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O PROJEKTU PES VE MĚSTĚ
Na projektu Pes ve městě spolupracuje Nadace na ochranu zvířat s městem Břeclav. Jak
název napovídá, projekt se věnuje chovu psa v místech s větší hustotou obyvatelstva
a zároveň jeho pohybu na veřejných komunikacích a v městské zeleni, kde často vyvstává
problém. A to nejen, jak známo, s exkrementy a jejich úklidem, ale také a zejména
s neukázněným chováním některých pejskařů a jejich psů. Jde nám také o vzájemný vztah
a soužití člověk - pes ve městě.
Pes může být rizikem pro své okolí a zároveň okolí může být rizikové pro psa. Chov a držení
psa ve městě se snažíme uchopit z různých úhlů pohledu. Od výběru plemene, přes informace
k výchově a výcviku, péči a výživě psa, až po užitečné odkazy a mapy míst pro volný pohyb
psů, na území města Břeclav. Pokud jde o výběr plemene, představujeme jednotlivá plemena
a upozorňujeme na určitá rizika spojená s některými náročnějšími plemeny a jejich chovem.
Kromě toho poukazujeme na možnosti adopce psa z útulku a upozorňujeme na riziko koupě
tzv. „čistokrevných psů bez PP“ (bez průkazu původu).
Tato brožura je určena jako pomoc všem, kdo už psa mají, nebo těm, kdo si ho chtějí pořídit.
Začátečníky i zkušenější majitele provede krok za krokem všemi základními otázkami, které
se týkají vlastnictví psa. Od úplného počátku, kdy o jeho pořízení teprve uvažujete, až
k věcem, které vás v tu chvíli nemusí ani napadnout – ať už jsou to ty hezké, třeba to, kde
můžete psa bezpečně a v klidu venčit, nebo co můžete společně podnikat, nebo ty méně
příjemné, ať už se týkají veterinární péče, legislativy nebo posledního rozloučení s vaším
čtyřnohým přítelem. Brožura je uzpůsobena regionu, pro který je určena, takže tu najdete
konkrétní odkazy a informace. Budeme rádi, když vám její obsah pomůže a usnadní orientaci
při společném životě se psem v městských aglomeracích a sídlech, kde to nemusí být vždy
pro dvojici člověk a pes úplně jednoduché.

Město Břeclav – foto: David Mahovský
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DESATERO SOUŽITÍ LIDÍ A PSŮ
1. Pes má právo na svou smečku - žít s lidmi, kteří o něj pečují a jsou za něj plně odpovědni.
2. Člověče, vychovej svého psa tak, aby nikdy neobtěžoval lidi ani zvířata a byl ovladatelný
i bez vodítka, je to příjemnější pro něj i pro tebe.
3. Nedělej nic, co by mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky na setkání s tebou a tvým psem,
na to vždy pamatuj.
4. Vždy ukliď po svém psu to, co po něm zůstane.
5. Nikdy nenechávej psa bez dozoru pohromadě s malými dětmi (ani vlastními).
6. Místům, kam mají psi zakázán přístup, se raději vyhni.
7. Nezapomínej, že každému psu je třeba se dostatečně věnovat, dopřát mu dlouhé procházky,
hrát si s ním a zaměstnat ho. Pak bude spokojený a nebude myslet na lumpárny.
8. Pečuj o zdraví a čistotu svého psa – zanedbaný pes není příjemný svému okolí.
9. Člověče, k cizím psům se chovej neutrálně – nemusíš si jich všímat, ale ani se jim vyhýbat
obloukem, nikdy před nimi neutíkej a neprojevuj panický strach. Pokud si chceš cizího psa
pohladit, vždy se zeptej jeho majitele. Kdo psa vědomě dráždí, zaslouží si všechno, co se
stane.
10. Člověk, který opustil svého psa, nechť je navždy zbaven cti.
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NEŽ SI POŘÍDÍTE PSA
ANEB DŮLEŽITÉ ÚVAHY PŘEDEM
NEZAPOMEŇTE, PES VÁM OBRÁTÍ ŽIVOT I OBYDLÍ ÚPLNĚ NARUBY
CO MUSÍTE UVÁŽIT?
ČAS

Pes jakéhokoliv plemene bude mít nároky na váš čas (některá plemena více, některá méně,
ale všechna váš denní režim ovlivní). Pokud chcete, aby byl váš vzájemný vztah uspokojivý,
budete muset věnovat svému psu několik hodin denně (venčení a procházky, péče o zevnějšek
a o zdraví, příprava a podávání krmení apod.), může onemocnět a bude vyžadovat zvýšenou
péči – jste schopni a ochotni tento čas obětovat?

FINANČNÍ MOŽNOSTI

Pes bude mít nároky i na vaši peněženku, dobře rozvažte, jaké jsou Vaše finanční možnosti –
krmení jednoho malého psíka vás zatíží jistě méně, než krmení dvou psů velikosti například
německé dogy, byť by se vám takoví psi sebevíce líbili. Také zdravotní problémy vašeho psa
mohou neočekávaně tvrdě zasáhnout do rozpočtu domácnosti…

BYTOVÉ PODMÍNKY

Vybírejte vhodné plemeno také podle toho, kde a v jakých podmínkách bydlíte – několik
velkých chlupatých hafanů v dvoupokojovém bytě v centru velkoměsta není asi rozumným
řešením, pokud zrovna netrávíte celé dny i se psy v terénu a nejezdíte se domů jen umýt a vyspat…

ZPŮSOB ŽIVOTA

Pes je tvor velice přizpůsobivý a podřídit se životnímu stylu rodiny mu nedělá tak velké
problémy, přesto i tento aspekt je třeba brát v úvahu. Pokud jste celý den v práci a večer
ještě pracujete na dalším vedlejším zaměstnání, pak by jistě nebylo rozumné si psa pořizovat.
Lidé, kteří raději tráví volný čas nad knížkou nebo v křesle před televizí asi neuspokojí
temperamentního teriéra, zatímco například pes nějakého malého společenského plemene
by v jejich přítomnosti s kratšími procházkami mohl být docela spokojený.

VZTAH OSTATNÍCH ČLENŮ DOMÁCNOSTI K PSOVI

Pokud někdo z rodiny se psem zásadně nesouhlasí, je třeba být velmi opatrný – ještě koupi
psa rozmyslet (do vztahu k psům nelze nikoho nutit, nakonec by mohli být nešťastní
všichni…). Také je třeba vzít v úvahu možné ovlivnění zdravotního stavu členů rodiny
přítomností psa (např. alergie, očekávání novorozence).

DÉLKU ŽIVOTA PSA

Myslete na budoucnost - pes ovlivní váš život po dobu 10 a více let.
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NEŽ SE DEFINITIVNĚ ROZHODNETE, ODPOVĚZTE SI POCTIVĚ
NA TYTO OTÁZKY
1. Jsem ochoten a schopen věnovat psu několik hodin denně?
2. Umožní mi mé pracovní zatížení pravidelnou péči o psa?
3. Jsem ochoten upravit program dovolených s ohledem na potřeby psa (najít místo, kam
mohu psa vzít sebou nebo zajistit vhodnou péči o psa během dovolené, případně si
dovolenou v rodině rozdělit a v péči o psa se vystřídat)?
4. Počítám se zvýšenou péčí a časovým zatížením během prvních měsíců štěněte, s tím, že
štěně je třeba trpělivě a dlouho učit čistotě, smířím se s loužičkami i s tím, že může něco
zničit?
5. Dokážu být přiměřeně důsledný a spravedlivý při výchově štěněte a při zastávání pozice
„vůdce smečky“?
6. Počítám s finančním zatížením (krmení, veterinární péče aj.)?
7. Mám dobře rozmyšleno, jaký pes se ke mně, k mému životnímu stylu a do prostředí, kde
žiji, hodí?
8. Vím určitě, že pes je to pravé, co potřebuji, že vím, co soužití se psem znamená a co mi
přinese?
9. Jsem ochoten vzít na sebe závazek a odpovědnost za živého tvora na dalších patnáct let?
10. Mám rozmyšleno, jak bych zabezpečil psa v případě, že bych se o něj nemohl starat
(nemoc apod.)?
Pokud si na všechny tyto otázky můžete odpovědět ano, pak s chutí do toho, sehnat ty
správné informace a už jen šťastnou ruku při výběru…

ZODPOVÍME SI JEŠTĚ TŘI OTÁZKY
1. PSA NEBO FENU?

To je velice individuální, záleží na tom, co komu více vyhovuje. Fenky bývají jemnější,
komunikativnější, musíme počítat s háráním obvykle 2× do roka, pokud chceme odchovávat
štěňata, je třeba si to dobře rozmyslet a případně se poradit se zkušenými chovateli, co to
obnáší. Pes bývá tvrdší, pracovitější, odpadají problémy s háráním, ale zase ho kdykoliv
zlákají háravé fenky a procházky i v tom nejhorším nečase musí být o něco delší.
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2. ŠTĚNĚ NEBO RADĚJI
DOSPĚLÉHO?

I zde má oboje své pro i proti, výchova
štěněte je velice časově i psychicky
náročná, období loužiček trvá nějakou
dobu, také s destruktivním potenciálem štěněte musíme počítat. Na druhou stranu využijeme období, kdy je
štěně nejtvárnější, kdy si ho můžeme
vychovat k svému obrazu a můžeme
zajistit potřebnou socializaci podle
našich představ. Dospělý pes nepotřebuje tak intenzivní péči jako malé
štěně, ale zase má již své návyky a zkušenosti, které mohou někdy působit problémy při sžívání s novým prostředím a s novou
„smečkou“. To může být u dospělého psa náročnější a delší.

3. ČISTOKREVNÉHO PSA S PRŮKAZEM PŮVODU, BEZ PRŮKAZU
PŮVODU NEBO „VOŘÍŠKA“?

Pokud máme jasnou představu, jakého psa chceme,
jaké vlastnosti od něho očekáváme, pak je dobré
volit čistokrevného s průkazem původu. Tam je největší záruka toho, že z roztomilého štěněte vyroste
opravdu pes, jakého očekáváme a chceme a že bude
odpovídat vybranému plemeni. Pokud chceme ušetřit při nákupu štěněte a zvolíme psa čistokrevného
bez průkazu původu, vystavujeme se nebezpečí,
že nám vyroste něco, co nebude zcela odpovídat
našim představám, případně že bude psík zatížen
nějakou vadou, pro kterou byl například některý
z rodičů vyřazen z chovu. Chcete-li štěně „levně“
bez PP, je zde reálné nebezpečí, že narazíte na tzv.
množírny, které štěňata odchovávají jen na výdělek
(obvykle módní a žádaná plemena), často zanedbaná, nemocná a v otřesných podmínkách. Mnohdy
ušetřené finance za takové štěně vložíme obratem
do nákladů za veterináře. Pokud nemáme zcela konkrétní představu a chceme jen psího kamaráda, pak
se „voříšek“ jeví jako nejlepší řešení. Jsou to často psi
velice krásní, chytří, šikovní a zdraví. Ostatně, chceme-li pomoci psíkovi, kterému nebyl osud zrovna nakloněn, třeba v některém z útulků
najdeme spřízněnou dušičku, s kterou si padneme do oka…k tomuto rozhodnutí je ale
třeba velké odpovědnosti a důkladného uvážení po poradě s pracovníky útulku, kteří vědí
více o minulosti psíka a jeho vlastnostech a chování.
Nikdy nekupujte štěně z lítosti nebo jen tak narychlo bez prohlédnutí celého chovu!
Koupí štěněte z množírny jen umožníte „chovateli“ dál provozovat jeho činnost!
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JAK SI VYBRAT
» Prostudujte dostupnou literaturu (atlasy plemen psů) a zdroje na internetu – třeba webové
stránky chovatelských klubů.
» Uvažte povahové vlastnosti, historii i exteriér plemene (velikost, typ srsti, stavba těla) a jeho
nároky na výchovu, ubytování a pohyb, konfrontujte se svými možnostmi, životním stylem
a představami.
» Zjistěte si, k jaké činnosti bylo vytipované plemeno po generace šlechtěno, jaké vlastnosti
a schopnosti u něj byly vyžadovány a preferovány.
» Kontaktujte chovatele vybraného plemene, případně, pokud se rozhodnete, že dáte domov
některému opuštěnému psu, navštivte psí útulek a zjistěte, jestli tam je psík odpovídající
vašim představám (pokuste se zjistit co nejvíce informací o vybraném pejskovi, jeho osud
často mohl být neradostný a následky si nese do dalšího života - s tím musíte počítat a být
velmi trpěliví a citliví, zvláště ze začátku).
» U vybraného chovatele si vše pořádně prohlédněte, seznamte se s matkou štěňat,
vyptejte se na vše potřebné (nestyďte se, napsat si seznam otázek, jelikož při pohledu
na klubko roztomilých štěňat klidně zapomenete i to, jak se jmenujete).
» Samozřejmě uzavřete kupní smlouvu s údaji o štěněti, datem převzetí a cenou, případně
dalšími detaily a převezměte očkovací průkaz (petpas) s údaji (včetně nezaměnitelné
identifikace) o již proběhlém očkování a odčervení.
» Pokud máte jakékoliv pochybnosti o kvalitě chovu, klidně se obraťte na jiného chovatele.
» Vybíráte-li psa z útulku, snažte se dozvědět co nejvíce podrobností o osudu psíka, o jeho
vlastnostech a potřebách.

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PLEMENECH PSŮ
ANEB „HODÍ SE KE MNĚ?“
Vlastnosti, které si štěně nese do života po svých předcích, jsou po generace člověkem
šlechtěné a utvrzované a jsou typické pro určitá plemena. Proto ten, kdo se rozhoduje jaké
plemeno si vybrat, by měl hledět nejen na vzhled, ale především na jeho povahové vlastnosti,
které člověk po generace chovu u jednotlivých plemen preferoval.
Podívejme se teď, jak plemena podle příbuznosti a pracovního využití rozdělila mezinárodní
kynologická organizace FCI :

SKUPINA Č. 1: OVČÁČTÍ A HONÁČTÍ PSI
Psi střední velikosti nebo menší, pohybliví, většinou se stojatýma ušima (např. německý
ovčák, belgičtí ovčáci, kolie, šeltie, puli, pumi, pyrenejský ovčák apod.), původně určení
k práci se stádem a pomoci člověku v jeho ovládání. Typická pro ně bývá snadná
ovladatelnost, dobrá komunikace s člověkem, výborná cvičitelnost (odjakživa byli vybíráni
psi, kteří byli ochotni plnit ovčákovy příkazy, učenliví a komunikativní). Nemívají příliš
intenzivní lovecké sklony (při práci v přírodě se stádem by to bylo problematické).
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Honáčtí psi byli používáni k práci s většími zvířaty (stáda hovězího dobytka),
jsou povahově i fyzicky tvrdší. Někteří z nich bývají k cizím ostražití a jsou
dobrými hlídači. Dnes se používají často jako služební a pracovní psi pro různé účely, hodí se také na většinu moderních psích sportů. Jejich potřebou
je jakákoliv práce a zaměstnání, hodně
pohybu a intenzivní kontakt s pánem.
Pokud nemají dostatečné zaměstnání,
najdou si ho sami a vybíjejí svůj temperament způsobem, který nemusí
být podle vašich představ.

SKUPINA Č. 2: PINČOVÉ A KNÍRAČI, MOLOSSOIDNÍ A ŠVÝCARŠTÍ HONÁČTÍ PSI
PINČOVÉ A KNÍRAČI

Svým založením a náturou trochu podobní teriérům, původně určení k lovu myší a potkanů
ve stájích, hlídání dvorů a doprovodu povozů.
Temperamentní a sebevědomí, výborní hlídači,
výchova vyžaduje důslednost a daná jednoznačná pravidla, pak dovedou „fungovat jako hodinky“. Hodí se pro sportovní a aktivní lidi, potřebují
zaměstnat, pak jsou výbornými společníky do nepohody, schopní také výborných výkonů v různých kynologických disciplínách. Malí zástup
ci
této skupiny jsou skvělými společníky i pro větší
děti nebo starší lidi.

PASTEVEČTÍ PSI HORSKÉHO TYPU

Většinou mohutní a chlupatí, původně určení ke střežení stád před útoky šelem a lidí (např.
šarplaninec, kavkazský pastevecký pes, středoasijský pastevecký pes apod.). Bývají naprosto
neúplatnými strážci svěřeného území a vůči cizím lidem jsou ostražití. Jejich výchova bývá
náročná a vyžaduje zkušenosti a hlavně přirozenou autoritu - jsou zvyklí jednat a rozhodovat se
samostatně, uznávají jen jednoho pána se skutečnou autoritou. Výborně se hodí na strážení
rozlehlých prostorů, kde spokojeně obhlíží svěřené území a zodpovědně plní své povinnosti.
Naopak se příliš nehodí do městského bytu a pro lidi se slabší povahou.

ŠVÝCARŠTÍ HONÁČTÍ PSI

Spíše mohutní, se zajímavým zbarvením, pracovití. Nejznámější a nejoblíbenější je bernský
salašnický pes, jediný dlouhosrstý s charakteristickým tříbarevným zbarvením.
Bývají to většinou příjemní, snadno ovladatelní rodinní psi.
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MOLOSSOIDNÍ PSI (DOGOVITÍ)

Odpradávna strážci a obránci člověka, velcí a silní, klidní, moudří a rozvážní, nevyžadují
mnoho pohybu, zasahují jen v případě, když to považují za opravdu nezbytné. Jinak jsou
mírní a laskaví, většinou i k cizím, pokud je neohrožují. Nepotřebují si svou sílu dokazovat,
ale své lidi i jejich majetek spolehlivě ochrání. Většinou vyžadují velký prostor, ale pokud jde
o pohyb, takové nároky nemají.

SKUPINA Č. 3: TERIÉŘI
Lovci a bojovníci tělem i duší, vyžadují důslednou
a pečlivou výchovu, bývají samostatní (vždyť v noře při
boji s liškou či s potkany a krysami se museli rozhodo
vat sami). Dnešní teriéři jsou ve většině případů ple
meny společenskými, ale sebevědomí, temperament
a energie jim nechybí. Bývají nezdolní a neunavitelní,
při správné výchově velmi pracovití a veselí společníci
do nepohody. Někteří teriéři jsou stále platnými a vy
hledávanými pomocníky myslivců. Do skupiny teriérů
patří i teriéři typu bul (tj. bulteriér, americký stafordšírský teriér a stafordšírský bulteriér). Vyznačují se většinou nejen mimořádnou láskou k člověku, ale také silou
a odhodláním. Vyžadují odpovědný a pečlivý přístup
k výchově a výcviku.

SKUPINA Č. 4: JEZEVČÍCI 			
Platí o nich ve většině totéž co o teriérech, jsou to
sa
mostatní lovci, zvyklí se rozhodovat sami. Jejich
výchova není úplně jednoduchá. Ačkoliv jsou oblíbení jako společníci do měst, lidé by neměli zapomínat
na jejich původní poslání – lov především v norách –
a měli by počítat s tím, že jejich kamarád bude velice
inteligentní a bude se snažit o všem hodně „přemýšlet“
a prosazovat vlastní názor.

SKUPINA Č. 5: ŠPICOVÉ A TZV. PRIMITIVNÍ
PLEMENA

Patří sem kromě známých špiců a severských tažných
plemen například lovecká plemena severu jako lajky
nebo plemena asijských psů.

SEVERŠTÍ TAŽNÍ PSI

Vyšlechtění a určení k tomu, aby mohli svou energii
vložit do běhu. Nejšťastnější jsou v přírodě při práci,
vyžadují obrovské množství pohybu a zaměstnání, ať
již v zápřahu nebo při běhu u kola či v jiných podobných
aktivitách. Vhodní jsou pro pána – sportovce.
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ASIJSKÁ PLEMENA (ČAU ČAU, AKITA, SHIBA )

Psi se svéráznou mentalitou, které musí člověk přijít na chuť, možná na první pohled
poněkud odtažití, samostatní, jejich výchova není vůbec snadná.

SKUPINA Č. 6: HONIČI, BARVÁŘI
A PŘÍBUZNÁ PLEMENA
Psi této skupiny byli ve většině případů stvořeni pro práci v lesních
honitbách, často ve smečkách. Jsou to psi s vyvinutým loveckým
pudem. Bývají příjemní a veselí společníci, někdy ale dost samostatní
a tvrdohlaví. Jako všichni lovečtí psi potřebují dostatek pohybu a zaměstnání. Patří sem například bígl, jehož výchova je ale poměrně
náročná, také dobromyslný baset, ale i temperamentní dalmatin
nebo dnes módní rhodéský ridgeback.

SKUPINA Č. 7: OHAŘI

				
Ohaři jsou psi velice elegantní a ušlechtilí
a proto mnoho lidí po takovém společníkovi zatouží. Jsou to ale vyloženě pracovní
psi a potřebují obrovské množství pohybu. Malý městský byt a krátké procházky
na vodítku v městském parku je rozhodně
neuspokojí. Při dostatečném pohybu a zaměstnání (nejlépe loveckém využití) jsou to
psi dobře ovladatelní, přátelští a příjemní
společníci.

SKUPINA Č. 8: RETRÍVŘI, SLÍDIČI A VODNÍ PSI
V této skupině jsou v poslední době velmi módní retrívři
(především labradoři a zlatí retrívři). Není divu, jsou to psi
velmi přátelští a výborně ovladatelní a v celém světě jsou
pro svoji povahu oblíbení jako psi rodinní. Často se používají jako pomocníci různě handicapovaných lidí a uplatnění
nacházejí i v canisterapii. I tito laskaví psi však potřebují
dostatek pohybu a řádnou výchovu. Dalšími oblíbenými
psy z této skupiny jsou angličtí a američtí kokršpanělé.
Jsou to výborně ovladatelní psi s velkým zájmem o zvěř.
Ačkoliv jsou často chováni jako společníci, ve většině
případů jsou i výbornými loveckými psy.
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SKUPINA Č. 9: SPOLEČENSKÁ PLEMENA		
Většinou malí a jemní, jejich posláním je dělat společnost
člověku, být v jeho blízkosti a těšit ho. Jsou snadno ovladatel
ní, učenliví, něžní a poslušní, přizpůsobiví a vždy ochotní
ke hrám. Někteří bývají i dobrými hlídači, kteří každého
vetřelce svědomitě hlásí. Jejich jediným úkolem je dělat
člověku radost. A to není málo!

SKUPINA Č. 10: CHRTI
Svébytní a pro někoho těžko pochopitelní,
samostatní a nezávislí, jejich posláním byl
lov a jejich přirozeností je rychlost a běh.
Vyžadují hodně pohybu a citlivou výchovu.
Komu učaroval nádherný afgánský chrt,
musí počítat také s dostatkem času na péči
o jeho krásnou srst. Obrovský irský vlkodav,
navzdory svému jménu laskavý a dobrotivý,
vyžaduje od majitele dostatečné finanční
zázemí na kvalitní výživu.

NEUZNANÁ PLEMENA
Kromě více než čtyř stovek plemen uznaných FCI existují plemena národní, která
ještě FCI neuznala. Sem patří i několik
plemen českých – například chod
ský
pes, všestranný rodinný pes s líbivým
zjevem a příjemnou povahou vhodný
pro téměř jakoukoliv práci i sport, pražský krysařík, malý veselý psík pro radost,
nebo český horský pes, mohutný, pracovitý a s vyrovnanou povahou, který by
ve městě příliš spokojený nebyl. Příjemným rodinným psem zajímavého vzhledu
je také český strakatý pes.
Uvedené charakteristiky samozřejmě nemusí platit pro každého jedince, měli bychom ale
vycházet z toho, že pořídíme-li si psa určitého plemene, je jistá pravděpodobnost, že jeho
povaha bude danému plemeni odpovídat. Člověk během staletí vyšlechtil víc než 1000
nejrůznějších plemen psů. Některá časem zanikla, ale stále jich je tolik, že vybrat si může
opravdu každý podle svých potřeb a představ.
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PÉČE O PSA
ZÁKLADNÍ VÝBAVA A POTŘEBY PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT
CO PŘIPRAVIT, NEŽ HO PŘIVEDEME DOMŮ
» obojek nebo postroj (zvolte takový, který psu dobře
sedí, je pohodlný a bezpečný, pamatujte na správnou
velikost a materiál pro malé štěně!)
» vodítko
» dvě misky odpovídající velikosti (na vodu a na krmení)
» pohodlný pelíšek na vhodném místě
» potřeby na údržbu srsti (hřeben, kartáč, případně další
speciální pomůcky)
» hračky – musí být bezpečné, štěně by mohlo nevhodné
hračky například rozkousnout a spolknout apod.
» krmení
» dobrá rada – projděte si prostory, kde bude štěně
pobý
v at, nejlépe po čtyřech, a odstraňte pokud
možno všechny potenciálně zničitelné a nebezpečné
věci (zvláště pozor na elektrické dráty od spotřebičů
a také na jedovaté rostliny)!
» později budete potřebovat ještě náhubek
Používané pomůcky musí být z hlediska psa bezpečné a nesmí mu způsobovat bolest.
Obojek volte tak velký, aby se pes z něj nemohl jediným pohybem vyvléknout. Postroj
nesmí škrtit, musí dobře sedět. Náhubek vždy musí být uzpůsoben tak, aby v nadměrné míře
neomezoval přirozené dýchání psa a aby ho pes nemohl snadno sám sundat. Je považován
za nezbytný v takových prostorách a při takových činnostech, kde nelze vyloučit obrannou
reakci psa na bolestivý, byť neúmyslný podnět (v dopravních prostředcích je povinný podle
přepravního řádu). Proto by každý pes měl být zvyklý náhubek nosit. Každý majitel by měl
použití náhubku u svého psa sám uvážit podle prostředí a vlastností konkrétního psa.

ZDRAVÍ A HYGIENA
Základní prevence – očkování a odčervení.
Co nejdříve potom, co si psa přivedete domů, navštivte veterinárního lékaře, který psa prohlédne. S ním si
domluvíte nejvhodnější schéma očkování a odčervení.
Nezapomeňte, že zákonnou povinností je každoroční
očkování psů proti vzteklině (některé vakcíny jsou až na
3 roky) a uchovávání dokladů o tomto očkování (záznam
v očkovacím průkazu nebo v Petpasu).

15

ZÁKLADNÍ PÉČE O HYGIENU
Zdravý pes má jasné oči, s hladkou a čistou
spojivkou a bystrým výrazem, všechny sliznice zdravé, narůžovělé a tělní otvory bez
výtoků, obvykle hladkou a lesklou srst, přirozeně a bez problémů se pohybuje a má zájem
o okolí, pije a přijímá přiměřené množství potravy, močí pravidelně a bez obtíží a má formovaný trus.
» Umožněte psu trvale přístup k nezávadné
vodě.
»
Krmte v navyknutých pravidelných intervalech – nepřekrmujte, mějte pod kontrolou množství pamlsků mimo denní dávku
krmení (při výcviku).
» Misky na vodu a krmení i ostatní pomůcky
a potřeby pro péči o psa (kartáč apod.) udržujte čisté.
» Kontrolujte kvalitu krmiva a vhodně jej
skladujte (v temnu a chladu).
» Udržujte čistotu srsti pročesáváním nebo
kartáčováním, odstraňte z ní cizí předměty
a zkontrolujte stav kůže, v případě zevních
parazitů zabezpečte ošetření psa i prostředí,
ve kterém se mohou vyskytovat vývojová
stádia parazitů (např. blech).
» Pelíšek nebo venkovní ubytování psa pravidelně uklízejte a udržujte v čistotě.
» Nepoužívejte šampóny a mycí prostředky,
které nejsou určeny pro psy, stejně tak
nepoužívejte voňavky nebo jiné prostředky
(dezinfekce, prostředky proti hmyzu), které
mohou dráždit jejich velice vnímavý čich.
» Pravidelně kontrolujte oči, uši i zuby.

DŮVODY K NÁVŠTĚVĚ VETERINÁŘE
» každoroční preventivní prohlídky spojené s očkováním
» poranění nebo úraz psa
» změna chování psa
» nechutenství, průjmy, zvracení
» náhlé změny v příjmu vody a frekvenci močení
» nefyziologické výtoky, kožní změny, nadměrná svědivost
» poruchy pohyblivosti, bolestivost při pohybu nebo při dotyku atd.
» zákonem stanovené povinné vyšetření psa, který poranil člověka
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POHYB PATŘÍ KE ZDRAVÉMU
ŽIVOTU

Ke zdravému a spokojenému životu každého
psa patří přiměřený pohyb a možnost pravidelného vyvenčení. Ani malému psíkovi nestačí 2× denně na chvilku vyvenčit a domů!
Možnost vyvenčení musí mít minimálně 3×
denně, z toho alespoň 1-2× denně možnost
volného pohybu delší dobu podle libosti
(nároky jsou různé podle plemen – 1 hodina
až několik hodin).
Sebevětší zahrada psu nenahradí procházky
s pánem a seznamování s novým prostředím!

ZÁSADY KRMENÍ

Můžete krmit doma připravovanou vařenou či syrovou (tzv. BARF) stravou nebo využít pestré
nabídky granulovaných krmiv či konzerv různé ceny a kvality. Při výběru se zaměřte na složení
na etiketách, složky obsažené v krmivu by měly být napsány podle obsaženého množství
postupně od nejvyššího k nejnižšímu. Masové složky by měly být na prvních místech.
Chcete-li připravovat krmení doma, berte v úvahu, že pes je sice masožravcem, ale
podávání pouze krmiva živočišného původu může poškodit jeho zdravotní stav. Krmná
dávka by optimálně měla obsahovat masovou složku, ale i další přílohy, jako zeleninu, obiloviny,
vitamíny a minerály. Většina odborníků na výživu a veterinářů nedoporučuje kombinovat
stravu granulovanou a konzervovanou s doma připravovanou potravou, psi to často špatně
snášejí.
Pozor na tzv. potravinové alergie, které se projevují nejčastěji nadměrným svěděním kůže,
tvorbou boláků na kůži nebo tvorbou lupů. Pokud pozorujete tyto projevy dlouhodoběji,
navštivte veterinárního lékaře, který vám pomůže zjistit, na jakou složku krmiva je pes alergický.
Důležitou zásadou krmení je jeho kvalita, nezávadnost a pravidelnost podávání (podle věku
a zdravotního stavu psa 1× – 4× denně). O správné volbě krmiva se poraďte se zkušenými chovateli.
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ABY NÁM TO SPOLU KLAPALO
ZÁKLADY VÝCHOVY
1. PRAVIDLO VÝCHOVY PSA – LASKAVÁ DŮSLEDNOST
2. PRAVIDLO VÝCHOVY PSA – ZAMĚSTNAT – KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
3. PRAVIDLO VÝCHOVY PSA – TRPĚLIVOST A SEBEOVLÁDÁNÍ

ČÍM ZAČÍT
SOCIALIZACE
Citlivě seznamujte štěně s co největším množstvím podnětů a situací. Štěně by co nejdříve
mělo poznat vše, co bude součástí jeho života (dopravní prostředky, ostatní psy, jiná zvířata,
cizí lidi, různé městské hluky apod.). To samé aplikujeme i u již dospělého adoptovaného psa,
ať víme, co od něj můžeme čekat.

ČISTOTNOST
Co nejdříve učte štěně vykonávat potřebu mimo byt – vždy po vyspání a po nakrmení ho
vyneste na vykázané místo, pokud potřebu vykoná, velmi ho pochvalte, vykoná-li ji v bytě,
dejte najevo, že to je nesprávné, ale nijak to nedramatizujte, za čas to pochopí (buďte trpěliví)
a trestáním se to neurychlí (i vy jste určitou dobu používali plenky…).

NAVYKÁNÍ NA SAMOTU
Svého psa budete dříve nebo později přinuceni ponechat aspoň
občas samotného doma, proto je
potřeba ho na to co nejdříve přivyknout – začněte nejdříve jen několika minutami, čas samoty postupně
a nenásilně prodlužujte, nikdy se
nevracejte ke psu, když se toho
hlasitými zvuky dožaduje (brzy
přijde na to, že mu to není nic platné). Předtím než psa opustíte, ho
řádně vyvenčete a unavte hrami,
pak bude rád, že může v klidu spát,
nechte mu doma oblíbené hračky nebo žvýkací kost na zabavení.
U malého štěněte odkliďte všechny nebezpečné a zničitelné věci. Před odchodem můžete
používat stále stejnou formulku (např. „zůstaň tady, já přijdu“), která pro něj bude po čase
znamenat jistotu, že je vše v pořádku a zase se vrátíte.
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NÁVYK NA JMÉNO

Od prvního dne oslovujte štěně jménem, spojujte jeho jméno s příjemnými věcmi – krmení,
hra, mazlení apod.

NÁVYK NA OBOJEK, POSTROJ A VODÍTKO
Nasazujte obojek nebo postroj ze začátku jen na chvíli, při hře či jiném zaměstnání, stejně
tak s vodítkem. Začněte hned – základní návyky vštěpujte štěněti od prvního dne, co je u vás
doma. To, co bude pro psa zakázáno, musí být zakázáno od začátku a vždy – pes potřebuje
jasná pravidla, těžko chápe, že jednou něco může a jindy to má zakázáno.

BUĎTE SPRAVEDLIVÝM, SROZUMITELNÝM A MOUDRÝM „ŠÉFEM“
- „VŮDCEM SMEČKY“
Autoritu a respekt si u svého psa musíte zasloužit – ne násilím, ale přirozenou autoritou
a citlivým a spravedlivým přístupem.
Dodržujte základní pravidla - pomůže vám to v další výchově a v upevnění vztahu se psem
» vy rozhodujete o přídělu potravy pro sebe i pro ostatní
» vy máte nárok na jakékoli místo v domě, až na jeho přidělený koutek
» vy máte nárok na kteroukoliv hračku
» vy rozhodujete, kdy a co se bude dělat, kam se půjde, kdy se začne a skončí hra apod.
» vy řešíte krizové situace, nikoliv pes
Jakékoliv projevy proti vám okamžitě zarazte už v zárodku – i když se vám to zdá u malého
štěněte roztomilé! Zpočátku stačí dát najevo nesouhlas - přestat s hrou, otočit se, odejít a
štěněti odepřít pozornost, v krajních případech můžete použít ostrý pohled či slovo, lehké
klepnutí přes čumák, – všímejte si, jak trestá nezvedená štěňata matka fena, jak se k sobě
chovají psi ve smečce! Těmto „psím“ gestům i štěňata a mladí psi dobře rozumí.

PES JE PES – PROTO SE K NĚMU CHOVEJTE JAKO KE PSU
A NECHTE HO BÝT PSEM!
Pes nerozumí lidské řeči – chápe a naučí se, že nějaký zvuk má určitý význam, že tón hlasu
nebo gesto něco znamená. Proto pro jeden pokyn používejte vždy jedno a totéž slovo. Velice
dobře ale rozumí signálům gest a „řeči těla“ – používejte je, opravdu to funguje!

VÝZNAM MOTIVACE
Velice důležité je naučit se mladého psíka správně motivovat - tak, aby pochopil, že námi
vyžadované chování se mu vyplatí a nevhodné chování bude pro něj nevýhodné. Čím více
a hodnotněji bude odměňován za vhodné a správné chování, tím častěji se bude tímto
způsobem chovat. Chování, které mu nepřinese žádný užitek, bude omezovat. Pokud je
nutné použít nějakou formu trestu, musí následovat okamžitě po činu, aby sdělení bylo psu
srozumitelné.
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CO BY MĚL UMĚT MĚSTSKÝ PES
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PSA MEZI LIDMI (MINIMUM, KTERÉ BY
MĚL ZNÁT KAŽDÝ PES)
» přivolání
» ponechání na místě
» chůze u nohy na vodítku i bez vodítka
» zastavení
» návyk na náhubek
» neobtěžovat lidi ani zvířata
» sedni, lehni
» přerušení nežádoucí činnosti na povel
» nesbírat venku nic ze země
» ztichnout na povel

DALŠÍ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
» automatické zastavení před silnicí
» odmítání potravy od cizích lidí
» vyprazdňování mimo chodník
Rady, jak psa naučit slušným způsobům, najdete v příručkách o výchově a výcviku. Prospěšná
je návštěva výcvikového kurzu pro psy – nejenom pro velké psy! Návštěva “psí školy“ slouží
nejenom bezproblémovému soužití psa a člověka. Zlepšuje také vzájemný vztah psa a
majitele, protože majitel se naučí lépe rozumět svému psu a lépe odhadovat jeho chování,
mladý pes se zase učí rozumět signálům svého majitele. V těchto kurzech se pes formou
hry učí poslušnosti a štěňata kontaktu s jedinci svého druhu. Učí se přizpůsobit neobvyklým
situacím. Takto profitují všichni ze společně navštíveného tréninku. Ale i u psů platí celoživotní
vzdělávání, nejenom návštěva kurzu! Společné učení se svými úspěchy i neúspěchy vede jak
u majitelů, tak u psů ke zpevnění vzájemné důvěry. Výsledkem pak je jistější a na veřejnosti
vhodnější vystupování sehrané dvojice.

MOŽNOSTI VYŽITÍ SE PSEM – ANEB
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Jen zaměstnaný pes je spokojený a bezproblémový,
proto jedním z nejdůležitějších úkolů majitelů je vymyslet pro psa dost podnětné a zajímavé činnosti. Možností je celá řada a stačí jen vybrat tu, která bude v návaznosti na charakter a založení psa i jeho pána nejlépe
vyhovovat. V současné době je výběr aktivit opravdu
široký – od agility pro rychlé a běhavé psy a pány sportovce, přes tanec se psem až po sportovní či záchranářský výcvik. Informace rády podají kynologické
organizace nebo specializované kluby.

20

CO SE POD JEDNOTLIVÝMI AKTIVITAMI SKRÝVÁ?
AGILITY

Sport na rekreační až vrcholové úrovni, překonávání překážkové dráhy psem podle pokynů
psovoda, co nejrychleji s co nejmenším počtem chyb (www.klubagility.cz).

FLYBALL

Soutěž družstev, štafetový běh přes překážky pro míček, vystřelovaný ze speciálního zařízení
(www.flyball.cz).

DOGFRISBEE

Chytání létajících talířů psem podle přesných pravidel (www.discdog.cz).

DOGDANCING (TANEC SE PSEM)

Předvádění různých figur a sestav s využitím hudebního doprovodu, ukázka souhry psa
a psovoda (www.dogdancingclubcr.cz).

OBEDIENCE

Cvičení poslušnosti na vrcholné úrovni, deset cviků s různým stupněm obtížnosti
(www.klub.obedience.cz).

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Asi nejznámější odvětví – klasický výcvik sestávající ze tří částí – poslušnost, stopy, obrana
(www.kynologie.cz).

ZÁCHRANÁŘSKÝ VÝCVIK

Výcvik vyhledávání ztracených či zavalených osob v různých terénech a prostředích – plochy,
sutiny, laviny, voda – velmi náročná a dlouhodobá činnost (www.zachranari.cz).

DOGTREKKING

Dálkové pochody se psy – vytrvalostní akce s délkou trasy i přes 100 km (www.dogtrekking.info).

CANICROSS, SCOOTERING, BIKEJORING, SKIJORING, MUSHING

Sporty pro velmi aktivní psy i psovody, adrenalin v přírodě – běh se psem, pes a koloběžka,
pes a kolo, pes a lyže, psí spřežení… (www.behejsepsem.cz, www.mushing.cz).

DOGRACING

Jedná se o jednu z mnoha aktivit, která je založena na touze psa lovit - ideální vybití energie
živějších plemen psů – zejména chrtů (www.ceskydogracingklub.cz).

PACHOVÉ PRÁCE (NOSEWORK, DISCOVERING, MANTRAILING, STOPY)

Činnosti, při kterých pes využívá svého nejlepšího smyslu - čichu. Při noseworku pes vyhledává
a označuje specifický pach (např skořice, pomerančová kůra), discovering znamená vyhledávání různě ukrytých předmětů psovoda, v mantrailingu pes hledá stopu člověka, který je
urkytý na konci. Klasické stopy jsou obsaženy ve všestranném výcviku (www.noseworkcz.net,
www.kynolog.cz).
Výčet aktivit a sportů není kompletní, stále přicházejí nové a nové hry a soutěže, dalšími
odvětvími práce se psem jsou také například lovecká kynologie či pasení, městský pes však
většinou není pro takové aktivity primárně pořizován.
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Pokud nemáte chuť ani čas podnikat se psem organizované aktivity a účastnit se
soutěží a zkoušek, rozhodně ho nemusíte ochudit o radost ze společně strávených chvil a
o smysluplné využití času. I bez organizovaných akcí a cvičení můžete psovi dopřát dostatek
zaměstnání a pohybu na čerstvém vzduchu, fantazii se meze nekladou a možnosti jsou
neomezené. Každodenní vycházky zpestřete drobnými úkoly – „ztrácení“ a nalézání věcí,
hry na schovávanou, házení a přinášení míčků, překonávání různých náhodných terénních
překážek apod. Naučíte-li psíka hledat ztracené věci, může se to jednou vyplatit v praxi.

NEJSME TADY SAMI ANEB PRAVIDLA SOUŽITÍ
Pokud chcete, aby i vaše okolí mělo dobrý vztah ke psům, buďte co nejvíce ohleduplní a tolerantní
i k těm, kteří třeba ke psům nemají vztah. Neberte psy na dětská hřiště, do obchodů a do zařízení,
kam je jejich vstup zakázán; nepouštějte je na sedadla v MHD. Nezapomínejte, že i malý pes je pes
a jeho přítomnost může vadit - ze zdravotních i jiných důvodů. Nezavdávejte příčiny ke stížnostem
na chování vašeho psa i vaše! Vaše práva končí tam, kde začínají práva ostatních.

DODRŽUJTE TYTO ZÁKLADNÍ ZÁSADY:
» Dodržujte zákazy vstupu psů do vyznačených prostor. Tam, kde je to písemně nebo
piktogramem (značkou) vyznačeno, se psy nevstupujte.
» Při vstupu se psem do veřejných nebo soukromých prostor si raději vyžádejte souhlas
příslušné osoby a řiďte se jejími pokyny - morální převaha bude vždy na vaší straně.
» Psa na rušných místech voďte na vodítku – nikdy nevíte, co se může přihodit, a i sebelépe
vycvičený pes může neadekvátně zareagovat (může vběhnout pod auto, někomu
i nechtěně ublížit…).
» Vychovejte psa tak, aby nikoho neobtěžoval svým chováním – lidi ani zvířata.
» Dodržujte místní nařízení o pohybu psů.
» Dodržujte přepravní předpisy MHD.
» Vždy uklízejte po svém psovi!
» Berte v úvahu, že ne každému je přítomnost psa příjemná, buďte tolerantní k projevům nevole.
» Svého psa řádně přihlaste a plaťte příslušné poplatky.
» Svého psa udržujte v čistotě – špinavý a zanedbaný pes není příjemný ani největším
milovníkům psů.
» I v Břeclavi jsou honební pozemky, respektujte právo zvěře na klid.
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PRAVIDLA SOUŽITÍ DĚTÍ A PSŮ
»
Nikdy nenechte děti pohromadě se psem
(cizím i vlastním) bez dozoru!
» Postoj batolat i větších dětí lezoucích po čtyřech může psovi připomínat postoj jeho přirozených soupeřů nebo kořisti. Pro dítě může
být nebezpečné i snížení polohy obličeje
do výšky psa.
» Pozor, upadne-li dítěti v blízkosti psa sousto
nebo hračka, oba vnímají, že se jedná o jejich
předmět, pes je obvykle rychlejší a může dojít
ke konfliktu.
» Pes může reagovat i na nové a pro něho
neznámé podněty, dětský pláč, vrnění apod.
» Větší a těžší psi mohou poranit dítě nechtěně - např. drápem končetiny, převrhnutím
kočárku, mohou dítě porazit.
» Především kojenci a malé děti vidí často v psovi ideálního partnera na hraní.
» Vývojově podmíněné, často nešikovné pohyby dítěte si ale pes může špatně vyložit.
Pes reaguje reflexivně, mohl by dítě dokonce kousnout.
» I starší děti často reagují pro psa nepochopitelně – běhají, křičí, mávají rukama apod.
– pes na to může nevhodně zareagovat.
» Výrazy dětí si psi často vyloží jako hrozbu - úsměv (vyceněné zuby), pohled do očí, přímý
běh ke psu (to jsou v psí řeči signály agrese).
» Často se stává hra mezi dětmi a psy nechtěně prudkou. Někdy se mezi sebou navzájem
hádají i děti. Pak se může stát, že se pes přikloní k jednomu z dětí a chce ho chránit.
»
Přítomnost dospělých je nutná pro kontrolu a řešení takovýchto stavů. Ochranitelský
instinkt se může projevit především v situaci, kdy jsou na návštěvě cizí děti a hrají si s domácími.
» Děti je nezbytné co nejdříve s ohledem na jejich možnosti chápání poučit, jak se ke psu chovat.

BUĎTE OPATRNÍ PŘI HŘE SE PSY
» Psi, zvláště štěňata a „puberťáci“, se při hře
někdy navzájem koušou, aniž by se při tom
zranili. Ale vy byste si při hře s nimi měli dávat
pozor, nemáte tělo chráněné hustou srstí.
» Psi se přitom dokáží (např. gestem podřízení) vyhnout vážným zraněním. Dobře socializovaní psi nepřekročí při hře stanovené
hranice.
» Mladý pes ještě nemusí rozlišit citlivost lidí
od jedince svého druhu. Proto se může stát, že
při hře se i vaše ruka ocitne v tlamě vašeho psa.
»
Zachovejte chladnou hlavu a neodtahujte
ruku. Dobře vychovaný pes ji na povel pustí.
» Pokud se pes při hře s vámi příliš rozdivočí,
uklidněte ho a hru ukončete.
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TAKÉ PES CÍTÍ BOLEST
» Necitlivé zacházení působí psu bolest, vyvarujte
se i v zájmu vlastní bezpečnosti všeho, čím byste
psu mohli bolest zbytečně způsobit
» K mnoha poraněním došlo v případech, kdy se
člověk snažil pomoci zraněnému zvířeti (např. při
úrazu po autonehodě) a nesprávně nebo bolestivě
se psem manipuloval – buďte v tomto případě
opatrní!
» Pes je zvíře vnímavé k bolesti. Některé partie těla
jsou obzvláště citlivé (např. ocas, uši). Proto s nimi
zacházejte ohleduplně a s citem.
» U dětí předškolního věku se někdy stane, že psu
ublíží a ten se brání. Ujistěte se, že i vaše děti znají
pravidla chování ke zvířatům a že je dodržují.
» Utrpení až týrání psa můžete vyvolat i zanedbáním péče o něj např. nezajištěním napájení a krmení, cho
vem v nevyhovujících podmínkách
(trvalé uvázání u boudy, málo prostoru, trvalá
tma, působení dráždivých látek a podnětů), přetěžováním jeho fyzických schopností (dlouhodobý
běh u kola apod.), neodborným podáním léčiv či
provedením léčebného zákroku.

NIKDY NEZASAHUJTE DO RVAČKY DVOU PSŮ
» Když se psi perou, nikdy nezasahujte, pokud nemáte možnost ve spolupráci s druhým majitelem rvačku bezpečně eliminovat!
» Děti by měly vždy přivolat dospělého!
» Hry nebo potyčky psů působí často vážněji, než ve skutečnosti jsou. V mnoha případech
probíhá hra intenzivně (vrčení, tahanice). Takto se určuje hierarchie. Zásah člověka ruší
průběh takových hierarchických potyček.
» Jestliže se však perou dva dominantní jedinci, je třeba zasáhnout, aby nedošlo k vážnému
poranění psů. Většinou se ale podaří bez vlastní újmy psy od sebe odtrhnout jen zkušeným
majitelům (kteří si ovšem musí navzájem pomoci).
» Když se psi pokouší zneškodnit soupeře, nedávají přitom pozor, kam kousnou. Takové
chňapnutí může na nechráněné lidské kůži způsobit poranění.
» Rozumnější je ještě před rvačkou vyčíst z chování psů hrozící nebezpečí a vyhnout se tak
možné konfrontaci zvířat.
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BEZPEČNOST PSA VE MĚSTĚ
NÁSTRAHY MĚSTA
Život ve městě a pohyb městskými ulicemi skýtá psovi, doprovázejícímu svého pána, mnoho
nástrah a nepříjemných situací. Majitel psa by si jich měl být vědom a měl by se snažit je co
nejvíce eliminovat.
»P
 rovoz aut – nevěřte tomu, že touto ulicí skoro nic nejezdí, že váš pes je vycvičen a nikdy
do vozovky nevstoupí, veďte jej raději na vodítku a proběhnout na volno jej nechte
na bezpečných místech.
»S
 portovci - v místech, kde se pohybují cyklisté, běžci, bruslaři na inlinech, lyžaři nebo jiní
pohybově zaujatí sportovci, by měl být pes veden na vodítku! Předejdete tak zbytečným
konfliktům.
»K
 oncentrace lidí – velká koncentrace lidí různých typů může psa, který na to není zvyklý,
také lekat, zvykejte ho na takové situace od štěněte, počítejte také s různými reakcemi lidí
na psa.
»H
 luk – pes je na hluk citlivější než lidé, uvědomte si, že hlučné ulice a provozy mu mohou
být nepříjemné a mohou ho lekat – zvykejte jej na ruch města postupně od štěněte.
»O
 vzduší – psi se pohybují v nižších sférách než my, jsou nuceni dýchat nečistoty
v přízemní vrstvě vzduchu (především zplodiny výfukových plynů a prach) – snažte se
pohyb na frekventovaných ulicích plných smogu omezit na minimum.
»O
 dpadky – ve městě, zvláště v blízkosti sídlišť, může pes najít mnoho odhozených odpadků,
dbejte, aby nic ze země nesbíral, může pozřít zkažené zbytky jídel nebo ostré kosti, které
mu mohou ublížit.
»S
 ůl v zimě – v zimním období psí tlapky trpí solí na chodnících a silnicích, snažte se
takov ým místům vyhýbat a po procházce tlapky umyjte, pomůže i ošetření např. speciální
mastí na tlapky.

ZTRÁTA PSA
JAK JÍ PŘEDEJÍT

» Svého psa vychovejte.
» Na rušných místech nebo v rušném období (Vánoce, Silvestr) voďte raději psa na vodítku.
» Nenechávejte psa uvázaného před obchody, úřady apod.
» Nechte ho označit čipem nebo tetováním a řádně ho registrujte.
» Na obojek připevněte registrační známku, eventuálně uveďte jméno a telefon (nevycházejte
se psem bez obojku!).

CO DĚLAT, KDYŽ SE ZTRATÍ

» Nepropadejte panice.
» Pokud máte psa s čipem, oznamte to v registru, kde je hlášen (nezapomeňte psa co nejdříve
po načipování do registru přihlásit).
» Kontaktujte blízké útulky pro psy, veterinární ordinace, policii.
» Nahlaste ztrátu neprodleně městské policii, případně v útulku.
» Dejte oznámení na internet na stránky týkající se psů.
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JAK POSTUPOVAT, KDYŽ NAJDETE ZATOULANÉHO PSA
» Volejte městskou policii (156).
» Nemá-li k vám pes důvěru, v žádném případě ho nehoňte a nechytejte, ale oznamte nález
městské policii a nejbližšímu útulku.

JAK PSA BEZPEČNĚ OZNAČIT
Způsoby identifikačního značení psů jsou v podstatě dva: tetování a čipování.

TETOVÁNÍ je známo kynologické i nekynologické veřejnosti. Jedná se o celkem jednoduchý
zásah, při kterém se do kůže tenkou jehlou vpravuje speciální barva. V případě psů se
používají tetovací kleště nebo tetovací tužka. O tom, zda a jak dlouho bude tetovací číslo
čitelné, rozhoduje řada faktorů. Některé faktory je možné ovlivnit a některé ne. Tetuje se buď
do ušního boltce psa nebo do jeho předkolenní řasy. Tetovač musí být odborně způsobilý.
Tetují některé chovatelské kluby a některé útulky.
ČIPOVÁNÍ je dnes již běžný způsob identifikačního označování. Čip je malý, několik
milimetrů dlouhý váleček. Obal je vyrobený z dobře snášenlivého materiálu a uvnitř čipu je
uložen kód. Čip nemá vlastní zdroj energie a nebezpečí, že by nějakým zářením poškozoval
organizmus psa, nehrozí. Čipování provádí vždy veterinární lékař.

Čip je vpravován pod kůži označovaného zvířete pomocí speciální injekční jehly a to na levou
stranu krku. Přílohou každého čipu je několik samolepek s příslušným kódem. Ty se podle
potřeby vlepují do přihlášky vrhu, průkazu původu psa, do očkovacího průkazu nebo „petpasu“
a slouží také jako administrativní podklad pro evidenci. Kód čipu se čte speciální čtečkou.
K potřebné identifikaci psa (např. při ztrátě) je nutné mít psa přihlášeného v některém
z registrů zvířat. Často se stává, že nalezený pes je sice očipován, není však zaregistrován
a tím pádem nelze majitele dohledat.
Rozdíl mezi tetováním a čipováním není jen v jejich technickém provedení, ale velmi důležitá
je i otázka nezbytné manipulace se psem v okamžiku, kdy se má identifikační označení číst.
V případě tetování není vždy jednoduché zjistit, zda je pes vůbec tetován a kde má číslo
umístěno. Pomocí čtečky se dá pes identifikovat, aniž by s ním bylo nutno manipulovat. Také
čipování je záležitostí některých chovatelských klubů nebo útulků.
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CO MUSÍME JEŠTĚ VĚDĚT
CO DĚLAT PŘI PORANĚNÍ ČLOVĚKA
» Okamžitě pátrat po majiteli psa a seznámit ho se situací, zapsat si jeho jméno a kontakty.
» Dohledání psa a majitele později bývá často obtížné a pokousaný si musí absolvovat
ochranné očkování a další procedury v nemocnici.
» Poskytnout poraněnému první pomoc ošetřením rány (k dezinfekci postačují běžné
prostředky, účinná je mýdlová voda). Neodkladně musí poraněný navštívit lékaře.
» Majitel je povinen podle § 4 odst. 1 písm. g zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) zajistit,
aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění
vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého
kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění
touto nákazou. Majitel při prohlídce předloží doklad, že pes byl očkován proti vzteklině.
»
Povinností majitele je dostavit se se psem k opakovanému vyšetření po 5 dnech,
není-li stanoveno jinak. Pokud tak chovatel neučiní, je nutné informovat Policii ČR, nebo
příslušnou veterinární správu, která je kompetentní tyto problémy řešit.
» Veterinární lékař sepíše s majitelem psa protokol o vyšetření na vzteklinu a vystaví doklad
pro poraněnou osobu, ve kterém uvede výsledek vyšetření na vzteklinu a zjištění zda pes
byl očkován proti vzteklině. Pokud veterinář zjistí, že zvíře, které pokousalo, není očkované,
nebo jeví příznaky onemocnění, oznámí to v uvedené zprávě ošetřujícímu lékaři a dále
příslušné městské nebo krajské veterinární správě a ta stanoví v souladu s platnými předpisy
další postup.
» Rozhodně není dobré i malé poranění podceňovat, protože každé poranění zvířetem může
být nebezpečné - minimálně riziko infekce je poměrně značné.
» Základní pravidlo: Je lepší přehánět, než se pak divit! I když je v našich podmínkách konkrétně
riziko vztekliny minimální, opatrnost je vždy na místě.

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA
Majitelů psů se přímo dotýká několik zákonných předpisů, je ve vašem zájmu se s těmito
předpisy seznámit, protože jak známo, sice „nevědomost hříchu nečiní“, ale „neznalost zákona
neomlouvá“. Tedy s chutí do čtení!
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 (§ 302 – týrání
zvířat, § 303 – zanedbání péče o zvíře z nedbalosti)
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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Kromě těchto zákonů je třeba se v místě bydliště seznámit s místními vyhláškami (některé
obce mají své vyhlášky o chovu psů, vyhlášky o poplatcích…). V Břeclavi platí obecně závazná
vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku ze psů, kde je mimo jiné stanovena jak povinnost platit
poplatky, tak ohlásit nabytí psa. Povinnosti, pravidla venčení a možnost volného pohybu psů
upravují obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o veřejném pořádku a čistotě v platném znění a
č. 4/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

CO DĚLAT, JSME-LI SVĚDKY TÝRÁNÍ ZVÍŘETE
Pokud jste svědky týrání zvířete, máte sice omezené, ale přece jen nějaké možnosti, jak
zasáhnout:
1. Nahlásit případ na příslušnou krajskou veterinární správu. Jejím úkolem je situaci
prověřit a případně nařídit nějaké nápravné opatření. Kontakty na jednotlivé KVS
najdete na stránkách www.svscr.cz.
2. Oznámit situaci na odboru životního prostředí příslušného úřadu obce s rozšířenou
působností.
3. Informovat policii, pokud se jedná o závažný případ.
4. I nformovat Nadaci na ochranu zvířat. Kontakty najdete na obalu této brožury nebo
na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz.

RADY TĚM, KTEŘÍ PSA NEMAJÍ

ANEB JAK SE CHOVAT KE PSŮM A JAK SE VYHNOUT RIZIKU POKOUSÁNÍ
NEUTÍKEJTE PŘED PSEM, ANI HO NEODHÁNĚJTE!
» Blížíte-li se k vám volně pobíhající pes, zpozorněte, ale nepanikařte!
» V případě, že si nejste jisti nebo předpokládáte útok, zklidněte svůj pohyb, případně se
zastavte - neutíkejte, nedělejte rychlé pohyby, nezdvíhejte ruce, případně se nesnažte zvíře
odehnat použitím nebo házením předmětů. Stůjte bokem ke psu s odvráceným pohledem.
» Na klidně stojícího člověka zvířata neútočí.
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PŘED POHLAZENÍM POŽÁDEJTE O SVOLENÍ!
» Neusilujte o přímý kontakt se psem, aniž byste předem požádali majitele!
» Každý pes má obvykle určité zkušenosti ze setkání s lidmi, ať už to byli dospělí nebo děti.
» Jestliže jsou tyto zkušenosti negativní a vyvolávají strach, může pes reagovat útěkem nebo
se naopak bránit a zaútočit. Některý pes může bránit i svého majitele, pokud má pocit, že je
ohrožen, proto i k cizímu člověku se psem přistupujte v klidu.
» Přestože si psi a děti všeobecně rádi hrají, nedovolte dětem bez dovolení sahat na cizí psy!
» Majitel psa musí rozhodnout, zda je kontakt bezpečný.

NIKDY NEHLAĎTE PSY PŘES PLOT NEBO PSY UVÁZANÉ!
» Psům, kteří jsou uvázáni, nacházejí se za plotem nebo v autě apod., byste se měli vyhnout
a nesnažit se o přímý kontakt s nimi.
» Pokus o kontakt může pes pochopit jako hrozbu a vstup na své území a po překonání
bezpečnostní vzdálenosti obvykle reaguje agresivně.

PŘIBLIŽUJTE SE OPATRNĚ!
» Jestliže je to nezbytné a pes to dovolí, přibližte se k němu nejdříve zepředu.
» Přiblíží-li se člověk k psovi zezadu, neměl by to činit nehlučně. Měl by na sebe upozornit,
aby psa nevylekal.
» Dejte mu možnost navázat kontakt (nechat se očichat).
» Na psa se upřeně nedívejte, spíše odvraťte hlavu a dívejte se stranou.
» Odvrátí-li se, uhne nebo dokonce zavrčí, nemá o sbližování zájem!
» Abyste předešli nedorozumění a zklamání, měl by být v každém případě majitel psa nablízku.
» Často slýchané tvrzení „Můj pes nic neudělá!“ se hodí skoro ke všem psům. Jistý si však
člověk nemůže být nikdy.
» První pokus o kontakt probíhá u psa pomocí čichu. Příslovečný „psí čenich“ je pro psa
nejdůležitějším smyslovým orgánem. Může podle čichu rozpoznat osoby, může je stopovat
a ví ještě o hodiny později, kterým směrem se vydaly. Projeví-li pes zájem, měl by tedy
nejdříve navázat kontakt očicháním. Zůstaňte stát s rukama volně spuštěnýma, nemávejte
jimi ani nijak prudce nepohybujte.
» Jestliže došlo k navázání kontaktu, pohlaďte ho nejdříve po straně tlamy nebo za ušima, ale
nikdy ne shora.

I PES MÁ SVÉ NÁLADY!
» Každý pes dává najevo svým cho
váním (postavení uší, držení těla,
ocasu, atd.), jak je momentálně naladěn. Ukazuje, zda má strach, varuje
nás nebo je přátelský. Této „psí řeči
těla“ se naučte rozumět a respektovat ji. Pomůže vám k tomu vhodná
literatura a pozorování vzájemné komunikace psů.
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NEKRMTE PSA BEZ SOUHLASU MAJITELE!
» K poranění nebo vystrašení dětí dochází často v případech, kdy psovi nekontrolovaně
podávají sousto (rohlík, bonbón apod.), ze strachu nebo z jiných důvodů pak ucuknou nebo
potravu upustí na zem a pes se snaží potravu získat a bránit.
»
Často jsou také psi vedeni svým majitelem k tomu, aby potravu od cizích lidí
nepřijímali, proto je nabídnuté sousto pouze zbytečným drážděním. Můžete se také dostat
do konfliktu s majitelem.
» Někteří psi mohou mít i speciální dietu a vaše dobře míněné sousto by jim mohlo uškodit.

NERUŠTE PSA, KTERÝ PŘIJÍMÁ POTRAVU!
» Pes, který právě přijímá potravu, si ji brání.
» Přistoupit k takovému zvířeti nebo se jej dotknout může vyvolat obrannou reakci, která
může vést k poranění, v lepším případě alespoň k vylekání člověka.

FENY SI CHRÁNÍ ŠTĚŇATA!
» Mateřský pud feny, která má štěňata, ji přirozeně vede k jejich ochraně. Při ochraně svých
štěňat může ohrozit člověka.
» K neznámé feně se v takových případech
nepřibližujte. Zachovejte zvýšenou opatrnost, i pokud fenu znáte.

CYKLISTÉ A BĚŽCI
» Cyklisté a běžci jsou pro psy výzvou – vyvolávají jejich zvýšený zájem zejména svým
pohybem. Nevšímejte si přibíhajícího psa. Jestliže pes běží za vámi, zpomalte rychlost nebo
se zastavte a počkejte, až si majitel psa odvolá!
» Psi většinou pronásledují cyklisty a běžce z loveckého pudu (jako kořist) nebo z touhy
po hře.
» Tyto instinkty se snažte nevyprovokovat.
» Jestliže už z dálky vidíte volně pobíhajícího psa, pokuste se klidně a s přiměřeným
odstu
pem projet nebo proběhnout okolo něho. Mějte ho na očích, abyste dokázali
odhadnout jeho reakci. Když o vás pes projeví zájem, je lépe zpomalit, již tím ho můžete
odradit.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Městská policie Břeclav

Kupkova 3, 690 02 Břeclav
Tísňové číslo: 156
Stálá služba: +420 519 373 876
e-mail: info@mpbv.cz
web: mpbv.cz
facebook/twitter: @mpbreclav

ÚTULKY V BŘECLAVI
Městský útulek pro opuštěná zvířata Bulhary
Bulhary 691 89, GPS: 48°48‘54.900“N, 16°45‘48.720“E
Tel.: 519 340 531, 723 040 495
www.utulekbreclavbulhary.cz

Domov Minaret - Zbyněk Nunvář
Bulhary 215, 691 89 Bulhary
Tel.: 724 231 633, 607 510 112
http://nunvar.sweb.cz/

Azyl pro opuštěná zvířata – Pavel Kočvara
Bulhary 90, 691 89 Bulhary
Tel.: 731 576 210, 725 420 618
http://www.zvireciutulek.cz/

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNY S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM (pohotovost)
MVDr. Michal Nesňal,
Veterinární klinika Poštorná

J. Fučíka 63, 691 41 Břeclav – Poštorná
Tel.: 773 691 241
www.veterina-postorna.cz

MVDr. Jiří Krabička

Zámecké nám. 8, 690 02 Břeclav
Tel.: 519 322 260, 606 795 900
www.krabicka.cz
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MVDr. Pavel Stehlík, Veterinární ordinace VETPlus
Na Pěšině 19, 690 03 Břeclav
Tel.: 519 411 206, 724 201 128
www.breclav-veterina.cz

MVDr. Jiří Zima

Palackého 37, 690 06 Břeclav
Tel.: 603 254 166
www.veterinar-breclav.cz

MVDr. Veronika Hřibňáková,
MVDr. Martina Mikulková, VM – vet
Jungmannova 1, 690 02 Břeclav
Tel.: 777 002 549
www.vmvet.cz

MVDr. Zdenka Dobešová

A. Kuběny 12, 690 06 Břeclav
Tel.: 607 18 48 96
www.veterinacharvatska.cz

Veterinární záchranná služba
Pet & Horse Emergency

Palackého třída 1946/1, 61200 Brno, Královo Pole
Tel.: 778 011 112
www.petemergency.cz

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/system-ochrany-zvirat-v-cr/oddeleni-ochrany-zvirat/

Ústřední komise pro ochranu zvířat

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/system-ochrany-zvirat-v-cr/ustredni-komise
-pro-ochranu-zvirat/

Státní veterinární správa České republiky
Slezská 7, 120 00 Praha 2
Tel.: 227 010 142, 227 010 111
www.svscr.cz

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 1309/174, Brno, 61200
Tel.: 541 594 472, 547 212 451
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Krajská veterinární správa, pracoviště Břeclav
Národních hrdinů 1336/10
Tel.: 519 370 996

Veterinární laboratoř LABtechnik s.r.o.
Kamenice 771/34, 62500 Brno
Tel.: 548 211 015
www. vlab.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Tel.: 541 561 111
www.vfu.cz

REGISTRY ČIPOVANÝCH ZVÍŘAT
Národní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz
Centrální evidence zvířat a lidí – www.identifikace.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů – www.czpetnet.cz
Backhome – www.backhome.cz
PETMAXX – celosvětová síť dat - www.petmaxx.com

KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE
Českomoravská kynologická unie
Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 221 371
www.cmku.cz

Český kynologický svaz

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Tel.: 266 722 235
www.kynologie.cz

Českomoravská kynologická jednota
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
Tel.: 224 949 510
www.cmkj.eu

Moravskoslezský kynologický svaz
Tř. kapitána Jaroše 35, 602 00 Brno
Tel.: 539 030 453, 602 786 002
www.msks.cz
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CVIČITELÉ, VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA, CVIČISTĚ
Kurzy poslušnosti v Břeclavi

Kynologický klub Břeclav - Poštorná
Tel.: 733 504 884
www.kpvbreclavi.webnode.cz

KREMATORIA PRO ZVÍŘATA, HŘBITOVY PRO ZVÍŘATA
Krematorium zvířat Brno s.r.o.
Tovární 11a, 643 00 Brno-Chrlice
Tel.: 737 110 790
www.krematoriumzvirat.cz

34

PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMACE O VYHLÁŠKÁCH MĚSTA BŘECLAV
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ VE MĚSTĚ
Pes, jehož kohoutková výška přesahuje 30 cm, musí vždy mít při pohybu na veřejném
prostranství náhubek.
Při pohybu na veřejném prostranství musí být pes opatřen platným identifikačním označením,
vydaným Městským úřadem v Břeclavi (identifikační známka).
Volný pohyb psů je povolen pouze na místech vymezených v příloze obecně závazné
vyhlášky (viz. dále) a pouze pod neustálým dohledem a vlivem osoby doprovázející psa. Na
ostatních veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Nečistoty způsobené psem musí být neprodleně odstraněny osobou, která psa doprovází.
Vypouštění či únik psa na veřejná prostranství bez doprovázející osoby lze posuzovat jako
přestupek. Takový pes může být považován za toulavého či opuštěného a je možné provést
jeho odchyt.
Poplatky za psa
Vlastník psa má povinnost přihlásit psa na Městský úřad Břeclav na ekonomický odbor a
řádně platit každoročně poplatek za psa viz. tabulka níže.
Roční poplatek

Jeden pes

Každý další

Rodinný dům

500 Kč

700 Kč

Ostatní domy

1 000 Kč

1 500 Kč

Důchodci

200 Kč

300 Kč

Osoby, které jsou od poplatku ze psů osvobozeny, jsou uvedeny v OZV č. 5/2012 O místním
poplatku ze psů (např. na dobu 1 roku, pokud si necháte psa identifikovat čipem u veterinárního
lékaře, smluvně dohodnutého s městem - čipování je zdarma).
Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková
povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

CO DĚLAT, KDYŽ SE ZTRATÍ PES?

Nejdříve kontaktujte strážníky městské policie, kteří provádějí odchyt toulavých psů a
následně je odvážejí do Městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.
Pokud neuspějete, kontaktujte dva další břeclavské útulky (viz kontakty) a dejte oznámení na
sociální sítě. Nezapomeňte, že pes se může dostat i do větší vzdálenosti.
Podmínky pro chov psů na území Břeclavi upravují tři obecně závazné vyhlášky (OZV) Města
Břeclav, které najdete na www.breclav.eu.
OZV č.5/2015 O veřejném pořádku a čistotě města
OZV č.5/2012 O místním poplatku ze psů
OZV č.4/2017 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

35

Vybrané důležité paragrafy:

1/ OZV č.5/2015 O veřejném pořádku a čistotě města
ČI. 3
Opatření k zajištění čistoty a estetického vzhledu veřejných prostranství
(7) Fyzická osoba, která vede nebo doprovází psa, je za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty a estetického vzhledu veřejných prostranství povinna:
zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejnou zeleň nebo zařízení sloužící
k potřebám veřejnosti; neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.) způsobené psem
na veřejném prostranství.
2/ OZV č.5/2012 O místním poplatku ze psů
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku údaje rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, zejména vznik poplatkové povinnosti (nabytí psa staršího tří
měsíců do držení nebo dovršení psa stáří tří měsíců ), změnu a zánik poplatkové povinnosti
(např. úhyn, prodej, ztráta psa) do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Současně
je povinen doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa, přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno,
popřípadě jména a příjmení, název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 21,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
Poplatník dále sdělí čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce.
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu ohlásit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Poplatníkovi bude bezplatně vydána identifikační známka, která je nepřenosná.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ve městě Břeclav dle trvalého pobytu či sídla poplatníka činí za kalendářní
rok:
objekt trvalého pobytu/sídla poplatníka za jednoho psa za druhého a každého dalšího psa
rodinný dům 500,- Kč, 700,- Kč
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ostatní domy 1 000,- Kč 1 500,- Kč
(2) Sazba poplatku pro poplatníka, který pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jeho příjmů a pro poplatníka, který pobírá sirotčí
důchod činí: objekt trvalého pobytu poplatníka za jednoho psa za druhého a každého
dalšího psa rodinný dům, ostatní domy 200,- Kč, 300,- Kč
(3) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Čl. 6
Osvobození
(1) O
 d poplatku ze psů je osvobozena:
a) Osoba nevidomá a bezmocná. ‘*
b) Osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle
zvláštních předpisů. 3 4*
c) Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a) a b).
d) Osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy.
e) Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 5*
t) Osoba, která má psa cvičeného k záchranářským účelům a toto prokáže.
g) Na období 1 roku osoba, která nechá drženého psa identifikovat čipem . 6*
h) Na období 1 roku osoba, která převezme psa z útulku pro psy, zřízeného městem
Břeclav. 7*
i) Fyzická nebo právnická osoba, která drží psa sloužícího Policii ČR, Městské policii
Břeclav nebo Železniční policii, pokud má tento pes příslušné osvědčení.
j) Osoba, která vykonává na základě smlouvy službu dobrovolného hasiče.
(2) Nárok na osvobození dle písmene i) až j) v příslušném kalendářním roce nevzniká, má-li
poplatník ke dni 31. 12. předcházejícího kalendářního roku evidován nedoplatek z místního poplatku ze psů.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li
poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
3/ OZV č.4/2017 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
ČI. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) S tanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
města:
a) pes, jehož kohoutková výška přesahuje 30 cm musí být při pohybu na veřejném
prostranství a na místech, vyznačených v příloze této vyhlášky, vždy opatřen náhubkem,
b) volný pohyb psů je povolen pouze na místech vymezených v přílohách č. 1 a 2 obecně
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závazné vyhlášky a pouze pod neustálým dohledem a vlivem osoby doprovázející psa
Povinnost dodržování ostatních právních předpisů není tímto ustanovením dotčena.
   c) na ostatních veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku.
d) při pohybu na veřejném prostranství musí být pes opatřen platným identifikačním
označením,vydaným Městským úřadem v Břeclavi (identifikační známka).
(2) Nečistoty způsobené psem na veřejném prostranství (výkaly apod.) musí být neprodleně
odstraněny osobou, která psa doprovází.
(3) Splnění povinností stanovených touto vyhláškou zajišťuje osoba doprovázející psa.
(4) Vypouštění či únik psa na veřejná prostranství bez doprovázející osoby lze posuzovat jako
přestupek či jiný správní delikt. Takový pes může být považován za toulavého či opuštěného a je možné provést jeho odchyt.
ČI. 3
Výjimky
Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na psy služební a záchranářské při
výkonu služby a záchranných prací, a na psy speciálně cvičené jako průvodčí zdravotně
postižených osob.
Plná znění vyhlášek a další informace k pohybu psů ve městě naleznete na www.breclav.eu.
– vyhlášky: https://breclav.eu/urad/vyhlasky-a-narizeni
– projekt Pes ve městě: https://breclav.eu/urad/projekty-mesta
případně: https://breclav.eu/file/31586
– připomínky a náměty můžete posílat na: pesvemeste@breclav.eu
Používané piktogramy:
volné pobíhání psů
povoleno
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psa nutno vést
na vodítku

zákaz vstupu psů

vstup na trávníky
povolen

vstup na trávníky
zakázán

39

40

41

MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA BULHARY
Útulek je určen pro psy a kočky. Nakupujeme velmi kvalitní krmivo a o zvířátka se staráme
nadstandardně i po veterinární stránce.
Kde nás najdete?
Bulhary 691 89, GPS: 48°48‘54.900“N, 16°45‘48.720“E
Tel.: 519 340 531, 723 040 495
www.utulekbreclavbulhary.cz

Kontakt na provozovatele:

Lenka Malinovská, DiS., Lipová 196/15, 691 46 Ladná
Tel.: 723 040 495, 519 340 531
www.utulekbreclavbulhary.cz

Kdy navštívit útulek?

Doba pro neohlášené návštěvy - středa, sobota a neděle mezi 13:00 a 15:00 hodinou.
V jiných dnech nutno návštěvu telefonicky domluvit předem.

Jak můžete pomoci?

- F inanční podpora:
• Dobrovolné příspěvky zasílejte na číslo účtu: 107-1519910267/0100.
• Adopce na dálku a osvojení zvířete (pěstounství).
• Zakoupením granulí na www.jkbrand.cz.
-D
 obrovolnická činnost:
• Tradiční hromadná akce „víkendové venčení“.
• Brigády, kdy je potřeba většího počtu lidí pro úklid venkovních prostor útulku.
• Darování pamlsků, doporučujeme pouze piškoty - těch není nikdy dost.
• Možnost poskytnutí jiné pomoci pak najdete na našich webových stránkách.

Útulek poskytuje také službu hlídání psů - 100 Kč za den pobytu psa. V ceně je započteno
i krmivo, není nutné vozit vlastní. Doporučuje se pouze vzít pejskovi nějakou domácí věc.
Naše kotce jsou prostorné, vydlážděné, vždy čisté s luxusními pelíšky, odpočívadly a
hračkami. Krmíme velmi kvalitními granulemi.
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Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem
nadace. Je financována z darů soukromých a právnických osob, na nichž závisí její
činnost ve prospěch ochrany zvířat. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a
práva zvířat a zasazuje se o jejich pohodu. Posláním nadace je trvale zlepšovat
vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat
přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně
žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si
zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Přispět můžete i Vy, ať již
jednorázově nebo opakovaně. Předem děkujeme za Váš příspěvek na náš
fundraisingový účet, vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu: 208077066/0300.
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům!
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