
Úvodem

Liga na ochranu zvířat ČR je občanským sdružením, vzniklým z 

vůle občanů a z jejich práva na realisaci práv daných nám ústavou. 

Motivací a cílem je aktivní působení pro nastolení kulturního a 

humánního vztahu k živočichům.

Její působení vychází ze základního pojetí Všeobecné deklarace 

práv zvířete. Tento dokument byl přijat OSN pro vzdělání, vědu a 

kulturu, Mezinárodní ligou práv zvířete a jinými světovými organisacemi 

v roce 1977 v Londýně.

Smyslem činnosti Ligy je účinná ochrana zvířat před negativními 

vlivy, které má společnost na jejich život a které omezují nezadatelná 

práva těchto jedinců a druhů. Výraznou součástí náplně je také široká 

osvětová činnost, která účinně přispívá k uplatnění humanitních cílů.

Konání naší organisace se provádí 

osvětovým působením i konkrétními činy ve 

prospěch živočichů, to je poskytováním a 

zdokonalováním právní ochrany. Pomocí této 

pak vede cesta k potrestání páchaných křivd 

až zločinů na zvířatech. Z praktických činů 

olomoucké organisace byla také výstavba a 

provoz útulku pro opuštěné a nalezené psy.

                                                     Vít Kalous



Jak jsme začínali …

Z pověření ústředí pražské Ligy na ochranu zvířat, která více jak 

jeden rok evidovala také 16 přihlášek z Olomouce, byla 11. února 1991 

založena olomoucká organisace. Tato nedostala do vínku nic. Ustavující 

schůze 16-ti přítomných stanovila členské příspěvky, a tak se pokladna 

naplnila prvními 660 korunami. Byl zvolen výbor. Stal jsem se 

předsedou, jednatelem byl zvolen PhMr. Vlad. Paták. Zvoleni jsme byli 

proto, že jsme oba působili dlouhá léta v kynologii. Výbor doplnilo 

několik obětavců, z nichž někteří aktivně pracují dodnes. Ustaveným 

výborem bylo vydáno „Programové prohlášení", obsahující 10 bodů. 

Jedním z nich bylo také vybudování útulku pro opuštěná a nalezená 

zvířata. Současně byla podána na úřad města žádost o přidělení 

budovy pro tento účel.

Rok 1991 proběhl více méně v náborové činnosti členů, 

seznamování veřejnosti se vznikem této veřejně prospěšné společnosti 

a k získávání dárců. Tato činnost byla většinou již neznámá, protože v 

roce 1948 byl zrušen Zákon na ochranu zvířat a s tím i ochranářské 

organisace. Byla to tedy po více jak 40-ti letech práce namáhavá a 

dlouhodobá a nijak výrazně úspěšná, proto se také naše pokladna plnila 

velmi pomalu.

Obrat k lepšímu nastal v roce 1992, kdy nám oznámili dva němečtí 

občané z Norimberka, že u úřadu města složili 40 tis. korun pro účely 

Ligy na ochranu zvířat. Po několika jednáních nám tyto peníze byly 

předány až v roce 1993. Bylo nám tvrzeno, že peníze jsou určeny na 

provoz útulku, který však v této době ještě neexistoval. Velké podpory 

se nám v tomto roce a dalších letech dostalo prostřednictvím vedoucího 

odboru životního prostředí ÚmO ing. Jar. Kaduly, jednak neúnavnou 

pomocí při hledání místa - pozemku nebo i budovy a jednak první 

finanční pomocí. Poprvé jsme dostali 90 tis. Kč. Podařilo se nám v 

krátkém podmíněném termínu nechat zhotovit první vybavení pro 

útulek, psí boudy a jiný materiál. Tak, jak jsme seznamovali veřejnost s 

naší činností, tak přibývalo dárců a mecenášů. Se žádostmi o pomoc při 

řešení problémů opuštěných zvířat připojily se i města Olomouc, 

Prostějov a Šternberk. Další léta se již snadněji dařilo získávati finanční 

prostředky, a tak po pronájmu pozemku na letišti a odkoupení 



devastované budovy benzinové čerpací stanice po SA (za 75 tis. Kč) 

jsme začali budovat útulek. V této době byly již připravené některé 

zařizovací předměty pro vybavení útulku jako psí boudy, ocelové kotce, 

misky a jiné. Problém ovšem byl s jejich ochranou, uskladněním, a tak 

se stěhovalo zařízení nejprve do kafilerie v Blatci, odtud do skladiště v 

Olomouci a nakonec do pronajeté stodoly v Břuchotíně. To vše bylo 

nákladné a obtížné, ale zařízení přežilo v pořádku, nic se neztratilo ani 

nepoškodilo.

Výstavba areálu se bohužel neobešla bez problémů. Firma 

provádějící stavbu zkrachovala, naštěstí pro nás s minimální ztrátou. 

Otázku vybavení kuchyně - přípravny krmiv, ordinace, společ. místnosti 

se podařilo získat kvalitním vybavením darem od přátel ze SRN, 

blízkých této humánní myšlence. To vše zdarma včetně nákladného 

dovozu.

Po otevření útulku na sv. Mikuláše roku 1996 nastávají jiné, již 

provozní problémy. Přicházíme k tomu, že je nutné vybudovat výběh pro 

ustájená zvířata, a tak žádáme ÚmO v roce 1997 o dalších 1000 m2

pozemku. S tím ale vzniká nárok na jeho úpravu, nákladné ale kvalitní 

oplocení, na kterém se velmi významně podílelo i město Prostějov. A to 

částkou 200 tis. Kč.

V roce 2000 vzniká další nutnost využití pozemku, postavit další kotce a 

boudy, obytný modul pro rodící feny a odchov štěňat, provést změny v 

oplocení výběhů a postavit sklad krmiva, dokonale chráněný proti 

přemnoženým hlodavcům. V současné době jsou stavby téměř 

dokončeny a naším dalším programem je asylové přechodné zařízení 

pro kočky. To je pokud Magistrát města opraví své původní zamítavé 

rozhodnutí k pronájmu pozemku a případné finanční spoluúčasti. Pro 

všechny tyto záměry a hlavně pro provoz útulku získáváme peníze 

pouze pomocí vlastních aktivit, které organisace provádí v souladu se 

svým posláním.



A tak závěrem:

Na počátku to byla nula, na konci 10-ti letého období je nemovitý 

majetek v pořizovací hodnotě cca 3 mil. Kč.

Vedle velké řady dárců a mecenášů, několika sponzorů, příspěvků 

a dotací měst a obcí, daří se nám získávat značné nepeněžní dary. Tyto 

jsou převážně v krmivu a drobném materiálu od soukromých dárců nebo 

např. olomoucké Nadace Otevřená dlaň, či obchodní společnosti 

DARLING - Nestlé Food s.r.o., která vedle značných dodávek krmiv se 

účastní na našich akcích pro veřejnost. Pro nezkreslený obraz našeho 

hospodaření je nutno zahrnout i dobrovolnou práci. Za 10 let je to veliký

nepeněžní dar věnovaný organisaci. Je vizitkou toho, že organisace 

pracu-je dobře, efektivně a že její činnost má smysl, pro který jsou lidé 

ochotni obětovati svůj volný čas a osobní pohodlí.

Přijměte, prosím, tuto informaci současně s naším díkem za přízeň 

a podporu této činnosti.

Zdena a Vít Kalousovi

                                                         



    



Vážení členové LOZ Olomouc a přátelé zvířat,

vzhledem k tomu, že uplynulo již více než půl roku od poslední členské 

schůze, na niž se účastnila pouze čtvrtina členů, volíme tuto cestu Jak 

vás informovat o dění v LOZ. Vydám tohoto Zpravodaje vám alespoň ve 

stručnosti umožní se s naší činností seznámit.

Připomenu tedy, že dne 24.2.2005 proběhla členská schůze, na které 

ukončil po dlouhých letech a nutno připomenout, že velice úspěšných 

svou práci výbor LOZ Olomouc, v čele s předsedkyní, ing. Věrou 

Krajňákovou a místopředsedou, panem Vítem Kalousem. Připomínat, že 

LOZ Olomouc a jí vybudovaný Útulek pro opuštěné pejsky jsou v 

Olomouci pouze díky nim je snad zbytečné, ale přesto tak rád činím. 

Přestože ostatní členy, kteří také ukončili svou práci ve výboru jmenovat 

zde nebudu i jim bych touto cestou vyjádřil svou úctu a poděkování za 

vše, co ve svém volném čase a zdarma pro opuštěná zvířata a a 

potažmo pro celé naše hnutí udělali. Ještě jednou díky a zpět k běžnému 

chodu LOZ. Těm, kteří na uvedené schůzi nebyli účastni, bych rád 

představil nově zvolené předsednictvo LOZ: předsedou byl zvolen pan 

Ivan Puhač, místopředsedkyní Mgr.Irena Sojková, členové výboru paní 

Alena Pencová,paní Alena Kasalová,paní Hana Dědochová,paní Hana 

Truxová a pan Aleš Grátzer. Vzhledem k tomu, že s odchodem 

předchozího výboru odešla do důchodu i vedoucí Útulku, nový výbor 

touto funkcí pověřil a pracovní smlouvu uzavřel s paní Hanou 

Dědochovou, dlouholetou pracovnicí Útulku. V průběhu března odstoupil 

z výboru z osobních důvodů pan Gratzer, pro doplnění výboru byl 

osloven MUDr.Emler, který nabídku s díky odmítl z důvodu budováni 

vlastního zařízení pro opuštěná zvířata ve Štarnově. Na uvolněné místo 

se nám podařilo přesvědčit dlouholetou členku LOZ a hlavně opatrovnici 

opuštěných koček, Mgr.Helenu Richterovou, jejíž zkušenosti s kočkami 

budeme využívat. Za přítomnosti Dr.Loyky z Magistrátu Města Olomouce 

proběhlo v březnu výběrové řízem na veterinární péči pro Útulek, 

obesláno bylo 11 lékařů, odpovědělo 8, z toho 4 záporně. Z nabídek 

výbor vybral a dohodu uzavřel s MVDr.Pospíšilem, provozovatelem 

veterinární nemocnice ve Chválkovicích.

V měsíci červnu jsme v dědickém řízení jako jeden ze závětních dědiců

po paní Vlastě Liberdové obdrželi-jmenovitě Útulek pro opuštěné pejsky 

v Neředíně-dědický podíl, za který bude dle rozhodnutí výboru 



zakoupeno 6 nových kotců včetně vybavení. Část ceny bude uhrazena z 

vlastních zdrojů.

V tomto měsíci jsme také v našem Útulku přivítali milé hosty, paní Martu

Kubišovou se štábem při natáčení pořadu „Chcete mě ?", jehož vysílám 

proběhlo v televizi dne 25.6.2005.

V červenci se konalo v Praze 11 .celorepublikové shromáždění delegátů 

Ligy na ochranu zvířat ČR. Předseda LOZ ČR, pan Radovan Valeš 

informoval o úmrtí zakladatelky Ligy na ochranu zvířat ČR, akademické 

malířky Matyldy Dorazilové. V dalším průběhu schůze proběhla volba

nového předsednictva, kdy pan Valeš oznámil, že již nebude kandidovat, 

neboť po 15 letech je třeba změna. Do nového předsednictva byli 

zvoleni: předseda Petr Ondráček-LOZ Třebíč; místopředseda Vít 

Horáček- LOZ Teplice; členové Zdeňka Horáčková-LOZ Teplice; 

Dagmar Kubištová-LOZ Jablonec; ing.Věra Krajňáková-LOZ Olomouc; 

Barbara Klímová-LOZ Liberec; Martin Kuna-LOZ Plzeň; Kateřina Malá-

LOZ Frýdlant a Zuzana Semelová-LOZ Praha. Pan Radova Valeš byl 

zvolen čestným předsedou. Shromáždění se usneslo, že je třeba 

vytvářet větší tlak na státní orgány ve věcech legislativy a celkově je 

třeba zviditelnit LOZ ČR.

V září jsme se již tradičně spolupodíleli na organizaci a konání akce 

„Pochod psí stopou", kterého se zcela určitě někteří z vás zúčastnili, za 

což jim patří náš dík.

K organizační struktuře LOZ Olomouc bych ještě dodal, že vzhledem k 

novému výboruje i nová adresa sídla a ta je: Liga na ochranu zvířat ČR 

organizace Olomouc, Jarmily Glazarové 5, 77900. A ještě na úplný závěr 

bych vás chtěl požádat, přiveďte do našich řad své přátele a známé, 

větší členská základna může i větší silou působit na orgány měststké i 

státní správy ve věcech ochrany zvířat a péče o ně.

Předseda LOZ Olomouc Ivan Puhač



PÁR VĚT NA ÚVOD

Je mi potěšením, oslovit vás, naše členy, ale i všechny ostatní přátele 

zvířat, jakož i pouhé nahodilé čtenáře našeho zpravodaje úvodními 

několika větami. Rok 2010 byl pro nás velice hektický, ne snad 

mimořádnými událostmi v péči o toulavé a opuštěné pejsky či kočičky 

nějak mimořádně přeplněný, ale hlavně prací, zaměřenou na zlepšování 

podmínek pro umístění potřebných zvířátek v našem Útulku pro toulavé 

a opuštěné psy v Olomouci- Neředíně. To se podařilo dokončením a 

zkolaudováním přístavby nového křídla u administrativní budovy, které 

je řešeno jako dvě oddělené části a to jedna pro kojící feny se štěňaty a 

druhá jako karanténa pro nemocné psy. Celá přístavba je vytápěna 

podlahovým topením se zdrojem tepla ve stávající administrativní 

budově, což zásadním způsobem zlepší kvalitu ubytování našich klientů 

a tím i jejich pohodu. Na jaře nás čeká ještě provedení venkovních 

výběhů u kotců, které určitě přispějí možností pobytu na sluníčku k 

léčbě a rekonvalescenci nemocných psů a zdárnému růstu štěňat. 

Celkové náklady na tuto přístavbu ještě nejsou vyčísleny, neboť stavba 

není fakturačně uzavřena, ale již nyní mám milou povinnost poděkovat 

hlavně dvěma dárkyním finančních prostředků, které dosti zásadním 

způsobem přispěly ke zdárnému průběhu výstavby. Obě formou odkazu 

v pozůstalosti, takže jim bohužel nemohu poděkovat osobně, proto tak 

činím alespoň touto formou. Jedná se o naše členky, paní Helenu Krejčí 

s darem více než 250 tisíc korun a paní Jarmilu Brožovou s téměř 100 

tisíci korunami. Samozřejmě, že stejně jsme vděční za jakékoliv finanční 

příspěvky, kterých se nám od vás dostalo a to v jakékoliv výši, jakož i za 

dary ve formě krmiva či jiných potřebných věcí. Bez takovéto podpory 

bychom si jen velice těžko mohli představit zkvalitňování zázemí a péče 

a věřím, že se nám i díky vám a vaší podpoře, byť třeba jen morální, 

bude v budoucnu dařit stejně. Z dodavatelů stavebních prací bych 

obzvláště chtěl poděkovat firmě Stavby Brauner z Holice, ing. 

Halouzkovi a jeho firmě OK Plast, ing. Večeřovi-podlahové vytápění, 

Jiřímu Stehlíkovi-elektroinstalační práce, panu Hanákovi a jeho firmě 

Hasso z Vracova-výrobci klecových kotců, jakož i všem dalším, kteří se i 

malou měrou podíleli na úspěšném dokončení díla. Poděkování patří 

také Lize na ochranu zvířat ČR, jmenovitě předsedovi panu Ondráčkovi 

a paní Zuzaně Semelové za finanční příspěvek ve výši 150 tisíc korun. 



Nemalé díky patří zaměstnancům útulku nejen za fyzickou pomoc nad 

rámec pracovních povinností, ale i za trpělivost při snášení těžkých 

podmínek na denní práci, způsobených výstavbou.

Druhá, neméně důležitá část stavebních zásahů se týkala stávající 

administrativní budovy útulku, což popisuje ve svém příspěvku na jiném 

místě tohoto zpravodaje manželka. Celkově náklady na přístavbu a 

opravy i s novým vybavením překročily částku 2 miliony korun. Za svou 

osobu mohu zcela zodpovědně konstatovat, že tyto prostředky byly 

vynaloženy naprosto odůvodněně a smysluplně. Že je naším cílem 

zkvalitňování služeb pro opuštěná zvířata a ne vlastní prospěch 

potvrzuje fakt, že žádný funkcionář Ligy na ochranu zvířat CR 

organizace Olomouc za svou práci není placen, dobrý pocit nám stačí. 

Po dokončení této etapy výstavby a oprav následně zahájíme přípravné 

činnosti na další etapu-výstavbu dalšího ubytovacího pavilonu pro pejsky 

a úpravu stávajících buněk, dosud užívaných jako karanténa pro psy. Ty 

budou sloužit pro ustájení koček po jejich kastraci před návratem do 

jejich původního životního prostoru. Také velmi rád konstatuji iniciativu a 

vstřícnost města Olomouce, které prostřednictvím odboru životního 

prostředí poskytlo již více než 100 tisíc korun na úpravu stávajících 

prostor pro toulavé kočky, jejich kastraci a následnou léčbu před 

návratem do běžného života. Ještě bych zmínil iniciativu naší nové 

členky, paní Naděždy Domaníkové při zajištění veterinárního ošetření 

kočiček v nouzi, které pro nás bude poskytovat MVDr. Tesaříková ve své 

ordinaci. Pro tento účel jsme zřídili účet u BRE Bank s číslem 670100-

2200306548/6210, kam můžete směřovat svou případnou finanční 

pomoc, pokud ji hodláte věnovat kočičkám. Pokud pošlete finanční" dar 

na kterýkoliv náš účet a požadujete pro daňové účely smlouvu o 

takovém daru, nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést své jméno a 

adresu s poznámkou „požaduji smlouvu". V případě vkladu daru do 

pokladny v útulku stačí na tento požadavek upozornit vedoucí útulku, 

případně pracovníka, který dar přebírá. Kromě smlouvy obdržíte 

samozřejmě potvrzení o vkladu. I díky vašim darům věřím, že se bude i 

nadále dařit zkvalitňovat jak podmínky pro pobyt opuštěných pejsků a 

kočiček, tak celkově naši práci.

Předseda výboru LOZ ČR organizace Olomouc Ivan Puhač



KONEČNĚ HOTOVO!

Mluvím o přístavbě a na ni navazujících opravách stávající budovy v 

útulku. Předpokládám, že největší radost mají v tuto chvíli zaměstnanci 

útulku, protože skončilo období, kdy byl provoz vystěhován z budovy do 

přistavené buňky, kde se musely v jedné místnosti odehrávat všechny 

možné činnosti. Děkuji jim tímto za trpělivost.

S přístavbou se začalo už loni na podzim. Stihla se hrubá stavba bez 

střechy, potom stavební práce přerušila zima. Teď je již přístavba v 

provozu, kolaudace proběhla 23.11.2010.

Postavena byla z důvodu nedostatečné kapacity míst pro nemocné 

psy. Je to přízemní budova obdélníkového půdorysu, která navazuje na 

stávající budovu a je s ní propojena. Je rozdělena na dvě části, jednaje 

určena pro nemocné psy, druhá pro feny se štěňaty. Celkem je v ní 

devatenáct kotců. Zároveň s novou stavbou se v létě provedly opravy ve 

stávající budově, přístavba a přízemí stávající budovy jsou teď nově 

vybaveny podlahovým topením, byla vyměněna dřevěná okna za 

plastová a stávající budova byla zateplena. Od těchto kroků si slibujeme 

úsporu výdajů za el. energii.

Bylo vyměněno schodiště do patra, kuchyňská linka, obklady a dlažby. 

Jak jsem řekla - konečně hotovo, ale to platí jen pro vnitřní část. 

Venkovní nedodělky musí počkat na jaro.

Jedná se o provedení betonových ploch kolem přístavby, kde vzniknou 

malé výběhy pro psy umístěné ve vnitřních kotcích, obklad soklu a nátěr 

fasády přístavby.

Na stávající budově je potřeba provést štěrkovou omítku na 

zateplovací systém fasády a chodník kolem budovy.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří nás podpořili, ať už finančně, 

nebo jinou formou. Bez vás by se to nepodařilo.

Pejskům přeji, aby se zde jen ohřáli a co nejdřív pelášili do svých 

nových domovů.

Marie Puhačová



MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Předem bych chtěla poděkovat všem ošetřovatelům, kteří v roce 2010 

měli velmi ztížené pracovní podmínky díky přestavbě hlavní budovy.

V roce 2010 bylo do Olomouckého útulku přijato celkem 741 pejsků, 

44 kočiček a dvě fretky. Zpět ke svým majitelům se podařilo navrátit 321 

psů, 381 pejsků, 37 kočiček a 2 fretky našli nové domovy. 2 kočky se po 

kastraci vypustily zpět do lokality nálezu, 35 pejsků a 4 kočičky nás 

navždy opustily. U 18 pejsků to bylo převážně stářím a selháváním 

životně důležitých funkcí a zbylých 17 byli mladí pejsci, kteří trpěli 

úpornými krvavými průjmy a kteří svůj boj vzdali i přes veškerou péči 

veterináře a ošetřovatelů.

Na všechny plamínky života, které u nás v útulku v roce 2010 vyhasly, 

s láskou vzpomínáme.

Zpráva o činnosti

Útulek k 1.3.2011 disponuje provozní budovou, na kterou navazuje 

křídlo, ve kterém se nachází ošetřovna a karanténa pro psy, 2x 

domkem, lx unimo buňkou, lx skladem krmiva, lx dřevěnou budovou 

zateplenou, sloužící jako ubytování pro kočky a dílna, lx dřevěnou 

chatkou, sloužící jako sklad.

Pro ustájení psů je celkem 11 kotců pro lpsa, 14 kotců pro 2 psy a 2 

kotce pro 3 psy. Celkem tedy je ve venkovních psích kotcích po 

karanténě místo pro 45 pejsků, počet míst ve vytápěných prostorách pro 

psy po karanténě je 23, počet míst pro psy v rekonvalescenci, po nemoci 

či pro nemocné je 10. Karanténních venkovních kotců je 12, karanténní 

kotce vytápěné 10, v chatce pro kočky 6 míst.

Útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených zvířat, zvířat týraných, 

odebraných na návrh veterinární správy a zvířat umístěných zde k 

adopci jejich majiteli.

Za dobu provozu útulku (od 1996 do 1.3.2011) prošlo zařízením 

celkem 10837 psů, 88 koček, 2 fretky a jedno morče.

Zaměstnanci

Provoz útulku zajišťovalo v daném roce celkem 6 ošetřovatelů na stálý

pracovní poměr. Celkový počet zaměstnanců je vzhledem k 

nadstandardním aktivitám a náročnosti provozu plně vyhovující. Lze za 

téměř nepřetržitého provozu zařízení řešit střídání dovolených, pracovní 



neschopnosti, je splněn požadavek na zajištění bezpečnosti při práci se 

zvířaty, a to bez zbytečného nárůstu přesčasových hodin ošetřovatelů.

V útulku dále vykonávalo od roku 2006 do 1.3.2011 celkem 12 osob trest 

obecně prospěšných prací uložený okresním soudem. V roce 2011 by 

takto měli odpracovat celkem 670 hodin. V roce 2006 až 2010 to bylo 9 

osob, z nichž 5 svým trestem odpracovalo celkem 1350 hodin, zbylí 4 

odpracovali a splnili svůj trest jen částečně.

Vybavení

Služebním vozidlem útulku je Citroen Berlingo (rok výroby 2007). 

Vozidlo je denně využíváno, a to při nočních příjmech zvířat, odvozech 

psů ze vzdálenějších obcí, na odvozy darů, nákupy atd. Prostor pro 

zvířata je od posádky oddělen mříží. Pro odchyt a manipulaci se zvířaty 

slouží 2ks odchytových tyčí, speciální rukavice, fixační klec na kočky a 

10 ks přepravních klecí. Pro identifikaci zvířat máme čtečku čipů a 

digitální váhu, pro archivaci a nabízení k adopci digitální fotoaparát.

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou přidělovány a používány 

dle platné směrnice. Přidělení a obměna je evidována v osobních 

kartách zaměstnanců. Administrativní práci nám ulehčují 2 PC s 

tiskárnou a skenerem.

Od roku 2005 máme internetové připojení a útulek má vlastní webové 

stránky s e-mailovou adresu. Prováděná evidence všech přijatých zvířat

je datově velmi obsáhlá a kvalitní, díky ní se zcela minimalizuje problém 

zpětného dohledání zvířat, která se do útulku dostanou opakovaně, 

případně jejich majitelů či osvojitelů.

Provoz

Náplň činnosti útulku je specifikována „Provozním řádem", případně 

dalšími vnitřními předpisy.

Veterinární prohlídky v útulku jsou prováděny pravidelně 5x-7x týdně 

smluvním lékařem, MVDr. Michalem Pospíšilem. V případě, že se jedná 

o zvíře ve velmi špatném zdravotním stavu, případně je poraněné (např. 

autonehoda), je ošetření zajištěno neprodleně i v nočních hodinách.

Zvířata jsou přijímána a předávána do péče na základě písemných 

protokolů. Tyto jsou pravidelně po dohodě s právníkem aktualizovány.

Stále se velmi osvědčuje úprava srsti nalezených, zanedbaných psů 

(koupání, česání, stříhání) o tato zvířata je prokazatelně větší zájem, což 

napomáhá zkrácení doby pobytu v útulku.



Uhynulá zvířata jsou v souladu se zákonem ukládána do kafilerního 

boxu a likvidaci kadáveru zajišťuje smluvně firma Agris s.r.o.

Program kastrací

S programem kastrací u toulavých koček ve spolupráci se Statutárním 

městem Olomouc se započalo v roce 2006. Jedná se o již praxí 

osvědčené řešení nekontrolovatelného rozmnožování zvířat a s tím 

spojených problémů. Kastrace dnes probíhají jak v ordinaci útulku, tak i 

prostřednictvím MVDr. Tesaříkové. Díky této činnosti napomáháme 

snižování počtu nechtěných odložených koťat či štěňat a také o 

kasírovaná zvířata je ze strany potencionálních pěstounů mnohem větší 

zájem. U psů a fen je kastrace prováděna pouze ze zdravotních důvodů, 

výjimečně jako řešení problematického chování samců (dominantní 

agresivita). Průměrný příjem zvířat do útulku na měsíc činil 65, průměrný 

počet umístění za měsíc je 62.

Dědochová Hana




