střední knírač (všechny velikosti) 
64. Sealyhamský teriér 
65. Irish Soft Coated Wheaten Terrier  
66. Italský spinone 
67. Středoasijský pastevecký pes 
68. Sussex španěl 
69. Vaestgoetlandský špic 
70. Výmarský ohař 
71. Welsh Corgi Pembroke 
72. Welsh Spaniel španěl 
73. Welsh Terrier 
74. Yorkshire Terrier (Yorkšírský teriér) 


