
?
S  tetováním zÛstaneme na Balkánû
Kdo chce mít psa z jakéhokoliv dÛvodu
opravdu oznaãeného, oznaãí ho ãipem.
Kdo ne, neoznaãí ho vÛbec. Nebo
tetováním. Tetování je dnes úplná
zbyteãnost, kterou se jen trápí ‰tûÀata.
Na Západû nechápou, jak u nás je‰tû
mÛÏeme cejchovat konû rozÏhaven˘m
Ïelezem, na Balkánû zÛstaneme
i s tetováním. KdyÏ se chce nûjak˘
magor potetovat od hlavy k patû, je to
jeho vûc. Ale zvolit pro tetování psa
nejjemnûj‰í místo, jako je slabina, to je
zrÛdnost a mûl by to zakázat zákon
proti t˘rání, stejnû jako kupírování.
Jana Kozelková

Tetování je z minulého století
Myslím, Ïe va‰e otázka je ‰patnû
poloÏena. Je to podobné, jako byste se
ptali, jestli je lep‰í poãítaã, nebo
poãítadlo. Tetování bylo pouÏívanou 
a relativnû spolehlivou metodou 
v minulém století. KdyÏ se u nás 
v 70. letech zavádûlo, taky bylo hodnû
chovatelÛ proti. JenÏe tenkrát se je‰tû tak
moc se psy vzhledem k Ïelezné oponû
nek‰eftovalo, a proto se taky tak
ne‰achovalo s prÛkazy pÛvodu. Dnes 
je mnoha chovatelÛm a klubov˘m
bafuÀáfiÛm pouÏívání ãipÛ proti srsti.
Napsat si na psa tetování nebo ho
pfiemalovat není Ïádn˘ problém. S ãipem
se podvádût tak lehce nedá. Pro slu‰né
a poctivé chovatele je ãip bez diskuse
v˘hodou a pokrokem. 
Josef Zubek

âteãky nejsou v‰ude
Pfied pár lety jsem si pofiídila
skoroovãandu z jednoho venkovského
útulku. Rita je notorická tulaãka a já
hodnû cestuji, takÏe mám docela dobfie
zmapované útulky po celé republice.
A také bylo jednoduché rozhodování
jestli ãip, nebo tetování. Jasnû Ïe ãip.
Pfiekvapilo mû ale, Ïe zatímco v malém
soukromém útulku mají ãteãku
a naprosto automaticky zkusí naãíst
kaÏdého psa, kter˘ sem pfiijde (a taky
kaÏdého, kterého vydají, i oãipují
a zaregistrují), v nedalekém okresním
mûstû v útulku spravovaném mûstem
ãteãku nemají a povaÏují ji za
zbyteãnou. 
Lenka Procházková

Obojí bolí
Já si myslím, Ïe ãipování i tetování jsou
hodnû zbyteãné. MoÏná Ïe je potfieba
nûjak zvífiata oznaãovat, ale mûl by se
najít nûjak˘ jin˘ zpÛsob, kter˘ není pro

zvífiata bolestiv˘. Z jedné strany lidé
chtûjí chránit zvífiata, ale pfiitom je t˘rají
nûjak˘m znaãkováním, a k tomu tak
bolestiv˘m. âtenáfika Daniela

V cizinû mají tetování za barbarství
Zlobí mû pfiístup âMKU a nûkter˘ch
klubÛ k ãipování.  Aktivnû chovám dvû
plemena a pofiád naráÏím na neochotu
klubov˘ch  ãinovníkÛ opustit tetování.
Jako by nevûdûli, Ïe dnes uÏ je tetování
„ve v˘sluze“. Nebo je to tím, Ïe ãip se
nedá poopravit tak jako tetování?
·tûÀata prodávám i do ciziny a vûfite, 
Ïe tam uÏ na na‰e povinné tetování
nahlíÏejí jako na barbarství. Ivan Zajíck

Pro „profíky“ ãipy neexistují?
Z ciziny jsem si dovezla psa, se kter˘m
chodím na pracovní zkou‰ky. Na
zkou‰kách je nás pravidelnû víc, kdo
máme uÏ jen ãipované psy – vût‰ina
chovatelÛ na západ od âR uÏ bûÏnû jen
ãipuje. Pfiesto pofiadatelé nekoupili
ãteãku a poÏadují ji na nás, majitelích.
Nechápu, jak se mohou „profíci“ tváfiit,
Ïe ãipy neexistují. 
Jitka Klusáãková 

K  tetování se nikdo neznal
Nemám vlastní zku‰enost, ale loni v létû
jsme u brnûnské pfiehrady na‰li
zabûhnutou feneãku vofií‰ka. Ve slabinû
mûla zelenou barvou, vytetované
písmeno a ãtyfii ãísla. Nûkolik t˘dnÛ
jsme se pokou‰eli zjistit, odkud feneãka
pochází a kdo tetování udûlal. Zjistili
jsme, Ïe takhle tetují nûkteré útulky, ale
Ïádn˘ se k ãíslu neznal. Sami jsme
nemûli pro pejska doma podmínky, tak
nakonec putoval opût do útulku. Myslím,
Ïe s ãipem by mûla spí‰ ‰anci dostat se
domÛ. Lada Konvalinková, Brno 

Vadí mi pfiedraÏováníní
Díky za otázku! âipování mi nevadí. Vadí
mi praxe veterináfiÛ, ktefií si za zavedení
mikroãipu úãtují nehorázné peníze. Za
jedno píchnutí si úãtují nûkolik set
korun, i kdyÏ v‰ichni víme, Ïe ãip
nakupují uÏ kolem stovky. A to ani
nepotfiebují vlastní injekci, protoÏe
mikroãip uÏ v ní je. A v cenû. Ale mají
monopol! Nejvíc mû na‰tvalo, kdyÏ jsem
zjistila, Ïe za stejné peníze jsou i ãipy
s automatickou registrací v cenû. Já
navíc platila je‰tû 160 korun! 
Kamila Tatterová

âivava se na‰la i v Nûmecku
Shodou okolností se mû t˘ká i jedna
z návodn˘ch otázek – mám totiÏ ãivaví

sleãnu Agátku. Pochopitelnû jsem se
pfied ãipováním trochu bála, jestli to
takového drobeãka neohrozí. Máme ale
rozumného a vlídného veterináfie. Ten
mi vysvûtlil, jak se ãip vpichuje, co se
s ním bûhem nûkolika dnÛ v tûle stane
a Ïe se opravdu nemÛÏe dostat do
mozku nebo jinam, jak se to objevilo
v nûkterém ãlánku (toho jsem se bála
nejvíc). Navíc nám Agátku rovnou
zaregistroval do národního registru. 
To se nám vyplatilo hned o pár t˘dnÛ
pozdûji pfii cestû do Nûmecka. Agátka
ne‰Èastnou náhodou vyskoãila z auta na
parkovi‰ti a prostû zmizela. KdyÏ jsme ji
ani po hodinách hledání a poptávání se
nena‰li, zaãali jsme si shánût v malém
mûsteãku nocleh, protoÏe bez Agátky
jsme prostû odjet nedokázali. Do toho se
ozval telefon z âR a paní z národního
registru uÏ nám diktovala kontakt na
nedalekou veterináfiku, ke které na‰i psí
sleãnu pfiivedli nûjací lidé. Paní doktorka
nám Agátku pfiedala a popfiála ‰Èastnou
cestu. Její ãíslo zavolala do nûmeckého
registru a ten uÏ kontaktoval ãesk˘. 
Od té doby jsem ani na chvilku
nezapochybovala, Ïe jsme udûlali dobfie,
kdyÏ jsme se k ãipu odhodlali. 
Jana Buãková

Staromódní vedení klubÛ 
UÏ nûkolik let ãipujeme v‰echny na‰e
odchovy ‰tûÀat i koÈat (i ty
neãistokrevné) a pfii pfiedání dûtiãek
majitelÛm hned hlásíme do registru
zmûny. Co víme od nov˘ch majitelÛ, tak
nûkolikrát uÏ ãip zafungoval a na‰e dûti
nikdy nemusely pob˘t v útulku déle, neÏ
trvala jejich majitelÛm cesta z domova
do útulku. Jen ‰koda, Ïe kvÛli
staromódnímu vedení klubu musíme
ãistokrevná ‰tûÀata i tetovat (klub
samozfiejmû neuvádím, uÏ tak máme
s odchovy spoustu potíÏí). 
Zuzana

Tetujeme i ãipujeme
Nedávno se nám narodil vrh ‰tûÀátek.
Chovám miniaturní plemeno a snaÏila
jsem se udûlat v‰echno pro to, abych
nemusela svoje miminka tetovat.
PfiestoÏe je nás víc chovatelÛ, ktefií
chceme odchovy jen ãipovat, a za ãtyfii
roky uÏ stejnû nebude moÏné jen
s tetováním jet do ciziny, vedení klubu
a hlavnû poradce chovu trvají na
tetování. To pejsky hyzdí a ‰tûÀátka
opravdu hodnû bolí. TakÏe k nov˘m
majitelÛm ‰la moje ‰tûÀátka
s tetováním, ale i s ãipem.
Ivana Hrdliãková, PlzeÀ 
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Téma:

Jsou témata, která h˘bou kynologickou vefiejností. Na této dvoustranû vám budeme dávat 
moÏnost osobnû se vyjádfiit ke vûcem, které vás pálí. Je jen na vás, zda ji vyuÏijete!

Tetování, nebo čipování?
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Zkuste si to sami!
NechÈ si zastánci tetování na zkou‰ku
nechají bez barvy oznaãit ucho nebo
slabinu! Pes, notabene ‰tûÀátko, má v té
chvíli stejné pocity. Nebo na‰i psi nemají
nervová zakonãení v kÛÏi jako my??
Je opravdu k nevífie, jak je aparát
zkostnatûl˘. Pfiála bych si, aby se
nûkomu rozsvítilo. âip je otázkou jedné
vtefiiny. Zvífie je oznaãeno navÏdy, nic se
nemusí pfietetovávat. Je jednoznaãn˘
a nezamûniteln˘, jakoÏ i zvífie jím
oznaãené. Tetovacích souprav se nachází
mezi lidmi asi mnoho a tak také vznikají
podvody. Zcela jednoznaãnû jsem horliv˘
zastánce ãipÛ. V celé fiadû zemí se
pouÏívají pouze ãipy, proã ne u nás?
MVDr. Markéta Pacltová
veterinární ordinace pro malá zvífiata,
Franti‰kovy Láznû 

Tetování je brutalita 
Tetování psÛ (i jin˘ch zvífiat) je brutalita
srovnatelná s vypalováním a v˘Ïehem
koní nebo s u‰ními známkami u krav
a koz. Efekt tetování je navíc sporn˘,
protoÏe ãísla se ãasem rozpíjejí, jsou
neãitelná, a kdo má zájem, snadno je
padûlá. KdyÏ uÏ se zvífiata nûjak
oznaãovat musí, tak aspoÀ rychle,
bezbolestnû, spolehlivû a na cel˘ Ïivot.
Mûli bychom si taky uvûdomit, Ïe
kontrola importovan˘ch psÛ chrání i ty
na‰e. Británie mûla desítky let karanténu
a uchránila se tak pfied vzteklinou
i fiadou dal‰ích nemocí psÛ.
Ostatnû – neb˘t mikroãipÛ, nikdy 
by na‰i chovatelé nemohli soutûÏit
o úãast na Cruftovû v˘stavû. Karel Prchal

V Nûmecku dÛslednûj‰í
Strávila jsem nûkolik let se svojí fenkou
v Nûmecku, zaregistrovanou ji mám ale
celou dobu v âechách. Tetování je ‰patnû
ãitelné uÏ od ‰esti mûsícÛ, proto má ãip.
Zatím mám jen jednu zku‰enost, kdy mi
utekla a dostala se právû do nûmeckého
útulku. Spolupráce nûmeckého
a ãeského registru zafungovala skvûle.
Pokud mÛÏu porovnávat, pak snaha najít
majitele zvífiete je tam daleko vût‰í neÏ 
u nás a kaÏd˘ pes je vÏdy, kdyÏ pfiijde na
kliniku nebo do útulku, naãten a ãíslo se
ovûfiuje ve vyhledávacím systému, ve
kterém je i ná‰ ãesk˘ registr. 
Eva Klobouãková

Zvedám ruku pro ãipování
Jednoznaãnû zvedám ruku pro ãipování.
Proã? UÏ jen pohled na jehly tetovacích
kle‰tí ve mnû vzbuzuje otázku, není-li to
t˘rání. KdyÏ pak k dovr‰ení celé
procedury musím na veterinárním stole
‰tûÀata odchovaná s péãí a pocitem, Ïe
mi dÛvûfiují, sama podrÏet a b˘t hluchá
k jejich vfiískotu, mám za to, Ïe vpich
jedné jehly pfii ãipování je pfiece jen
ménû traumatizující. UÏ proto, Ïe ãip se
umisÈuje po stranách krku ãi v oblasti
lopatek, tedy v místech ménû citliv˘ch,
neÏ jsou u‰i nebo slabiny. Navíc je po
nûjaké dobû u vût‰iny psÛ tetování
stejnû neãitelné. Dana Pospí‰ilová

Úfiední ‰iml
Bydlím ve Fr˘dku-Místku a ãipování je
tu povinné. Problém je, Ïe magistrát
nakoupil hromadnû ãipy a stanovil
nûkolik veterináfiÛ, u kter˘ch se pes musí
oãipovat. Nakoupené ãipy nemají ãesk˘
kód a to je problém, protoÏe jezdíme
pravidelnû do ciziny. Navíc pokud je
chcete zaregistrovat do registru, musíte
zaplatit poplatek. Nikdo dodne‰ka
nevysvûtlil, proã magistrát nakoupil
právû takové ãipy, kdyÏ mûli podle
veterináfie nabídku i na lep‰í. A také proã
musím jít k jinému veterináfii, kdyÏ
sama mám svého veterináfie uÏ léta, jen
nechtûl pfiistoupit na tenhle typ ãipÛ.
Gábina C.

Pozor na registraci
âip jsme na‰emu Rexovi nechali dát
hlavnû kvÛli pasu a v létû jsme odjeli na
dovolenou do Rakouska. Pfii jednom
v˘letu se mu ale podafiilo prchnout.
Kamarádka, která byla tou dobou doma

v Brnû, volala do národního registru,
aby nahlásila ztrátu, a nestaãila se divit.
Ukázalo se, Ïe ná‰ veterináfi ãip
nezaregistroval a nám nefiekl, Ïe bychom
nûco mûli dûlat sami. Dodateãnû jsem
je‰tû zjistili, Ïe Rex dostal ten nejlevnûj‰í
ãip bez kódu âeska, takÏe by
v Rakousku nikdo nezjistil, Ïe je cizinec.
âipování pfiitom levné vÛbec nebylo. Po
nûkolikerém telefonování jsme nakonec
Rexe dodateãnû zaregistrovali do
národního registru a tím jsme ãip dostali
i do mezinárodních databází, 
a druh˘ den jsme si pro nûj jeli do
útulku. TakÏe urãitû jsem spí‰ pro ãip. 
Jitka Koláfiová 

Na otázky je pozdû
Nechápu, jak mÛÏete v dne‰ní dobû
vyhlásit anketu „Tetování NEBO
ãipování“?  Vypadá to, jako bychom si
mohli vybrat. AÈ se nám to líbí nebo ne,
bez ãipu se uÏ teì nedostaneme do
Rakouska, do Anglie nebo do
Skandinávie, a od roku 2012 uÏ ani na
Slovensko. Takhle jste se mûli ptát, neÏ
jsme vlezli do EU! Ondfiej Procházka

Jak vidíte, tentokrát dopadl v˘sledek
ãtenáfiské ankety naprosto pfiesvûdãivû:
ani jeden jedin˘ ãtenáfi se nevyslovil pro
tetování, vût‰ina z nich má s ãipy dobré
osobní zku‰enosti. V Ïádném z ohlasÛ
jsme také nezaznamenali, Ïe by po
ãipování u psa nastaly nûjaké 
zdravotní komplikace, o nichÏ 
se obãas objeví zmínka v tisku.
O to více nepochopitelné je, Ïe nûkteré
kluby, dokonce i tûch mal˘ch
a nejmen‰ích plemen, na tetování stále
trvají. Îe by pfiíslu‰ní ãinovníci doma
nikdy neodchovali ani jedno ‰tûnû,
a tudíÏ nezaÏili na vlastní oãi, jak je
tetování bolí? Nebo Ïe by jim to bylo
jedno? MoÏná mají své závaÏné dÛvody,
proã i v dne‰ní dobû stále preferují nebo
pfiinejmen‰ím pfiipou‰tûjí tetování. VÛãi
kynologické vefiejnosti by v‰ak bylo fér,
aby je vefiejnû vysvûtlili. Byli bychom
rádi, kdyby se zástupci pfiíslu‰n˘ch
klubÛ ozvali a pfiesvûdãivû nám vysvûtlili,
co je na tetování tak dobrého a proã
chovatele do tetování za kaÏdou 
cenu a ãasto proti jejich vÛli nutí!
Pfiipravila Lea Smrãková 
e-mail: l.smrckova@i-minerva.cz
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????????ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR!
Cvičiště: ano, či ne?
A uÏ tu máme dal‰í téma, které h˘be pejskafiskou vefiejností. Jak˘ je
vá‰ názor na kynologická cviãi‰tû? Pro které psy je nutné a pro 
které ne? Nebo je vhodné pro v‰echny? âi si myslíte, Ïe vhodnûj‰í 
je cviãit psa individuálnû? Nebo ho vÛbec necviãit? Pfiípadnû 
ho dát na v˘cvik do renomované soukromé psí ‰koly? 

Napi‰te nám, tfieba jen v nûkolika vûtách, co si o tom myslíte 
a jaké máte zku‰enosti. S va‰imi názory rádi seznámíme ostatní 
ãtenáfie na samostatn˘ch stránkách vûnovan˘ch tomuto tématu. 
Na va‰e reakce se tû‰íme na e-mailové adrese: 
l.smrckova@i-minerva.cz. Zajímá nás vá‰ názor!

„Tetování u psů
(i jiných zvířat) 

je brutalita
srovnatelná 

s výžehem koní.“
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