
 

 
www.utulektabor.cz  „Jsi navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal.“ utulek@tstabor.cz 

 Co se děje po adopci?  

Zkuste situaci vnímat vždy ze psí perspektivy a mít dostatek pochopení. 

Pejsek se dostane do nového prostředí, prožívá stres ze změny a může dojít k oslabení jeho imunity. Vy sice víte, že 

jste si pořídili nového člena rodiny, ale pejsek to neví. Vnímá jen nové prostředí a musí mít čas, aby se adaptoval 

a zvykl si na to, že jste jeho rodina, zůstanete s ním a neopustíte ho. 

Přibližně dva týdny po příchodu do nové rodiny se mohou 

objevit zdravotní potíže spojené se změnou prostředí. 

Větší riziko vzniká u štěňat, seniorů a psů, kteří již užívají 

určité léky. Po pár týdnech můžete zjistit chronické 

problémy, které se nepovedlo v útulku vypozorovat, 

obzvláště pokud tam byl pes jen krátce. Z finančních 

důvodů není možné každého pejska podrobit 

preventivnímu vyšetření krve, RTG a USG – tyto zákroky 

můžete udělat po adopci. Někteří pejsci dlouho nedůvěřují 

cizím lidem, netolerují dotyky ani manipulaci nutnou pro 

pečlivé veterinární vyšetření. Proto, prosím, berte na 

vědomí, že si adoptujete pejska, o jehož předchozím 

zdravotním stavu víme jen velmi málo. I když si z útulku odvádíte na první pohled zdravého psího kamaráda, možná 

budete muset vyhledat veterinárního lékaře dřív než na přeočkování.  

Jak se chovat k pejskovi po adopci: 

• Nejprve si zjistěte o pejskovi vše, co v útulku vědí. Zajděte na seznamovací procházky, buďte si jistí, že je to 

ten pravý do vaší rodiny. Nechte si poradit a dodržujte pravidla a rady, které jste dostali. 

• Připravte se na bezpečnou přepravu. Ideálně si pro psa přijeďte autem, je to většinou nejklidnější varianta. 
Pejska v autě zajistěte pásem nebo dejte do odpovídající přepravky. Je dost možné, že nikdy nejel autem, 
takže buďte trpěliví. Cestou klidně zastavte a nechce ho odpočinout. Pozor, pokud bylo těžké ho do auta 
vůbec dostat, pak je lepší ho z vozidla nepouštět. 

• Celý první den myslete na to, že i když jste se s pejskem už párkrát viděli, pořád jste pro něj cizí lidé. On neví, 
že jste jeho noví majitelé a že ho berete domů. I moc hodný pes může první dny zmatkovat. Obzvláště pokud 
ho budete k něčemu nutit a tlačit na něj. Třeba koupání a česání odložte, až se poznáte a pejsek vám bude 
věřit. 

• Potřebujete kvalitní obojek nebo postroj a vodítko. Pejsek bude prožívat velkou změnu a vy si musíte být 
jistí, že se vám nevyvlíkne a neuteče. Na to dávejte i velký pozor v novém domově. Pokud by se pes v prvních 
dnech ztratil, neví, kam se má vrátit. Psa v žádném případě nepouštějte z vodítka! 

• Projděte se po okolí, ne nikam daleko, jen okolo domu. Chcete, aby si ho pes zapamatoval. Pokud psa čekají 
schody nebo výtah, myslete na to, že to nemusí znát. Se psem od počátku pracujte pozitivně, žádné 
nesmyslné tresty a řvaní. Ukazujte mu věci pomalu a odměňujte ho za dobré kroky. Potřebujete, aby se cítil 
bezpečně a vytvářeli jste si vzájemnou důvěru. Netrapte pejska povely, stále jste pro něj cizí a nemusí ani 
vědět, co po něm chcete. Vše budete trénovat časem. 

• Jste doma a je čas, dát psovi pokoj. Otevřete všechny dveře a nechte psa na volno, aby si mohl v klidu sám 
projít daný prostor. Dost možná zaleze pod stůl a tam zůstane, anebo vám rovnou hupsne do postele, to je 
hodně individuální. Psovi ukažte, kde má místo a misku s vodou. Pokud si sám lehne na místo, odměňte ho, 
ale nerušte ho tam. Vím, že teď máte chuť se mazlit a ukázat mu všechny ty cool hračky co jste nakoupili, ale 
na to není vhodná chvíle. Nechte ho vydechnout a přijít za vámi. Nevnucujte se mu a zbytečně ho nechvalte 
a nekrmte. Odměňujte jen žádoucí chování, a pokud třeba nechcete, aby chodil do určitých místností, po 
prozkoumání, tam zavřete. Ale je třeba mu dát možnost tam nahlídnout. I vás by děsili dveře, za kterými 
nevíte, co je. 
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• Pokud je vás v rodině hodně a máte i další zvířata, seznamujte se postupně. 

• Po pár dnech zajděte na vstupní prohlídku a registraci k veterinárnímu lékaři. 

• Pokud není pejsek čipovaný, udělejte to a nezapomeňte na zaregistrování do registru zvířat 

www.narodniregistr.cz  

• Až když vám bude pes věřit, začněte pomalu s výcvikem - pozitivním motivací bez zbytečných trestů. 

• Pokud začnete chodit na cvičák, předejte číslo na útulek trenérovi. Ať se mohou společně pobavit a pes získá 
více porozumění hned od začátku. Trenér musí být sympatický vám i pejskovi. Pokud se nebude na cvičišti 
cítit dobře, nebude se vám dařit. Raději tedy dobře vybírejte.  

• Pozorujte pejska a při náznaku problému vyrazte za odborníkem. 

• Nikdy nedávejte pejskovi lidské léky! 

• Až budete s pejskem zcela sehraní, vykastrujte ho (pokud již není), předejdete tím řadě problémů 

a nechtěnému množení. Psi jsou přemnožení, prosím nepřivádějte na svět další, raději adoptujte! 

• A pak už si jen užívejte společný život, hlídejte zdravotní stav pejska, pravidelně očkujte, krmte kvalitně 

a pozor si dejte také na velmi nebezpečnou nadváhu!  

• Čas od času pošlete fotky do útulku a dejte vědět, že se Vám společně daří. 

• Po osmém roku věku začněte chodit na pravidelné zdravotní prohlídky s testy krve. Abyste věděli, že v těle 

vašeho psího seniora vše funguje jak má a nepotřebuje pomoc. Poctivou prevencí můžete odhalit problém 

dřív, než bude pozdě. 

 

Adopcí ke štěstí – jak psímu, tak celé vaší rodiny. 
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