VENČENÍ PSŮ V OBCI SIBŘINA A STUPICE
Vážení spoluobčané,
protože se množí případy, kdy dochází při venčení psů k napadení jednoho z nich druhým
psem, upozorňujeme všechny majitelé psů na obecně závaznou vyhlášku obce Sibřina č.
2/2014,která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Ve všech ulicích
obou obcí se pes může pohybovat pouze na vodítku a musí být pod neustálým dohledem a
přímým vlivem doprovázející osoby. Při poručení této vyhlášky, může městská policie na
místě řešit její porušení pokutou do výše 10 000,-Kč, nebo správním řízením – nahlášení na
přestupkovou komisi Úvaly.
Doporučujeme v případě napadení Vás či Vašeho psa volat městskou policii Úvaly (tel.:735
172 702, 603 560 008, 735 172 701), aby mohl být nezodpovědný majitel psa potrestán.
Pokud již dojde k napadení, dovolujeme si Vám připomenout několik zásad, jak se chovat.
Co dělat, když se na Vás a Vašeho psa útočí cizí pes:













Pokud se Vám nepodaří odvrátit útok psa, pokuste se, podle Vašich možností a
schopností, jeho útoku čelit.
Pokud Vy sami nedokážete útoku čelit nebo to z jiných důvodů není možné, snažte se
k útočníkovi natočit bokem a zády. Snížíte tak pravděpodobnost či intenzitu útoku, ale
i možnost a závažnost poranění.
Pokud se jedná o menší plemeno, pak obvykle stačí na psa zadupat nebo mu nastavit
nohu. Možná to zní trochu tvrdě, ale jedná se o Vaši obranu.
Pokud se jedná o větší plemeno, bývá zpravidla účinné se psovi postavit. Nadzvedněte
ramena, dejte ruce lehce od těla, čímž se uděláte většími, a jděte proti psovi. Dobré je
zařvat na psa slova typu: „Táhni!, Mazej do boudy!, Vypadni!, apod.“. Toto chování
bývá velice účinné především na služební plemena, ale i na domácí psy.
Pokud se jedná o psa typu bull teriér, nesnažte se mu postavit. Jestli máte možnost,
hoďte svého psa za plot, do auta apod. a kliďte se „bulíkovi“ z cesty. Nepodaří-li se
Vám to, nikdy svého psa nezvedejte do náručí. Psa v náručí stejně neubráníte, nejspíš
útočník pokouše i Vás, aby Vás donutil psa pustit, a navíc tímto manévrem útočníkovi
odkryjete břicho Vašeho psa. Jak asi bude vypadat Váš pes, když se mu do břicha
zakousne bull teriér netřeba popisovat.
Ve všech případech je důležité hlavně nepanikařit!
Pokud máte svého psa na vodítku, PUSŤTE HO! Budete-li ho tahat za vodítko
v případě, že útočník se již zakousl, způsobíte mu mnohem větší zranění. Navíc mu
tím snižujete možnost jeho vlastní obrany.
Když už se psi perou, je lepší použít hadici s vodou nebo deku. Zkušený chovatel by
se mohl pokusit odchytit útočníka. Nejlepší je dostat se za psa, chytit ho za slabiny a
zakleknout ho. Pokud se po Vás pes ožene, což se dá předpokládat, je dobré jak ho
držíte za slabiny, švihem zdvihnout a odhodit. Po tomto se většina psů zalekne a uteče.
V horším případě získáte alespoň trochu času.
Pokud se útočník po Vás neožene a stále půjde po Vašem psovi, je dobré stoupnout si
nad útočníka, nohama ho pevně semknout v místě jeho slabin. Zároveň ho jednou
rukou chytněte za kůži na krku nebo obojek, příp. můžete okolo jeho krku obtočit a
stáhnout vodítko. Druhou rukou mu stiskněte ohryzek. Jakmile ho přidusíte, otevře

tlamu. Pak je dobré ho nadzvednout, aby Váš pes „vypadl z tlamy“. Útočníka
nepouštějte! S největší pravděpodobností by se opět zakousl do Vašeho psa nebo by se
otočil proti Vám. Zkuste ho k něčemu přivázat.
 Pokud na Vás pes zaútočí a srazí Vás k zemi, stočte se do klubíčka. Chráníte si tak
důležité části těla. Je dobré vědět, že pes instinktivně útočí na nohy, břicho, krk a
obličej. Útok na ruce je pro psa nepřirozený s výjimkou služebních psů, kteří jsou
takto cvičeni.
Podstatou této polohy je, že pro psa se stanete podstatně menším a nehybným
předmětem, než jste byli předtím, který psa navíc nijak neohrožuje, a proto se o Vás
po chvíli přestane zajímat. Je to poloha podřízená a funguje více méně na psy, kteří
vyrůstali a žijí ve smečce.
Popis: Klekněte si na zem tak, abyste se hýžděmi dotýkali pat. Zabalte se do klubíčka,
abyste se temenem hlavy dotýkali země a nosem svých kolen. Ruce propojte na
zátylku a lokty se opřete o zem. Takto si chráníte nejdůležitější a nejzranitelnější části
těla.
V této poloze vyčkejte, dokud se pes nevzdálí. Vzdálenost mezi Vámi a útočícím psem
rozhodně nepodceňujte. Pokud bude útočník v dohledu a projeví o Vás zájem, když se
pokusíte vstát, raději ještě se vstáváním počkejte.
Je velice těžké poradit, jak máte v případě útoku zareagovat. Proto je důležité zachovat klid a
dobře zhodnotit situaci. Potom záleží na Vás a Vašich zkušenostech, jestli radši zvolit
podřízenost a ústup nebo aktivní obranu. Dobrý chovatel většinou pozná z chování psa, co
bude následovat, ale pes může zaútočit i na člověka, který o psech neví vůbec nic. Takový
člověk je ve značné nevýhodě a většinou má i strach. Nezbývá tedy než doufat, že Vás tato
situace nikdy nepotká a v případě že přece jen, tak že vše dobře dopadne…
První pomoc při pokousání psem
Když Vás, nebo někoho ve Vaší blízkosti pokouše cizí pes, je důležité dodržet několik zásad:












Pomoci napadenému! Nejprve všemi dostupnými prostředky zabránit kontaktu s
útočícím psem a potom co nejdříve poskytnout první pomoc (rány vymýt a
vydesinfikovat, větší poranění můžete sterilně překrýt).
Co nejdříve vyhledat lékaře. I drobná rána, zejména od psích zubů se snadno infikuje a
velice špatně se hojí. Je třeba si uvědomit, že rána po kousnutí je vždy zhmožděná a
rozsah poškození tkáně není na první pohled vidět.
Pokud je znám majitel, zjistit jeho totožnost. Nechce-li Vám majitel psa svoji
totožnost sdělit, okamžitě přivolejte hlídku Policie České republiky nebo Městské
policie, ti totožnost osoby zjistí a sdělí Vám ji, jelikož na její zjištění máte právní
nárok.
Není-li znám majitel psa, je velice důležité zamezit útěku psa a odchytit jej. Proto co
nejdříve zavolejte Městskou policii, jejíž hlídka přijede psa odchytit. Je důležité,
abyste do příjezdu hlídky setrvali nemístě, pokud si Váš zdravotní stav nevyžaduje
okamžitý převoz do nemocnice.
Pokud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho vyfotografovat nebo
alespoň co nejlépe zapamatovat pro jeho pozdější popis. Událost pak ihned ohlaste
Policii ČR a co nejdříve Okresní veterinární správě.
Je rovněž důležité zajistit svědky události. Požádejte proto možné svědky aby rovněž
vyčkali do příjezdu hlídky.

A co majitel psa? Jemu z této události vyplývá koloběh povinností, které musí absolvovat, on
i jeho pes.








Majitel psa je podle zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších
předpisů povinen nechat psa bezprostředně vyšetřit veterinárním lékařem, kterému
musí zároveň doložit platný očkovací průkaz psa.
Tato povinnost je uvedena v § 4, odst. 1, písm. h) tohoto zákona, kde se hovoří, že
chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro
vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které
poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností,
které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.
Toto vyšetření se po 5 dnech zopakuje a zprávu dostane poškozený (napadený) aby ji
mohl předat svému ošetřujícímu lékaři.
Sankce: Nesplněním této povinnosti se majitel dopouští přestupku podle § 71 odst. 1
písm. a) zák. č. 166/1999 Sb. a lze mu za to uložit pokutu až do 10tis. Kč.
Pokud psa odchytila hlídka MP, tak ho převeze k uvedenému veterinárnímu vyšetření
a zahájí úkony ke zjištění totožnosti psa i jeho majitele.

Doufáme, že tyto řádky nikdy nebudete potřebovat, protože nejen psí kousnutí je
přinejmenším nepříjemné, když ne zrovna bolestivé, ale hlavně všechny ty události, které
potom následují, nejsou nijak příjemné ani snadné.

