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Průvodní slovo-kdo jsme

Z pověření  ústředí  pražské Ligy  na ochranu zvířat  ČR,  která více jak jeden rok evidovala také 16
přihlášek členů z Olomouce, byla 11. února 1991 založena olomoucká organizace. Chceme pomáhat
hlavně reálně a hmatatelně, proto jsme se pustili do pomoci týraným a opuštěným zvířatům.

Do 30.12.2013 byla LOZ Olomouc právní formou občanské sdružení a od 31. 12. 2013 se sdružení
přizpůsobilo změnám v novém Občanském zákoníku, platným od 1. 1. 2014 a došlo k přejmenování
na pobočný spolek zapsaného spolku.

Samozřejmě k nám patří i další dobrovolníci, kteří pomáhají ať už specializovaně ( správa profilů na
sociální  síti,  výpomoc  na  akcích...)  popřípadě  jinak  (  účetní  poradenství,  právní  poradenství,
kombinované například s manuální výpomocí). Všichni tito lidé taktéž tvoří v podstatě LOZ Olomouc.
O celkový chod útulku se stará 5 zaměstnanců.

Naše činnost 

Útulek pro psy Ligy na ochranu zvířat ČR organizace Olomouc je v provozu již 20 let a je majetkem
LOZ Olomouc. Kapacita útulku je 80 psů a 10 koček. Hlavní náplní práce v útulku je péče o toulavé a
opuštěné psy a kočky, kterou poskytujeme jednak jako ekonomickou činnost pro obce a města, která
nemají vlastní útulek a jednak o tuláky,  kterých jsme se ujali  a  péči hradí  dárci a podporovatelé
finančními a jinými dary. O blaho zvířat se stará 6 stálých zaměstnanců a smluvní veterinární lékař.
Zvířata jsou umístěna ve venkovních kotcích a budovách s podlahovým vytápěním, mají přístup do
výběhů. Pravidelně jsou též vyváděna na proběhnutí do 3 výběhů velikosti cca 300m2. Útulek pořádá
dny otevřených dveří, provozuje osvětovou činnost. Členům - aktivistům je umožněno venčení psů
mimo areál útulku. 

Zapojení veřejnosti 

Veřejnost se zapojila především do dobrovolných brigád při  pracích spojených s údržbou a úklidu
prostor útulku. 

- stále více zájemců se zapojuje do dobrovolného venčení útulkových psů.

 - je stále větší zájem o exkurze s přednáškami o činnosti Loz Olomouc z řad škol, školek, zájmových
spolků a seniorů. 

- spolupráce s PMS (Probační a mediační službou), kdy umožňujeme pro naši organizaci vykonávat
OPP (obecně prospěšné práce) 

Práce se psy 

Velmi důležitou činností je sledování zdravotního stavu zvířat a také jejich socializace. Mnoho psů
přijde vystrašených, nesocializovaných a agresivních. Naším úkolem pak je přesvědčit je o tom, že
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jsou v bezpečí, nikdo jim neublíží a mohou nám věřit. Se psy se snažíme pracovat pomocí pozitivní
motivace.  U některých, problémovějších, se snažíme jim vštípit jeden povel, aby na něj reagovali
okamžitě a v každé situaci, tedy i v případě, že po ošetřovateli zaútočí. Je to takový povel, který je tzv.
vrátí zpět do reality. Problémové psy se také snažíme, opět pozitivní motivací, navyknout na košík. U
většiny psů se to daří. Útulek pravidelně navštěvuje smluvní veterinář MVDr. Pospíšil.

Novinky v roce 2020

 - nejvýznamnější novinkou roku 2020 byla skutečnost, že naše organizace přišla o dvě velká smluvní
města, se kterými měla smlouvu na péči o psy. Již v roce 2019 proběhlo výběrové řízení pro město
Prostějov,  přičemž  náš  útulek  s ohledem  na  udržení  stávajícího  wellfare  zvířat  nebyl  schopen
nabídnout nejnižší cenu a tak výběrové řízení vyhrál jiný útulek.

Na začátku roku 2020 proběhlo výběrové řízení na péči o psy také pro město Olomouc, jedním z
hlavních kritérií byla cena a toto výběrové řízení naše organizace taktéž nevyhrála. V dřívější době
jsme byli schopni  z převážné části pokrýt náklady na provoz našeho útulku pro psy v Olomouci –
Neředíně ekonomickou činností, což se ale ne naší vinou změnilo a tímto jsme téměř zcela odkázání
na dary od dárců.

- na provozu útulku se také podepsala karanténní opatření nařízená v souvislosti s Covid 19, kdy byl
útulek opakovaně uzavřen pro veřejnost a také byly zrušené některé z tradičních akcí, kterých jsme se
v minulých letech účastnili

- v tomto roce došlo k opravě plotu u prvního z výběhů, přičemž přední část plotu byla posunuta, aby
došlo k rozšíření manipulačního prostoru před vchodem do výběhu a také tím byl zvětšen prostor
pod pergolou

- dokončena vnitřní vytápěná voliéra pro kočky

Akce pro veřejnost, propagační akce, mediální akce v roce 2020

Výše  uvedených  akcí  nebylo  letos  tolik  a  to  s ohledem  na  probíhající  opatření  v souvislosti
s onemocněním Covid 19. Z těch, které se v letošním roce konaly, byly především níže uvedené:

- Charitativní vernisáž Pole Dogs k vydání kalendáře na rok 2021 na podporu útulku, kterou pořádala
děvčata z Apokalips Pole Dance studia

- NutsGo Mazlíkiáda Ostrava  červen 2020

- Vánoční aukce LOZ Olomouc 2020

- Den otevřených dveří 17.12.2020

- Den zvířat

- srpen 2020 Dortování – p. Maňhalová

- aktivní spolupráce, pomoc při bakalářských pracích studentů fakulty veterinární hygieny a ekologie
obor ochrana zvířat a welfare
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Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči

Robin a Oliwer

Štěstí, že nemrzlo, měli dva malincí jorkšíří mončičáci. Místo, aby byli ještě v teple u mámy, někdo je
odložil  v krabici  u popelnic,  kde v dešti  čekali  bůhví  jak dlouho na záchranu.  Malinká maximálně
pětitýdenní  štěňátka,  odložená  na  začátku  února  v  krabici  u  popelnic.  Obě  masivně  začervená,
nachlazená, Robin si musel nakonec i pobýt několik dní na kapačkách na veterině a hodně jsme se
báli, zda to zvládne. Naštěstí zvládnul a teď už si chlapci užívají nových domovů.

kočky Veselíčko 

Špína, tuny nahromaděných věcí až po strop, mezi kterými se nachází  ulička, kterou člověk sotva
projde, neskutečný zápach, všude kočičí výkaly a pavučiny, že by se za ně ani tarantule nestyděla. 

Takový  obrázek  se  nám naskytl  při  vstupu do domu,  když  nás  jedna  obec  požádala  o  pomoc s
odchytem kočiček paní, která skončila ve vážném stavu v nemocnici a protože nikoho nemá, požádala
pracovníky obce, aby jí chodili kočky krmit. Ti záhy zjistili, že toto tam, kde kočky jsou, je v podstatě
nemožné. 

Mezi hromadami totálního „bordelu“ se občas ukázala kočičí hlava, která zase rychle zmizela pod
harampádím, pouze jedna kočka běhala nahoře nad úrovní našich hlav, hrozivě syčela a vypadala, že
jen čeká na správnou příležitost zaútočit. 

To již předvedla, když se je před námi snažili odchytnout hasiči a škaredě je pokousala.
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Koček mělo být sedm a k tomu tři koťata, jakého stáří se nevědělo. Začalo se s odchytem. Vzhledem k
tomu, že kočky se bály, tak se nám hodily odchytové klece, které nám zapůjčil spolek Pomocné ruce
Olomouc z.s., kterému tímto opětovně děkujeme. 

První den se podařilo odchytit 5 dospělých a tři koťátka. Všechny kočičky, mimo maminku koťat jsou v
brzkém očekávání. Šestou dospělou se podařilo odchytit hned následující den, byla to ta, která nás
tak hrozivě zastrašovala, ale po odchytu už zlá nebyla. 

Jediný, kdo odolával, byl dvoubarevný kocourek, kterého se podařilo odchytit až čtvrtý den. 

Všechny kočičky byly převezeny k nám do útulku, kde byly odčerveny, odblešeny, dostaly přípravek
proti  svrabu  v uších  a  podstoupily  léčbu.  Po vyléčení,  očkování,  kastraci  dospělých  a  testech na
FIV/Felv putovali všichni do nových domovů.
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kotě z fary ve Velkém Újezdu září 2020

Malá Boxy byla nalezena na dvoře fary ve Velkém Újezdě. Mrňavé koťátko ještě neumělo samo jíst a
tak se muselo každé 4 hodiny krmit kotěcím mlékem z lahve. Vyrostla z ní krásná malá raubířka, která
po očkování brzy našla domov.

Kastrace fena z Přerova

Není to tak dávno co se řešila štěňata u lidí bez domova z Přerova. Tehdy jsme zavezli  štěňatům
žrádlo, odčervení a nabídli i to, že může fena se štěňaty do útulku, kde by se následně vykastrovala.
Na toto však majitelé nepřistoupili. Některá štěňata rozdali a pár jich nakonec odjelo do Prahy k Dita
Pullmanová. Fenu na naši urgenci nechali navakcinovat a objednal se termín kastrace. Bohužel těsně
před termínem odřekli. A tak se dalo očekávat to co se i nakonec událo. 

Fence se narodila další štěňata . Je velmi těžké řešit takové případy, pokud majitelé nesouhlasí. Přes
to, jsme se rozhodli dát jim druhou šanci. Už jen pro to, že štěňata již byla na světě a bůh ví jak a kde
by skončila. Znovu jsme dovezli kvalitní krmivo a odčervení a znovu začali vyjednávat. Nevíme, zda
napomohla  náhoda,  kdy  zmínění  psi  pokousali  na  ulici  nějakého  člověka nebo  jen  již  docházelo
krmení, ale najednou volali sami, že štěňata vydají a znovu padl slib, že fenu na naše náklady nechají
vykastrovat. Na jednu stranu jsme chápali, že nechtějí aby šla do útulku-možná ze strachu, že by jsme
jim ji nevrátili. Nakonec se kastrace domluvila u veterináře, kterého oni znají a mají k němu důvěru. A
nakonec se podařilo a fenka je již vykastrovaná.
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Všechna štěňátka, kterých bylo celkem šest musela být přeléčena na Campylobacterie a Giardie a po
vyléčení, naočkování a čipování odešla do nových domovů.

Crash

byl  nalezen  28.6.2020  poblíž  obce  Trnávka.  Ihned  jsme s  nim jeli  na  veterinu,  kde  verdikt  zněl
otevřená tříštivá zlomenina zadní končetiny.  Hned druhý den podstoupil operaci. Během toho všeho
se hledal páníček, Crash byl totiž označen mikročipem a dokonce i registrovaný. Bohužel registr, ve
kterém byl registrován, přes víkend, kdy se našel, nefunguje a tak se nám podařilo najít majitele až ve
chvíli, kdy byl psík na operačním stole. Majitelé si jej následně po operaci vyzvedli.
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Áron

Smůla anebo štěstí? Snad oboje potkalo v krátkém čase psíka, kterého jsme pojmenovali Áron.

Pobíhal po jedné dědině snad prý víc jak týden, a ti jenž to měli řešit, nad ním mávli rukou. 

Těžko tedy říct, zda se jej někdo zbavil a k úrazu došlo až po tom, nebo zda jej někdo vyhodil proto, že
najednou začal chodit jen po třech.

Po několika jistě nesmírně bolestivých dnech se konečně jeden člověk se srdíčkem na správném místě
našel a rozhodl se konat. Zavolal k nám do útulku, popsal situaci a pejska k nám po domluvě přivezl. 

Áron odhadem 2-3  letý  pes,  kříženec,  velmi  hodný,  trpělivý  a  čistotný.  Takový ten  „Pan Pes“  u
kterého  si  říkáte  jak je  možné,  že  jej  nikdo nehledá.  Přišel  hodně  vyhublý,  těžko říct,  zda  takto
zhubnul až při svém „toulání“, díky bolestem, které jej museli zcela jistě trápit, nebo zda byl takto
hubený již předtím.

Na rtg se zjistilo, že má vykloubenou zadní končetinu, ale bohužel je toto zranění staré již 7-10 dní. To
znamenalo, že se končetina nedala „jen“ vrátit zpět, ale byla nutná operace. Chlapec operaci zvládl a
po vytažení stehů a rehabilitacích putoval do nového domova.
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Statistiky

Celková statistika psů:

Celková statistika koček:
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Financování provozu

Provoz útulku je z menší části financován příspěvky z rozpočtu obcí, které zde mají  umístěné psy,
z větší části díky řadě dárců jak převážně fyzických, tak i právnických osob, a to ať už se jedná o
peněžní či nepeněžní dary. Přijímáni jsou nalezení, případně odebraní psi z důvodu týrání, psi z tzv.
množíren, ale také od soukromých osob, ti však po splnění určitých podmínek. Jen díky dárcům z řad
veřejnosti můžeme pomáhat psům, kteří nespadají pod žádnou obec. Příjmy a výdaje za rok 2020
jsou  podrobněji  vypsány  v tabulce  https://www.olomouckyutulek.cz/wp-
content/uploads/2022/09/Prijmy-a-vydaje-2020.pdf

Materiální stav

Materiální stav organizace byl navyšován dvěma způsoby. Část materiálu byla věnována veřejností
(přímo  či  skrze  externí  materiální  sbírky),  zbytek  byl  zakoupen  nebo  vyroben  na  zakázku  jako
nezbytné vybavení za finance organizace.

Ke dni 31. 12. 2020 má organizace k dispozici:

- krmivo umístěné ve skladu

-   dostatek  obojků,  vodítek,  náhubků,  postrojů,  obvazový  a  zdravotnický  materiál,  veterinární
přípravky 

- dezinfekční prostředky

 - 12 ks kotců karanténních, 10ks karanténních kotců ve vytápěné budově,

 - ošetřovna s 10 ks vytápěných kotců v budově, 23 ks kotců ve vytápěné budově,

 - 42 ks kotců pro psy + 66 ks zateplených bud , venkovní voliéra pro kočky,

 - dřevěný vytápěný domek pro kočky, vnitřní vytápěná voliéra pro kočky

 - propagační stánek

 - odchytové vybavení (2x tyč, rukavice, fixační klec na kočky)

 - 6x kovová přepravní klec, nosítka pro zraněné psy, 2x čtečka čipů 

 - automobil na přepravu zvířat Peugeot Partner

 - ochranné oděvy a návleky na manipulaci se psy

-  bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci, veterinární stůl, veterinární váha
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Plány do roku 2021

-  zefektivnění práce a komunikace s veřejností a dárci

- navazování nových možností spolupráce

- specializace funkcí dobrovolníků

- opravy, úpravy a zvelebení prostor útulku k maximální efektivitě a udržení dosavadního wellfare

- uspořádání již tradičních akcí a realizace nápadů na akce nové

- rozšíření základny dobrovolníků

Závěr

Na závěr bychom chtěli  poděkovat vám za přízeň a především za finanční dary,  které jste nám v
loňském roce na naši  činnost  poskytli.  V dřívější  době jsme byli  schopni  z  převážné části  pokrýt
náklady na provoz našeho útulku pro psy v Olomouci – Neředíně ekonomickou činností, což se ale ne
naší vinou změnilo a jsme téměř zcela odkázání na dary od vás, nezištných dárců. Věříme, že se nám s
vaší pomocí bude i v budoucnu dařit udržet provoz útulku při zachování minimálně stejné kvality jako
dosud. 

    Hana Dědochová, vedoucí útulku                                                    Ivan Puhač, předseda výboru
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