
ZTRATIL SE MI PES 

Co mám dělat? 

1. Zůstaňte co nejdéle na místě, kde jste se psem byli naposledy. Pes se často 

vrátí na stejné místo (většinou během prvních 3 hodin). 

2. Pokud nevydržíte čekat a chcete aktivně hledat, nechte na místě část svého 

oblečení – je na něm váš pach a pokud se pes na místo vrátí, může na něm 

pak díky tomu zůstat. Je však potřeba místo v krátkých intervalech 

kontrolovat a nejlépe se pohybovat v jeho okolí. 

3. Při aktivním hledání na psa volejte tak, jak ho oslovujete, když ho chválíte. 

Dejte si záležet na tónu hlasu – je potřeba, aby pes nenabyl dojmu, že 

provedl něco špatného a nebál se k vám jít. Mohou pomoci i oblíbené 

pamlsky. Zapojte do pátrání více osob, nejlépe ty, které váš pes zná. 

4. Kontaktujte městskou policii, Psího detektiva (www.psidetektiv.cz) a pokud 

se ztratil v lese nebo jeho blízkosti, také mysliveckou jednotu. 

5. Pokud je váš pes čipovaný, informujte o ztrátě Národní registr majitelů 

čipovaných zvířat (602 611 053). Zavolejte také na veterinární 

kliniky/ordinace v okolí, nálezce může se psem veterináře navštívit kvůli 

kontrole čipu. 

6. Obvolejte okolní útulky a popište jim svého psa, pomoci mohou maily 

s popisem a fotografií. Pro kontrolu pak volejte jednou denně, zda se pes 

v daném útulku neobjevil. 

7. Zveřejněte na sociálních sítích fotografii psa s popisem (jméno, rasa, věk, 

zvláštní znaky, čip/známka, na jaké zavolání nejlépe slyší, kdy a kde přesně 

se ztratil, čeho se bojí, atp.) a nasdílejte ji do zvířecích skupin. 

8. Pokud se během 24 hodin váš pes nenajde, vylepte letáky s popisem a 

případnou odměnou na frekventovaných místech, ve veterinárních 

ordinacích v okolí a v okolí škol. 

PES BY MĚL BÝT VŽDY OPATŘEN ZNÁMKOU SE 

JMÉNEM A KONTAKTEM NA MAJITELE, IDEÁLNĚ TAKÉ 

ČIPEM – ČIP MUSÍ BÝT REGISTROVANÝ! 

www.ochluplip.cz 

http://www.psidetektiv.cz/

