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1 Úvod 

Na toto téma jsme přišli díky tomu, že každá z nás má doma kočku, nebo více 

koček. Představili jsme si, jak vlastně žijí kočky, které nemají žádného majitele a kdo 

se o ně stará. Uvědomili jsme si, že vlastně většina opuštěných koček je v kočičích 

útulcích nebo v depozitech kde se o tyto opuštěné kočky starají. Zajímalo nás, jak se 

v útulcích o kočky starají a rozhodli jsme se udělat na toto téma naší práci.  

Chtěly jsme zjistit, jak se kočky většinou do útulku dostanou a také jak se útulky 

snaží dostat kočky do rodin. Zajímalo nás, jak mají zajištěnou veterinární péči a jak 

se v útulcích starají o nemocné kočky. Napadlo nás udělat vzor ideálního útulku a 

porovnat s ním ostatní útulky. A nakonec jednotlivé útulky porovnat mezi sebou.  

 

2 Cíle 

Naším cílem bylo popsat péči o opuštěné kočky v útulcích nebo depozitech. To zahrnuje:  

● zjistit, jak se kočky mohou dostat do útulku  

● zjistit, jak se pečuje o kočky v útulcích 

● zjistit, jak se mohou dostat do rodin 

● vytvořit ucelené porovnání péče o kočky v útulcích v Praze a okolí 

● zveřejnit naše výsledky na webových stránkách naší školy, aby byly přístupné 

veřejnosti (http://www.prirodniskola.czweb.org/)  

http://www.prirodniskola.czweb.org/
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3 Metodika 

Výběr útulků 

Po obhájení záměru naší práce jsme si vytipovaly útulky v Praze a okolí, které 

bychom chtěly navštívit a vytvořily jsme si jejich seznam (viz Obecná část). Útulky jsme 

vybíraly tak, aby byly co nejblíže Prahy a byly dobře dostupné veřejnou dopravou. Do 

seznamu útulků jsme zapsaly všechny útulky, které se nám podařily zjistit. Ty, které se nám 

podařilo navštívit, nebo o nich zjistit více, jsme si označily.  

Do našeho výzkumu jsme zařadit i některé útulky z větší dálky. Do těchto útulků se 

nám nepodařilo zajet, ale na výstavě koček v kongresovém centru nám jejich pracovníci 

vyplnili dotazník.  

Tvorba dotazníku 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jak se pečuje o opuštěné kočky v útulcích nebo 

depozitech. Při jeho tvorbě jsme zohlednily svou představu o tom, jak vypadá péče 

v útulku/depozitu. Naše představy vycházely z toho, že každá z nás má doma kočku a má 

určitý přehled o tom, co kočka potřebuje k životu. Dotazník jsme pak ještě upravily podle 

toho, co jsme se dozvěděly o péči o kočky při konzultaci s Ondřejem Černým, bývalým 

vedoucím depozita v Jahodnici.  

Dotazník je tvořen 18 položkami, které jsou rozdělené do tří částí. První část je 

zaměřena na informace o péči, druhá část je zaměřená na to, jak se kočky do útulku 

dostávají a na to, jak se útulky snaží, aby se dostaly do rodin. Ve třetí části jsou obecné 

informace o útulku. U každé položky je více možností odpovědí, například u položky 

Personál jsou tři možnosti: stálý, střídají se, dobrovolníci.  

Někdy je možné vybrat jenom jednu odpověď, v jiných případech je možné vybrat 

více odpovědí. Neznamená to však, že některá odpověď by byla správně a jiná ne.  

Získávání dat 

Jednotlivé útulky/depozita jsme navštívily a provedly jsme prohlídku prostor a 

rozhovor s vedoucími útulků/depozit. V rozhovoru jsme kladly otázky vedoucím útulků na 

základě dotazníku. Kromě odpovědí na naše otázky jsme se dozvěděly ještě mnoho dalších 

informací, které jsme si pečlivě zaznamenaly. Podle dotazníku a poznámek z rozhovorů a 

prohlídek jsme vytvořily kapitoly o jednotlivých útulcích.  

Hodnocení útulků/depozit 

Vytvořily jsme vzor ideálního útulku/depozita. Tento vzor jsme vytvářely tak, aby byl 

co nejlépe uzpůsoben k přirozenému životu koček. 

Podle něj jsme útulky/depozita vyhodnotily a seřadily je od nejlepšího. Stejně jsou seřazeny i 

kapitoly o jednotlivých útulcích. 
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3.1 Dotazník 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 
B) 

1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
  

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

            

Jak se dostávají z útulku 1 2 3 
       Jak se dostávají do 

útulku 1 2 3 
                  

 

Informace 
       

           
Název útulku               

   
Telefon               

   
Počet koček               

   
Adresa               

   
Otvírací doba               

   
Internetové stránky               
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3.2 Legenda k dotazníku 

 
Ubytování 
1. Kontakt s ostatními jedinci 
2. Možnost oddělení od agresivních jedinců 
3. Všechny kočky dohromady 
 
Zajištění veterinární péče  
1. Veterinář přímo v útulku 
2. Pravidelné návštěvy veterináře v útulku 
3. Dojíždění za veterinářem 
 
Kontakt s lidmi 
1. Pravidelná pozornost od zaměstnanců útulku 
2. Návštěvy z venku 
3. Terapeutní cvičení 
 
Karanténa 
1. Oddělená místnost + klece 
2. Pouze oddělená místnost bez klecí 
3. Jedna místnost pro všechny + klece 
4. Jedna místnost pro všechny bez klecí 
 
Kočky + malá koťata 
1. Oddělená místnost od ostatních 
2. Izolovaný prostor v místnosti s ostatními 
3. Místnost dohromady s ostatními 
 
Rozdělení potravy 

1. Společné krmení 
2. Krmení po menších skupinkách, oddělení menších koček 
3. Každá kočka zvlášť 

 
Potrava 

A) 1. Třikrát denně     B)  1. Granule + maso (konzervy) 
2. Dvakrát denně           2. Maso (konzervy) 
3. Jednou denně           3. Granule 
4. Neustálý přísun 

Aktivita 
1. Možnost jít ven, škrabadla, prolézačky, hračky pro koťata 
2. Škrabadla, prolézačky, hračky pro koťata 
3. Škrabadla, hračky pro koťata 
4. Hračky pro koťata 
5. Nic 
 
Počet místností 
Libovolné číslo, podle konkrétního počtu místností v útulku. 
 
Personál 

1. Stálý 
2. Střídají se 
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3. Dobrovolníci 
 
Soukromý prostor 

1. Každý jednotlivec má své zázemí    
2. Všechny kočky dohromady 

 
 

Jak se dostávají ven a dovnitř do útulku 
 
Jak se dostávají z útulku 
1. Inzeráty, internetové stránky 
2. Možnost podívat se do útulku 
3. Minimální upozornění veřejnosti 
 
Jak se dostávají do útulku 
1. Někdo kočku přinese do útulku 
2. Kočka v nouzi nalezená pracovníky útulků 
3. Volně žijící kočka přinesená na kastraci a poté vrácená do přirozeného prostředí 
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4 Kočičí útulky 

4.1 Péče o opuštěné kočky ve městech 

Většina útulků, které jsme navštívili, byly soukromé, to znamená, že je nefinancovalo město 

ani obec a všechny věci (kastrace, jídlo, atd.) platili majitelé útulků ze svého nebo z darů. 

Provozovatelé útulků jsou buď soukromé osoby nebo to jsou obecně prospěšné společnosti založené 

za účelem péče o kočky. Pokud jsou ale útulky státní (financuje je město), dostávají každý měsíc 

peníze od města/obce. Peněz ale většinou není dost a většina útulků na území ČR má finanční potíže 

s provozem útulku. 

Většina námi navštívených útulků chytá opuštěné kočky ve městech a na okraji měst, ale 

nenechá si je v útulku. Pouze je vykastruje, popřípadě vyléčí (když je nějaká kočka vážně zraněná 

nebo nemocná) a potom ji opět vrátí do přírody, ale vrátí jí tam zdravou a vykastrovanou. Tím se dá 

postupně zamezit tomu, aby se kočky tolik rozmnožovaly a nakonec aby nebylo tolik opuštěných a 

nemocných koček. Samozřejmě ale ne vždy vrátí kočku zpět do přírody. Když je nějaká kočka opravdu 

hodně nemocná nebo je už příliš stará na návrat do volné přírody, nechají si jí v útulku. Všechny 

kočky v útulku by měly být odčervené a odblešeny ale hlavně by měli být vykastrované a to nejsou 

vždy, protože na kastrace často nejsou peníze. 

Zaměstnanci nebo dobrovolníci z útulků chodí na tzv. pravidelné obchůzky. Když uvidí 

nějakou opuštěnou kočku, tak jí chytí a donesou do útulku na kastraci. Potom ji zase odnesou zpět na 

stejné místo. Mají předem stanovené termíny, kdy na svojí pravidelnou obchůzku půjdou a mají také 

předem určené, kam půjdou. Dělá to tak většina námi navštívených útulků.  

Organizace provozující útulky se snaží vybudovat co nejširší síť míst, kam by mohli umístit 

další kočky a tak aby se jeden útulek „nacházel na víc místech“. Takové síti útulků se říká depozita. 

Díky depozitům mají větší možnost, že nějaký zájemce o kočku si vybere kočku právě v tom daném 

depozitu, protože ho bude mít blíže domova. 



Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 

 

9 

 

4.2 Útulky/Depozita 

Kočičí útulek je budova, která je postavena za účelem chovu koček v nouzi, toulavých 

nebo nemocných koček. Útulky může zřizovat buď stát, obec nebo soukromý vlastník. 

Veřejné útulky dostávají vyšší finanční podporu od státu nebo obce. 

Depozitum je byt, který je uzpůsoben chovu koček. Většinou ho zřídí nějaká osoba, 

která má ke kočkám blízký vztah. Ta se stává členem sdružení, pod které spadá více 

depozit. Sdružení pak dostává finanční podporu od státu, kterou následovně rozdělí mezi 

svá depozita. Finanční podpora je ovšem menší než kdyby jí dostávali útulky. Když si někdo 

zřídí soukromě depozitum, nedostává příspěvky žádné. Lidé co si zřizují útulky, bývají 

obvykle starší ženy.  

4.3 Jak se kočky dostávají do útulku/depozita a k novým 

majitelům 

Nejčastěji se kočky do útulku dostávají tak, že je najdou dobrovolníci z útulku na 

svých pravidelných objížďkách v terénu. Kočku, která potřebuje pomoc, poznávají podle 

toho, jestli je nemocná, vyhladovělá nebo hodně plachá (podle plachosti se pozná divoká 

kočka), aby se nestalo, že odvezou kočku, která někomu patří. Plaché zdravé kočky většinou 

odvezou do útulku jenom na kastraci a pak je vrátí zpátky do jejich přirozeného prostředí. 

Kočky, které byly hodně nemocné, se snaží vyléčit a poslat do rodin.  

Druhou možností, že někdo kočku do útulku přinese nebo zavolá, že kočku našel a 

pracovník útulku si pro kočku přijede – ovšem jenom tehdy, když není jeho kapacita 

naplněna.  

V depozitu je situace trochu odlišná. Obvykle někdo do depozita kočku přinese nebo 

zavolá majiteli depozita, že nějakou našel a že si pro ni má přijet. U koťat se nejčastěji stává 

to, že je někdo v tašce nebo nějaké bedýnce položí před dveře depozita.  

Kvůli tomu, aby se kočky dostaly do rodin, pořádají pracovníci útulků/depozit kočičí 

výstavy. Na kočičí výstavě se zájemce o kočku dozví podrobnosti o každé vystavené kočce a 

po domluvě s majitelem příslušného depozita si může kočku odnést. Je tak k dispozici i 

zakoupení příslušenství k péči o kočku (bedýnka na záchod, přenoska, miska, pelíšek, různé 

hračky atd.). 
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4.4 Umísťovací poplatky 

Umísťovací poplatek je finanční částka, kterou musí zájemce o osvojení zvířete 

zaplatit, když si chce vzít kočku z útulku/depozita. Tím uhradí depozitu (nebo útulku) alespoň 

část peněz, kterou musel útulek či depozitum zaplatit za kastraci, vakcinaci, odčervení či 

preventivní prohlídku. Skutečné náklady na ošetření kočky jsou zhruba trojnásobné. 

Výjimkou jsou umísťovací výstavy, kde poplatky určuje organizátor výstavy. 

Do nového domova je zvíře předáno na základě předávacího protokolu, který 

vymezuje práva a povinnosti nového majitele i depozita/útulku, z kterého je zvíře převzato - 

například, že bude nadále navštěvovat veterináře a když kočka nebude kastrovaná, že jí dá 

vykastrovat. Nový majitel je povinen vrátit zvíře zpět, když se o ně už nebude moci nadále 

starat. 

Díky umísťovacímu poplatku se také pozná, jestli nastávajícímu majiteli na kočce 

doopravdy záleží, protože kdyby mu na ní nezáleželo, tak by umísťovací poplatek odmítal 

zaplatit a z převzetí kočky by vycouval.  

Zájemce o kočku musí: 

 Zaplatit umísťovací poplatek 

 Přijít si pro kočku s přepravkou 

 Mít u sebe občanský průkaz nebo jiný průkaz, který ho nahrazuje (u zájemců pod 18 

let není možné si kočku osvojit) 

 

 

Tabulka: Umisťovací poplatky v depozitu Umění na pomoc zvířatům 
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4.5 Jak by mělo být o kočky pečováno v ideálním útulku 

Z hlediska ubytování je nejlepší když se kočky mohou stýkat s ostatními jedinci ale 

jen s těmi, kteří nejsou agresivní. Kočky by se měli dělit po menších skupinkách, protože 

každý jedinec potřebuje svůj určitý prostor. Kdyby byli všechny kočky v jedné místnosti, 

vznikali by často konflikty a někteří jedinci by mohli přijít k úrazu. Karanténa by měla být 

v oddělené místnosti s dostatkem klecí pro závažně nemocné kočky nebo pro kočky na 

dietě. Protože kočky s malými koťaty potřebují klid a potřebují být odděleny od ostatních 

koček (aby nechytili nějakou infekci a aby byli oddělené od agresivních jedinců), měli by být 

v oddělené místnosti od ostatních koček. 

Co se týče veterinární péče, veterinář by měl být k dispozici přímo v útulku/depozitu. 

U kontaktů s lidmi se nedá posuzovat, jestli je nejlepší mít stálou pozornost od zaměstnanců 

depozita, lidí z venku nebo provádět terapeutní cvičení. Důležité hlavně je, aby nějaká 

pozornost byla. 

Není žádoucí, aby kočky měli stálý přísun potravy celý den. Ideální by bylo, kdyby 

dostávali jídlo dvakrát denně (ráno a večer). Kočky by měli být přes den aktivní, pohyb 

s plným žaludkem neprospívá jejich zdraví, proto by neměli mít nadbytek jídla. Kočky by měli 

jíst po menších skupinkách, aby se najedli opravdu všichni jedinci. Dospělé kočky by měli jíst 

zvlášť než malá koťata, aby je nevytlačili. Nejlepší by bylo, kdyby každá kočka mohla jíst 

zvlášť, ale to nejde v žádném útulku udělat.  

Pro kočky je přirozený pohyb venku a proto by měl mít každý útulek voliéru nebo jiný 

přístup ven. Kočky potřebují také dostatek škrabadel, protože jinak budou ničit nábytek. U 

koťat je aktivita vyšší než u dospělých jedinců, proto by měli mít k dispozici různé hračky. 

V útulku by měl být stálý personál, čímž by měla být zajištěna stálá péče o kočky.  
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4.6 Seznam útulků 

Útulky jsme řadili podle námi zjištěné kvality poskytované péče. 

4.6.1 Útulky, které jsme navštívily 

 1) Umění na pomoc zvířatům – Johana 
 

Adresa: Dolnočernošická 435, 252 28 Praha 5 
Kontaktní osoba: Eva Kopáčová 
Telefon: 739 027 867, 773 048 139 
www: http://kockyaumeni.cz/ 
email: info@kockyaumeni.cz 
 

2) Pražský spolek ochránců zvířat – Alice 
 

Pobočka: Depozitum kočičí dům Jahodnice  
Adresa: Radovská 3-5, Praha 14 
Kontaktní osoba: Helena Janišová 
Telefon: 728 193 712 (Janišová) nebo 774 685 999 
www: http://www.psoz.org/  http://www.kocici-depozitum.estranky.cz/ 
email: psoz@seznam.cz  
 
3) Opuštěná léčebna zvířat - Alice 
 

Adresa: Praha 8 – Bohnice, Ústavní 91, IČO: 25751522 
Kontaktní osoba: Dagmar Šeberová 
email: rudseb@gmail.com, rsebera@seznam.cz 
Telefon: 603 947 295 
www: http://www.utulekbohnice.cz/ 
 
4) Dispečink domova pro opuštěné kočky Sobín – Johana 
 

Adresa: Praha 5, Jesenická 29 
Kontaktní osoba: Julie Mihalová 
email: kockamezilidmi@seznam.cz 
Telefon: 220 981 595 
www:  http://pejsci-inzerce.sweb.cz/sobin/_sobin.htm 
 

4.6.2 Útulky, které nám vyplnily dotazník 

5) První společnost za práva koček - Johana 
 

Adresa: Na Bluku 431   252 28 Černošice 
Kontaktní osoba:  
Telefon: 257 923 106 
www: http://www.kockaapravo.cz/, http://www.kocky-bohumin.9e.cz/ 
email: info@kockaapravo.cz 
 
 
6) Srdcem pro kočky - Johana 
 

Adresa: Vrbičany u Slaného, okres Kladno, 273 74 
Kontaktní osoba: Michal a Kristýna Kacálkovi 

http://kockyaumeni.cz/
mailto:info@kockyaumeni.cz
http://www.psoz.org/
mailto:psoz@seznam.cz
mailto:rudseb@gmail.com
mailto:rsebera@seznam.cz
http://www.utulekbohnice.cz/
http://pejsci-inzerce.sweb.cz/sobin/_sobin.htm
http://www.kockaapravo.cz/
http://www.kocky-bohumin.9e.cz/
mailto:info@kockaapravo.cz
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email: info@kocky-utulek.cz 
Telefon: 777 757 445 
www: www.srdcemprokocky.cz 
 
7) O. S. Šanta kočičí - Alice 
 

Adresa: Mezi Vodami 1560/33, Praha-Modřany, areál bývalé Chirany 
Kontaktní osoba: Jana Kohoutová 
Email: santa.kocici@seznam.cz 
Telefon: 723 882 612 
www: www.santakocici.cz 
 
8) O. S. Devět životů - Alice 
 

Adresa: O. S. Devět životů, Zvoleněves 102, 273 25  
Kontaktní osoba: Zuzana Harcubová, Alena Nováková 
Email: info@devet-zivotu.cz 
Telefon: 733 550 296 
www: www.cici.cz 

4.6.3 Útulky s kterými jsme byli v kontaktu a 

nenavštívili je 

 
1) OS Podbrdsko 
 

Adresa: Do Klecánek 24, 250 67 Klecany 
Kontaktní osoba: Eva Tobolková 
Telefon: 603 828 229, 737 019 600 
www: http://www.kockypodbrdsko.cz  
email: podbrdsko@kocky-online.cz   
 
2) Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi 
 

Adresa: Na pláni 31   150 00, Praha 5 
Kontaktní osoba:  

Petra Soběslavská – 603 225 948     246 024 181 
Jana Vnuková – 603 569 747 

www: www.kocici-utulek.cz 
email: sdruzeni@kocici-utulek.cz 
 
3) Kočky SOS Hodonín 
 

Adresa: Kočky SOS 695 01 Hodonín 
Kontaktní osoba: Naďa Tomalová 
Email: Kocky.SOS@seznam.cz 
Telefon: 724 142 463 
www: http://www.kocky-hodonin.estranky.cz/ 
 
 
 
4) OS Toulavé tlapky 
 
Kontaktní osoba: Denisa Zárybnická 

http://www.srdcemprokocky.cz/
http://www.santakocici.cz/
http://www.kockypodbrdsko.cz/
mailto:podbrdsko@kocky-online.cz
mailto:sdruzeni@kocici-utulek.cz
http://www.kocky-hodonin.estranky.cz/
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Email: toulavetlapky@toulavetlapky.cz 
Telefon:776 083 090 
www: http://www.toulavetlapky.cz/ 

5) Sdružení na ochranu FELCA 
 

Adresa: Poděbradova 2149, 440 01 Louny 
Kontaktní osoba: Dagmar Čermáková 
Email: info@felca.cz 
Telefon: 724 731 037 
www: www.felca.cz 

4.6.4 Ostatní útulky, které pečují o kočky v Praze a 

okolí 

1. Název: Světluška pro kočky 

Telefon: 608 044 929, 734 535 602 

Web: www.prokocky.estranky.cz 

 

2. Název: Kočky mezi lidmi 

Telefon: 774 431 318, 774 962 683 

Web: kockamezilidmi.wz.cz 

 

3. Název: Opuštěná a léčebná zvířata o.p.s. 

Telefon: 603 947 295 

Web: http://www.agencyjomys.cz/zvire/pha8.html 

 

4. Název: Útulek v Dolních Měcholupech 

Telefon: 222 025 929, 222 025 927 

Web: http://www.upozpraha.cz/utulek-mecholupy.html¨ 

 

5. Název: Útulky pro opuštěná zvířata a odchyt 

Telefon: 222 02 5916, 222 02 5917 

Web: http://www.upozpraha.cz/ 

 

6. Název: O. S. Kočičí domek 

Telefon: 736 706 934 

Web: http://www.kotatka.unas.cz/ 

 

7. Název: O. S. Kočičí naděje 

Telefon: 773 535 128, 494 940  

Web: http://www.kocicinadeje.cz/ 

 

8. Název: O. S. Chlupáči v nouzi 

Telefon: +420 604 519 377 

Web: http://www.utulek-kocky-chlupacivnouzi.cz/ 

http://www.toulavetlapky.cz/
http://www.prokocky.estranky.cz/
http://www.agencyjomys.cz/zvire/pha8.html
http://www.upozpraha.cz/utulek-mecholupy.html
http://www.upozpraha.cz/
http://www.kotatka.unas.cz/
http://www.kocicinadeje.cz/
http://www.utulek-kocky-chlupacivnouzi.cz/
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5 Charakteristika vybraných útulků 

5.1  Kočičí domov Sobín (Johana) 

 

Toto depozitum se nachází v Sobíně (Praha 5, ulice Jesenická 29). Společně 

s dalšími čtyřmi depozity dohromady tvoří Dispečink domova pro opuštěné kočky a.s. Je to 

spíše domov pro kočky než depozitum. Vede ho Julie Mihalová, která se kvůli péči o kočky 

přestěhovala na okraj Prahy už před 27 lety. Na tuto práci je skoro sama, jen v sobotu jí 

chodí pomáhat jedna paní, která se v domově angažuje už přes 12 let.  

Příspěvky dostává minimální, většinu nákladů hradí ze svého důchodu. Koček je 

v domově 47 (nejstarší kočce je už 19 let). Kastrace mají u veterináře se slevou kvůli 

velkému počtu koček a skromným nákladům (cca 1 kastrace 600 Kč). K veterináři se dojíždí. 

Kočky se pohybují ve 4 místnostech + chodba, mají také volný přístup ven. Teď se 

pracuje na stavbě nové části kočičího domova, která by měla být dokončená ještě před 

zimou. Mezi kočkami nejsou žádní agresivní jedinci, proto všechny sdílejí společné prostory. 

K vydovádění mají venkovní voliéru a některé kočky se mohou pohybovat venku i volně. 

Protože jsou už zvyklé na pobyt v kočičím domově, nestává se, že by utekly. V domově mají 

různá škrabadla a hračky, na kterých si mohou vybýt svoji aktivitu.  

Do domova se po domluvě může přijít s kočkami pomazlit, kdo chce. Bohužel sem 

moc lidí nechodí. Vzhledem ke skromným prostorovým podmínkám je karanténa 

zabezpečena pouze klecemi, ve stejné místnosti kde se mohou pohybovat i zdravé kočky.  

Koťata mají taktéž izolovaný prostor v místnosti s ostatními jedinci. Kočky se krmí po 

místnostech. Vždy ráno dostanou konzervu a odpoledne vařené kuřecí kostry, po celý den 

však mají k dispozici suché granule. Kočky spí v pelíškách, které mají všechny společné.  

O to aby se kočky dostaly do rodin, se starají internetové stránky: http://pejsci-

inzerce.sweb.cz/sobin/_sobin.htm. Vyplnili jsme si dotazník na základě námi získaných 

informací (viz příloha 10.2). 

Do domova se kočky dostávají většinou tak, že je někdo přinese, zavolá, že nějakou 

našel, strčí před dveře kočičího domova (většinou to jsou nějaká koťata) nebo je Julie 

Mihalová náhodně najde sama.  

 

 

 

 

 

http://pejsci-inzerce.sweb.cz/sobin/_sobin.htm
http://pejsci-inzerce.sweb.cz/sobin/_sobin.htm
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Když si někdo chce vzít kočku, tak musí nejdříve zavolat Julii Mihalové nebo jí poslat 

e-mail: sobin@post.cz a domluvit se s ní. V domově jsou kočky, které se hodí buď do domu, 

nebo do bytu, také podle toho jestli mají rády společnost jiných koček nebo jsou samotáři.  

S domovem už 10 let spolupracuje obchod Esoterie http://www.esoterie.cz. Esoterie 

tvrdí, že kočky a ostatní živé bytosti v domě- bytě, zlepšují životní energii, pokud je jim 

věnována láska a patřičná péče. 

 

Hodnocení 

Nejlepší se nám zdál Kočičí dům Sobín. Je totiž utvořen spíš jako takový domov pro 

kočky než útulek. Kočky se mohou pohybovat po celém bytě a sdílet ho s majitelkou Julii 

Mihalovou. Mají také k dispozici rozsáhlí venkovní prostor, protože domov se nachází na 

okraji Prahy. Zvláště si považujeme toho, že některé kočky mohou chodit i volně po celém 

Sobíně. 

Záporů jsme mnoho nenašly. Jedna z nevýhod je, že se nachází až na okraji Prahy, 

tudíž je pro návštěvníky útulku obtížně dostupný. 

http://www.esoterie.cz/
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5.2  Kočičí dům Jahodnice (Alice) 

Tento útulek se nachází v Jahodnici (Praha 9, ulice Radovská)) a dřív ho vedl Ondřej 

Černý, ale nedávno ho předal Haně Janišové. V samotném depozitu je 65 koček ale i 

s ostatními depozity v sdružení je jich dohromady 82. Kočky mají oddělenou místnost pro 

karanténu, v jiné místnosti jsou, klece pro kočky po narkóze nebo pro agresivní jedince. 

Potom mají kočky jednu celou místnost s pelíšky a s výběhem ven do venkovní voliéry. Mají 

také vchod na půdu (speciálně udělaný pouze pro kočky), kde jsou další kočičí pelíšky. Když 

chtějí jít zaměstnanci útulku na půdu, musí jít po schodišti nahoru a složitě se na půdu dostat 

jinou cestou nežli kočky. Pokud je nějaká kočka nemocná, za veterinářem se dojíždí. Kočky 

dostávají potravu 2x denně. Jedí po menších skupinkách. Po celý den mají k dispozici 

granule, jinak dostávají masové konzervy a občas i uvařené maso. Kočky mají v celém 

útulku hodně škrabadel a volný přístup ven a dovnitř. Venku se nachází stromy a prolézačky. 

Pro malá koťata jsou tady připravené hračky. 

Do útulku je možné se podívat kdykoli po telefonické dohodě. Kočky je možné si 

pomazlit a pořádně si je prohlédnout. Je možné se stát v útulku dobrovolníkem a pomáhat 

s péčí o kočky a s chodem útulku.  

Zájemce o kočku musí podepsat předávací protokol a tím se zavázat k tomu, že se 

bude o kočku dobře starat, že jí bude pravidelně vodit na kontrolu k veterináři a pokud by 

kočka byla nekastrovaná, tak že ji nechá vykastrovat. Případně k tomu, že kdyby nastali 

v budoucnu nějaké problémy a zájemce by se nemohl o kočku dál starat, vrátí jí zpět do 

útulku. 

Na kočky v útulku je upozorněno pomocí inzerátů a internetových stránek (http://www.kocici-

depozitum.estranky.cz). Tabulku k tomto depozitu naleznete v přílohách (viz příloha 10.3). 

 

Hodnocení 

Na druhé místo jsme zařadily Kočičí domov Jahodnice. Jahodnice je sice blíž k centru 

než Kočičí dům Sobín, ale také je v celkem klidné části Prahy. Kočky potřebují spíše klid 

(nejlepší je vesnice), proto dáváme hodně velký důraz na prostředí, v kterém kočky žijí. 

Kočky sdílí byt s jedním pracovníkem depozita, což je pro kočky z hlediska socializace velmi 

důležité. 

Na rozdíl od Sobína se kočky nemohou pohybovat volně venku, proto jsou tyto kočky 

zvyklé spíše na pobyt v bytě. To může být pro zájemce s rodinným domkem nevýhoda. 

 

 

http://www.kocici-depozitum.estranky.cz/
http://www.kocici-depozitum.estranky.cz/
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5.3  O.S. Srdcem pro kočky (Johana) 

Kočičí útulek o. s. Srdcem pro kočky dle svých webových stránek „vznikl na základě 

aktivní péče o toulavá, týraná a opuštěná zvířata – především o kočky“. Útulek se nachází 

ve Vrbičanech u Slaného (okres Kladno, 273 74). Vedou ho Michal a Kristýna Kacálkovi už 

od roku 2006. V útulku je mnoho handicapovaných koček, z důvodu týrání, zanedbané péče 

a vážných úrazů. Koček v útulku je cca 100 (spolu s nimi tam žijí i 3 psi).  

Kočky jsou ubytované v pěti místnostech. Jedna z nich je karanténa, kde jsou 

nemocné kočky. Kočky na dietě nebo teprve na začátku léčení jsou v klecích, kdyžto skoro 

zotavné kočky se mohou volně pohybovat v místnosti. Je jim však ještě zamezen styk 

se zdravými jedinci. Zvířatům je poskytnuta jak základní, tak i náročná veterinární péče. 

Veterinář pravidelně navštěvuje útulek, když se ovšem naskytnou akutní potíže tak se za 

veterinářem dojíždí. Kočky s koťaty jsou v oddělené místnosti, kde jsou v bezpečí od 

agresivních jedinců. 

Kočky se krmí po menších skupinkách, po místnostech. Krmí se granulemi, u kterých 

mají stálý přísun po celý den. Občas dostávají i nějaké konzervy. Kočky si mohou svojí 

aktivitu vybít na škrabadlech, prolézačkách a hračkách. O kočky v depozitu pečují stálí 

dobrovolníci. Všechny kočky mají společná místa na spaní.  

O to aby se kočky dostaly do rodin, se starají inzeráty na internetových stránkách 

(www.srdcemprokocky.cz). Je také možnost po telefonické domluvě se do depozita zajet 

podívat (tel:. 777 757 445). Komunikovat se také dá prostřednictvím e-mailu: info@kocky-

utulek.cz V příloze 10.4 naleznete tabulku k tomuto útulku. 

 

Hodnocení 

O. S. Srdcem pro kočky si zakládá hodně na vztahu člověka se zvířetem, což je 

z našeho hlediska také velice důležité, proto jsme ho zařadily na třetí. 

Za podstatný zápor považujeme překrmování koček. Kočky by měly dostávat potravu 

2x denně nikoli k ní mít stálý přístup jako v tomto útulku. Dalším ze záporů je skutečnost, že 

kočky nemají přístup ani do venkovní voliéry. 

http://www.srdcemprokocky.cz/
mailto:info@kocky-utulek.cz
mailto:info@kocky-utulek.cz
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5.4  O.S. Šanta kočičí (Alice) 

O. S. Šanta kočičí se nachází na Praze 12 (ulice Mezi Vodami). Jsou zde čtyři 

místnosti. Je tam oddělené místnost pro karanténu, kde jsou i klece pro nemocné kočky 

nebo pro kočky na dietě, potom je tam samostatná místnost pro kočky s koťaty a taky je 

možnost oddělení agresivních jedinců od ostatních koček. Všechny kočky mají pelíšky 

dohromady. Na hraní mají možnost jít ven do voliéry, mají prolézačky škrabadla a hračky pro 

koťata. Kočky dostávají najíst dvakrát denně a dostávají konzervy (maso) a celý den mají 

granule.  

Pracují zde hlavně dobrovolníci. Inzeráty na kočky jsou vyvěšené na internetových 

stránkách (www.santakocici.cz) a taky je možnost přijít se do útulku podívat. Zájemce o 

kočku se ale musí předem domluvit, protože O. S. Šanta kočičí nemá otevírací hodiny a 

otevřeno mají pouze podle dohody se zájemcem o kočku. 

Kočky se do Šanty kočičí dostávají různými způsoby. Většinou někdo kdo najde 

opuštěnou kočku tak ji sem donese, ale dobrovolníci občas vyjíždějí do terénu a když tam 

najdou nějakou opuštěnou kočku tak ji taky donesou do útulku. Někdy ale nalezené kočky 

pouze vykastrují a potom je vrátí do přirozeného prostředí.  

Veterinář dojíždí do útulku na pravidelné prohlídky. Pokud ale nějaká kočka potřebuje 

akutní veterinářskou péči, jede se s ní na pohotovost.  

O. S. Šanta kočičí pořád shání dobrovolníky, kteří by v útulku pomohli. Dále se také u 

nich dá zakoupit tzv. kočkometr a peníze za něj jdou na kočky, protože provoz útulku stojí 

měsíčně asi 15 000kč a příspěvky mají minimální. 

V příloze 10.5 naleznete dotazníkovou tabulku k tomuto útulku.  

 

Hodnocení 

Čtvrté místo obsadilo O. S. Šanta kočičí. Jako jeden z významných kladů shledáváme 

vhodnou metodu krmení, kdy kočky mají potravu k dispozici 2x denně. 

Mezi nevýhody patří, že zde už není tak osobní pouto pracovníků ke kočkám, protože 

kočky nejdou chovány v bytě s jedním určitým pracovníkem (nejčastěji to bývá majitel), ale 

v centrálním depozitu. To je v tomto případě nebytový prostor, který je od začátku určen 

pouze k chovu koček. Nachází se totiž mimo obytnou zástavbu v areálu bývalé továrny 

Chirany Modřany. 

http://www.santakocici.cz/
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5.5  Depozitum Umění na pomoc zvířatům (Johana) 

Některá občanská sdružení (o. s.)na pomoc kočkám jsou tvořeny dvěma nebo více 

depozity. Depozitum je většinou nějaký byt, který je uzpůsobený k pobytu koček a k péči o 

ně. Majitel tohoto bytu a dobrovolníci se o tyto kočky starají. 

Depozitum Umění na pomoc zvířatům se nachází v na Praze 5(ulice Dolnočernošická). 

Vedoucím je výtvarnice Eva Kopáčová, která se v době naší návštěvy starala o 25 koček.  

Kočky jsou ubytovány v různých místnostech. Nemocné jsou v místnosti zvané karanténa, 

hodně nemocné kočky jsou v jednotlivých klecích a ty co už jsou skoro zotavené, jsou volně 

v místnosti, ale kontakt s ostatním zdravými jedinci je jim zamezen. Když je nějaká kočka 

nemocná, nebo je potřeba jí vykastrovat, jede se za veterinářem. 

 Zdravé kočky jsou v další místnosti. Kočky s koťaty mají také samostatnou místnost. O 

kočky se stará vedoucí a stálí dobrovolníci. Je možné stát se i dočasným dobrovolníkem a 

přijít do útulku pomoct uklidit, pomazlit se s kočkami. Také je možno se starat dočasně o 

nějaké kotě, pro které není v útulku místo a pak ho tam za nějaký čas vrátit.  

Kočky se krmí 2x denně a to granulemi, masem nebo masovými konzervami. Konzervy se 

většinou dovážejí z Německa, protože tam jsou levnější než v ČR. Každá kočka dostane svůj 

díl do své misky. Krmení probíhá v každé místnosti zvlášť.  

Kočky si mohou svou aktivitu vybít na prolézačkách, škrabadlech nebo se můžou jít 

proběhnout a vyřádit ven. Ven chodí do takové „voliéry“, která je součástí každého útulku či 

depozita proto, aby chované kočky nikam neutekly.  

Na spaní jsou pro kočky připraveny speciální kočičí pelíšky. Jedná se o běžně prodávané 

měkké, látkou potažené ovály. Když jdou kočky spát, mohou si vybrat z řady různých 

pelíšků, které mají všechny společné. 

  

Cílem depozit není dlouhodobý chov koček. O to aby se kočky dostaly do dobrých rodin, se 

zařízení snaží všemi směry. Lidé se o kočkách mohou dozvědět prostřednictvím internetu 

nebo na různých dobročinných akcích. Když má někdo o kočku zájem tak se telefonicky 

nebo přes e-mail domluví na podmínkách převzetí. Ty jsou stanoveny na internetových 

stránkách útulku (www.kockyaumeni.cz).  

Depozita jsou v celém o. s. 4 a to každé s kapacitou 25 koček. 

 

V příloze 10.6 naleznete námi vyplněnou dotazníkovou tabulku. 

 

Hodnocení 
Na páté místo jsme zařadily Umění na pomoc zvířatům. Domníváme se, že v tomto 

depozitum má majitelka ke kočkám dobrý vztah, ale je zde i mnoho nedostatků. 

Depozitum je až na tomto místě kvůli tomu, že v depozitu nemají oddělené agresivní 

jedince od ostatních koček. Do tohoto depozita také nejezdí na pravidelné prohlídky 

veterinář, což shledáváme jako jeden ze zásadních záporů. Karanténa zde není také 

nejlepší, mají zde jen oddělenou místnost bez klecí. 

 

http://www.kockyaumeni.cz/
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5.6  O. S. Devět životů (Alice) 

V O. S. Devět životů se nachází přibližně 30-40 koček. Mají celkem tři depozita. 

V samotném sídle občanského sdružení je venkovní voliéra a čtyři rozdělené místnosti. 

Jedna je větší pro dospělé zdravé kočky kde mají i pelíšky, potom je tam místnost pro koťata 

(případně i s matkou), potom je tam samozřejmě samostatná místnost pro karanténu kde 

jsou i klece pro nemocné kočky nebo jsou tam kočky po očkování. Když jsou kočky zdravé a 

jsou po kompletní veterinární péči, většinou se přesouvají do depozit. Občanské sdružení se 

nachází se ve Zvoleněvesi. 

Kočky a malé koťata mají možnost jít ven do venkovní voliéry kde je spousta 

prolézaček. Mají zde také spoustu škrabadel a hraček.  Kočky mají celý den na miskách 

granule a potom ještě dostávají masové konzervy a maso. Kočky ve voliéře a v depozitech 

dostávají nažrat všechny najednou. Kočky v karanténě ale dostávají nažrat každá zvlášť.  

Veterinář pravidelně dojíždí do depozit na kontrolu. Když ale nějaká kočka najednou 

onemocní, jezdí se s ní zvlášť na pohotovost. Lidé v depozitech se kočkám maximálně 

věnují. V útulku pracují čtyři, stálý zaměstnanci, kteří kočkám věnují všechnu svojí péči a 

dále jim vypomáhají dobrovolníci. Ti jim ale pomáhají jen na různých akcích. Na kočky se 

mohou přijít podívat lidi z venku. S kočkami se také provádí tzv. felinoterapie (léčebný 

kontakt mezi člověkem a kočkou).  

Kočky se do Občanského sdružení dostane různými způsoby. Buď někdo kočku 

najde a donese jí do občanského sdružení. Nebo nějaký dobrovolník/zaměstnanec najde 

kočku v nouzi, která je nějak nemocná a odnese jí do karantény, kde jí vyléčí a pak jí přidají 

k ostatním kočkám do jednoho depozita. Také ale přinášejí kočky pouze na kastraci a poté je 

vypustí zpět do přírody. Na internetových stránkách O. S. Devět životů visí inzeráty na kočky 

(www.cici.cz). Zájemce o kočky má také možnost podívat se přímo do depozita. Pořádají se 

také tzv. umísťovací výstavy, kterých se O. S. Devět životů také účastní.  

O. S. Devět životů je soukromá organizace, všechno platí ze svých platů a nemají 

moc velké příspěvky. Zájemce o kočku by proto měl zaplatit příspěvek na veterinární péči. 

Pokud si chce vzít kotě, měl by zaplatit aspoň 400kč. Pokud si chce vzít dospělou 

kastrovanou kočku tak aspoň 700kč.  

Dotazníkovou tabulku k tomuto občanskému sdružení naleznete v přílohách 10.7 

Hodnocení 

V tomto depozitu není určená místnost pro kočky s koťaty. Kočky i koťata se 

nacházejí v místnosti s ostatními, pro koťata není toto místo ideální pro dospívání  

Podstatný klad tohoto depozita je, že kočky v tomto depozitu mají každá vlastní 

zázemí 
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5.7 Bohumín (První společnost za práva koček)(Johana) 

Toto depozitum se nachází v Bohumíně (ulice Ostravská 84) vede ho Miroslava 

Kocurová. Při naší schůzce jsme se dozvěděli, že se v depozitu se aktuálně nachází 73 

koček. V celém o. s. První společnost za práva koček jsou 4 depozita, což je dohromady 163 

koček.  

V Bohumíně jsou kočky ubytovány v několika místnostech. Jedna z nich je i 

karanténa. V karanténní místnosti jsou klece, ve kterých jsou velmi nemocné kočky nebo 

kočky na dietě. Volně v místnosti jsou pak kočky, které už jsou skoro zotavené, ale musí jim 

být zamezen styk s ostatními zcela zdravími jedinci, aby se nenakazili. V další oddělené 

místnosti se nachází koťata (popřípadě i se svojí matkou). Za veterinářem, jak to tak bývá u 

depozit, se dojíždí.  

Kočky mají potravu rozdělenou po jednotlivých místnostech. Dostávají nažrat 2x 

denně a to granule, maso a masové konzervy. Kočky si svojí aktivitu mohou vybíjet na 

škrabadlech, různých prolézačkách, hračkách a taky se mohou vydovádět ve venkovním 

výběhu, který je oplocen a zastřešen, aby kočky neutekly. Kočky mají v každé místnosti 

spoustu společných pelíšků, ve kterých mohu spát.  

Na kočky se mohou chodit podívat lidé i z venku. Je možné depozitum navštěvovat 

jako dobrovolník a pomáhat s chodem útulku a pomazlit se s kočkami. Pro kočky je styk 

s člověkem velice důležitý a zásadně ovlivňuje její chování do budoucna.  

Zájemce o kočku si zvíře z tohoto zařízení smí odnést pouze v případě, že se nebude 

jednat o zprostředkované umístění. Do nového domova je zvíře předáváno na základě 

závazné smlouvy o předání zvířete, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele, a 

s informačními materiály (informace o péči o kočku, kocoura a kotě). Osvojitel je povinen 

umožnit zástupci předávající organizace kontrolu zvířete.  

Příspěvek na veterinární ošetření vybraného zvířete je 200 Kč na vakcinaci a 400 Kč 

na kastraci kočky či kocoura. Za vakcinované kotě tedy zaplatíte 200 Kč, za dospělou 

vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 600 Kč. Skutečné náklady na veterinární 

péči jsou zhruba 3x větší.  

Na chod depozita přispívá stát 20 000 ročně ale i tak je zapotřebí mnoho dalších 

sponzorů, protože tyto peníze sotva pokryjí náklady na kastrace koček.  

O to aby se kočky dostaly do rodin, se depozitum snaží inzeráty na internetových stránkách: 

http://www.kocky-bohumin.9e.cz/ nebo  http://www.kockaapravo.cz/depozita_bohumin.php 

V příloze 10.8 naleznete dotazníkovou tabulku k tomuto depozitu. 

 

Hodnocení 

Jedním z nedostatků tohoto depozita je společní chov agresivních a mírných koček 

v jedné místnosti. K dalším nedostatkům patří skutečnost, že do depozita nejezdí na 

http://www.kocky-bohumin.9e.cz/
http://www.kockaapravo.cz/depozita_bohumin.php
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pravidelné návštěvy veterinář, ale musí se za ním dojíždět. Pro dobré přijetí do budoucích 

rodin je pro kočky nevýhodné, že přicházejí jen občas do styku s dobrovolníky a nemají 

stálou pozornost od zaměstnanců depozita. Naopak pozitivem je, že mají na rozdíl od 

některých útulků stálý přístup ven do voliéry. 
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5.8  Útulek Bohnice (Alice) 

Útulek v Bohnicích vede Dagmar Šeberová. Nachází se v zadní části Psychiatrické 

léčebny v Bohnicích. V době naší návštěvy bylo v útulku 48 koček, což je pro útulek 

v Bohnicích větší počet, než je standartní. Standart se pohybuje okolo 30 koček. Okolo 

útulku je veliká voliéra speciálně pro kočky kde je spoustu prolézaček, stromů a keřů takže 

kočky si tam připadají jako v přírodě. Voliéra je rozdělená na více částí. V útulku jsou mimo 

jiné i jiné zvířata: morčata, křečci a další malý živočichové, které patří/patřili lidem 

v psychiatrické léčebně Bohnice. Omezeně jsou v útulku i psy.  

V útulku je zvláštní místnost pro karanténu a zvláštní místnost pro kočky s koťaty. 

Když zrovna nejsou žádná koťata, jsou v této místnosti kočky, které nejsou schopné být 

s ostatními ve společné místnosti. Když je léto a venku je teplo, mají koťata (popřípadě 

problematické kočky) venku ve voliéře udělanou malou speciální voliéru. V prvním patře 

domu se nachází zbytek zdravých koček. Mají tam společné pelíšky a dostávají tam jídlo. 

Kočky dostávají jídlo 2x denně. Po celý den mají k dispozici granule, jinak také dostávají 

masové konzervy a vařené kuřecí maso. Jedí po menších skupinkách. Mají volný přístup ven 

do voliéry. 

Upozornění veřejnosti je minimální. Pokud nějaký pacient zemře nebo se není 

schopný po léčbě starat dál o svého mazlíčka, nabízí se zvířata příbuzným pacienta. 

Většinou ale zvířata zůstanou v útulku. Na internetových stránkách je pár fotek nějakých 

koček nebo psů, ale není k nim připsán nějaký popis a ani na internetových stránkách nejsou 

žádné osvojovací podmínky. Pokud tedy má někdo zájem o kočku nebo o psa, musí si zajít 

přímo do útulku.  

Útulek dostává příspěvky na kastrace a na krmení. Protože většina koček se do 

útulku buď už dostane vykastrovaná, nebo je jich minimální počet nevykastrovaných, peníze 

vystačí na krmení i na stelivo tak akorát. 

Vyplněnou dotazníkovou tabulku naleznete v přílohách (příloha 10.9). 

 

Hodnocení 

Podstatný zápor tohoto útulku je neosobní a příkrý vztah majitelky útulku ke zvířatům 

– psům i kočkám. Také má tento útulek špatnou pověst u pracovníků jiných útulků. V tomto 

útulku panuje nepříjemně napjatá atmosféra, což může odrazovat zájemce o kočku od 

osvojení. Zájemci nemají mnoho možností jak se dozvědět o zvířatech v útulku. Na 

webových stránkách útulku jsou jenom fotky některých koček z útulku a ani k nim nejsou 

napsány nějaké komentáře nebo podrobnosti o kočce. Útulek má také špatnou pověst mezi 

ostatními útulky. 

Mezi výhody tohoto útulku patří skutečnost, že do něj dojíždí veterinář. 
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6 Diskuse (Alice) 

S vytipováním útulků nám pomohl bývalý vedoucí útulku. Řekl nám takové základní 

pravidla, jak to v útulcích chodí a jak to tam vypadá a objasnil nám takové pojmy, jako je 

například karanténa. Jelikož on sám má ke kočkám dost blízko, byl toho názoru, že kočkám 

se musí dostávat té nejlepší péče a také se musí dávat pozor na to, do jaké rodiny kočka 

přijde. Společně jsme se shodly na tom, že každá kočka musí mít určité svoje zázemí (aby 

nespala třeba se třemi dalšími kočkami c jednou pelíšku) a všechny kočky musí mít velký 

prostor pro pohyb. 

Je možné, že některé útulky, které odmítly naší návštěvu, měli strach. Možná si nebyli jistí, 

jestli se o kočky starají správně. Proto se asi rozhodli, že nebudou riskovat a do útulku nás 

nepustili. Jiné útulky ale odmítli naší návštěvu, protože sami neměli volný čas a nemohli by 

se nám tedy věnovat. Většina útulků byla milá, a i když nás odmítli, chovali se k nám velice 

slušně.  

Vytipovali jsme si přibližně devatenáct útulků, které bychom mohli navštívit a které byli 

v Praze a okolí. Zavolali jsme do patnácti útulků a z toho nás některé odmítli. Do ostatních a 

potom ještě do útulků co nám nezvedali telefon, jsme poslaly e-maily, ale na ty nám 

neodpověděl žádný útulek. Navštívily jsme osm útulků a ty jsme potom zpracovali do 

jednotlivých kapitol.  

Ve většině útulků neměli problém s odpovědí na naše otázky. Myslíme si, že naše výsledky 

jsou spolehlivé, jelikož je máme přímo od vedoucích útulků. Samozřejmě, že jsme i do 

hodnocení připsaly naše dojmy o útulku a o chování zaměstnanců útulku ke kočkám, takže 

občas mohou naše výsledky působit nespravedlivě, ale myslíme si, že hodnocení útulků je 

objektivní. 

Ve většině útulků co jsme navštívily byla kvalita péče velice dobrá. Všechny útulky splňovali 

„základní“ požadavky – oddělená místnost pro karanténu a kočky měli volný výběh ven do 

voliéry. Zaměstnanci/dobrovolníci v útulku/depozitu byli velmi milí a kočkám věnovali co 

nejvíce svého času. 

Ve všech útulcích mají stejný problém – peníze. Náklady na provoz útulku a o péči o kočky 

jsou velice vysoké. A příspěvky mají všechny útulky minimální a protože je jich většina 

soukromých, musí náklady platit ze svých platů. Musí zaplatit provoz útulku, krmivo a stelivo 

pro kočky a případně i kastrace a veterinární péči. 

Celkové hodnocení všech útulků dohromady je průměrné. Občas jsme se setkávali se 

zaměstnanci, kteří se o kočky postarali jenom v základních věcech (žrádlo, léky, atd.) ale 

jinak se kočkám nijak víc nevěnovali. 
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7 Závěr 

V průběhu naší práce jsme navštívili osm útulků a mluvili jsme s jejich provozovateli a zaměstnanci., 

že většina koček se do útulků/depozit dostane tak, že je někdo najde a přinese je tam, protože se o 

ně nechce sám postarat (nebo nemůže). Zjistili jsme, že nejčastěji v útulcích/depozitech pracují 

dobrovolníci. V některých útulcích je třeba jenom jeden stálý zaměstnanec – provozovatel 

útulku/depozita. Většina útulků, které jsme navštívili, měla zajištěnou veterinární péči (nejčastěji 

jezdil veterinář na pravidelné kontroly přímo do útulku/depozita). Ve všech námi navštívených 

útulcích měli kočky přístup ven do venkovní voliéry a měli k dispozici spousty hraček a prolézaček.  

Většina koček se do útulků/depozit dostane tak, že je někdo najde a přinese je tam, protože se o ně 

nechce sám postarat (nebo nemůže). Způsobem jakým se kočky dostávají do rodin, je pomocí 

inzerátů, které by měl mýt každý útulek/depozitum na svých webových stránkách. Dalším ze způsobů 

jak se kočky dostávají do rodin, jsou výstavy koček, které jednou za čas určitá síť útulků pořádá 

(většinou to jsou útulky, které se nacházejí v stejném kraji). 

Vytvořily jsme ucelené porovnání péče, kde jsme všechny útulky/depozita porovnali mezi sebou a 

potom jsme je porovnaly se vzorem ideálního útulku, který jsme si vytvořili. Celý výstup naší práce 

bychom chtěli zveřejnit na webových stránkách naší školy, aby byli naše výsledky přístupné veřejnosti 

(http://www.prirodniskola.czweb.org/)   

Celková péče v útulcích byla poměrně dobrá. Největší problém asi tvoří nedostatek financí na jídlo 

pro kočky a na další důležité věci (veterinář, kastrace, atd.). Útulky jsou často přeplněné a nemají už 

kapacitu pro další kočky.  

Naše práce by mohla pomoc lidem, co si přejí kočku z útulku, ale neví, kde najít ten nejlepší a 

nejkvalitnější útulek v Praze. Také by do budoucna mohla naše práce pomoc jako vzor pro jiné práce 

(třeba pro výzkum porovnávání péče v psích útulcích). 

http://www.prirodniskola.czweb.org/
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8 Poděkování 

Chtěly bychom poděkovat těmto lidem: 

 Anežce Koutníkové za vedení naší práce a konzultace 

 Pracovníkům útulků, kteří nám poskytli informace (Julii Mihalové, Haně Janišové, 

Dagmar Šeberové, Zuzaně Harcubové, Evě Tobolkové, ad.)  

 Ondřeji Černému za odbornou konzultaci a pomoc s dotazníkem 

 Evě Tobolkové za kontakty na další útulky/depozita 

 Janu Janíkovi za konzultace 

 Všem vedoucím útulků/depozit kteří nám poskytli prohlídku  

 Jaroslavě a Ondřejovi Simonovým za konzultace a pomoc se strukturou textů 
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http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/casto-kladene-otazky/seznam-schvalenych-

utulku.html 

http://www.srdcemprokocky.cz/
http://www.kockyaumeni.cz/
http://www.utulekbohnice.cz/
http://www.kockaapravo.cz/
http://www.kockaapravo.cz/depozita_bohumin.php
http://pejsci-inzerce.sweb.cz/sobin/_sobin.htm
http://www.psoz.cz/
http://www.psoz.cz/nase-kocicky/hledame-novy-domov/kocicky-z-jahodnice
http://www.kocici-depozitum.estranky.cz/
http://www.facebook.com/KociciUtulek
http://www.santakocici.cz/
http://www.os-podbrdsko.cz/
http://www.cici.cz/
http://www.kocky-online.cz/jportal/utulek.phtml?id=3
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/casto-kladene-otazky/seznam-schvalenych-utulku.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/casto-kladene-otazky/seznam-schvalenych-utulku.html
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10 Přílohy 

10.1  Prezentace záměru 

 

 



Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 

 

32 

 

 

 



Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 

 

33 

 

 

10.2 Kočičí domov Sobín 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 B) 1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
4 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 
Jak se dostávají ven a dovnitř 

            Jak se dostávají z 
útulku 1 2 3 

       Jak se dostávají do 
útulku 1 2 3 

                  

 

Informace 
       

           
Název útulku O. S. Šanta kočičí         

   
Telefon 723  882  612           

   
Počet koček 70             

   
Adresa 

Mezi Vodami 1560/33, Praha-Modřany, areál bývalé 
Chirany 

   
Otvírací doba dle dohody 

    
  

   
Internetové stránky http://www.santakocici.cz/      

   

http://www.santakocici.cz/
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10.3 Kočičí dům Jahodnice 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 
B) 

1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
6 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

            

Jak se dostávají z útulku 1 2 3 
       Jak se dostávají do 

útulku 1 2 3 
                  

 

Informace 
       

           
Název útulku Kočičí dům Jahodnice       

   

Telefon 
728  193  
712           

   
Počet koček 65             

   
Adresa Radovská 3-5, Praha 14       

   
Otvírací doba dle domluvy 

    
  

   
Internetové stránky http://www.kocici-depozitum.estranky.cz 

   

http://www.kocici-depozitum.estranky.cz/
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10.4 Srdcem pro kočky  

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 B) 1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
5 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

            

Jak se dostávají z útulku 1 2 3 
       Jak se dostávají do 

útulku 1 2 3 
                  

 

Informace 
       

           
Název útulku  O. S. Srdcem pro Kočky       

   

Telefon 
777  757  
445           

   
Počet koček cca 100           

   
Adresa Vrbičany u Slaného, okres Kladno, 273 74   

  
Otvírací doba dle domluvy 

    
  

   
Internetové stránky http://www.srdcemprokocky.cz/     
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10.5 O.S. Šanta kočičí 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 B) 1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
4 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 
Jak se dostávají ven a dovnitř 

            Jak se dostávají z 
útulku 1 2 3 

       Jak se dostávají do 
útulku 1 2 3 

                  

 

Informace 
       

           
Název útulku O. S. Šanta kočičí         

   
Telefon 723  882  612           

   
Počet koček 70             

   
Adresa 

Mezi Vodami 1560/33, Praha-Modřany, areál bývalé 
Chirany       

Otvírací doba dle dohody 
    

  
   

Internetové stránky http://www.santakocici.cz/      
    

http://www.santakocici.cz/
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10.6  Umění na pomoc zvířatům 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 B) 1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
6 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

            

Jak se dostávají z útulku 1 2 3 
       Jak se dostávají do 

útulku 1 2 3 
                  

 

Informace 
       

           

Název útulku 
Umění na pomoc 
zvířatům       

   

Telefon 
739  027  
867           

   
Počet koček 25             

   
Adresa Dolnočernošická 435, Praha 5, 252 28 

   
Otvírací doba dle domluvy 

    
  

   
Internetové stránky www.kockaaumeni.cz       

   

http://www.kockaaumeni.cz/
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10.7  O.S. Devět životů 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 
B) 

1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
4 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

            

Jak se dostávají z útulku 1 2 3 
       Jak se dostávají do 

útulku 1 2 3 
                  

 

Informace 
       

           
Název útulku O. S. Devět životů         

   

Telefon 
606  755  
062           

   
Počet koček 30 - 40           

   
Adresa Zoloněves 102, 273 25       

   
Otvírací doba dle domluvy 

    
  

   
Internetové stránky http://www.cici.cz/         
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10.8 Bohumín (První společnost za práva koček) 

Osvědčení Miroslavy Kocurové o odborné způsobilosti odchytu toulavých koček a 

opuštěných zvířat. 
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10.8.1 Tabulka – Bohumín 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 B) 1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
20 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

             Jak se dostávají z 
útulku 1 2 3 

       Jak se dostávají do 
útulku 1 2 3 

                  

 

Informace 
       

           
Název útulku Bohumín           

   

Telefon 
739  880  
626           

   
Počet koček 30 - 40           

   
Adresa Kočky Bohumín Ostravská 84, 735 31   

   
Otvírací doba Každý inviduálně, zavolání 

  
  

   
Internetové stránky 

http://www.kockaapravo.cz/depozita_bohumin-
clanek.php?id=12        

 

http://www.kockaapravo.cz/depozita_bohumin-clanek.php?id=12
http://www.kockaapravo.cz/depozita_bohumin-clanek.php?id=12
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10.9 Útulek Bohnice 

Ubytování 1 2 3 
 

      Zajištění veterinární 
péče  1 2 3 

       

Kontakt s lidmi 1 2 3 
       

Karanténa 1 2 3 4 
      

Kočky + malá koťata 1 2 3 
       

Rozdělení potravy 1 2 3 
       

Potrava 
A) 1 2 3 4 

 

 
B) 

1 2 3 

Aktivita 1 2 3 4 
      

Počet místností 
5 

 
        

Personál 1 2 3 
       

Soukromý prostor 1 2 3 
       

 

Jak se dostávají ven a 
dovnitř 

            

Jak se dostávají z útulku 1 2 3 
       Jak se dostávají do 

útulku 1 2 3 
                  

 

Informace 
       

           
Název útulku Útulek Bohnice         

   

Telefon 
603  947  
295           

   
Počet koček 48             

   
Adresa Praha 8 – Bohnice, Ústavní 91     

   
Otvírací doba Dle domluvy 

    
  

   
Internetové stránky www.utulekbohnice.cz       

     

http://www.utulekbohnice.cz/
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KRAJ / 

OKRES NÁZEV ÚTULKU

DRUH 

ZVÍŘAT

POČET 

ZVÍŘAT JMÉNO ZÁSTUPCE ADRESA ÚTULKU TELEFON

Praha

P 4 Azyl pro opuštěná zvířata psi 30 Kladivová Jaroslava U Soutoku 10, 14300 Praha 4 - Modřany 271 740 307; 603 932 930

P 5 Domov pro opuštěné kočky kočky 60 Mihalová Julie Jasenická 29, 15521 Praha 5 - Sobín 220 981 595

P 5

Sdružení na ochranu zvířat v 

krajní nouzi kočky 50 Ing. Ondráčková Petra Na Pláni 31, 15000 Praha 5 251 532 334; 603 225 948

P 8

Útulek pro opuštěná zvířata a 

odchyt psi 150 Ing. Steinbauer Václav V Zámcích 56a, 18100 Praha 8 - Troja 233 554 242; 283 011 711

P 10

Útulek pro opuštěná zvířata a 

odchyt kočky 150 Ing. Steinbauer Václav Dolnoměcholupská 58, 10000 Praha 10 272 701 819; 272 705 656

Kraj Středočeský

BN Útulek v Maršovicích psi 45 Štěpánková Jana 25755 Maršovice 107

317 744 394; 728 613 618; 

775 268 225

KH

Záchytná stanice pro 

opuštěné psy psi 20 Valentová Romana ČOV Karlov, 28401 Kutná Hora 606 908 540

KL Psí útulek Bouchalka psi 40 Sychrovská Evženie 27343 Buštěhrad 398 603 523 070

KL Sdružení Felis catus kočky 40 Ing. Stančevová Petra Uhelná 1391, 27309 Kladno 7 - Švermov 312 672 333; 312 673 582

KO

TSMK, Psí útulek Kolín - 

Brankovice psi 30 Kubíčková Alice Brankovice, 28000 Kolín 321 715 220

MB Útulek pro psy psi 30 Bartoň Jan Podhrádí, 29401 Bakov nad Jizerou 326 781 119

ME Městský útulek psi 25

pí. Pokorná, pí. 

Kolková Na Hrombabě, 27801 Kralupy nad Vltavou 606 105 275

ME Útulek Neratovice psi 10 Červa Karel Jedová 326, 27711 Neratovice 602 349 771

ME Útulek pro zvířata v nouzi psi 20 Lingová Jana U Plavecké haly Podolí, 27601 Mělník 315 627 503; 602 845 187

NB Útulek pro psy MěÚ Sadská psi 5 Mjartan Milan Areál ČOV, 28912 Sadská 724 183 241

NB

Útulek pro psy Vratislav 

Beneš psi 11 Beneš Vratislav Kynologické cvičiště, 29001 Poděbrady 325 630 040

NB Útulek při ČOV Nymburk psi 8 p. Novák Pražská ul. (za sladovnou), 28802 Nymburk 325 512 395

NB VELAS a.s., Lysá nad Labem

psi, 

kočky 50 Kazda Milan Hrabanov 535, 28922 Lysá nad Labem 325 551 221

PB

MěÚ a TS Příbram, psí útulek 

Maják psi 25 Limberk František Lazec 45, 26102 Příbram 318 629 531

PB Psí domov psi 23 Soukup Karel Hrachov 13, 26256 Krásná Hora nad Vltavou 724 133 399

RA Útulek a hotel pro psy psi 35 Březina Luděk Dukelských hrdinů 2569, 26901 Rakovník 313 514 597

Kraj 

Jihočeský

CB Centrum na ochranu zvířat psi 35

MVDr. Burian 

František

Na Zlaté stoce 3, 37005 České Budějovice - 

Čtyři Dvory 385 310 584

CK Útulek MěÚ Český Krumlov psi 14 Ing. Horáková Vlasta Kaplická ul., 38101 Český Krumlov 602 703 908

ST

Útulek pro opuštěné a 

nalezené psy měst 

Strakonice a Písek psi 38 Auterská Alexandra U Blatenského mostu 161, 38601 Strakonice 602 432 450, 380 420 456

TA

Útulek pro opuštěné psy TS 

Tábor psi 40 Vrtiška Zdeněk Vápenná strouha, 39201 Tábor 381 264 880

Kraj 

Plzeňský

KT

Útulek pro zatoulané a 

opuštěné psy Klatovy psi 30 Šeflová Miloslava Areál ČOV, Koldinova, 33901 Klatovy

376 311 689; 608 170 818; 

606 795 858

PM

Útulek pro zvířata v nouzi 

(LOZ) psi 100 Kuna Martin Daimlerova 1219, 30100 Plzeň 377 828 350; 724 550 333

Kraj 

Karlovars

ký

CH Městský útulek Cheb psi 25 Kauer Jiří Horní Hraničná, 35002 Cheb 354 434 722

CH

Psí a kočičí útulek Mariánské 

Lázně psi 25 MVDr. Pyskatý Mirko Za Mlékárnou, 35301 Mariánské Lázně 603 795 140; 603 302 323

KV

Odchytová stanice pro 

zaběhnuté psy v Nejdku psi 10 Silovský Václav Karla IV. 240, 36221 Nejdek 353 825 001

KV Útulek Bety psi 46 Eliáš Luděk Mořičovská 1371, 36301 Ostrov 353 615 537

KV Útulek města Karlovy Vary psi 30 Ing. Szmitková Hana Chodovská ul., 36021 Karlovy Vary - Dvory 721 203 866; 353 590 346

SO Pension pro psy psi 55 Dytrych Jan 35708 Krajková 300 352 672 134

10.10 Seznam schválených útulků v ČR 
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Kraj 

Ústecký

CV

Městský útulek Klášterec nad 

Ohří psi 24

MVDr. Vopálka Jan, 

Fischl Ivo Ciboušov, 43151 Klášterec nad Ohří 606 541 371; 606 930 036

CV Psí útulek MěÚ Jirkov psi 20

MVDr. Halounek 

Marek Nový Březenec 706, 43111 Jirkov 474 654 160

CV Útulek pro psy Chomutov psi 50

MVDr. Halounek 

Marek Beethovenova 5407, 43001 Chomutov 474 651 080

DC

Záchytné kotce, účelové 

zařízení MěÚ Rumburk psi 15 Michalů Iva Královská 1131/5, 40801 Rumburk 603 153 118

DC

Městský útulek pro opuštěná 

a toulavá zvířata v Děčíně

psi, 

kočky 40+15 Jahelková Eveline Pod Chlumem 408, 40502 Děčín 3 605 801 617; 412 510 594

LN Útulek pro opuštěná zvířata

psi, 

kočky, 

skot, 

ovce 105+25+2+40 Kubalík David areál po JZD, 44001 Jimlín 147 728 973 179; 604 451 258

LT

Azyl pro opuštěné kočky 

Lucky kočky 20 Zárubová Jana Černiv 30, 41117 Libochovice

416 591 322; 607 848 992; 

602 410 064

LT Útulek Psí domov psi 50 Maskulanisová Miluše Řepnice 30, 41103 Libochovany 416 746 104; 602 893 442

MO Útulek MP města Litvínova psi 30 Horský Štefan Vodní 871, 43601 Litvínov 1 737 142 577

MO

Útulek pro opuštěná a 

zatoulaná zvířata

psi, 

kočky 50+20 Šlégr Antonín Školní 3499, 43401 Most 476 703 605; 602 432 302

TP

Městský útulek pro psy a 

kočky psi 37+15 Libánský David Dvorská195, 41501 Teplice 417 510 504

TP Soukromý azyl pro psy DAR psi 15 Karvánková Eva Kostomlatská 74, 41753 Světec 736 484 074

UL

Městský útulek pro opuštěná 

zvířata

psi, 

kočky 25+5

MVDr. Poživilová 

Renata V Lukách 21, 40012 Ústí nad Labem 472 775 202; 733 126 101

Kraj 

Liberecký

CL Bona kočky 30 Šubrová Miroslava Kozly 35, 47001 Česká Lípa 487 824 371

CL Útulek pro opuštěné psy psi 35 Ing. Vávra Jan 47121 Dobranov 68 487 826 535

JN Útulek Dášeňka (LOZ)

psi, 

kočky 20+20 Kubištová Dagmar 46871 Lučany nad Nisou 627 483 300 208

LB Azylpes (LOZ) psi 30 Nedbalová Dagmar Krásný Les 3, 46401 Frýdlant 482 341 218

LB Centrum pro zvířata v nouzi

psi, 

kočky aj. 35+40

Ing. Hancvenclová 

Ivana Ostašovská 570, 46011 Liberec 11 - Růžodol 485 106 412; 602 774 104

LB Útulek a hotel AJ-PE psi 35 Štefanidesová Alena Hajniště 57, 46365 Nové Město pod Smrkem 482 325 654

SM Psinec města Turnova psi 12 Ing. Fišer Zdeněk Koňský trh 200, 51101 Turnov 481 366 818, 725 072 580

SM Mikroazyl pro kočky (LOZ) kočky 30 Dudová Milena Malý Rohozec 157, 51101 Turnov 723 515 813

Kraj 

Královéh

radecký

HK Psí útulek Hradec Králové

psi, 

kočky 35 Bc. Lacinová Zdeňka Hradečnice 1980, 50008 Hradec Králové 495 497 075

HK MÚ Smiřice psi 14 Luxová Barbora Hradecká ul. - Zderaz, 50303 Smiřice 495 809 020

RK Psí domov psi 30 Lemfeldová Jana 51713 Lukavice 222 494 542 162; 608 524 973

TU Útulek MěÚ psi 40 Antonín Martin Tylova 515, 54401 Dvůr Králové nad Labem 603 765 843

TU

Útulek pro opuštěné a 

zatoulané psy psi 25 Moravcová Zdena Vrbová 459, 54101 Trutnov 603 872 653

Kraj 

Pardubic

ký

CR

Útulek Alík (Ledňáček) při ZO 

ČSOP 44/16 Chrudim psi 8

Boček Karel, Schwarz 

Tibor Malecká ul., 53701 Chrudim 469 621 717; 603 961 558

CR

Útulek MěÚ Heřmanův 

Městec psi 5 Kumpera Vladimír Veselá 655, 53803 Heřmanův Městec

469 696 346; 469 696 285; 

603 513 818

CR Útulek pro psy psi 20 MVDr. Jeník Ivan 53825 Podlíšťany 17 723 901 915

PU Městský útulek Pardubice

psi, 

kočky 26

MVDr. Tlučhoř 

Vladimír Štrossova 239, 53002 Pardubice 466 614 053; 466 610 530

SY Městský psinec Litomyšl psi 10 Šlégr Jaroslav Pohodlí 90, 57001 Litomyšl 461 612 336

SY

Městský útulek pro opuštěné 

psy psi 10 Ing. Antoš Marek 56914 Vendolí 42 461 550 211; 602 108 520

SY Psí útulek ZO ČSOP psi 10 Zelený Josef 56914 Vendolí 42 604 830 851

UO Útulek Na trati psi 10 Kovář Jaroslav

Moravská ul. proti ČS Benzina, 56201 Ústí nad 

Orlicí 777 804 666

UO Záchytná stanice Králíky psi 3 Morong Pavel areál ČOV, Králíky 739 653 969

UO Caniscentrum, s.r.o. psi 20 Jansová Stanislava Dolní Třešňovec, 56301 Lanškroun 724 813 222

UO Útulek pro psy psi 35 Vrkoč Ivan Polní ul., 56401 Žamberk 465 611 554; 602 407 529
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Kraj 

Vysočina

HB Městský útulek pro psy psi 20 Rippelová Eva Mírovka 15, 58001 Havlíčkův Brod 569 438 188

JI LOZ psi 8 MVDr. Salus Jiří Váňovská 125, 58901 Třešť 567 224 810

JI

Městský útulek pro nalezená 

a opuštěná zvířata - město 

Jihlava

psi,kočky 

... 70 Vítkovič Vítězslav Pístov, 58601 Jihlava 723 446 583; 721 282 895

JI Útulek pro psy psi 20 Dvořák Jiří Nerudova 378, 58813 Polná 567 212 055; 602 885 171

TR

Útulek pro opuštěné psy 

(LOZ)

psi, 

kočky 40+10 Ondráček Petr Nad Zámkem, 67401 Třebíč

568 824 241; 777 804 241; 

777 804 243; 777 804 248

ZR

Městský útulek pro 

zatoulané psy psi 12 Sojka Pavel Vysocká 60, 59101 Žďár nad Sázavou 566 621 590

ZR Útulek MěÚ Velké Meziříčí psi 3 Krátká Helena Zámecká 21, 59401 Velké Meziříčí 566 521 433

ZR

Útulek pro psy - krátkodobý 

pobyt psi 4 Ing. Kekrt Roman

Na Cihelně 469, 59301 Bystřice nad 

Perštejnem 566 552 595

Kraj 

Jihomora

vský

BK

Obecní útulek pro psy - 

Služby města Blansko psi 9 Ing. Rajtilegrová Hana Brněnská 27/a, 67801 Blansko 602 843 544

BM SOS zvířatům

psi, 

kočky 35+2 Štolpová Ivana Kociánka 23, 61200 Brno 541 213 343; 603 455 629

BM

Útulek pro opuštěná zvířata 

MP Brno

psi, 

kočky 112+45 Terzijski Pavel Bystrcká 46, 62400 Brno - Komín 541 420 111

BV Domov pro zvířata Minaret psi 30+10 Nunvář Zbyněk 69189 Bulhary 215 519 340 495

BV

Útulek pro opuštěná zvířata 

Bulhary

psi, 

kočky aj. 100+10 Kočvara Pavel 69189 Bulhary 90

519 340 531; 723 040 495; 

731 576 210

HO

Útulek pro opuštěná a týraná 

zvířata

psi, 

kočky 2+25 Hajková Radka nám. Svobody 72, 69681 Bzenec 736 685 824

HO Útulek při Zoo Hodonín psi 60 Ing. Frais Miroslav U Červených domků, 69503 Hodonín 518 340 981

VY Útulek TIBET o.s.

psi, 

kočky 10+10

Humlíčková A., Ing. 

Kuchař Marefy 44, 68501 Bučovice 608 818 627; 777 612 741

ZN

Útulek opuštěných a 

týraných zvířat psi 115 Runkasová Lenka Přímětice 273, 66904 Znojmo 515 265 250; 603 487 082

ZN

Útulek pro opuštěné psy 

Znojmo -Načeratice

psi, 

kočky 36+9 Durníková Věra Načeratice, 66902 Znojmo 602 307 801

Kraj 

Zlínský

KM Městský útulek pro psy psi 80 Kolařík Jaroslav

Středisko městských lesů Čápka 2455, 76701 

Kroměříž 573 333 553

VS

Městský útulek města 

Rožnov pod Radhoštěm psi 29 MVDr. Korbáš Radim Na Kozáku, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 571 653 658; 603 203 380

VS Útulek pro psy psi 18 Ing. Olivík Jiří

Areál TS, ul. Mikoláše Alše 833, 75701 Valašské 

Meziříčí 571 611 625

VS Zvířecí útulek města Vsetín

psi, 

kočky 30+10 Hába Jakub Areál TS, Jasenice 528, 75501 Vsetín 571 431 826; 737 216 076

ZL

Útulek pro zvířata v nouzi 

Vršava

psi, 

kočky 40+20 Šmigurová Danuše Vršava, 76001 Zlín 577 244 444; 603 207 973

Kraj 

Olomouc

ký

OC LOZ ČR Olomouc psi 55 Dědochová Hana letiště Neředín, 77900 Olomouc 585 418 484; 604 307 165

PR Městský útulek Přerov

psi, 

kočky 25+20 Hynčicová Soňa Na Hrázi 17, 75011 Přerov 581 228 529; 602 541 060

PV

Útulek pro psy a kočky 

Voříšek

psi, 

kočky 41 Ing. Dostál Leopold Samota 133, 79858 Čechy pod Kosířem 724 328 617

SU

Psí útulek v areálu EKOservis 

Zábřeh s.r.o. psi 46 Ing. Jílek Karel Dvorská 19, 78901 Zábřeh 583 416 784; 603 230 213
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Kraj 

Moravsk

oslezský

BR Městský útulek Krnov psi 20

MVDr. Lazarová 

Ludmila Bruntálská 116, 79401 Krnov 554 615 222

BR Psí útulek Slezské Pavlovice psi 120 Schulz Tomáš Slezské Pavlovice 224 a 225, 79399 Osoblaha 775 752 080

FM Městský útulek pro psy psi 20 Ing. Adamiecová Anna Frýdecká 73, 73961 Třinec 728 034 919; 774 749 821

FM Psí útulek a hotel pro psy psi 15

Ondračka Jan, 

Vinklárková Eva 73936 Sedliště 114 737 116 684; 777 103 234

KI Útulek Dětmarovice psi 27 Skulinová Miroslava Na Skotnici 1168, 73571 Dětmarovice

596 542 239, 724 266 257, 

739 568 817

KI Útulek města Karviná psi 28 Horvátová Věra Brožíkova ul., 73503 Karviná - Darkov

596 311 594, 596 387 306, 

596 347 416

KI Útulek města Orlová psi 29 Olšarová Renáta Zimní důl 868, 73511 Orlová - Lazy

596 511 606, 596 585 562, 

596 581 723

KI

Útulek pro psy v Bohumíně - 

Šunychlu psi 22 Liszoková Eva

Areál firmy Vesuv, Větrná ul., 73581 Bohumín - 

Šunychl 596 092 174, 603 357 534

KI

Útulek pro opuštěné psy a 

drobná zvířata města 

Havířova

psi, 

kočky 58 Poláková Dagmar

Stará 1473/20, 73564 Havířov - Prostřední 

Suchá 596 412 412; 737 238 117

NJ Městský útulek pro psy psi 10 pí. Mecová 74235 Loučky u Oder 207 556 768 111

NJ Městský útulek pro psy Radar psi 20

Ing. Hybnerová 

Radmila Polská ul., 74213 Studénka 556 400 961; 602 792 658

NJ

Útulek pro psy Kopřivnice - 

Vlčovice psi 70 Müller Jan Česká 318, 74221 Kopřivnice 556 812 747-8

OP Městský útulek psi 30 Kosterová Dana Jaselská ul., 74701 Opava 553 716 980

OP Útulek města Hlučín psi 7 Dedková Eva Markvartovická 6, 74801 Hlučín 595 020 211

OV

Útulek Magistrátu města 

Ostravy psi 149 Somerlík Jaromír Provozní 4, 72200 Ostrava - Třebovice 596 967 288; 596 967 290

( http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/casto-kladene-otazky/seznam-schvalenych-

utulku.html) 
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