Co když se zatoulám
Je samozřejmostí, že každý majitel psa se snaží, aby se jeho přítel nezaběhl.
Nicméně mohou nastat situace, kdy ani ta nejlepší výchova a výcvik nezabrání tomu,,
že náš pes uteče. O jaké situace jde? U psů samců, podnětem k útěku může být
hárající fenka, kdy vedeni sexuálním pudem, dokáží překonat dlouhé vzdálenosti a i
různé překážky a nástrahy, které se jim postaví do cesty. Známou vlastností psů jako
šelem je také lovecký pud. Takže poklidná procházka našimi luhy a háji se může stát
okamžikem, ve kterém se náš pes v honbě za zajícem ztratí. Nejméně příjemnými
situacemi, ve kterých se může pes ztratit, jsou okamžiky, kdy se pes dostává do šoku a
mozek mu v této chvíli velí uteč. Takovou šok vyvolávající situací se může stát
jakýkoliv úraz, jako například střet s automobilem, popálení, zásah elektrickým
proudem, výbuch petardy v období vánoc a Silvestra apod.
Když nám pes uteče, vyvstane nám na mysli otázka, udělali jsme vše pro to,
aby se našel a vrátil se zpět k nám domů? Je samozřejmě dobré, nechat v nejbližším
okolí, kde se pes ztratil jeho podrobný popis a jakýkoliv kontakt, kam se případný
nálezce může ozvat. Také je dobré telefonicky obvolat nejbližší veterinární
ambulance, kam s našim psem na ošetření může přijít člověk, který jej nalezl. Také
inzeráty v místních novinách mohou napomoci návratu našeho psa domů.
Součástí těchto opatření, která pomohou zatoulaného psa navrátit jeho
původnímu majiteli, je i označení psa. Co je tímto míněno? Jde o to, aby pes měl při
sobě či na sobě nějaké označení, pomocí něhož je snadné vyhledat jeho pána, který
zajisté truchlí ze ztráty svého čtyřnohého přítele. Známe následující způsoby označení
psa:
- tetování
- čipování
- pouzdro na adresu
- známky Obecního úřadu
- známka, kterou pes dostane při očkování.
Podívejme se na jednotlivé způsoby označení trochu podrobněji.
Tetování je způsob označení, kdy pomocí barvy a vpichů je na některé z částí
těla v kůži psa napsáno číslo. Takto jsou označeni většinou čistokrevní psi. Je to
označení, které dostane chovatel od plemenné knihy společně s rodokmenem. Takže
nový majitel již dostává štěně otetované, jelikož toto označení se provádí ve štěněcím
věku. Na plemenné knize je potom vedena evidence těchto psů a lze zde zjistit
příslušného chovatele takto označeného psa a přes něj pak jeho majitele. Toto tetování
nalezneme buď na ušním boltci nebo ve slabině psa.
Novým způsobem označení jsou čipy. Čip je malá skleněná tyčinka, velikosti
asi 1cm x 3mm. Je vyrobena z tzv. biologického skla, které organismu žádným
způsobem neškodí. U psů se tento čip vpravuje na levou stranu šíje. Tento zákrok je
nebolestivý, jelikož aplikace tak malého čipu se provádí formou injekce. Aplikaci
čipu provádějí veterinární lékaři ve svých ambulancích. Takto označený pes je potom
zaveden do centrálního evidence Národního registru. Veterinární pracoviště
provádějící čipování jsou také vybavena čtecími zařízeními, které dokáže přečíst čip,
pokud je jím pes označen. S čipováním je také spojeno přihlášení označeného psa do

již zmíněného Národního registru, kde lze ztracenému zvířeti na základě znalosti čísla
jeho čipu nalézt zpět jeho majitele.
Pouzdro na adresu je možno získat ve většině prodejen s potřebami pro
chovatele. Jedná se o plastikové uzavíratelné pouzdro, do kterého se vloží papírek, na
němž je napsána adresa majitele. Toto pouzdro se potom připevní na obojek. Případný
nálezce může snadno vrátit ztraceného psa jeho majiteli.
Jako jeden ze způsobů označení psa lze považovat i nošení známky, kterou
majitel obdrží při přihlášení psa na Obecním úřadě. Na této, většinou kovové známce
je vyražené číslo, které je zaevidováno na Obecním úřadě. Takže při ztrátě psa není
obtížné na základě znalosti tohoto čísla dohledat pravého majitele ztraceného psa.
V poslední době se na trhu objevují také známky, které veterinární lékař
nabízí majiteli při očkování psa. Jsou to barevné plíšky, které se psu přidělávají na
obojek. Na této známce je jednak adresa a telefon veterinárního pracoviště, kde bylo
očkování provedeno a také označení, že pes byl vakcinován proti vzteklině. Každý rok
se barva i tvar této známky mění. Veterinární pracoviště, které těchto známek používá
potom vede jejich evidenci a na základě čísla uvedeného na známce, pak není obtížné
vyhledat v kartotéce majitele psa.
Na závěr bych chtěl vyslovit přání všem majitelům psů. Nechť je těchto
označení potřeba co nejméně. Vždyť kdo by stál o komplikace spojené se ztrátou
svého psa. Na druhou stranu se říká: "Štěstí přeje připraveným." Je-li pes řádně
označen a ztratí-li se, je mnohem větší šance, že se ke svému původnímu majiteli
navrátí.

