
a druhé stranû chov tûchto zvífiat
pfiiná‰í fiadu problémÛ, mezi které
na pfiední místo patfií zneãi‰Èování

Ïivotního prostfiedí v˘kaly. Pro ilustraci
v Praze pfii pfiedpokládaném poãtu 250
tisíc psÛ pfiedstavuje zátûÏ prostfiedí
zhruba 20 tun exkrementÛ dennû. Tato
skuteãnost rovnûÏ pfiispívá ke stoupající
polarizaci mûstské spoleãnosti na zastán-
ce a odpÛrce chovu psÛ, a to jak z dÛvo-
dÛ zdravotních, epizootick˘ch a ko-
munální hygieny na stranû jedné, tak
z dÛvodÛ ochranáfisk˘ch, pseudoochra-
náfisk˘ch a nejrÛznûj‰ích excesÛ nûkte-
r˘ch chovatelÛ na stranû druhé.
Je tfieba si uvûdomit, Ïe podle velmi hru-
bé statistiky kaÏdá pátá rodina u nás
vlastní psa. Ostatní spoluobãané tedy
nemusejí vÏdy projevovat pochopení pro
prÛvodní negativní jevy, které s drÏením
psa souvisejí, zvlá‰tû je-li moÏné jim
úspû‰nû pfii tro‰e dobré vÛle zabránit.

Právní aspekt
Nejedná se v‰ak pouze o „dobrou vÛli“.
Pes je podle Obãanského zákoníku „vûcí“,

i kdyÏ podle zákona ã. 246/1992 Sb.  je
stejnû jako ãlovûk je schopn˘ pociÈovat
bolest a utrpení, a jeho vlastník je
v mezích zákona oprávnûn psa jako pfied-
mût svého vlastnictví drÏet, uÏívat a na-
kládat s ním, av‰ak podle stejného záko-
na ne zcela neomezenû. Paragraf 127
Obãanského zákoníku fiíká, Ïe vlastník
vûci se musí zdrÏet v‰eho, ãím by nad
míru pfiimûfienou obtûÏoval jiného nebo
ãím by váÏnû ohroÏoval v˘kon jeho práv.
Proto zejména nesmí obtûÏovat sousedy
hlukem, plyny, prachem, pachy, pevn˘mi
a tekut˘mi odpady. Zneãi‰Èování Ïivotní-
ho prostfiedí fie‰í sv˘m zpÛsobem i zákon
ã. 87/1987 Sb. V platném znûní o veteri-
nární péãi, podle kterého chovem zvífiat
nesmí b˘t ohroÏováno Ïivotní prostfiedí
(kategorizace a katalog odpadÛ) zákon ã.
69/1991 Sb., a kde se na exkrementy vzta-
hují ustanovení o organick˘ch odpadech
a nakládání s nimi.
I pro ty neukáznûné majitele, ktefií se
rádi ohánûjí v argumentaci Listinou zá-
kladních práv a svobod, platí ãl. 11,
odst. 3, kter˘ stanoví, Ïe „Vlastnictví

zavazuje. Nesmí b˘t zneuÏito na újmu
práv druh˘ch anebo v rozporu se záko-
nem chránûn˘mi obecními zájmy. Jeho
v˘kon nesmí po‰kozovat lidské zdraví,
pfiírodu a Ïivotní prostfiedí nad míru
stanovenou zákonem.“

Zdravotní aspekty
Proto varující jsou zejména pozitivní
nálezy hygienické sluÏby pfii pravidelném
vy‰etfiování dûtsk˘ch hfii‰È a pískovi‰È na
pfiítomnost vajíãek ‰krkavek Toxocara
canis (pozitivita do 21 procent). Pfii vy‰et-
fiování obyvatelstva ELISA testem bylo na
toxokarózu pozitivních 20 procent. Co
do úrovnû promofiení populace psÛ
a koãek ‰krkavkami fiádu Toxocara napfií-
klad v Praze toto ãiní osmiprocentní
extenzitu v populaci psÛ a ‰estnáctipro-
centní extenzitu v populaci koãek.
Co se t˘ká bakteriálních onemocnûní
v Praze, ãiní úroveÀ záchytÛ salmonel
u psÛ kolem 2 procent, u koãek pod 4
procenta. V souãasné dobû revidujeme
celostátnû názory na v˘znamnost v˘skytu
rodu Campylobacter u domácích maso-
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Nejen ãeská mûsta musí fie‰it problém se ãtyfinoh˘mi miláãky

PSI a životní prostředí

N

Prach such˘ch
v˘kalÛ vífien˘
napfiíklad pfii
sekání trávy
mÛÏe b˘t
rizikov˘m
faktorem 
pro lidi i psy

Celá fiada vûdeck˘ch studií pfiiná‰í dÛkazy o pozitivních aspektech vztahu mezi lidmi
a jimi chovan˘mi zvífiaty zájmov˘ch chovÛ. Jejich pfiítomnost, zejména psÛ, pfiiná‰í
relaxaci a radost, redukuje kardiovaskulární a mentální stresy, zvy‰uje pocit bezpeãí
a sebevûdomí a mÛÏe rovnûÏ usnadÀovat komunikaci mezi jednotliv˘mi ãleny spoleãnosti. 
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ÏravcÛ. Ve svûtové literatufie je totiÏ kon-
statována úroveÀ nosiãství u dospûl˘ch
psÛ kolem 50 procent populace a podíl psa
na infekci ãlovûka aÏ 5 procent.
Z uvedeného vypl˘vá znaãné zdravotní
a epizootologické riziko Ïivotního prostfie-
dí zneãi‰tûného psími v˘kaly. RovnûÏ
prach such˘ch v˘kalÛ vífien˘ napfiíklad pfii
sekání zelen˘ch ploch, zneãi‰tûné travnaté
plochy parkÛ, vody apod. mohou b˘t rizi-
kov˘m faktorem pro lidi a psy, zvlá‰tû uvû-
domíme-li si, Ïe fiada pÛvodcÛ onemocnû-
ní ãlovûka nebo psÛ pfieÏívá v tûchto
prostfiedích i nûkolik mûsícÛ. 

Psí záchodky, sáãky a vysavaãe
¤e‰ení co s tunami psích v˘kalÛ a nebez-
peãím s nimi spojen˘m se nabízí v nûkoli-
ka smûrech. V fiadû francouzsk˘ch, belgic-
k˘ch a holandsk˘ch mûst jsou instalovány
tzv. psí záchodky. Jejich umístûní je vÏdy
fie‰eno ve spolupráci s majiteli psÛ v pfií-
slu‰ném okrsku. Záchodky jsou znaãeny
vtipn˘mi a srozumiteln˘mi znaãkami.
Jejich povrch je smûsice písku a cementu
umoÏÀující psÛm „hrabat“ a na druhé stra-
nû zabraÀuje vnikání písku do zafiízení
vysávajícího v˘kaly. V̆ hodou je, Ïe mohou
b˘t budovány i v místech hust‰í zástavby
jako ãást men‰í plochy mezi silnicí a chod-
níkem. UmoÏÀovat vykonávat psÛm toale-
tu na jin˘ch místech je zakázáno. Osvûtou
a represí provádûnou policií u zvlá‰È neu-
káznûn˘ch majitelÛ psÛ bylo dosaÏeno vel-
mi dobr˘ch v˘sledkÛ, jak jsem se mûl moÏ-
nost pfiesvûdãit osobnû uÏ v Grenoblu ãi
Mulhouse. V̆ hodou je, Ïe v˘kaly se sou-
stfieìují do stanoven˘ch míst, aniÏ by byla
zneãi‰tûna plo‰nû ostatní vefiejná prostran-
ství. Pfiedpokladem je ov‰em jejich pravi-
delné ãi‰tûní, provádûné jednou aÏ dvakrát
dennû pojízdn˘m zafiízením. 
Málo vyhovujícím fie‰ením mohou b˘t
i zfietelnû oznaãené a ohraniãené ãásti v˘-
bûhov˘ch luk a travnat˘ch prostor v ménû
zastavûné ãásti mûsta. Tyto plochy je rov-
nûÏ nutné pravidelnû asanovat. Asanace je
v‰ak dosti obtíÏná a problémy mohou
vznikat s mal˘mi dûtmi, které nerespektují
nebo nepoznají, Ïe se jedná o prostory
urãené k psí toaletû. Pfiesto v‰ak se tyto
plochy vyskytují v nûkter˘ch mûstech
Holandska (vidûl jsem je v Haagu,
Utrechtu apod. ) a Belgie, nûkdy kombino-
vané s ko‰i a u nich zavû‰en˘mi biodegra-
dovateln˘mi sáãky, lopatkami apod. k hygi-
enickému uloÏení v˘kalu do zmínûn˘ch
srozumitelnû oznaãen˘ch nádob. Kom-
binace dvojko‰Û, jeden na bûÏn˘ odpad
(papír, slupky banánÛ apod.) a druh˘ na
exkrementy, je velmi v˘hodná jak v hustû
zastavûn˘ch prostorách, tak i v jin˘ch ãás-
tech extra a intravilánÛ (v˘bûhové louky,

ãásti travnat˘ch ploch znaãené a urãené
pro vykonání potfieby psa) k tomuto úãelu
stanoven˘ch. ZáleÏí na osvûtû, moÏnosti
obcí a obecní policie, zda je vhodnûj‰í sáã-
ky, lopatiãky ãi jiná zafiízení ke sbûru v˘ka-
lÛ umístit u ko‰Û, nebo pfiidûlovat jejich
urãit˘ poãet napfiíklad pfii pfiíleÏitosti vybí-
rání poplatkÛ z chovu psÛ.
V kaÏdém pfiípadû tato zafiízení musí b˘t
z biodegradovatelného materiálu a ko‰e
na v˘kaly opatfieny víky s tûsnûním zabra-
Àujícím vnikání hmyzu, kter˘ mÛÏe b˘t
mechanick˘m pfiena‰eãem nûkter˘ch one-
mocnûní, nehledû na nutnost zabránûní
zápachu, zejména v letním období. Ko‰e
musí b˘t pravidelnû vyprazdÀovány a ãi‰-
tûny. Tento zpÛsob je vyuÏíván napfiíklad
v seversk˘ch zemích. Vidûl jsem v Kodani,
jak dáma zcela samozfiejmû uklidila po
svém pejskovi na promenádû.
O posledním zpÛsobu odstraÀování psích
v˘kalÛ jsem se jiÏ zmínil. Jedná se o spe-
ciální vysavaãe umístûné na motorce nebo
kole, pomocí kterého jsou v˘kaly sbírány
a umísÈovány do ko‰Û k tomu úãelu urãe-
n˘ch. Tato vysávací zafiízení se velmi dob-
fie uplatÀují pfii ãistûní hustû zastavûn˘ch
intravilánÛ, nejlépe v kombinaci s ko‰i
a psími záchodky.
V kaÏdém pfiípadû napfiíklad Hygienická
stanice hl. m. Prahy doporuãuje obsah
ko‰Û neukládat na bûÏné skládky, n˘brÏ
kompostovat. Na skládkách totiÏ tuny
psích v˘kalÛ mohou b˘t i zdrojem ‰ífiení
endoparazitÛ a jin˘ch onemocnûní, pfii-
nejmen‰ím mechanickou cestou. Kom-
postování s jin˘m vhodn˘m organick˘m
materiálem pomáhá pfiekonat malou
samozahfiívací schopnost psích v˘kalÛ
a je pfiedpokladem pro produkci nezávad-
ného materiálu.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe o nejvhod-
nûj‰ím zpÛsobu odstraÀování psích v˘kalÛ
rozhodne urbanistická situace, zastavû-
nost, volné plochy, finanãní moÏnosti obcí,
ale také osvûta a represe u neodpovûdn˘ch
majitelÛ psÛ. Nejménû vhodné aÏ nevhod-
né je pouhé umístûní znaãky na travnaté
plo‰e oznamující, Ïe tato plocha je urãená
pro vykonávání potfieb psÛ. RovnûÏ
nevhodn˘ je pouh˘ sbûr v˘kalÛ do nekry-
t˘ch, netûsnících ko‰Û s pouÏitím nedegra-
dovateln˘ch plastÛ, nebo pfiím˘ sbûr exkre-
mentÛ do komunálních kontejnerÛ.
Z hygienického a epizoologického hlediska
se nejvhodnûj‰í jeví kombinace ostatních
popsan˘ch zpÛsobÛ, tj. vhodné umístûní
speciálních ko‰Û s biodegradovateln˘m
zafiízením na sbûr v˘kalÛ (sáãky, lopatky),
pravidelnû ãi‰tûné psí záchodky a pojízdné
sbûraãe v˘kalÛ s tím, Ïe koneãné zpracová-
ní exkrementÛ probûhne kompostováním.

Václav ProkÛpek
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