
VAKCINACE PSŮ

Nadále zůstává v     platnosti zákonná povinnost chovatele udržovat psa v     trvalé imunitě   
proti vzteklině.

VZTEKLINA (R) je virové onemocnění ,postihuje všechny teplokrevné živočichy a je 
přenosná i na člověka. Přenáší se pokousáním a po propuknutí příznaků končí vždy 
smrtelně. U psa se podle průběhu onemocnění rozděluje na tichou a zuřivou formu, která 
má tři stádia – prodromální (bezpříznakové), excitační a paralytické.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární
zákon) § 4

(1) Chovatel je povinen
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, 
fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a 
požádat o odbornou veterinární pomoc,
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem

nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat7c),
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené 
vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon, například 
fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém chovu,
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle 
jeho pokynů,
f) zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni 
proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat
doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu 
lékaři,
g) zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění 
vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu
způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou,

(3) Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost
písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit krajské 
veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní 
veterinární správy (dále jen "krajská veterinární správa") nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet 
chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení 
chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.
(4) Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále povinen oznámit krajské veterinární správě písemně nebo 
prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů 



samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala.
(5) Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví 
starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich.
(6) Oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na 
a) útulek pro zvířata,
b) hotel nebo penzion pro zvířata,

c) osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje zvláštní právní předpis9),

d) ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou policii nebo obecní policii68), nebo

e) chovatele vodicích nebo asistenčních psů podle zvláštních právních předpisů69).
(7) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na 
označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních 

podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen 
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen 
zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. 
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu 
o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, 
který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Další psí infekční nemoci, proti kterým  by měl být pes očkován jsou:

Psinka (D) je velmi nebezpečným virovým onemocněním, které se vyskytuje ve třech 
základních formách: slizniční, střevní a nervové. Forma plicní se projevuje výtoky z nosu, 
kašláním až zápalem plic - pneumonií. Střevní forma způsobuje průjmy a zvracení, nervová 
navozuje křeče až ochrnutí. Může mít však i kožní projevy - ztluštění a ztvrdnutí polštářků na 
tlapkách. Většinou se nejdříve projevuje vysokými teplotami, které po 2-3 dnech ustoupí. Pes 
bývá malátný a zpravidla nepřijímá potravu. Téměř vždy je onemocnění provázeno zánětem 
horních cest dýchacích, kašlem a zánětem spojivek s hnisavým výtokem z očí. Pes může 
zvracet, mít průjem, někdy až krvavý. Přenáší se kontaktem s nakaženými psy nebo jejich 
sekrety. Zvláště vnímavá jsou štěňata, ale onemocnět mohou i starší zvířata.                              

Parvoviróza (P) je virové onemocnění ohrožující především štěňata ve věku od 2 do 6 měsíců.
Hlavními projevy tohoto náhle se objevujícího onemocnění jsou těžké zvracení a krvavý 
průjem vedoucí bez rychlé léčby k dehydrataci a smrti zvířete.

 Infekční hepatitida(H) Postihuje zejména játra a projevuje se žloutenkou, výraznou 
bolestivostí břicha, průjmem a zvracením. Postiženy mohou být i oči, kdy dochází k zákalu 
rohovky, mohou se objevit krváceniny na sliznicích.   

  Parainfluenza (Pi) infekce s méně závažným průběhem, která je však velmi nakažlivá a 
snadno se přenáší z jednoho psa na druhého přímým kontaktem, ale i prostřednictvím 
vzduch. Spolu s druhotnou bakteriální infekcí způsobuje onemocnění nazývané psincový 
kašel, který se zpočátku projevuje suchým kašlem, dávením a horečkou, později může 
postihnout i plíce a způsobit jejich zánět.                                                                                              



Leptospiróza (L) je bakteriální onemocnění. Rezervoárem onemocnění jsou divoce žijící 
zvířata (hlavně potkani). Pes se nakazí přímo od nemocných zvířat nebo pitím 
kontaminované vody. Mezi hlavní příznaky patří vysoké horečky, žloutenka, krváceniny na 
sliznicích a krev v trusu. Některé typy leptospir jsou přenosné na člověka a jsou vysoce 
nakažlivé

VAKCINACE KOČEK

U koček není očkování proti vzteklině povinné ze zákona, ale zejména u koček, které se 
pohybují venku je vhodné ho provést. Povinná vakcinace pro kočky zůstává , pokud 
s kočkou cestujete do zahraničí, nebo se účastníte výstav.

Doporučená je pro kočky vakcinace proti tzv. kočičím nemocem:

Panleukopenie (P) Onemocnění podobné parvoviróze u psů. Projevuje se zvracením a 
úpornými průjmy, často s příměsí krve.

Kaliciviróza (C)Podílí se na kočičí rýmě a má podobný průběh jako rhinotracheitida.

Infekční rhinotracheitida (H)Toto onemocnění se podílí na tzv. komplexu kočičí rýmy, což je 
velmi časté onemocnění v populaci koček. Kočka kašle má výtok z nosu a očí a zvýšenou 
teplotu. U březích koček dochází k potratům, nebo k úhynu koťat krátce po porodu.

Vakcinační schéma závisí na věku psa a kočky, na  jejich vakcinační minulosti  a na druhu 
vakcíny (výrobce určuje doby revakcinací).     

Pokud pejsek nebo kočička ještě nebyli očkováni  proti psím nebo kočičím nemocem, 
případně mají předchozí očkování propadlé o více než 4-6týdnů, měli by být znovu 
přeočkováni zhruba za měsíc a dále se potom očkují v ročních intervalech.      Proti vzteklině 
stačí vždy jen jedna dávka a imunita drží minimálně na 1 rok.

Abychom zajistili kvalitní imunitu a omezili nežádoucí účinky na minimum, je 
třeba vakcinovat jen klinicky zdravá zvířata v odpovídajícím výživném stavu, 
která  byla  řádně odčervena. 

Týden po vakcinaci by  měla mít zvířátka klidový režim.



Letos máte možnost nechat své pejsky a kočičky přeočkovat v pohodlí
vašeho domova v těchto termínech:

  Sobota 12.6.2021 8:00 – 12:00  Železná

 14:00 – 18:00 Mnichov

Středa 16.6.20        14:00 – 18:00 Vrbno

Sobota 19.6.2021    8:00 – 12:00 Vrbno

            14:00 – 18:00 Železná , Mnichov

Rezervace termínu: 774 847 988 

Cena vakcinace:

  Vzteklina Biocan R 300,-

  Psí nemoci + vzteklina   Biocan DHPPiL+R  500,-

              Kočičí nemoci + vzteklina Biofel PCH +R               450,-

Zdravotní a očkovací průkaz psa (kočky) 30,-

Očkovací průkaz malý (kartička) 10,-

Čipování  (mikročip, podkožní aplikace, registrace čipu)                   500,-                                        

V ceně vakcinace je zahrnuta návštěva u majitele, kontrola identifikace psa (čip, tetování), 
základní klinické vyšetření zvířete, vakcína, sterilní injekční jehla a stříkačka , podkožní 
aplikace a známka na obojek . Vakcinace bude potvrzena do očkovacího průkazu nebo 
petpasu zvířete a majiteli bude vydán doklad o zaplacení.

MVDr. Petra Mařáková

Zlatohorská 635, Vrbno pod Pradědem

                                                                                         774 847 988
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