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Anotace 

V diplomové práci je věnována pozornost problematice se psími exkrementy 

jmenovitě v Mostě, Litvínově, Teplicích a Duchcově. V práci je popsán současný stav a 

opaření, která jednotlivá města upravují vyhláškou, včetně návrhu řešení tohoto problému 

nejen u studovaných lokalit, ale i v jiných městech. 
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Summary 

The work is dealing with problematic of dogs excrements handling in Most, 

Litvínov, Teplice and Duchcov. The research is dealing with the current state of the art and 

related regulations that are applied in considered cities. There are proposed solutions of the 

considered problematic not only for the cities investigated, but also applicable to other 

potential localities.                                                                 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Pes je brán již od nepaměti jako nejlepší přítel člověka a je spojen s životem lidí od 

pravěku až po současnost. Díky své dobré přizpůsobivosti je jedno z mála zvířat, které lze 

najít na celém světě (v poušti, v savaně, v buši, v deštném pralese, v oblasti za polárním 

kruhem). V dnešní době lze nalézt snad nejrozšířenější populaci v městských 

aglomeracích. [1]  

Každému kdo si pořídí psa, jakékoliv rasy, ať už s průkazem původu či bez něj, 

vznikají povinnosti s tím spojené, dle náročnosti plemene. Opravdu to není jen o tom 

pořídit si psa, ale naučit nového člena rodiny a především sebe zvyklostem, jako jsou: 

 každodenní péče o srst, uši, oči, 

 jeho ustájení, 

 výcvik a socializace již od raného věku psa, 

 krmení, 

 a v neposlední řadě, také venčení. 

Je velmi důležité a rovněž vyhlášky všech měst nařizují, že po pořízení si psa je jeho 

majitel povinen tuto skutečnost nahlásit na daném magistrátu a to do půl roku věku psa. 

Město Most má ve vyhlášce uvedeno dokonce do tří měsíců věku psa, pokud se jedná 

o štěně. Jestliže se jedná již o psa staršího, pak povinnost nahlásit, že jsem majitelem psa, 

je okamžitá. Magistrát města pak následně po písemném přihlášení vydá majiteli psa 

evidenční známku a každý rok mu ukládá povinnost hradit roční poplatek ze psů, který se 

liší. V jednotlivých městech záleží na tom, kde majitel psa bydlí (obytný dům, rodinný 

dům) nebo, zda-li není majitel psa hendikepovaný či nepobírá některý z důchodů (vdovský, 

vdovecký, sirotčí)  

I přes to, že v rozhovoru pro radio stanici náměstek primátora města Mostu Ing. 

Luboš Pitín, v měsíci březnu letošního roku řekl, že poplatek ze psů slouží pouze jako 

poplatek regulační (omezení počtu psů v domácnostech) je ve městě Most, výběr poplatků 

ze psů kromě jiného (jednou do roka očkování proti vzteklině, městský útulek 

v Rudolicích) využíván právě na zlepšení stavu, způsobeného především neposlušnými 
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majiteli psů, kteří po svých psích mazlíčcích neuklízejí. Vzhledem k tomu, že je tato 

problematika, hlavně na některých lokalitách v Mostě dle mého názoru značně 

neuspokojivá, zaměřila jsem se proto ve své diplomové práci na tuto problematiku.  

Obecně platí, že tento problém není problémem jen v našem městě a nejen v našem 

kraji, ale dle mého zjištění jsou psí exkrementy problémem všech měst v celé České 

republice a to i přes to, že opatření proti neposlušným majitelům psů jsou si velmi 

podobná. Přes tato opatření se však situace nijak nemění k lepšímu. Chtěla bych proto 

poukázat na možné řešení  problému s psími exkrementy a jsem přesvědčená, že lze tento 

problém řešit a celkově danou situaci zlepšit.  

Cílem diplomové práce je: 

 popsat současný stav řešené problematiky. 

 montáž košů na psí exkrementy současně se zásobníky na sáčky na psí 

exkrementy. 

 vlastní průzkum s použitím kombinované ankety a její následné vyhodnocení 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Město Most se jako mnoho dalších měst snaží problematiku s psími exkrementy 

alespoň částečně řešit a to tím způsobem, že již několik let každoročně vybírá v rámci 

výběrového řízení vhodnou firmu, která pak zajišťuje úklid města. Výběrové řízení se 

vyhlašuje každoročně proto, že jsou takto nastavená pravidla  Magistrátem města Mostu.  

Na mou otázku z jakého důvodu je výše zmiňované pravidlo nastaveno, mi nikdo 

z Magistrátu města Mostu nebyl schopen odpovědět. [3] 

V posledních letech tuto službu opakovaně zajišťuje firma F. Fiala&Fiala, resp. 

FIALA SERVIS, s.r.o. Technické služby města Mostu se do výběrového řízení v dřívější 

době také hlásily, ale jejich nabízená cena za službu spojenou s úklidem psích exkrementů 

byla vždy cca 2 vyšší, než cena vítězné firmy. Služba, kterou zajišťuje již několik let 

firma F. Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o. je hrazena z vyhrazeného rozpočtu 

města Mostu, z částky vybrané od majitelů psů, tedy z poplatků ze psů. Na základě mého 

šetření jsem zjistila, že ročně město Most ze svých finančních prostředků vynaloží cca 

600 000,- Kč na zajištění této služby občanům. [2] 

Tato služba je tedy vykonávána na základě uzavřené smlouvy mezi Magistrátem 

města Most a vybranou firmou. Pracovníci firmy provádějí sběr ručně za pomocí hrabiček 

a lopaty vždy ve dvou dvojicích v pracovním týdnu od pondělí do pátku s osmi hodinovou 

pracovní dobou dle harmonogramu, na kterém se s městem firma domluví. Psí exkrementy 

se pak ukládají do igelitových pytlů, které jsou součástí určených nádob. Tento odpad je 

následně firmou odvážen na skládku. Doklad o tomto odvozu je vždy součástí faktury, 

kterou městu firma každý měsíc vystaví. Několikrát do měsíce provádí pověřený pracovník 

odboru životního prostředí namátkovou kontrolu pracovníků firmy F. Fiala&Fiala, resp. 

FIALA SERVIS, s.r.o., která tuto službu zajišťuje. [4] 

Odvoz tohoto odpadu si zajišťuje firma F. Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o. 

sama na své náklady, dle fakturačních údajů předkládaných Magistrátu města Most, 

odboru životního prostředí je tento odpad odvážen do EKODENDRY v Chudeřicích. 

Společnost EKODENDRA (Obrázek 1), má několik středisek a jednou z nich je i 

kompostárna PITTERLING Bílina-Chudeřice, která se zabývá zpracováním veškerých 

bioodpadů pro výrobu kompostu a jejich následnou aplikací na plochy zdevastované 
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hornickou činností a pro použití při tvorbě okrasných zahrad a parků. Kompostárna 

PITTERLING Bílina-Chudeřice byla v ústeckém kraji, v pánevní oblasti severočeského 

regionu zřízena v roce 2000. Bioodpad je problémem, který se dá vyřešit tříděním a 

odděleným sběrem bioodpadů z domácností, firem a institucí. Jeho následné využití na 

výrobu organických hnojiv pro zahrádkáře, zahradníky a zemědělce.  

 
Obrázek 1: Ekodendra-Chudeřice 

(foto: Horáčková, 2011) 

 

Tato kompostárna má kapacitu až 50 000 t/rok a je zde možno uložit ke zpracování 

biologicky rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné komunální odpady 

(BRKO). Tyto biologické odpady zde uložené jsou dále zpracovávány podle technologie 

vypracované VÚRV, VŮM, ÚKZUZ Praha a podle které je fermentační proces řízen 

optimalizací C:N, vlhkostí a pH, zajištěním minimálního obsahu fosforu, zabezpečením 

aretačních a teplotních podmínek v kompostovatelných zakládkách. 

Zpracované bioodpady jsou po technologické úpravě expedovány ve formě 

kompostu či substrátu. Vyprodukovaný kompost není jediným ze sortimentů výrobků, je 

doplněn i o další produkty. 

Firma F. Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o. podle fakturačních údajů 

předloženým Magistrátu měst Most nechala odvézt do společnosti EKODENDRA 

v Chudeřicích od roku 03/2007 do července 2011 v průměru 5,114 t/rok sebraných psích 

exkrementů. Podrobněji uvádí tabulka množství sebraných exkrementů v letech 03/2007- 

07/2011. Tyto informace mi byly sděleny na moji žádost z Magistrátu města Mostu 

z oboru životního prostředí (Tabulka 1). 
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Tabulka 1: Množství odvezeného bioodpadu do společnosti EKODENDRA v Chudeřicích [2] 

  Rok 

Měsíc 2007 2008 2009 2010 2011 

Leden   0,44 0,33 0,24 0,83 

Únor   0,38 0,42 0,48 1,53 

Březen 0,89 0,48   1,7 0,64 

Duben 0,7 0,62 0,26 0,76 0,45 

Květen 3,02 0,26 0,02 0,23 0,72 

Červen 0,4 0,18 0,24 0,54 0,36 

Červenec 0,69 0,3 0,14 0,28 0,33 

Srpen 1,26 0,06 0,22 0,21   

Září 0,2 0,24 0,2 0,26   

Říjen 0,22 0,37 0,24 0,31   

Listopad 0,64   0,28 0,4   

Prosinec 0,46 0,4 0,24 0,5   

 

Graficky znázorněné množství odvezeného bioodpadu do společnosti EKODENDRA 

v Chudeřicích (Obrázek 2) Je zde názorně vidět, že v letech 2008 a 2009 bylo odvezeno 

menší množství bioodpadu než v roce 2007. Roky 2010 a 2011 jsou si množstvím 

odvezeného odpadu velmi podobné. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2007

2008

2009

2010

2011

Roky

t/rok

 

Obrázek 2: Graficky znázorněné množství odvezeného bioodpadu [2] 
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Harmonogram, tedy to, na jakých místech a kdy bude firma uklízet, je domluvený 

s pracovníky magistrátu na základě průzkumu území města. Tento průzkum se převážně 

soustředí na lokality vymezené k volnému pobíhání psů, provádějí ho pověření pracovníci 

magistrátu, odboru životního prostředí. Zjištěné informace se dále poskytuje firmě, která 

vyhrála výběrové řízení, a pracovníci firmy se pak mohou nejvíce zaměřit na sídliště nebo 

prostor, kde je koncentrace lidí a tudíž i psů, značně vysoká a znečištění největší. 

Součástí této služby je také bezplatná telefonní linka tzv. „zelená linka“ (telefonní 

číslo 800 555 404) na kterou se mohou občané obrátit například se stížností či třeba 

s podnětem v jaké lokalitě je nutné úklid provést, kde je situace již neúnosná. Tato linka je 

telefonní číslo do firmy F. Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o., kde případnou 

stížnost převezme kompetentní pracovník firmy a předá jí pracovníkům, kteří v terénu 

provádějí pravidelný úklid (Obrázek 3). 

 
Obrázek 3: Sběrný kontejner firmy Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o. 

(foto: Horáčková, 2012) 

 

K tomuto výše popsanému opatření udržet čistotu veřejných prostranství od psích 

exkrementů se město Most rozhodlo již před několika lety, protože již selhaly jiné nástroje, 

jak čistotu města udržet. Město Most nechalo v minulosti dokonce nainstalovat na 

inkriminovaných místech, kde se nejvíce pohybují majitelé se svými psy, speciální 

odpadkové koše a stojany na sáčky na psí exkrementy. Bohužel, díky vandlům tyto koše 

dlouho nevydržely a sáčky se neustále ztrácely.  
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V lokalitách určených vyhláškou města Most pro volný pohyb psů a to v parku 

Šibeník zůstal jediný zásobník na papírové soupravy určené pro sběr psích exkrementů, 

zničený a prázdný (Obrázek 4). Po telefonickém rozhovoru s Ivem Solnářem ze 

společnosti FEDOG jsem se dozvěděla, že všechny zásobníky, které město Most 

namontovalo pro zlepšení stavu problematiky se psími exkrementy, dodala právě 

společnost FEDOG (blíže v kapitole 4.4 Možné prostředky pro zlepšení problému se psími 

exkrementy). Spolupráce mezi městem Most a společností FEDOG byla ukončena 

z důvodu devastování a krádeží schránek určených na papírové soupravy určené pro sběr 

psích exkrementů, tedy ze strany města Mostu z odboru životního prostředí. Navázání nové 

spolupráce se společnost FEDOG nebrání.  

 
Obrázek 4: Pozůstatek zásobníku na sáčky pro sběr psích exkrementů 

(foto: Horáčková, 2012) 

 

Město Most nemá v současné době v plánu instalaci nových speciálních košů a 

stojanů na sáčky. Papírové soupravy na psí exkrementy město Most poskytovalo před 

čtyřmi lety a podle informací z finančního odboru, který se tímto zabývá, to byla pouze 

jednorázová akce. I z tohoto důvodu jsem v kombinované anketě volila otázku, zda by lidé, 

tedy majitelé psů, ale i Ti kteří psa nemají, měli zájem o opětovnou instalaci speciálních 

schránek na papírové soupravy na psí exkrementy a jestli by měli zájem o 

kompostovatelné biodegradovatelné sáčky na psí exkrementy ať už na vlastní náklady, 

nebo i v případě, že by se zvýšil poplatek ze psů. Výsledek mne velmi příjemně překvapil, 
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protože většina dotazovaných volila ANO z poplatků ze psa i v případě, že by došlo 

k jejich navýšení. Touto anketou se budu blíže zabývat v další kapitole. 

I přes tuto snahu jsou každoročně zaznamenány stížnosti na znečištění chodníků 

a také veřejných prostranství, což v podstatě platí nejen pro město Most, ale troufám si 

tvrdit, že pro každé město České republiky. Povinnost uklízet po svém psu však nemá 

město, ale především majitelé psů a ti tuto svojí povinnost zdaleka nedodržují a to i přesto, 

že strážníci Městské policie města Mostu za tento přestupek udělí ročně několik desítek 

napomenutí a pokut.  

Nejen strážníci Městské policie města Mostu ale také zodpovědní občané, kterým 

není lhostejné jejich životní prostředí, provádějí pravidelné kontroly, zdali majitelé psů po 

svých čtyřnohých mazlíčcích uklízejí. Od ledna roku 2011 se uděluje pokuta  ve výši 1 000 

Kč majitelům psů, kteří jsou lhostejní a neuklízejí během venčení po svých psech jejich 

exkrementy. Rozhodlo se tak po roztátí sněhu po zimě roku 2011, respektive na základě 

toho, co tento sníh ukrýval. Do té doby to bylo bez postihu a neposlušný majitelům psů to 

procházelo. 

Uvedené opatření není jen v našem městě, ale také v mnoha dalších městech nejen 

našeho kraje, jako je například Litvínov, Teplice, Duchcov, Třebíč a dalších. Volné 

pobíhaní psů ve městech je zakázané, psa je nutné vést na vodítku. K volnému pobíhání 

jsou vyhrazena místa a i přesto zde musí být pes zvládnutelný majitelem a s náhubkem. 

Zde bych chtěla zdůraznit, že město Most ve spolupráci s Městskou policií města Mostu 

nabízejí majitelům psů kurzy základní ovladatelnosti. Ve městě Most jsou k volnému 

pobíhání psů určena následující místa (Obrázek 5): 

 park Šibeník,  

 lesopark Hrabák,  

 park Lajsník.  
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Obrázek 5: Vyznačení lokalit určených k volnému pobíhání psů [5] 

K těmto třem lokalitám určených k volnému pobíhání psů byly v roce 2010 

přidány další dvě, které se nachází v lokalitě Starého Mostu (Obrázek 6) a v lokalitě 

ulice Zahradní (Obrázek 7).  

 

Obrázek 6: Vyznačení lokality určené k volnému pobíhání psů Starý Most [5] 

Lokalita 

lesopark Hrabák 
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Lokalita určená k volnému pobíhání psů Starý Most, je svou rozlohou největší a 

také dle anketního průzkumu nejnavštěvovanější lokalitou. Je oblíbenou lokalitou nejen 

těch, kteří bydlí v její blízkosti, ale velké většiny dotazovaných. Nejnavštěvovanější je o 

víkendech a svátcích. Tato lokalita je umístěna mimo pozemní komunikace a to je jeden 

z důvodů, proč je tak oblíbená u majitelů psů, ale také u rodin s dětmi. 

 

 

Obrázek 7: Vyznačení lokality určené k volnému pobíhání psů ulice Zahradní [5] 

Lokalita určená k volnému pobíhání psů ulice Zahradní je svou rozlohou nejmenší. 

Dle anketního zjištění, není tato lokalita nejvhodnějším místem pro volné pobíhání psů 

především z důvodu jejího umístění. Důvodem jsou silnice, které tuto lokalitu ohraničují. 

Lokalita  

ul. Zahradní 
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA 

3.1 Most 

V našem městě poplatek ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/05, kterou 

schválilo zastupitelstvo statutárního města Mostu dne ze dne 31. března 2005, volné 

pobíhání psů na veřejném prostranství a vymezené lokality k tomu určené upřesňuje  

článek č. 5. 

Vymezenými lokalitami pro volné pobíhání psů jsou: 

 Park Šibeník 

 Lesopark Hrabák 

 Park Lajsník 

 Starý Most 

 Ulice Zahradní 

Poplatek ze psa je ve městě Most splatný vždy k 31. březnu daného roku a platí se za 

psa staršího třech měsíců nebo hned po jeho koupi. Po splnění ohlašovací povinnosti město 

Most vydá poplatníkovi (majiteli či držiteli psa) evidenční známku pro psa a to bez ohledu 

na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je však 

nepřenosná na jiného psa a to i v tom případě, pokud by se jednalo o psa téhož držitele. 

Jestliže dojde k ztrátě nebo odcizení této známky pak to musí poplatník správci poplatku 

oznámit nejpozději do patnácti dnů. 

Pohyb psů na veřejném prostranství je ošetřen v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 

ze dne 27. 1. 2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Podle ní nesmí 

na veřejném prostranství volně pobíhat psi, přičemž psa je nutné vést na vodítku, 

s výjimkou míst k tomu určených. Na těchto místech musí mít pes nasazený náhubek. 

Určenými místy nejsou pozemní komunikace nacházející se na výše uvedených lokalitách. 

V případě ponechání psa na veřejném prostranství bez dozoru (zejména před obchody 

apod.) je vedoucí osoba povinna nasadit psovi na čelisti náhubek a zamezit jeho volnému 

pobíhání po veřejném prostranství uvázáním k pevnému předmětu.  
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Vzhledem k tomu, že bych ráda porovnala situaci nejen v Mostě, ale i v jiných 

městech v okolí, jmenovitě Litvínov, Duchcov a Teplice, tak se musím zmínit také 

o příslušných vyhláškách v jednotlivých městech.  

3.2 Litvínov 

V sousedním městě Litvínov volný pohyb psů upravuje obecně závazná vyhláška 

č.1/2009, kterou schválilo zastupitelstvo města Litvínov na svém zasedání dne 22. 1. 2009 

a nahradila tím obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 ze dne 20. 4. 2008. 

Vyhrazenými místy pro volný pohyb psů jsou: 

 zahrada školy EDUCHEM a.s. ulice Vodní, Litvínov; Prostor v ulici U 

Koldumu (na místě bývalé kotelny a garáží; Prostor v ulici Šeldova (zalesněný 

prostor pod hasičskou nádraží)  (viz Obrázek 8) 

 prostor pod ulicí PKH proti učilišti v Hamru; Prostor mezi ulicemi Gluckou a 

Nad potokem, Litvínov-Janov (nad čp. 147 a 148); Prostor nad ulicí Větrná, 

Litvínov-Janov (nad čp. 124) (viz Obrázek 9) 

 

 

Obrázek 8: Vyznačení lokality určené k pohybu psů ulice Vodní, ulice Šeldova a ulice u Koldumu 

[5] 

Lokalita 

ul . U  Koldumu 

Lokalita 

ul . Vodní 

Lokalita 

ul . Šaldova 



Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  13 

 

Obrázek 910: Vyznačení lokalit určených k pohybu psů lokality ulice Gluckova a ulice Nad 

Potokem, ulice Větrná, ulice PKH [5] 

Všechny tyto prostory určené k volnému pobíhání psů by měly být podle výše 

zmiňované vyhlášky označeny piktogramem, ale ne u všech tomu tak je. Majitelé nebo 

držitelé psů jsou povinni v těchto lokalitách i mimo ně dodržovat pravidla, jako jsou: 

 pes musí být opatřen evidenční známkou, kterou vydává město Litvínov po 

jeho registraci, nebo evidenčním čipem 

 pes, pokud je na volno, musí být, ve výše vypsaných lokalitách, pod 

dohledem a v doprovodu majitele nebo držitele 

 vést psa na vodítku s výjimkou psů asistenčních, vodících, psů ozbrojených 

složek a psů pro canisterapii s platným certifikátem a označením 

 na veřejných prostranstvích, kde je vysoká koncentrace lidí, jako například 

v prostorách zastávek MHD, trhů, kulturních akcí atd. je nutno mít psa 

zabezpečeného vhodným způsobem (vodítko, náhubek) 

Pro poplatek ze psů na území města Litvínov platí obecně závazná vyhláška č. 

7/2010 o místím poplatku ze psů. Tuto obecně závaznou vyhlášku usneslo vydat 

zastupitelstvo města Litvínov na svém zasedání 20. prosince 2010 na základě § 14 

odstavec 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

Lokalita 

ul . PKH 

Lokalita 

ul . Gluckova a  

ul. Nad Potokem 

Lokalita 

ul . Větrná 
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v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3 Duchcov 

Na území města Duchcov platí obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním 

poplatku ze psů. Tuto obecně závaznou vyhlášku usneslo vydat zastupitelství města 

Duchcov na svém zasedání 24. února 2011 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. 

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Touto vyhláškou byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o 

místních poplatcích ze psů ze dne 18. 11. 2003. 

Výše poplatku na kalendářní rok je ve městě Duchcov splatný vždy do 15. března 

daného roku od dovršení 3 měsíců věku psa, či hned po jeho koupi. Liší se výší poplatku 

podle toho, kde majitel psa bydlí (obytný dům, rodinný dům), či zda-li není hendikepovaný 

či nepobírá jeden z důchodů (starobní, sirotčí, vdovský, vdovecký). Ve městě Duchcov je 

zvýhodněný majitel psa, který prokáže že jeho pes má speciální výcvik, lovecký výcvik, či 

zda-li má vykonanou jednu ze zkoušek z výkonu.  

Pro volný pohyb psů zastupitelstvo města Duchcov na svém zasedání dne 3. 11. 2011 

usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, která mění a doplňuje přílohu č.1 a 2 

obecně závazné vyhlášky města Duchcov č.2/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství. 

Ve městě Duchcov je k pohybu psů na veřejném prostranství určena celá řada ulic, já 

bych ve své diplomové práci chtěla zdůraznit parky k tomuto určených (Obrázek 10) 

 Park Boženy Němcové 

 Park Bedřicha Smetany 

 Park Rudé armády 

 Zámecká zahrada 
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Obrázek 11: Lokalita park Zámecká zahrada, park B. Němcové, park B. Smetany [5] 

 Park u Barbory 

 Park Walthera von der Vogelweide 

 

Obrázek 12: Park u Barbory a park Walthera von der Vogelweide [5] 

Lokalita 

Park Zámecká zahrada 

Lokalita 

Park B. Němcové 

Lokalita 

Park B. Smetany 

Park Walthera vod der 

Vogelweide 
Park u Barbory 

Lokalita 

Park Zámecká 

zahrada 
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Poslední dva parky (Park u Barbory, Park Walthera vod der Vogelweide) (Obrázek 

10) byly doplněny právě výše zmíněnou vyhláškou a zároveň touto vyhláškou v příloze č.2 

se upravilo vymezení prostoru pro volné pobíhání psů v Bažantnici (Obrázek 12) 

s ohledem na nový sportovní areál. 

 

Obrázek 13: Sportovní areál v Bažantnici [5] 

3.4 Teplice 

Město Teplice poplatek ze psů upravuje obecně závaznou vyhláškou č. 10/2010 o 

místních poplatcích schválenou dne 17. prosince 2010. Poplatek se platí za psa, který 

dovršil 3 měsíců nebo ihned po jeho zakoupení vždy do 15. března příslušného 

kalendářního roku. 

V Teplicích nejsou vyhláškou vymezené lokality určené k volnému pobíhání psů. 

Toto mi potvrdila i anketa, ve které jsem se ptala zda-li lidé či majitelé psů vědí o některé 

z lokalit. Většina z majitelů psů mi odpověděla, že o místech určených k volnému pobíhání 

psů nevědí a svého psa venčí buďto na sídlišti nebo v nejbližším parku a ve volném čase 

jezdí se psem mimo město. 

Sportovní areál 

v Bažantnici  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh řešení problému se psími exkrementy 

ve městě Most. Tento problém však není jen v našem městě, či v Ústeckém kraji, ale dle 

mého průzkumu je psí exkrement problémem všech měst v celé České republice a i přes to, 

že opatření proti neposlušným majitelům psů jsou si velmi podobná, situace se nemění.  

4.1 Metodika hodnocení 

Zvolila jsem kombinovanou anketu – dotazník, abych lépe pochopila náhled na daný 

problém ostatních obyvatel města Mostu, ale také Litvínova, Teplic a Duchcova. Volila 

jsem otázky, abych zjistila názor lidí jak těch, kteří jsou majiteli psů, ale také těch, kteří 

psa nevlastní, protože všichni jsme ovlivněni daným problémem. 

Původně jsem se chtěla zaměřit na cílovou skupinu majitelů psů, nakonec jsem se ale 

rozhodla, že cílovou skupinu neomezím i z důvodu, že problematika psích exkrementů se 

týká všech obyvatel města. 

Anketa je anonymní, z osobních údajů, které respondenti mají uvést v úvodu, je 

možné zjisti jejich pohlaví a věk (kategorie 20-30 let, 31-45 let, 46 a více let). Otázky jsem 

volila tak, aby se nepřekrývaly, ale vzájemně spolu souvisely. Snažila jsem se, aby otázky 

byly co nejpřesnější, srozumitelné a stručné. 

Pro vyplňování odpovědí jsem zvolila otázky otevřené (vypište konkrétní příklady) u 

podotázek, jsem se snažila o usnadnění s použitím uzavřených otázek (výběr z možností). 

Anketa - dotazník obsahuje 8 otázek:  

 Jste majitelem psa?    ANO – NE 

 Jak vnímáte poplatek ze psů? 

 Znáte výši poplatku za psa a jak je s ním nakládáno? 

 Jak pohlížíte na problém se psími exkrementy v našem městě? 

 Slyšel/a jste o papírových sadách či o biodegradovatelných (zcela 

rozložitelných) sáčcích na psí exkrementy? ANO – NE 

 Měl/a, by jste zájem o některý z výše uvedených typů sáčků 
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Na vlastní náklady   ANO – NE 

Z poplatku ze psa i v případě, že by došlo k jejich navýšení ANO - NE 

 Sbíráte po svém psu exkrementy? ANO – NE a pokud ANO, kam házíte 

exkrementy po svém psu 

Kde venčíte svého psa?  

Využíváte lokality určené pro volný pohyb psů?  

Víte, kde jsou a kolik jich je?  

V jednotlivých městech se počet dotazovaných lišil, stejně tak jako způsob jejich 

oslovení. Ve všech čtyřech městech (Most, Litvínov, Duchcov, Teplice), které jsem ve své 

diplomové práci porovnala, jsem nejprve oslovila organizace zabývající se kynologií. 

Každý z těchto kynologických klubů má zhruba 30 členů. 

Od těchto členů jsem následně dostala vyplněné dotazníky i z řad jejich blízkých 

nebo spousty e-mailových adres, na které jsem dotazníky rozesílala. Spousty lidí jsem 

oslovila i v lokalitách určených pro volný pohyb psů, ale také ve městě, na sídlišti. 

Oslovila jsem tedy v Mostě 1239 lidí, v Litvínově 458, v Duchcově 321 a v Teplicích 

346. Celkem jsem tedy oslovila 2464 lidí, ať už byli či nebyli majiteli psů. Vzhledem 

k tomu, že název mé diplomové práce je „Návrh řešení problému se psími exkrementy ve 

městě Most“ zaměřila jsem se při vyhodnocování spíše na odpovědi dotazovaných ve 

městě Mostě. Dle vyhodnocení ankety se ukázalo, že všichni oslovení mají zájem na 

zlepšení stavu problému se psími exkrementy. 

4.2 Hodnocené prostory pro venčení psů 

Ve městě Most velmi často dochází k problému, kde vyvenčit svého čtyřnohého 

mazlíčka tak, aby nedošlo k porušení příslušné vyhlášky a nebyla majiteli udělena pokuta. 

I přesto, že prostorů pro venčení ve městě Most je dostatek, dále upřesňuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/05 ve čl. 5 pohyb psů na veřejném prostranství, neodpovídají podmínkám 

kladeným z magistrátu města Most.  Hlavním problémem jsou vandalové, kteří ničí nejen 

koše na psí exkrementy, ale také zásobníky na sáčky určené ke sběru psích exkrementů. 

Proto bych se v následujícím textu ráda zaměřila na problematiku volby vhodného místa 

k venčení a k návrhu změn v lokalitách určených pro volný pohyb psů. 
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Mapky vytipovaných oblastí pro volný pohyb psů na veřejném prostranství 

dovolených magistrátem města Most jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/05 blíže 

pak vyspecifikovány ve čl. 5 pohyb psů na veřejném prostranství. Jednotlivé lokality pro 

volný pohyb psů vyznačené na mapkách jsou ve vlastnictví města Mostu. Tyto prostory 

jsou sice poměrně rozlehlé, ale dosti problémové. Nejvíce jsou tyto lokality ohrožovány 

vandaly, kteří opakovaně ničí záměry odboru životního prostředí ke zlepšení problematiky 

se psími exkrementy.  

4.2.1 Park Šibeník 

 Park Šibeník (Obrázek 13) se nachází v centru města Mostu, tuto lokalitu určenou 

k volnému pobíhání psů ohraničují ulice Moskevská, Josefa Suka a Jana Palacha. U této 

lokality je i menší parkoviště, které je neplacené. Rozloha této lokality je cca 26,11ha. 

Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází na rušném místě je navštěvována lidmi z jejího 

blízkého okolí. 

 

 

Obrázek 14: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů park Šibeník [5] 
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4.2.2 Park Lajsník 

Park Lajsník (Obrázek 14) určený pro volný pohyb psů se nachází v okrajové části 

města Mostu. Tuto lokalitu přímo ohraničuje ulice Pod Lajsníkem a rychlostní silnice. 

Dostupnost k této lokalitě je špatná. Dle ankety, kde jsem se dotazovaných ptala, jestli 

navštěvují lokality určené k volnému pobíhání psů a jestli je znají a kolik jich je, jsem 

zjistila, že tuto lokalitu navštěvuje opravdu jen málo majitelů psů a velmi málo lidí o této 

lokalitě ví. Pokud tuto lokalitu navštěvují, tak jen majitelé psů z velmi blízkého okolí a to 

jen v její okrajové části. Rozloha této lokality je cca 1,717ha. 

 

 

Obrázek 15: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů park Lajsník [5] 

4.2.3 Lesopark Hrabák 

Lesopark Hrabák (Obrázek 15) je rekultivovanou oblastí ve městě Most, která byla 

zpřístupněna lidem a která byla určena jako lokalita pro volný pohyb psů. Nachází se 

v okrajové části města Mostu. I přes to, že její rozloha činí cca 24,33ha je tato lokalita 

podle anketního šetření, jsem zjistila, že je využívána spíše cyklisty a turisty, než majiteli 

psů. 
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Obrázek 16: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů Lesopark Hrabák [5] 

4.2.4 Starý Most 

Starý Most (Obrázek 16) je druhou rekultivovanou lokalitou o rozloze cca 40,02ha 

včetně jezera. Podle dotazovaných je tato lokalita nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější i 

přes to, že je umístěna v okrajové části města. Právě toto umístění, mimo pozemní 

komunikace, je jeden z důvodů, proč je tato lokalita tak oblíbená. 

 

Obrázek 17: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů Starý Most [5] 
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4.2.5 Ulice Zahradní 

Tato lokalita, ulice Zahradní (Obrázek 17) je umístěna na ne příliš vhodném místě 

pro volný pohyb psů z toho důvodu, že v jejím okolí je spousta silnic. Dle mého zjištění 

ani v této lokalitě není umístěný ani jeden zásobník na sáčky na psí exkrementy natož 

odpadkové koše či dokonce, koš určený přímo na psí exkrementy. 

 

Obrázek 18: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů ulice Zahradní [5] 

 

4.3 Srovnání řešení v jiných obcích ústeckého kraje 

Ráda bych v této kapitole poukázala, že dle mého průzkumu je řešení i v jiných 

obcích Ústeckého kraje stejné a situace neměnná. Jediné co se liší je počet evidovaných 

psů a tudíž vybrané poplatky s ohledem na počet obyvatel v jednotlivých městech 

uvedených ve srovnání. 

Most 

Počet evidovaných psů za rok 2010 je cca 6 038, odhadem tedy bylo vybráno na 

poplatcích cca 1 800 000,- Kč. Neukázněným majitelům psů hrozí pokuta ve výši 
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1 000 Kč. Kolik bylo na těchto pokutách vybráno, mi ale na městské policii, nebyl schopen 

nikdo říct. Vzhledem k tomu, že je to klasifikováno jako přestupek a tedy jsou všechny 

přestupky počítané dohromady. Peníze vybrané městskou policií za nesebrání psího 

exkrementu jeho majitelem, jdou do rozpočtu města a nemohu je tedy ve své práci a svém 

návrhu řešení použít. Umístění košů určených na psí exkrementy sice proběhlo jak 

v oblastech určených pro volný pohyb psů tak i v oblastech pro jejich nejvyšší výskyt, což 

jsou parčíky mezi sídlišti, ale z důvodu vandalismu byly z lokalit určených pro volný 

pohyb psů opět demontovány a v oblastech mezi sídlišti byl jejich počet zredukován. [6] 

Litvínov 

Počet evidovaných psů za rok 2010 je cca 3 300, odhadem bylo na poplatcích 

vybráno cca 980 000,- Kč. Neukázněným majitelům psů hrozí pokuta ve výši 1 000,- Kč. 

Výše vybraných pokut, za tento přestupek nelze přesně říci z důvodu, že pokuty za 

přestupky jsou brané jako celek. Při ohlášení psa na magistrátu města jejich majitelé 

dostávají sáčky na psí exkrementy.  

Umístění košů určených na psí exkrementy proběhlo nejen v oblastech určených pro 

volný pohyb psů, ale jsou v lokalitě Zámeckého Parku (Obrázek 14) i v blízkosti centra. 

V Litvínově si na ničení a krádeže schránek či košů určených na psí exkrementy nestěžují. 

[7] 

 
Obrázek 19: Koš na psí exkrementy v Zámeckém Parku 

(foto: Horáčková, 2012) 
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Zámecký park je umístěn v okrajové části města a je dobře přístupný. Na obrázku lze 

vidět, že koš, který je používán na psí exkrementy ve městě Litvínov je zcela běžný koš na 

odpadky a je k němu přidělaná i schránka na papírové soupravy vhodné ke sběru psích 

exkrementů. [7] 

Duchcov 

Počet evidovaných psů za rok 2010 je cca 1 000 a odhadem je na poplatcích vybráno 

cca 220 000,- Kč. Neukázněným majitelům psů hrozí pokuta ve výši 1000,-Kč. Výše 

finanční hotovosti, která byla vybrána z pokut od neukázněných majitelů, mi nebyla 

sdělena z důvodu interních informací.  

Ve městě Duchcov proběhlo umístění košů na psí exkrementy jen v oblasti centra. 

Tam mají kamerové systémy, které jsou napojeny na městskou policii a tudíž jakékoliv 

vandalství je ihned řešeno. [8] 

Teplice 

Počet evidovaných psů za rok 2010 je cca 2200 a odhadem je na poplatcích vybráno 

cca 870 000 Kč. Majitelům psů, kteří po svém psu neuklízí jeho exkrement, hrozí pokuta 

ve výši 1 000 Kč. [9] 

U všech čtyř měst, které ve své diplomové práci porovnávám, se platí poplatky ze 

psů a jsou upraveny vyhláškou. Rozdělení do kategorií u Mostu, Litvínova, Duchcova a 

Teplic jsou stejné. Rozdělují se podle toho, kde majitel psa bydlí, tedy, kde má hlášené 

trvalé bydliště. Rozdělení je následující: 

 rodinné domy 

 ostatní domy a objekty 

 poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, pokud 

je jejich jediným zdrojem příjmů anebo sirotčí důchod 

U Duchcova jako jediného města, které jsem si vybrala k porovnání problému se 

psími exkrementy, je uvedena možnost umístění psa na zahradě což za jednoho psa činí 

300,- Kč a za druhého a každého dalšího psa 450,- Kč a také pokud má pes speciální 
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výcvik nebo lovecký anebo za psa s vykonanými zkouškami z výkonu což za jednoho psa 

činí 300,- Kč a za druhého a každého dalšího psa 450,- Kč. 

Co se týká poplatku ze psů u majitelů psů, kteří mají jako jediný příjem zdroje 

příjmů invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod anebo sirotčí důchod, je výše 

poplatku stejná ve všech srovnávaných městech, za jednoho psa 200,- Kč a za druhého a 

každého dalšího 450,- Kč. 

Teplice neuvádějí poplatek ze psa pro majitele, kteří mají trvalé bydliště v rodinném 

domě. Města Most a Duchcov mají tento poplatek stejný, za jednoho psa 200,- Kč a za 

druhého a každého dalšího 300,- Kč. V Litvínově mají poplatek za jednoho psa 700,- Kč a 

za druhého a každého dalšího 1050,- Kč.  

Psi, jejichž majitelé mají trvalý pobyt v ostatních domech ve městech Most a 

Litvínov zaplatí za jednoho psa 1000,- Kč a za druhého a každého dalšího 1500,- Kč. 

V Duchcově za jednoho psa 500,- Kč a za druhého a každého dalšího 750,- Kč a 

v Teplicích za jednoho psa 200,- a za druhého a každého dalšího 1300,- Kč.  

4.4 Možné prostředky pro zlepšení problému se psími exkrementy 

V České Republice je spousta společností, které se zabývají výrobou ekologických 

obalů. Tyto obaly se dají využít pro sběr nejen kuchyňského odpadu jako jsou slupky 

z brambor nebo posečená tráva či shrabané listí na zahradě, ale také na psí exkrementy, ty  

se ukládají do igelitových sáčků, které by byli součástí určených nádob, tento odpad bude 

následně odvážen na skládku. 

Nejvhodnějšími sáčky, podle mého názoru, by byly sáčky na psí exkrementy 

ENVIRA, které vyrábí společnost TART, s.r.o., se sídlem Vinohradská 91, Brno-

Černovice s celou řadou distribučních míst rozmístěných po celé České Republice. Tato 

společnost se již řadu let zabývá výrobou obalů na bioodpad. 

Kompostovatelné bioobaly Envira jsou přirozeným zdrojem potravy pro půdní 

bakterie. Přirozenou činností bakterií a působením tepla a vlhka se kompostovatelné 

bioobaly Envira postupně rozloží na biomasu, vodu a CO2 (Obrázek 19)  

 



Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  26 

Sáček vložený na   

kompost 

Částečný roklad po 14 

dnech 

Úplný rozklad po 6 

týdnech 

         

Obrázek 20: Postupný rozpad kompostovatelných biodegradovatelných sáčků ENVIRA [10] 

Naplněné sáčky stačí v kompostu zahrnout nebo proložit organickou hmotou 

(kompostem), aby docházelo k rychlejšímu rozpadu obalů. Řízené kompostování je 

ovlivněno a je zapotřebí ideální podmínky tepla a vlhkosti, přítomnost velkého množství 

původních bakterií, rozpad obalu probíhá v tomto připadá rychleji (2-6týdnů). Rozpad 

obalu ve volné přírodě závisí na okolním prostředí, závislost na počasí a intenzitě 

slunečního záření. K úplnému rozpadu obalu dochází pomaleji (cca v rozmezí 2-3měsíců). 

[10] 

Obaly jsou vyrobeny z obnovitelných surovin (kukuřice, sója). Po své životnosti 

mohou být obaly zařazeny do bioodpadu s možností úplného zkompostování 

v průmyslových kompostárnách a zahradních kompostérech jako bioodpad.  

Kompostovatelné obaly Envira jsou ideálním řešením pro skladování, přepravu a 

ukládání biologického odpadu. Na rozdíl od jiných napodobenin nejsou biodegradovatelné 

obaly Envira vyráběny z ropných produktů. Výroba těchto produktů ze znovu 

obnovitelných zdrojů je energeticky nenáročná, což pozitivně působí na životní prostředí. 

Ne každý "BIO obal" na trhu je kompostovatelný a šetrný k přírodě, pravé BIO 

kompostovatelné obaly Envira neobsahují ropné produkty a neškodí životnímu prostředí. 

Cena těchto sáčků je vyšší, ale s přihlédnutím ke stavu a situaci životního prostředí by na 

cenu neměl být brán velký zřetel (Obrázek 20). Sáčky se zcela rozloží a jsou přirozenou 

potravou pro půdní bakterie. 
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Obrázek 21: Rozdíl mezi ropnými materiály a BIO kompostovatelnými [10] 

Na obrázku je vidět rozdíl mezi běžným mikrotenovým sáčkem, do kterého se 

přidávají ropné materiály a kompostovatelnými biodegradovatelnými obaly, které velmi 

výrazně šetří životní prostředí. Na následujícím (Obrázku 21) je názorně vidět postup od 

výroby a zpracování přes sběr organického odpadu až po extrakci. 

 

Obrázek 22: Výroba, zpracování a rozpad kompostovatelných biodegradovatelných sáčků ENVIRA 

[10] 
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Obrázek 23: Kompostovatelné biodegradovatelné sáčky ENVIRA [10] 

Rozměry  a potisk sáčků  

 200 mm x 300 mm (sáček na psí exkrementy),  

 200 mm x 300 mm (sáček na drobný odpad)  

 300 mm x 400 mm (sáček na drobný odpad)  

 400 mm x 600 mm (sáček na větší množství odpadu nebo jako vložka do 

odpadkového koše) [10] 

Společnost nabízí i možnost potisku dle požadavků odběratele, ale také zakázkovou 

výrobu různých rozměrů dle přání zákazníka. Což by pro město Most mohlo být výhodou a 

zároveň opatřením proti vandalům a nenechavcům. Velmi vhodné by bylo na  

kompostovatelné biodegradovatelné sáčky ENVIRA na psí exkrementy uvést „Není 

vhodné pro skladování potravin“ i přesto, že opak je pravdou. [10] 

Dle mého zjištění je cena za kus kompostovatelných biodegradovatelných sáčků 

ENVIRA na psí exkrementy 0,90 Kč za kus bez DPH a prodávají se po baleních po 

25kusech, celková cena je tedy 27,- Kč za balení. [10] 

Žádné z měst však tyto sáčky nevyužívá vzhledem k výše zmiňované ceně, pro města 

jsou dostupnější mikrotenové nebo papírové soupravy. V našem městě jsem se ale 

nesetkala ani s mikrotenovými sáčky či papírovými soupravami (papírový sáček a lopatka) 

(Obrázek 23) sáčky vhodnými na psí exkrementy. Oproti mikrotenovým sáčkům je 

papírový sáček lehce odbouratelný ve volné přírodě. 
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Obrázek 24: Papírová sada na psí exkrementy [11] 

Papírovou soupravu na psí exkrementy na náš trh přináší společnost FEDOG. Sáčky 

pro zavěšení do stojanu jsou šité provázkem do svazků po 25-ti kusech, lopatka je 

umístěna uvnitř papírového sáčku, slouží ke snadnému nabrání psího exkrementu a dle 

vlastní zkušenosti,  můžu říct, že averze vůči tomuto kroku mizí. Sáček lze kompostovat i s 

jeho obsahem. Likvidace naplněných sáčků je možná spalováním, skládkováním ale i 

recyklace kompostováním. Komplet je vyroben z recyklovaného papíru a lepenky. [11] 

Společnost FEDOG je výhradním výrobcem papírových souprav pro celou 

evropskou unii, toto mají ošetřeno patentem již od roku 2004. V současné době je okolo 10 

výrobců, kteří vyrábějí závěsná zařízení pro zavěšování papírových souprav společnosti 

FEDOG (Obrázek 24). Cena je ve všech ohledech bezkonkurenční vzhledem ke zvyšující 

se výrobě. V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu od třech kartonů výše, potisk, obaly. 

Cena za papírovou sadu 1ks je 0,83 bez DPH včetně dopravy. Expedice papírových 

souprav v kartonech po 800 ks. Specifická užitnost a úprava výrobku znesnadňuje zneužití 

k jiným účelům. [11] 
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Obrázek 25: Závěsná zařízení pro zavěšování papírových souprav [11] 

Závěsná zařízení pro zavěšování papírových souprav lze umístit na již instalovaný 

městský mobiliář a dodatečná instalace k již umístěným odpadkovým košům tak vytvoří 

kompaktní celek. Instalací ke stávajícím odpadkovým košům se rázem vytvoří speciální 

koš určený na psí exkrementy (Obrázek 25). 

 

Obrázek 26: Koš na psí exkrementy se závěsným zařízením na papírovou soupravu [11] 
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Strážníci městské policie ve městě Most dohlížejí na to, jestli majitelé psů po svých 

mazlíčcích uklízejí, pokud ne přijde napomenutí anebo dokonce pokuta ve výši 1000,-, ale, 

což mne velmi překvapilo, napomenutí přijde i za to, že majitel psa psí exkrement sebere a 

sáček s obsahem vhodí do směsného komunálního odpadu i přesto, že město nezajistilo 

dostatečné množství košů na psí exkrementy. [3] 

Výrobců a dodavatelů sáčků na psí exkrementy a dalších pomůcek pro jejich sběr je 

celá řada, například společnost Komunální technika, s.r.o., která není jen výhradním 

zástupcem skupiny OTTO v oblasti prodeje plastových odpadových nádob a košů, ale také 

lze na jejich stránkách pořídit papírovou soupravu pro sběr psích exkrementů. U každého 

sáčku je stěrka z tvrdého kartonu na nabírání psího exkrementu. Sáčky jsou spojeny 

provázkem a prodávají se v balení po 800 ks, jejich oddělení je jednoduché. Výrobcem 

těchto sáčků je společnost FEDOG, o které jsem se již zmiňovala.  

Další z výrobců a dodavatelů, který nabízí schránky na papírové soupravy pro sběr 

psích exkrementů a košů na psí exkrementy je Společnost Komunální technika, s.r.o. 

(Obrázek 26 a Obrázek 27). 

 

Obrázek 27: Koš na psí exkrementy se schránkou [12] 
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Obrázek 28: Detail schránky na sáčky pro sběr psích exkrementů [12] 

Další společností, která nabízí sáčky na sběr psích exkrementů je například 

společnost Baron. Tyto sáčky jsou mikrotenové a společnost je nabízí v balení po 100 ks. 

Cena za balení je 24,- Kč. K těmto mikrotenovým sáčkům nabízejí i kapesní sběrač 

exkrementů za 84,- Kč. Lze zakoupit i jako celou sadu (kapesní sběrač exkrementů + sáčky 

100ks) za 99,- Kč (Obrázek 28). [13] 

 

Obrázek 29: Ruční sběrač exkrementů + sáčky 100ks [13] 



Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  33 

Jednou z mnoha společností nabízejících vhodné koše na psí exkrementy je 

společnost Urbania. Tento koš je plastový a tudíž nekorodující, vhodný na veřejná 

prostranství. Koš má vyjímatelnou a snadno uzamykatelnou nádobu, součástí tohoto koše 

je i držák na rolky sáčků (Obrázek 29). Ceny za koše určené pro psí exkrementy včetně 

boxů se pohybují kolem 3 000,- Kč. [14] 

       

 

Obrázek 30: Koš CLASSIC na psí exkrementy s detaily [14] 
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU S PSÍMI EXKREMENTY 

Dle zprávy, kterou jsem obdržela z magistrátu města Most z odboru životního 

prostředí a mimořádných událostí, je zřejmé, že každoročně je vyhlášené výběrové řízení 

ohledně „sběru“, odstranění psích exkrementů nejen z lokality pro volný pohyb psů, 

určených magistrátem města Most, ale také z ostatních lokalit celého města Most. 

Výběrem společnosti, která uklízí psí exkrement po neposlušných majitelích psů vše 

začíná, ale rozhodně nekončí a proto bych se v této kapitole chtěla zaměřit na návrh řešení 

s problematikou se psími exkrementy. Můj návrh řešení tohoto problému je založený na 

vyhodnocení anketních otázek, které jsem pokládala majitelům psů ale také těm, kteří psa 

nevlastní. Prvním z kroků by mělo být správné informování majitelů psů, k čemu slouží 

poplatek ze psů a jak je dále s tímto poplatkem nakládáno.  

Ročně se na poplatcích za psa, ve městě Most, vybere cca 1 600 000 Kč a 

evidovaných psů je cca 5 500. Tyto poplatky jsou využívány na zaplacení: 

 nákladů společnosti vybranou pro úklid psích exkrementů 

 příspěvek městskému útulku v Rudolicích 

 plošná vakcinace proti vzteklině pro přihlášené psy a tedy označené 

evidenční známkou  

V roce 2012 došlo ke změně u vakcinace proti vzteklině. Tato vakcína je od 

letošního roku aplikována s účinností na dva roky, což znamená, že město Most bude toto 

platit vždy jednou za dva roky. Za jednu vakcínu včetně její aplikace město Most zaplatí 

cca 50 Kč veterináři, který musí projít výběrovým řízením. Celkem tedy při počtu 

evidovaných psů 5 500, zaplatí město Most částku 275 000 Kč. 

Příspěvek městskému útulku v Rudolicích činí cca 250 000 Kč a náklady společnosti 

vybrané pro úklid psích exkrementů jsou cca 600 000 Kč. Po odečtení všech „nákladů“ 

zůstává v městském rozpočtu z výběru na poplatcích ze psů částka cca 475 000 Kč. Počet 

evidovaných psů a výše vybraných a vydaných částek je pouze orientační z důvodu 

interních záležitostí města Mostu. Ve výše uvedené částce vybrané na poplatcích ze psů by 

měly být zahrnuty i pokuty vybrané od neposlušných majitelů psů, ale bohužel na můj 
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dotaz kolik je vybraná suma mi na městské policii města Mostu nebyl nikdo schopen výši 

sdělit. 

Dalším krokem by mělo být navýšení poplatků ze psů. Pokud mají být každoročně 

vynaloženy náklady na úklid psích exkrementů, plošné očkování a příspěvek městskému 

útulku, je toto jedním z řešením jak neohrozit výši investic města Mostu a „uspokojit“ 

neposlušné majitele psů, kteří předpokládají, že uhrazením poplatku ze psa jim opadá 

povinnost po něm uklízet exkrementy. 

Podle anketního šetření, se zvýšením poplatku souhlasila většina dotazovaných právě 

v souvislosti s pořízením papírových souprav či kompostovatelných biodegradovatelných 

sáčků na psí exkrementy. Navýšení by proběhlo následovně: 

 rodinný dům 400 Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího 500 Kč 

 ostatní domy 1200 Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího 1700 

Kč  

 u majitelů psů, kteří mají jako jediný příjem zdroje příjmů invalidní, starobní, 

vdovský nebo vdovecký důchod anebo sirotčí důchod za jednoho psa 400 Kč 

a za druhého a každého dalšího 500 Kč 

V průměru by došlo k navýšení o 200 Kč u každé z vypsaných kategorií. Takto by se 

zvýšil příjem, a tudíž by si město Most mohlo dovolit pořídit i speciální stroje na úklid, 

sběr psích exkrementů (Obrázek 30), které nabízí například firma Marius-Pedersen a.s. 

Ráda bych se i z tohoto důvodu domluvila s Technickými službami města Most na bližší 

spolupráci a tak zrušila každoroční výběrová řízení, která jsou Magistrátem města Most 

každoročně navrhována. Vzhledem k tomu, že Technické služby se dle mého zjištění a dle 

svých nabídek starají o městskou zeleň, mohlo by dojít opět i ke vzájemné spolupráci 

s úklidem po neposlušných majitelích psů a sběru psích exkrementů. 
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Obrázek 31: Stroj určený ke sběru psích exkrementů 

(foto: Horáčková, 2012) 

 

Jedním z kroků by mělo být více informovat majitelům psů o možných postizích, 

pokud nebudou po svých čtyřnohých mazlíčcích uklízet jejich exkrementy. Navrhnout jim 

možná řešení, jako je používání papírových souprav pro sběr psích exkrementů (FEDOG), 

kompostovatelných biodegradovatelných sáčků (ENVIRA) na psí exkrementy, či pořídit si 

jiné produkty určené ke sběru psích exkrementů. Je opravdu velká škála produktů, které 

sběr psích exkrementů jejich majitelům usnadní.  

Dalším krokem by mělo být umístění kamerových systémů a košů se schránkami 

vhodnými pro umístění papírových souprav určených na sběr psích exkrementů. Dle mé 

vlastní zkušenosti vím, že umístění zásobníků se sáčky určených pro sběr psích 

exkrementů přiměje, donutí majitele psů ho utrhnout a sebrat po svém psím mazlíčkovi 

jeho exkrement. Kamerové systémy ve městě Most jsou, jen ne všechny jsou funkční, 

zapojené. V prvopočátku alespoň na sídlištích a v okrajových částech vyhláškou 

povolených lokalit pro volný pohyb psů, uvedených v obecně závazné vyhlášce č. 2/05 ve 

čl. 5 pohyb psů na veřejném prostranství, tento by byl napojen na kamerový systém 

městské policie a tak by strážníci městské policie města Mostu mohli zamezit nejen 

potencionálním vandalům ničení těchto košů a dalšího majetku města Most, ale také 

neposlušným majitelům snadněji dokázat jejich přestupek.  

Instalace nových schránek k umístění papírových souprav určených pro sběr psích 

exkrementů může být provedena na stávající koše. Vychází na 400 Kč bez DPH a bez 
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dopravy za jeden kus. Při nákupu 100 ks těchto schránek, by město Most z poplatků ze psa 

uhradilo 48 000 Kč včetně DPH, bez dopravy. Společnost FEDOG, která je výhradním 

výrobcem papírových souprav, dodává jednu papírovou soupravu za 0,83 bez DPH, 

odesílány jsou včetně dopravy po 800 ks za částku 797 Kč včetně DPH, tzn. 32 balíčků po 

25 kusech.  

Z částky, která zůstane po odečtení 48 000 Kč za pořízení schránek k umístění 

papírových souprav určených pro sběr psích exkrementů, může pořídit 428 715 kusů 

papírových souprav. Vzhledem k tomu, že chvíli, možná i pár let potrvá, než si lidé 

zvyknou, naučí se uklízet po svém čtyřnohém mazlíčkovi jeho exkrement je počet kusů, 

který lze zakoupit odpovídající.  

Jde jen o to, aby majitelé psů měli zájem o zlepšení současného stavu daného 

problému a nepředpokládali, že po úhradě poplatků ze psů jejich povinnost, sebrat po svém 

čtyřnohém mazlíčkovi exkrement, opadá.  
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6 ZÁVĚR 

Dle vyhodnocení anketních otázek je zřejmé, že chyba a tedy problém psích 

exkrementů ve městě Most není jen na straně majitelů psů, ale také na straně města 

(magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí), které původně nechalo nainstalovat 

schránky na papírové soupravy pro sběr psích exkrementů a následně je nechalo opět 

demontovat s odůvodněním, že jsou ničeny a kradeny. 

 Na závěr bych chtěla zdůraznit, že na zlepšení stavu v problematice psích 

exkrementů ve městě Most, ale také v jiných městech, by měli mít zájem nejen obyvatelé 

měst, majitelé psů, kteří zde žijí, ale také město, které by mělo toto podpořit. 

Je opravdu nezbytné, aby spolupráce se společností FEDOG (výhradní výrobce pro 

celou Evropskou unii) byla obnovena a schránky na papírové soupravy a papírové 

soupravy byli opět umístěny nejen v lokalitách určených k volnému pobíhání psů, ale také 

v oblestech s největším výskytem psů (prostory mezi sídlišti, parky).  

Věřím tomu, že postupem času se dá naučit uklízet po svém čtyřnohém mazlíčkovi, 

stejně tak jako se dá naučit řídit auto, vařit a tak dále. Je to jen o tom uvědomit si, že sebrat 

po svém psu exkrement je stejně běžné, jako přebalit dítě.  



Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  39 

Literatura 

1. Císařovský, 2008  

2. FRYČOVÁ, Vlasta, 2011 Závěrečná zpráva magistrátu města Most z roku 2011 

3. MARINIČOVÁ, 2011, Závěrečná zpráva magistrátu města Most z roku 2011 

4. Firma F. Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o. 

5. www.mapy.cz. Mapy.cz. www.mapy.cz. [Online] http://www.mapy.cz/. 

6. www.mesto-most.cz, Závěrečná zpráva magistrátu města Most z roku 2011 

7. www.mulitvinov.cz, Závěrečná zpráva magistrátu města Litvínov z roku 2011 

8. www.duchcov.cz, Závěrečná zpráva magistrátu města Duchcov z roku 2011 

9. www.teplice.cz, Závěrečná zpráva magistrátu města Teplice z roku 2011 

10. www.envira.cz Společnost TART, s.r.o. [Online] 

      http://www.tart.cz/kompostovatelne-obaly-envira/ 

11. SOLNÁŘ, Ivo, 2012, Společnost FEDOG, http://www.fedog.cz/ 

12. www.ktech.cz, Komunální technika, s.r.o. 

13. www.baron.cz 

14. www.urbania.cz 

15. Vyhláška č. 381/2001, Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

16. Zákon č. 87/1987 Sb., O veterinární péči, v platném znění. 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.mulitvinov.cz/
http://www.teplice.cz/
http://www.envira.cz/
http://www.tart.cz/kompostovatelne-obaly-envira/
http://www.fedog.cz/
http://www.ktech.cz/
http://www.baron.cz/
http://www.urbania.cz/


Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  40 

 

 

 

Obrázky 

Obrázek 1: Ekodendra-Chudeřice ................................................................................ 4 

Obrázek 2: Graficky znázorněné množství odvezeného bioodpadu ............................ 5 

Obrázek 3: Sběrný kontejner firmy Fiala&Fiala, resp. FIALA SERVIS, s.r.o. ........... 6 

Obrázek 4: Pozůstatek zásobníku na sáčky pro sběr psích exkrementů ....................... 7 

Obrázek 5: Vyznačení lokalit určených k volnému pobíhání psů ................................ 9 

Obrázek 6: Vyznačení lokality určené k volnému pobíhání psů Starý Most ............... 9 

Obrázek 7: Vyznačení lokality určené k volnému pobíhání psů ulice Zahradní ........ 10 

Obrázek 8: Vyznačení lokality určené k pohybu psů ulice Vodní, ulice Šeldova a 

ulice u Koldumu ................................................................................................................... 12 

Obrázek 9: Vyznačení lokalit určených k pohybu psů okality ulice Gluckova a ulice 

Nad Potokem, ulice Větrná, ulice PKH .......................... Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 10: Lokalita park Zámecká zahrada, park B. Němcové, park B. Smetany .. 15 

Obrázek 11: Park u Barbory a park Walthera von der Vogelweide ........................... 15 

Obrázek 12: Sportovní areál v Bažantnici .................................................................. 16 

Obrázek 13: Vyzmačení lokality pro volný pohyb psů park Šibeník ......................... 19 

Obrázek 14: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů park Lajsník .......................... 20 

Obrázek 15: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů Lesopark Hrabák .................. 21 

Obrázek 16: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů Starý Most ............................ 21 

Obrázek 17: Vyznačení lokality pro volný pohyb psů ulice Zahradní ....................... 22 

Obrázek 18: Koš na psí exkrementy v Zámeckém Parku .......................................... 23 

Obrázek 19: Postupný rozpad kompostovatelných biodegradovatelných sáčků 

ENVIRA .............................................................................................................................. 26 



Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  41 

Obrázek 20: Rozdíl mezi ropnými materiály a BIO kompostovatelnými .................. 27 

Obrázek 21:Výroba, zpracování a rozpad kompostovatelných biodegradovatelných 

sáčků ENVIRA .................................................................................................................... 27 

Obrázek 22: Kompostovatelné biodegradovatelné sáčky ENVIRA .......................... 28 

Obrázek 23: Papírová sada na psí exkrementy ........................................................... 29 

Obrázek 24: Závěsná zařízení pro zavěšování papírových souprav ........................... 30 

Obrázek 25: Koš na psí exkrementy se závěsným zařízením na papírovou soupravu

 ............................................................................................................................................. 30 

Obrázek 26: Koš na psí exkrementy se schránkou ..................................................... 31 

Obrázek 27: Detail schránky na sáčky pro sběr psích exkrementů ............................ 32 

Obrázek 28: Ruční sběrač exkrementů + sáčky 100ks ............................................... 32 

Obrázek 29: Koš CLASSIC na psí exkrementy s detaily ........................................... 33 

Obrázek 30: Stroj určený ke sběru psích exkrementů ................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriela Horáčková: Návrh řešení problému se psími exkrementy ve městě Most 

2012  42 

 

 

Tabulky 

Tabulka 2: Množství odvezeného bioodpadu do společnosti EKODENDRA 

v Chudeřicích……………………………………………………………………………….5 

 


