
do hodlá cestovat se sv˘mi zvífiecí-
mi miláãky, tedy psy, koãkami nebo
fretkami do zemí EU, musí mít pro

tento úãel pas pro malá zvífiata, kde je
rubrika pro vyplnûní údajÛ o povinné
vakcinaci proti vzteklinû. Pas vydávají
schválení soukromí veterinární lékafii.
PakliÏe cestovatelé zamífií do zemí mimo
EU, musejí poãítat s tím, Ïe i zde vyÏadu-
jí potvrzení o vakcinaci, popfiípadû muse-
jí splnit nûkteré dal‰í poÏadavky konkrét-
ních zemí. Proto je vhodné se vãas
o tûchto podmínkách informovat na
zastupitelsk˘ch úfiadech dotyãn˘ch zemí.
Podmínkou vydání pasu je oznaãení zví-
fiete - musí b˘t tetováno (ãitelnû), nejlépe
v‰ak je, je-li opatfieno elektronick˘m
ãipem, coÏ v‰echno provede soukrom˘
veterinární lékafi. âitelnû tetované zvífie
mÛÏe cestovat po EU (kromû velké
Británie, Irska, Malty a ·védska) aÏ do
poloviny roku 2011, vypl˘vá to z nafiízení
(ES) ã. 998/2003. Dále zvífie musí b˘t vak-
cinováno proti vzteklinû v souladu

s legislativou EU, to znamená, Ïe první
oãkování pro úãely cestování musí mít
zvífie jakmile dosáhne stáfií tfií mûsícÛ.
Fotografie zvífiete v pase není povinná. 

Velká Británie, Irsko, Malta a ·védsko
poÏadují potvrzení z EU schválené labo-
ratofie (v Liberci a v Praze) o úãinnosti
vakcinace proti vzteklinû. Do Británie,
Irska a na Maltu je potfieba toto vy‰etfiení
mít 6 mûsícÛ pfiedem (mûsíc po oãkování
a 6 mûsícÛ pfied vstupem na území jme-
novan˘ch státÛ). ·védsko poÏaduje vy‰et-
fiení hladiny protilátek proti vzteklinû
provedené minimálnû 120 dní a maximál-
nû 365 dní po oãkování proti vzteklinû. 
Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc
poÏadují, aby byli pes, koãka nebo fret-
ka 24 aÏ 48 hodin pfied vstupem o‰etfie-
ni prostfiedkem proti echinokokóze
a proti klí‰ÈatÛm. ·védsko poÏaduje
o‰etfiení proti echinokóze maximálnû 10
dní pfied vstupem, Finsko maximálnû 30
dní pfied vstupem. V‰e aplikuje na poÏá-
dání soukrom˘ veterinární lékafi. Po-
drobnosti viz www.svscr.cz. 
Turisté, ktefií smûfiují do nûkteré z neãlen-
sk˘ch zemí potfiebují pas pro malá zvífia-
ta pfii návratu na území EU. Navíc pak
musejí splnit veterinární podmínky pro
vstup do dané neãlenské zemû. Nej-
ãastûj‰í poÏadavky neãlensk˘ch jsou stej-
né, jako v pfiípadû Chorvatska, nejãastûj-
‰ího cíle na‰ich turistÛ. Majitel musí mít
pro své zvífie potvrzení o vakcinaci proti
vzteklinû a potvrzení o identifikaci – teto-
vání, nebo oznaãení ãipem – coÏ je obsa-
Ïeno v pasu pro malá zvífiata. Jde-li o mla-
dého psa s prvním oãkováním, tak musí
b˘t provedeno nejménû 6 mûsícÛ pfied
vstupem. Navíc pak musí mít cestovatel
potvrzení od soukromého veterinárního
lékafie o tom, Ïe zvífie je zdrávo, ne star‰í
tfií dnÛ, a potvrzení z místnû pfiíslu‰né
krajské, popfiípadû mûstské veterinární
správy, Ïe v místû je tzv. pfiíznivá nákazo-
vá situace (tzv. kulaté razítko). 
Urãitû není na ‰kodu nechat psa oãkovat
i proti leptospiróze ãi parvoviróze, popfií-
padû proti lymské borelióze, a to bez
ohledu, zda majitel se psem hodlá vyce-
stovat, ãi nikoli. Zde je vhodné se poradit
se soukrom˘m veterinárním lékafiem.
Zku‰ení cestovatelé dobfie vûdí, Ïe na ces-
ty se zvífiaty je dobré se vypravit za chla-
du ráno, popfiípadû naveãer, vÏdy je dob-
ré mít s sebou vodu, oblíbenou hraãku
a deku a v pfiípadû veder chladit hfibet ãi
tlapky zvífiete mokr˘m hadrem. Pes by
nemûl za jízdy vyhlíÏet z oken, mimo jiné
mu hrozí zánût spojivek. Cestu je vhodné
pfieru‰ovat a nechat psa probûhnout,
napít se a vyvenãit.

Josef Duben, tisk. mluvãí SVS âR

Dal‰í informace z oblasti Státní veteri-
nární správy lze získat na internetov˘ch
stránkách SVS âR: www.svscr.cz. 

Se psem do ciziny
Nelze sice fiíci, Ïe by se v leto‰ním roce nûjak mûnily podmínky
pro turistické cesty se psem ãi koãkou, pfiesto povaÏujeme za
vhodné nûkterá základní fakta zopakovat, popfiípadû doplnit.

K

NeÏ se vá‰
pes vykoupe
v mofii,
budete muset
vyhovût
veterinárním
pfiedpisÛm

KaÏd˘ pes musí mít pfii v˘jezdu
do ciziny pas pro malá zvífiata
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