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Výroční zpráva za rok 2020

Představení spolku a jeho cíle
Spolek byl založen v roce  2014 za účelem ochrany zvířat jako miniazyl poskytující pomoc 
týraným, opuštěným, nechtěným a tzv. problémovým psům. Cílem spolku není provozovat psí 
útulek, ve kterém jsou psům poskytovány pouze základní životní potřeby a kde by psi pasivně 
vyčkávali, jak se k nim dále osud zachová.
Hlavním cílem je psy vrátit do normálního života. To znamená především napravit jejich často 
značně poškozené vnímání člověka jako důsledek jejich dosavadních, nezřídka velmi krutých, 
životních zkušeností. Aby pes zjistil, že jsou i lidé, se kterými je dobře, kteří ho nezradí a kterým 
stojí za to opětovat svou lásku, je základní předpoklad pro nalezení nového domova a úspěšné 
adopce novým majitelem.
Kromě veterinární péče je proto psům poskytován základní výcvik, venčení a socializace.

Materiální a personální zabezepečení
Hlavní provoz útulku je umístěn na odlehlém pozemku v katastru obce Zbuzany na jihozápadním 
okraji Prahy. Na pozemku nejsou žádné inženýrské sítě. Zdrojem vody je vrtaná studna a zdrojem 
elektřiny několik solárních panelů, které poskytnou elektrickou energii alespoň pro osvětlení v okolí 
kotců a jedné budovy pro stálou obsluhu zařízení.
V roce 2020 bylo k dispozici celkem 13 kotců, z toho 12 s vlastním výběhem, s maximální 
kapacitou pro 20 psů.
Stálou péči zde umístěným psů poskytují dvě členky spolku. O další psy se stará mnoho 
dobrovolníků z řad veřejnosti formou dočasné péče. Tato práce pro útulek byla v roce 2020 
vykonávána zcela zdarma, za což patří všem dobrovolníkům veliký dík.
Z důvodů dlouhodobé udržitelnosti a spolehlivého zajištění základní péče byla část péče o svěřence 
útulku vykonávána za finanční odměnu na základě pracovně-právního vztahu nebo osobou 
samostatně výdělečně činnou.

Přehled činnosti v roce 2020

V roce 2020
• jsme do útulku přijali 95 psů, z toho 5 zatoulaných, 3 z nich se vrátili původnímu 

majiteli, 2 našli nový domov po uplynutí zákonné 4měsíční lhůty od vyhlášení 
nálezu.

• z let minulých s námi dál hledalo domov 28 pejsků
• nový domov našlo 90 psů
• narodilo se u nás 16 štěňat
• za duhový most jsme vyprovodili 3 pejsky, jedním byl psíček Truman, který už při 

příjmu nebyl v příliš dobrém stavu a byl starší 10 let, podařilo se mu najít doživotní 
péči, kde dožil milovaný, s maximální péčí a obklopený láskou. Přemohla ho nemoc 
zvaná rakovina. Další, se kterým jsme se museli rozloučit, byl německý ovčák Agar. 
Přišel v katastrofálním stavu, sotva chodil, byl kost a kůže, brzy se dostal do 
perfektní formy, bohužel přes noc měl torzi žaludku, které podlehl.



Dalším smutným případem byl mladičký pejsek Stripes. Pocházel z romské osady, 
ihned po příjmu byl dovezen na veterinární kliniku a léčen s parvovirozou, nemoc se 
nám ale nepodařilo přemoci a Stripes zemřel. 

V roce 2020 se událo několik důležitých věcí, jednou z nich je spolupráce s organizací Psí 
život, z.s., která se stará o zvířata lidí bez domova. Pomáháme těmto pejskům hledat nové domovy, 
ale především je hlídáme po chirurgických zákrocích, nejčastěji preventivních kastracích a po 
zahojení je vracíme zpět majitelům.
Do našeho týmu se přidala Stáňa, nová placená síla, a tak se pejskům zase může dostat více 
pozornosti a venčení než doposud.
Záhajili jsme také stavbu zatepleného domečku, ve kterém můžeme přitápět a je tak vhodný 
především pro menší pejsky, březí feny, feny se štěňaty a nemocné pejsky.

Na přelomu roku 2019 a 2020 jsme řešil „kauzu“ jedné chovatelky, která měla přes 10 psů v 
naprosto katastrofálních podmínkách, bez kvalitních bud, ve vrstvách výkalů, bez pravidelného 
přísunu krmiva a vody. Od této chovatelky jsme přijali hned několik zvířat. Byli jimi Agar, Freny, 
Méďa, Doremihime, Rocky, CJ.
Všichni byli hubení, s rúznými neléčenými kožními lézemi a vyrážkami, záněty zvukovodů, 
omlácenými ocasy na krev, u Fren byla nakonec nutná amputace špičky ocasu. Všichni údajně 
problematičtí a kousaví.
Všem až na Agárka, který nezvládl torzi žaludku, se podařilo během pár měsíců najít nové domovy. 
Jsou z nich veselí a hodní psi, šťastní za druhou šanci na normální psí život.

Freny - ocásek
Fren po měsíci u nás

Fren při příjmu

Agar při příjmu
Agar po měsíci u nás



Dalším pro nás zajímavým a hlavně prvním útulkovým obyvatelem svého druhu je kavkazský 
pastevecký pes Chewbacca. Nikdy před tím jsme neměli čest s pastevceme této velikosti a na 
začátku našeho soužití nám dával pěkné školení o tom, jak nebezpečný umí být.
Chewbacca je 3letý kavkazan bez PP pořízený z klasické množírny člověkem, který o plemeni 
nevěděl vůbec nic, jen se mu líbilo štěńátko, byl to přeci takový malý roztomilý medvídek.
V létě 2020 se k nám dostala prosba o pomoc pro cca 2,5 roku starého kavkazáka, který už přes dva 
roky žije pouze zavřený v kotci a všichni se ho bojí, nikdo si ho netroufne z kotce pustit. 
Jeho majitel jej zvládal asi do 6měsíců Čujího věku, pak už se bál, že přeleze nízký plot, na 
procházce ho nebyl schopen udržet a proto jej zavřel do kotce a bylo vystaráno. Majitel pak ještě 
onemocněl, musel do nemocnice a Čují zůstal "na krku" rodině, kterou pořádně ani neznal. Od té 
chvíle už nebyl vůbec nikdo, kdo by mohl dveře kotce otevřít a vstoupit k Chewbaccovi dovnitř. V 
kotci neměl chudák ani boudu, krmený byl zbytky, vyrůstal bez pořádné stravy a péče, sám se sebou 
ve vlastních výkalech, bez lásky, pomazlení, kontaktu s okolním světem.
Co si budeme povídat, špatná socializace u psa, který váží 15 kg může přinést spoustu a spoustu 
problémů. Ale u psa, který váží 70kg a ještě je šlechtěn na střežení objektů nebo stád a tudíž zvyklý 
sám myslet a jednat, tak to je teprve průšvih.
Kromě psychické stránky, byl Chewbacca zanedbaný i fyzicky,  měl velké prošlapy na předních 
packách, prohlou páteř, neměl žádné svaly a srst plnou obřích cucků, které bylo třeba ostříhat.

Pro Čuánka jsme vyrazili vybavení narkotizační foukačkou, 
taškou náhubků a odhodláním nenechat se sežrat :)
Když jsme přijeli, přivítal nás temným vrčením obří medvěd 
opřený předními tlapami o mříže. Bylo jasné, že bez uspání 
to tady nepůjde. Čuánka se nám podařilo uspat celkem 
rychle, v malém kotci nebyl problém to veliké stehýnko 
trefit. Spícího obříka jsme vybavili náhubkem, pevným 
obojkem a vodítkem. Spícího jsme ho naložili do auta a 
vyrazili do Voříškova. V útulku už byl celkem probuzený a 
snažil se na nás pouštět hrůzu, po přestěhování do kotce zase 
usnul a vyspával až do druhého dne.
Následovalo několik týdnů, kdy zuřivě mlátil náhubkem do 
mříží kdykoli šel někdo okolo kotce. 
Často jsme u něho sedávali, povídali si s ním a trpělivě 
čekali až ho opustí strach a nedůvěra.
Pak jednoho dne nepřišel z jeho strany žádný útok, stál 
klidně v kotci, nechal nás k sobě přijít, nastavil se bokem a 
nechal se drbat, dva dny na to nás pustil k sobě do kotce, 
nechal se hladit a vzít na procházku.

Nedokážeme snad ani popsat jak nadšený byl, když 
kolem sebe uviděl ten svět mimo kotec, čuchal, pobíhal 
sem tam, náramně si to užíval, a my s ním.
Od téhle chvíle jsme se stali jeho rodinou a on se k nám 
chová naprosto přátelsky. Ale jen do chvíle, než by měl 
strach o svůj žvanec. O jidlo se zatím nepodělí s nikým.
K vyrovnanému a poslušnému psovi už za tu dobu u 
nás udělal kus cesty, ale cizí lidi mu stále dělají velký 
problém. Venku zatím stále řeší jednotlivě jdoucí lidi, 
cyklisty a běžce. Je třeba být na procházce neustále ve 
střehu a taky mít pořádnou sílu, neboť když se 
těch 70kilo rozhodne někoho jít zneškodnit, není 
snadné ho udržet.



Financování
Hlavním zdrojem financování jsou příspěvky sympatizantů spolku z řad fyzických i právnických 
osob a nadací. Spolek nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu ani z jiných veřejných rozpočtů.

Příjmy
Dary na provozní činnost 1 481 708,- Kč
Příjmy z hlavní činnosti (převážně adopční poplatky): 173 016,- Kč
Příjmy z VHČ (převážně prodej darovaného zboží): 137 147,- Kč

Výdaje
Hlavní činnost
Materiálové náklady (krmivo, léky, materiál na opravy a údržbu) 276 980,- Kč
Služby 1 374 422,- Kč
   -z toho: veterinární péče 834 677,- Kč

péče o zvířata 215 150,- Kč
nájemné 148 800,- Kč
propagace   49 105,- Kč
doprava   68 987,- Kč

Pojištění     4 152,- Kč
Investice

výpočetní technika   20 587,- Kč
kontejnery   14 822,- Kč
psí boudy   14 762,- Kč
zateplené kotce 120 867,- Kč

VHČ
Prodané zboží      3 835,- Kč
Služby (převážně poštovné)    11 724,- Kč



Účetní závěrka








