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Vážení čtenáři,

dovolte, abych Vám co nejsrdečněji 
poděkovala za Vaše nadšení, 
se kterým jste v loňském roce 
se svými pejsky poskytovali 
canisterapeutickou službu. 
Pevné zdraví a neutuchající elán 
pro dobrou věc i v roce 2020 
Vám přeji jménem všech členů 
představenstva.

Vaše koordinátorka,  
Monika Olbrechtová

ÚNOR
18. 02. DC ADRA FM: Podpora rodin s dětmi  

s poruchou autistického spektra (1) /  
16.00–17.00 hod. (tělocvična SZŠ)  
Frýdek-Místek

? CT kroužek pro studenty SZŠ Frýdek-Místek

25. 02. Domovinka + Seniorcentrum, Opava

 
BŘEZEN
05. 03. CT setkání v Domovince F-M / 9:30–11:00 hodin

21. 03. Valná hromada členské základny Podaných rukou, z. s.

28. - 29. 03. Canisterapeutický víkend Podaných rukou, z. s.

28. 03. Odborný seminář canisterapie  
(povinný pro nové zájemce u prvních PTCTP)

28. 03. Povahové testy CT psa obnovovací  
(PTCTP - O jsou určeny k přetestování aktivních CT týmů,  
kterým vyprší platnost CT certifikace)

28. - 29. 03. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým zájemcům)

 
DUBEN
04. - 05. 04. Národní výstava psů, Černá louka, Ostrava / oba dny / 9:00–15:00 

06. 04. Setkání neziskových organizací se studenty,  
gymnázium Ostrava-Hrabůvka / 8:15–12:00 

07. 04. „Svět jinýma očima“ prezentace neziskovek, Jiráskovo náměstí, 
Ostrava / 13:00–17:00 

24. 04. Kulturní akce k 20. výročí canisterapie Podaných rukou, z. s.
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Povinnost čipování psů 4
Cestování se psy 5
Jak přepravovat psa v autě 6
Jak starý je ve skutečnosti pes? 7
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Aktuality Nadcházející akce
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Pojďme slavit 20. narozeniny společně!
12. dubna 2020 slaví naše organizace báječných 20 let své 
aktivní činnosti. Rádi bychom si tento rok „užili“ společně s Vámi, 
a to nejen na „pracovních“ akcích, ale především „zážitkových“.

Prvním narozeninovým dárkem, bude kulturní odpoledne 
v pátek 24. dubna, na které Vás už nyní zveme. Poznačte 
si páteční akci ve svých diářích a udělejte si tento den čas na 
podankové přátelé. Pejsky pro tentokrát necháme doma, a tak 
budeme mít volné ruce pro potlesk nebo něco dobrého. Místem 
dění bude Kino Vlast / Nová scéna Vlast, Hlavní třída 112, Frýdek-
Místek. Další podrobnosti budou včas upřesněny…

NEZAPOMEŇTE! V pátek 24. 4. 2020 v 16.30 se uvidíme! 

V letošním roce slaví naše organizace 20. narozeniny!
V průběhu roku 2020 se můžete těšit na řadu setkání a zajímavých akcí.

Prosím sledujte pravidelně aktualizovaný přehled jednorázových akcí 2020  
https://canis.podaneruce.eu/kalendar-akci/, pokud se budete moci 
některé aktivity se svým CT týmem zúčastnit nebo sami akci zajistit,  
piště na e-mail: monika.olbrechtova@podaneruce.eu
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Nezapomněli jste, že od 1. ledna 2020 vstoupila v účinnost novela 
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. tj. povinnost označovat psy na 
území České republiky mikročipem? 

Od nového roku je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze 
v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata jím pak musí být 
označena nejpozději do tří měsíců věku. Za psa bez označení hrozí 
správní řízení s uložením pokuty až 50 tisíc!

Příslušná novela zákona, ale zatím nezavedla povinný zápis do 
jakéhokoli registru psů. Povinností chovatele psa v současné době je, 
aby v dokladu o očkování proti vzteklině bylo uvedeno číslo mikročipu, 
kterým je pes označen. Označení psů provádějí soukromí veterinární 
lékaři. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje cca mezi 120-450 Kč  
a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují  
za jeho aplikaci.

Státem vedená centrální evidence psů vznikne v ČR až k 1. lednu 2022. 
Nicméně, i v současnosti, je v ČR je provozováno několik databází, do 
nichž mohou chovatelé označené psy registrovat. Odkazy na některé 
soukromé registry čipů lze nalézt např. zde: https://petpas.vetkom.cz/

Nejen v létě cestujeme se psy, a tak bychom si měli připomenout, co 
všechno je třeba, než s našimi čtyřnohými miláčky vyjedeme za hranice 
České republiky. Můžeme se tak vyhnout nemilému překvapení. 
Konkrétněji: 

Pro cestování se psy z České republiky do jiných států 
EU musí být splněny následující požadavky:

  Pes musí být označeni 
mikročipem/ tetováním

  Pes musí mít s sebou pas, 
který je jednotný doklad  
platný ve všech členských 
státech EU

  Psi musí být očkováni proti 
vzteklině, a to od 12 týdnů 
stáří.  
Členské státy mohou udělit 
výjimku z povinného očkování 
proti vzteklině pro štěňata 
do 12 týdnů, která nejsou 
očkována proti vzteklině, 
pokud jsou provázena pasem.

  Psi musí být odčervení

Povinné označování psů

Některé z výhod zavedení  
povinného označení všech psů:

 zjištění identity psa

  účinnější monitoring chovů,  
kontrola dodržování pravidel  
a postih chovatelů v případě týrání 

  zatoulané řádně označené a evidované 
zvíře má větší naději, že se vrátí ke  
svému majiteli

Cestování se psy

  Před vstupem 
na území Velké 
Británie, Irska, Malty 
a Finska musí být 
psi ošetřeni proti 
echinokokům,  
tj. odčerveni.

  Ošetření psů proti 
echinokokům musí 
být provedeno  
veterinářem ve 
lhůtě 120–24 hodin 
před vstupem na 
území těchto států 
a musí jím být 
potvrzeno do pasu.

  V pase musí být 
zaznamenáno 
datum a hodina 
ošetření, název 
přípravku  
a výrobce.POZOR! S platností od 1. 1. 2020 bude každému psu,  

přihlášenému k povahovým testům CT psa, tento  
čip na námi pořádaných akcích kontrolován.
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Převážení psa v autě nemusí být zrovna jednoduché ani pohodlné jak 
pro vás, tak pro něj. Podívali jsme se na ty nejlepší způsoby a na co si 
dát s hafanem v autě pozor.

Předně je třeba si uvědomit, že pes, který se volně pohybuje po 
kabině, může odvést řidičovu pozornost od dění na vozovce a v okolí 
vozu. Může tak snadno způsobit krizovou situaci. Stačí ostřejší brzdění 
a pes začne po kabině nekontrolovatelně cestovat a může si ošklivě 
ublížit. Pokud tedy chcete udělat službu nejen sobě, ale především 
svému psovi, využijte tyto rady k jeho bezpečnému převozu:

Naši čtyřnozí miláčci jistě stárnou rychleji než my, ale nový výzkum, 
který provedl p. Christian Yates nám nyní dává jasnější představu  
o tom, jak starý by pes opravdu mohl být.

Pokud váš pes žije asi 
deset let, všeobecně se 
uznává, že zestárl tak, 
jak by to člověk dokázal 
za 70 let. Tento faktor 
– každý rok života psa 
je roven sedmi lidským 
rokům – pochází z 
rozdělení délky života 
člověka, což je přibližně 
kolem 77 let průměrnou 
délkou života psa tzn.  
11 lety. Nový výzkum 
však naznačuje, že věci 
nejsou tak jednoduché.

Například většina psů 
dosahuje pohlavní 
zralosti ve věku od  
6 do 12 měsíců což by 
odpovídalo na přibližný 
věk člověka 7 let. 

Na druhé straně, se ví o psech starých přes 20 let, což podle pravidla 
sedmi let by se rovnalo 140 lidským letem.

Aby to bylo ještě složitější, délka života psů výrazně závisí na plemeni. 
Menší psi mají tendenci žít výrazně déle, což naznačuje, že stárnou 
pomaleji než větší psi.

Pokud jde o srovnání stáří zvířat napříč druhy, biologické definice věku 
jsou mnohem užitečnější než jejich chronologické protějšky. Poznání, že 
tříměsíční křeček, u kterého očekáváme dožití cca tří let, dosáhl věku, 
kdy se může rozmnožovat, nám dává mnohem lepší představu o jeho 
úrovni zralosti než pouhá informace, že má tři měsíce.

  Psa umístěte na zadní sedadlo 
a připoutejte ho speciálním 
postrojem přímo k upínači pásů. 
Běžný postroj na procházky není 
vhodný, protože není dostatečně 
pevný. Postroj pořídíte už za pár 
stovek, kvalitnější vás bude stát 
kolem dvou tisíc. Vhodný je ale 
spíš pro menší psy.

  V případě použití přepravky, 
dbejte o její upoutání na místo 
bezpečnostním pásem. V rukou  
ji v případě nárazu neudržíte,  
a ještě se o ni spolehlivě zraníte. 
Dle výrobce a typu přepravku 
pořídíte za pár stovek, ale i za 
pár tisíc.

  Pokud psa vozíte volně v kufru, 
doporučujeme instalaci mříže/
sítě, která oddělí kufr od zbytku 
interiéru. Mříží můžete oddělit 
nejen prostor kufru od kabiny, 
ale i prostor pro psa od prostoru 
pro zavazadla. Ceny se pohybují 
v řádu nižších jednotek tisíc 
korun. Vybírejte ale raději 
z originálního příslušenství 
automobilky. 

  Bezkonkurenčně nejlepším 
řešením je umístit psa do 
uzavřené přepravky bezpečně 
uložené v kufru.

Přeprava psa v autě

POZOR! Policie může při dopravní kontrole 
za nepřipoutaného psa udělit pokutu až dva 
tisíce korun na místě, patnáct set až dva 
a půl tisíce v blokovém řízení. Ale hlavním 
argumentem je ale určitě bezpečnost psa sa-
motného – pokud vám na něm skutečně záleží, 
dbejte našich doporučení!

Jak starý je ve skutečnosti náš pes?
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Christian Yates proto přišel se zcela novou metodou známou jako 
„metylace“. Ta funguje na principu přidání metylových skupin (atom 
uhlíku spojený se třemi atomy vodíku) do DNA. Ta se zdá být dobrým 
ukazatelem věku, protože mnoho výrazných fyziologických znaků, jako 
je vývoj zubů, se vyskytuje na stejných úrovních metylace napříč druhy.

Křivka naznačuje, že psi zpočátku velmi rychle zrají, ale jejich stárnutí se 
pak zpomaluje, což znamená, že většinu života prožívají jako formu 
vleklého středního věku. První psí rok se počítá na 31 lidských let. 
Potom, pokaždé, když se chronologický věk psa zdvojnásobí, se počet 
ekvivalentních lidských roků zvýší o 11 let. Osm kalendářních let tedy 
představuje tři „dvojky“ (od jednoho do dvou, dva do čtyř a pak čtyři až 
osm let), které dávají psímu věku ekvivalent 64 let (to je 31 + 3 x11).

Zde „ln“ 
představuje 
matematickou 
funkci známou 
jako přirozený 
logaritmus. 

Toto užitečné 
zjednodušení je 
vyobrazeno jako 
černá křivka na 
grafu výše. 

Zelená linie 
představuje 
zdiskreditované 
pravidlo sedmi let, 
které naznačuje 
nereálný věk na 
konci psího života

I.  Najděte stopky 
a ručník. Ten nechte 
psa očuchat a poté 
ho hoďte psovi přes 
hlavu, úplně ho za-
kryjte. Spusťte stopky 
a zjistěte, jak dlouho 
trvá, než se váš pes 
dostane na svobodu. 
Poté si zapište skóre:

  30 sekund nebo 
méně: 3 body

  31–120 sekund:  
2 body 

  Snaží se, ale 
neuspěje do 120 
sekund: 1 bod 

  Nesnaží se 
osvobodit: 0 bodů

II.  Najděte doma 
nějakou dobrůtku a 
ukažte ji psovi. Zatím-
co se pes dívá, položte 
ji na podlahu. Přes 
psa poté dejte ručník. 
Spusťte stopky a zjis-
těte, jak dlouho trvá 
psovi, než se dostane 
k lahůdce:

  30 sekund nebo 
méně: 3 body 

  31 – 60 sekund:  
2 body 

  Snaží se, ale selže 
do 60 sekund:  
1 bod 

  Nezkouší: 0 bodů 

III.  Tři plastové 
kelímky položte na 
podlahu dnem vzhůru, 
metr od sebe. Dejte 
pod jeden z nich dob-
růtku, zatímco se pes 
dívá. Vyveďte psa na 
30 vteřin z místnosti  
a pak zpátky. Naléhej-
te na psa, aby našel 
lahůdku.

  Trefí správný 
kelímek na první 
pokus: 2 body 

  Zjistí to během 
dvou minut: 1 bod 

  Nenajde: 0 bodů

Vědci srovnali 
hodnoty metylace 
u labradorských 
retrívrů a lidí a 
odvodili vzorec, 
který by mapoval 
psí věk na jeho 
lidský ekvivalent:

Lidský 
ekvivalentní 
věk = 16 x ln 
(chronologické 
stáří psa) + 31.

Předem je třeba upozornit, že výzkum inteligence zvířat je velice 
obtížný. Mnoho základních otázek stále zůstává nezodpovězeno a lidé 
se donekonečna dohadují o tom, co znamenají výsledky jednotlivých 
testů, takže nezapomeňte, že pokud váš pes zrovna nezaboduje, pořád 
můžete říct, že je to ten nejchytřejší pes na světě.

Věci, které budete potřebovat: váš pes, stopky, deku/ ručník, hračku,  
3 kbelíky/ hrnky - nejlépe totožné.

Sečtěte si body pro výsledek:
7–8: Psí génius    5–6: Absolvent psí školy 
poslušnosti s vyznamenáním    3–4: 
průměrný Rex    1–2: Mazel, ale asi ne 
zrovna myslitel    0 bodů: Zkontrolujte, 
zdali jste právě netestovali obyčejný mop :-)

Jak inteligentní je váš pes?
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Poděkování Děkujeme!

Kontakty

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem donátorům a sponzorům, 
kteří nám poskytli finanční dary na zajištění pozice koordinátora a na  
nákup potřeb pro činnost organizace, která poskytuje náročnou službu 
lidem s postižením a seniorům. Velmi si jejich podpory a zájmu vážíme...

Poděkování zasíláme  
firmě Super ZOO,  
která byla štědrým  
sponzorem  
CT zkoušek 2019.

Název: Podané ruce, z. s.

Sídlo: Zborovská 465,  
738 01 Frýdek-Místek

Právní forma:  
zapsaný spolek

IČ: 703 05 731

Bankovní spojení:  
Fio Banka, a.s.,  
č. účtu:  2701210309 / 2010

Významní  
partneři projektu

Sponzor  
CT zkoušek

Město Frýdlant  
nad Ostravicí

KANCELÁŘ
Malý Koloredov 811,  
738 01  Frýdek-Místek

+420 777 260 110

podaneruce@podaneruce.eu

www.podaneruce.eu


