
RADY PRO ZÁJEMCE  
 
 

Rozhodnutí pořídit si psa, je rozhodnutím všech členů rodiny. Příchodem psa se 

v domácnosti změní řada věcí, kromě radosti přibyde i spousta starostí a hlavně 

povinností. Na všem se musí podílet celá rodina.  

Než si pejska pořídíte, musíte vše dobře zvážit a promyslet. Nezapomínejte, že 

nevhodně zvolený pes může být pro vaši rodinu skutečný problém. Často lidé 

nemají ponětí o přirozeném chování a vlastnostech psů. A navíc ani nevědí, co 

takové soužití člověka se psem obnáší. Pes pak doplácí na chyby nás lidí. Stovky 

pejsků kvůli nezodpovědnému přístupu majitele skončí na ulicích. 

Jestliže si psa vyberete s rozmyslem a budete se snažit pochopit a respektovat 

jeho přirozenost, soužití s ním nebude působit žádné větší potíže. Pes vám 

poskytne mnoho radosti, ale to opravdu nejcennější, co vám dá, je vztah. A ten 

by měl být oboustranný. Pes ke svému majiteli cítí bezpodmínečnou, 

bezvýhradní lásku a oddanost. Nedokážeme-li cítit totéž, musíme se alespoň 

snažit mít zodpovědný přístup.  

S ČÍM POČÍTAT, NEŽ SE DEFINITIVNĚ ROZHODNETE POŘÍDIT SI PSA Z ÚTULKU: 

• Pes z útulku může mít určité zlozvyky, které se u něj nepodařilo odhalit. 

Avšak správnou a trpělivou výchovou se většina z nich dá potlačit. 

• Pes nebude poslouchat ihned po převzetí, je nutné jej vychovávat, mít 

s ním trpělivost a usnadnit mu překonání nedůvěry z nového prostředí 

• Neočekávejte, že psi nebo i jiná zvířata ( kočky, králík, apod… ), které již 

doma máte, přijmou nového společníka okamžitě za svého. Nejdříve jej 

budou brát za vetřelce, ale chce to jen čas a výchovný zásah majitele.  

• Přestože je pes v útulku několikrát vyšetřen veterinárním lékařem, 

mohou se u něj po převzetí objevit zdravotní potíže, například průjem 

v důsledku stresu z nového prostředí nebo náhlé změny stravy 

• V prvních dnech musíte mít psa stále na vodítku, abyste předešli jeho 

útěku 

NEŽ SI VYBERETE PEJSKA, ZODPOVĚZTE SI NÁSLEDUJÍCÍ …. 

1. Souhlasí s pořízením psa celá rodina? 



2. Budete schopni a hlavně ochotni venčit pejska minimálně 3 x denně a 

trávit s ním alespoň 1-2 hodiny na procházce …? 

3. Jste ochotní si přizpůsobit své prázdninové plány tak, aby pes mohl jet 

s vámi? Popřípadě – máte příbuzné, či jste schopni zajistit psí hotel, bude 

mít pes zajištěnou péči? ..  

4. Počítáte vy sami i vaši blízcí, že mohou nastat situace, kdy vám pes může 

cokoliv zničit, znečistit, rozkousat..? Myslete na to, že každý pes líná, čímž 

pouští chlupy. Budou opravdu všude. Taktéž po vašem odchodu z domu 

či bytu může následovat štěkot, vytí, který obtěžuje okolí.  

5. Psí krmení, vybavení, péče i veterinární ošetření něco stojí. Počítáte 

s tím? 

6. Máte finanční rezervy, které vám umožní poskytnout psovi v případě 

vážnějšího onemocnění odpovídající léčbu? 

7. Prověřte, zda je ve vašem okolí dostatek volných ploch vhodných 

k venčení 

 

Jestli jste odpověděli na všechny otázky, nebo alespoň naprostou většinu z nich 

kladně, můžete si bez obav pejska pořídit. Pokud tomu tak ale nebylo, raději si 

vše ještě jednou řádně promyslete. Jestliže si nejste jistí, že by vám vaše 

pracovní vytížení nebo momentální finanční situace dovolila odpovídajícím 

způsobem se i psa postarat, raději se potěšení z něho prozatím vzdejte. Psy 

můžete milovat, aniž byste se stali jejich vlastníky. Právě rozumným přístupem 

nejvíce prokážete, že to s nimi myslíte dobře.  


