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VE ST¤EDU ZÁJMU

Psi ve mûstû
I kdyÏ je pes
vychovan˘,
na dûtské
hﬁi‰tû
nepatﬁí

v parku ãi na jiné travnaté plo‰e, která
k tomu není v˘slovnû urãena. JenÏe jak to
vypadá v praxi, víme v‰ichni. Co tedy s tím?
V Nûmecku uvaÏují o tom, Ïe zavedou povinnou evidenci DNA psÛ. Mûst‰tí stráÏníci
budou odebírat vzorky z exkrementÛ, které
naleznou na veﬁejn˘ch prostranstvích, a následnû je porovnávat s DNA v registraci.
Pﬁedpokládaná pokuta za pﬁestupek mÛÏe
b˘t aÏ 1000 euro.
V Maìarsku zavedli sbûr exkrementÛ, které
vykupují na sbûrn˘ch místech. Pr˘ o tuhle
ãinnost projevují zájem hlavnû bezdomovci.
V ãínském Pekingu vybudovali psí záchody
ve tvaru psí boudy. Spodní ãást je vybavena
ro‰tem, pﬁes kter˘ mají exkrementy padat do
sbûrné ‰achty. O tom, zda se psÛm tento
nápad zalíbil, nejsou Ïádné zprávy.
Majitelé psÛ v Trenãínû mají jistû radost.
Místní zastupitelstvo se pr˘ rozhodlo zru‰it
daÀ ze psÛ. DÛvod je jednoduch˘. Náklady
na v˘bûr této místní danû stál více penûz,
neÏ byla její skuteãná hodnota.
Jistû dobrou cestu v boji proti psím exkrementÛm zvolila radnice Prahy 7. Poté, co
nechala nav˘‰it poãet ko‰Û na psí exkrementy, zv˘‰ila i frekvenci úklidÛ. Do v˘chovy
majitelÛ psÛ zapojila i Ïáky Základní ‰koly
Tusarova, kteﬁí namalovali obrázky s psí
tematikou a ty pak spoleãnû s pracovníky

Prahu ničí tuny psích výkalů
Nejménû tﬁi, ale moÏná také devût tisíc tun psích exkrementÛ se kaÏdoroãnû objeví na praÏsk˘ch
chodnících, ulicích, v sadech a parcích. ZáleÏí na tom, zda vûﬁíme oficiálním údajÛm vycházejícím
z poãtu pﬁihlá‰en˘ch psÛ, nebo spí‰e odhadu, Ïe dva ze tﬁí psÛ Ïijí v Praze takﬁíkajíc naãerno.
AÈ tak ãi onak, ãíslo je to obrovské a problémy, které pÛsobí, jsou je‰tû vût‰í.

A

si kaÏdému z nás se uÏ stalo, Ïe si
z vycházky pﬁinesl domÛ na botû
nepﬁíjemné pﬁekvapení. Kdyby se to
stávalo v˘jimeãnû, o nic by ne‰lo. V pﬁípadû
ãeské metropole v‰ak jde o jev, kter˘ svou
roz‰íﬁeností budí údiv a rozpaky daleko za
hranicemi. Mnoho lidí si jistû vzpomene na
stud, kter˘ je polil pﬁi pohledu na fotografii,
jeÏ pﬁed lety obletûla svût. Fotograf tehdy
zachytil britského prince Charlese pﬁi procházce v centru Prahy, nevûﬁícnû a znechucenû hledícího na svou botu. Právû totiÏ
stoupl do psího lejna.
Psy chovají obyvatelé v‰ech svûtov˘ch
metropolí, snad nikde se ale nechovají tak
bezohlednû jako u nás. Ko‰e se sáãky na psí
exkrementy pﬁitom uÏ dnes stojí témûﬁ na
kaÏdém rohu - v Praze jich uÏ je více neÏ pût
tisíc. JenÏe mnozí pejskaﬁi odcházejí s naprostou samozﬁejmostí od páchnoucí hromádky, kterou na chodníku zanechal jejich
pes. Mají jin˘ názor: „Pﬁece platím, tak co
bych je‰tû uklízel!" JenÏe v tom se hluboce
m˘lí. Náklady, které mûstské ãásti musí vynakládat na oãistu nejpostiÏenûj‰ích ulic, parkÛ a trávníkÛ, obnovu moãí a v˘kaly poniãe-
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né zelenû a na jiÏ zmínûné ko‰e, v˘nos
z poplatkÛ za psy znaãnû pﬁevy‰uje. A jistû
jsou i tací, kteﬁí nejen neuklízejí, ale ani
poplatky neplatí.
Vyhlá‰ka ã. 8/1980 o ãistotû na území hlavního mûsta Prahy mluví jasnû: „KaÏd˘ je
neprodlenû povinen odstranit zneãi‰tûní
veﬁejného prostranství, které zpÛsobil.“
Proto kaÏdému, kdo po svém psu neuklidí,
hrozí aÏ tisícikorunová pokuta ãi správní
ﬁízení. Stejn˘ postih riskuje - podle vyhlá‰ky
o ochranû veﬁejné zelenû - i ten, kdo svého
ãtyﬁnohého pﬁítele nechá volnû pobíhat

Psí louka v Libni v ulici U Meteoru
by mohla b˘t pﬁíkladem

radnice a mûstsk˘mi stráÏníky rozdávali pejskaﬁÛm. Jistû akce vhodná následování.

NOVÉ POVINNOSTI
Obecnû závaznou vyhlá‰kou hlavního mûsta
Prahy ã. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která
nabyla úãinnosti 1. 1. 2005, zavedlo hlavní
mûsto Praha povinné trvalé oznaãování psÛ
a evidenci jejich chovatelÛ (majitelÛ):
Trvalé oznaãování psÛ: KaÏd˘ chovatel psa
chovaného na území hlavního mûsta Prahy je
povinen nechat psa star‰ího 6 mûsícÛ trvale
oznaãit mikroãipem, kter˘ odpovídá ISO
standardu vydanému Evropskou unií, nebo
tetováním. Psa, kter˘ k 31. 12. 2004 není
oznaãen mikroãipem nebo tetováním, je
povinen chovatel nejpozdûji do 31. 12. 2005
takto nechat oznaãit. Oznaãování psÛ provádûjí veterinární lékaﬁi, pﬁíp. odbornû zpÛsobilé osoby. Chovatel, kter˘ dal psa oznaãit
mikroãipem a pﬁihlásí se do evidence chovatelÛ psÛ, má nárok na úlevu od místních
poplatkÛ ze psÛ.
Evidence chovatelÛ psÛ: Evidence je vedena
Magistrátem hlavního mûsta Prahy. Pﬁihlá‰ení do evidence se provádí pomocí regist-
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raãní karty chovatele. O pﬁihlá‰ení do evidence chovatel obdrÏí potvrzení. Ten chovatel, kter˘ pﬁed 1. 1. 2005 nechal psa trvale
oznaãit nebo ho nabyl jiÏ trvale oznaãeného,
je povinen se do 90 dnÛ od úãinnosti vyhlá‰ky pﬁihlásit do evidence. Chovatel, kter˘ po
1. 1. 2005 nabude psa trvale oznaãeného, je
povinen se do 30 dnÛ od jeho nabytí pﬁihlásit do evidence. Chovatel je povinen „evidenci“ ohlásit nejpozdûji do 30 dnÛ ukonãení
chovu psa na území hlavního mûsta Prahy
nebo jeho uhynutí.“
Vedením evidence psÛ je povûﬁen Odbor
obãanskoprávních agend MHMP, Vy‰ehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 (budova C,
vchod z ulice Na Moráni).
Tiskopis registraãní karty majitel psa obdrÏí
na: MHMP – odbor obãanskoprávních agend
MHMP – informaãní stﬁedisko, na úﬁadech
mûstsk˘ch ãástí hlavního mûsta Prahy nebo
si jej mÛÏe stáhnout z www.praha-mesto.cz
(soubor DOC, 26 Kb)

JAKÉ V¯HODY P¤INÁ·Í
SYSTÉM OZNAâENÍ A EVIDENCE
Pﬁi ztrátû psa se mnohonásobnû zvy‰uje
pravdûpodobnost jeho navrácení pÛvodnímu majiteli a pochopitelnû se zkracuje doba
vzájemného odlouãení,
chovatel, kter˘ dal psa oznaãit mikroãipem
a pﬁihlásí se do evidence chovatelÛ psÛ, má
nárok na úlevu od poplatku,
oznaãení pomÛÏe v pﬁípadech, kdy pes nûkoho napadne a pokou‰e - v krátké dobû bude
moÏné opatﬁit si potﬁebné informace o zdravotním stavu zvíﬁete a postiÏeného odpovídajícím zpÛsobem léãit,
v pﬁípadû, Ïe pes zpÛsobí ‰kodu na zdraví ãi
majetku, bude moÏné témûﬁ okamÏitû identifikovat chovatele (majitele), kter˘ za nûj
nese právní odpovûdnost.
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TETOVÁNÍ, NEBO âIPOVÁNÍ?
Tetování se provádí pouze u ãistokrevn˘ch
‰tûÀat nûkter˘ch plemen psÛ, jejichÏ rodiãe
jsou chovn˘mi jedinci daného plemene.
Tetovací ãísla pro tato ‰tûÀata vydávají chovatelské svazy prostﬁednictvím sv˘ch plemenn˘ch knih. Tetování (u ‰tûÀat star˘ch asi
‰est t˘dnÛ) provádí veterinární lékaﬁ nebo
klubem zvolen˘ poradce chovu. Plemenná
kniha pﬁíslu‰ného plemene pak jako jediná
eviduje tetovací ãísla a adresu majitele chovné feny. Adresy nov˘ch majitelÛ jiÏ nikdo
neeviduje. Pﬁidûlená ãísla v u‰ích ãi slabinách slouÏí k identifikaci psÛ na v˘stavách,
svodech atd. Velká ãást chovatelsk˘ch klubÛ
od tetování upou‰tí a nahrazuje ho ãipováním. O tetování tedy nerozhoduje majitel,
ale chovatelská organizace nebo klub.
Majitelé, kteﬁí vlastní ãistokrevného psa
s rodokmenem a dobﬁe ãiteln˘m tetováním,
nemusejí dle vyhlá‰ky 18/2004 Sb., hl. m.
Prahy psa nechat oznaãit mikroãipem (povinnost evidence samozﬁejmû trvá). Otázkou
v‰ak zÛstává zpÛsob dohledání majitele
zatoulaného zvíﬁete nebo psa, kter˘ poraní
ãlovûka. Îádn˘ registr majitelÛ tetovan˘ch

psÛ totiÏ neexistuje. Psy oznaãené mikroãipem lze pﬁihlásit do Národního registru majitelÛ zvíﬁat. Touto registrací se v˘raznû zvy‰uje nadûje nalezení psa v pﬁípadû jeho
zabûhnutí nebo odcizení. Vyhledávací sluÏba
registru pracuje nepﬁetrÏitû. Na nûkter˘ch
veterinárních pracovi‰tích je moÏné pﬁi ãipování obdrÏet registraãní kartu umoÏÀující
bezplatné pﬁihlá‰ení psa do Národního
registru. Na tuto moÏnost je vhodné se pﬁedem informovat.

ﬁat. âipování je velmi ãistá, témûﬁ bezbolestná a jemná metoda. Ve‰keré pomÛcky pro
aplikaci jsou sterilní. Bûhem posledních ãtyﬁ
pûti let jsem nezaÏil jedinou komplikaci po
aplikaci,“ ﬁíká znám˘ veterináﬁ MVDr. Michal
âáp, specialista na malá zvíﬁata.

âIPOVÁNÍ Z POHLEDU VETERINÁ¤E
„âipování je moderní metoda oznaãování
zvíﬁat, kdy se pomocí injekãní jehly zavede
pod kÛÏi psa ãip. âipování je navzdory rÛzn˘m m˘tÛm a dohadÛm absolutnû bezpeãné, psa nikterak neohroÏuje a na rozdíl od
tetování nebolí.
âasto se veterinární lékaﬁi setkávají s rÛzn˘mi m˘ty a omyly kolem ãipÛ. Nûkteré z nich
jsou vyloÏené nesmysly. âipy se zavádûjí do
podkoÏí, nikoliv do svalÛ ãi míst velk˘ch cév.
Nemohou tedy do cévy vniknout a putovat
tûlem do míst, kde by ohrozily Ïivot psa.
Cévky v podkoÏí mají mnohonásobnû men‰í
prÛmûr, neÏ je prÛmûr ãipu.
âip se mÛÏe ve volném podkoÏí pﬁemístit
o pár centimetrÛ na jiné místo. Jedinou moÏností, jak zvíﬁe pﬁijde o ãip, je rvaãka s jin˘m
psem, kdy je ãip vykousnut ze svého místa ãi
vypadne pﬁi následném o‰etﬁení ran ve veterinární ordinaci. âip v sobû nenese Ïádnou
baterii ãi jin˘ zdroj energie. Je to pouze miniaturní cívka v drobounkém pouzdﬁe. Jakmile
na ni dopadne signál ze ãtecího zaﬁízení,
vy‰le zpût pasivnû svÛj naprogramovan˘
kód, kter˘ je ãteãkou zachycen. Tento úkon
nemÛÏe probíhat na dálku, ãteãka musí b˘t
maximálnû pár centimetrÛ od ãipu. âip aktivnû Ïádn˘ signál nevysílá, nemÛÏe tedy ru‰it
signály mobilÛ, TV, nemÛÏe mazat audio ãi
videokazety, natoÏ ohroÏovat zdraví lidí i zví-

Takov˘chto sbûrn˘ch ko‰Û na psí
exkrementy má Praha nûkolik tisíc

SvÛj v˘bûh mají psi i v parku
podél Botiãe ve Vr‰ovicích

KDY MÒÎE PES DO RESTAURACE?
Ten problém ﬁe‰í obãas kaÏd˘ majitel psa.
Vzít, ãi nevzít svého ãtyﬁnohého pﬁítele do
restaurace? Nûkde ãí‰ník pﬁinese psovi misku s vodou dﬁív neÏ pánovi jídelní lístek.
Jinde je oba dva vykáÏe, neÏ se zákazník staãí zeptat, jestli mÛÏe se psem dovnitﬁ.
V praÏsk˘ch restauracích se jistû mÛÏete setkat i s tﬁetí variantou, kdy obsluhující personál neví. Se psem vás do restaurace sice pustí, ale zároveÀ vám dá velmi jasnû najevo, Ïe
se mu jeho pﬁítomnost vÛbec nelíbí. Bojí se
hygienické kontroly a placení pokuty. Jak je
to vlastnû se zvíﬁetem v restauraci? Existuje
snad nûjak˘ celostátní pﬁedpis nebo mûstská
vyhlá‰ka, které psÛm zakazují, aby doprovázeli pána tam, kde se podává jídlo?
„V Ïádném pﬁedpisu nic takového není.
Majitel restaurace zaplatí pokutu, kdyÏ se
bude v jídelnû v dobû podávání obûdÛ kouﬁit. Za psa ne,“ vysvûtluje Marie âemusová,
zástupkynû ﬁeditele Hygienické stanice hlavního mûsta Prahy. „Pokutu by mohl dostat
v pﬁípadû, Ïe by pes vlezl do kuchynû. Tam
pochopitelnû nesmí.“ Restaurace se podle
hygienick˘ch pﬁedpisÛ dûlí na zázemí a odbytovou ãást. „Do zázemí, kde se pﬁipravuje
jídlo, samozﬁejmû Ïádné zvíﬁe nesmí,“ ﬁíká
hygieniãka. „Hosté se pohybují v odbytové
ãásti a je jen vûcí majitele, zda je tam pustí.
Îádn˘ pﬁedpis mu to nezakazuje. VÏdyÈ existují i hotely, ve kter˘ch psi doprovázejí svého
pána.“ Vstup není psÛm zakázán ani do
obchodÛ. „Vezmûte si, Ïe vodící psi bûÏnû
provázejí majitele i do obchodu s potravinami. Platí nepsané pravidlo, Ïe kdyÏ prodavaã
vidí nevidomého ãlovûka se psem, mûl by ho
rychle obslouÏit.“ I v tûchto pﬁípadech platí
pravidlo, co není zakázáno, je vlastnû povoleno. ZáleÏí tedy jen na majiteli, zda vás se
psem do restaurace ãi kavárny pustí, nebo
ne. Na druhou stranu se vstupu nemÛÏete
domáhat. Pokud vás majitel odmítne, má
k tomu jistû nûjak˘ dÛvod. Tﬁeba podobn˘
jako britsk˘ princ Charles po procházce
v centru Prahy.
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