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Průvodní slovo 
Kdo jsme 
Psal se rok 2011, když jsme se jako skupina mladých lidí, rozhodli naplnit svoji potřebu reálně a hmatatelně 

pomáhat a založili jsme organizaci pro cílenou pomoc týraným a opuštěným psům, ke které se přidružily ještě 

vedlejší projekty, které ale vždy souvisely s pomocí psům v nouzi.  

Do 30. 12. 2013 byl Dogpoint právní formou občanské sdružení. Od 31. 12. 2013 se sdružení přizpůsobilo 

změnám v novém Občanském zákoníku ČR, vstupujícím v platnost 1. 1. 2014, a transformovalo se na obecně 

prospěšnou společnost (nově tedy Dogpoint o. p. s.). V září 2015 jsme spustili provoz kamenného, oficiálně 

registrovaného útulku na adrese Lhotky bez. č. p., Malotice, uprostřed krásného lesa mezi obcemi Krymlov a 

Lhotky.  

Obecně prospěšná společnost má k 31. 12. 2020 sedm členů. Čtyři z nich jsou v organizaci od samého začátku 

(Bc. Michaela Zemánková, Jan Jurák, Jan Trousil, Martin Hauge), tři se k týmu připojili při transformaci na obecně 

prospěšnou společnost, konkrétně to byly Ing. Kristýna Oliberiusová, MVDr. Vladimíra Hrňová a Kristina Foglová, 

DiS.  

Naprosto zásadní součástí Dogpointu jsou ošetřovatelé, kteří přímo v útulku pečují o svěřená zvířata, a to tak, 

že je někdo z ošetřovatelů přítomen v kteroukoli denní i noční dobu. 

Jsou to vedoucí útulku Jan Jurák, Kateřina Dlouhá a Tomáš Dobiáš. Během jara 2020 se k našemu týmu přidala 

Kateřina Štěpařová a od podzimu další dvě ošetřovatelky Kateřina Füllsacková a Karolína Kopcová.  

A samozřejmě k organizaci neoddělitelně patří dobrovolníci, kteří pomáhají ať už specializovaně (výroba hraček 

k prodeji, inzerování psů k adopci, výpomoc na akcích...), nebo všeobecně (poskytování dočasné péče, manuální 

výpomoc).  

  



 

Naše činnost 
 

Pomoc psům v nouzi 
V útulku, v malebném prostředí lesa mezi Lhotkami a Krymlovem, se staráme o zvířata, která k nám přicházejí 

ze všech koutů republiky. Zaměřujeme se výhradně na psy pocházející z České republiky – ať už jsou to zvířata, 

která odložil jejich majitel, zvířata úředně odebraná pro týrání, nebo zvířata, která se jen zatoulala. 

Provozujeme i odchytovou službu a nabízíme okolním obcím možnost využít služby umístění psů k nám do 

útulku, než se najde jejich původní (případně nový) majitel. 

Zapojení veřejnosti 
Rok 2020 nám z důvodu pandemie Covid-19 velmi omezil možnost fyzicky zapojit veřejnost do útulkové 

problematiky a pomoci psům. V tomto roce došlo kvůli vládním nařízením k uzavření útulku pro veřejnost v 

souhrnu na několik měsíců. O to více jsme se začali věnovat sociálním sítím, kam jsme denně přidávali videa z 

,,backstage“ fungování útulku. 

Práce se psy 
Většinou se do útulku dostanou zvířata, která jsou nějakým způsobem psychicky nevyrovnaná. V mnoha 

případech je to následek jejich předchozího života. Naším cílem je poskytnout takovým psům dostatek podnětů 

k získávání důvěry k lidem a sebejistoty v pro ně nových situacích. Většina těchto psů nezná spoustu věcí 

z „běžného provozu", a tudíž je potřeba je na vše pomalu zvykat. Psi se učí spolupráci a soužití s lidmi, učí se, že 

existují hračky, učí se také zvládat domácí hygienu a mnohé další drobnosti, které pro nesocializovaného psa 

mohou být stresující.  

Každý z našich ošetřovatelů se na tom snaží s každým zvířetem pracovat, jak jen možnosti dovolí. Naši 

ošetřovatelé mají rozdílné povahy a díky tomu dokážeme lépe spárovat různé psy s ošetřovateli, kteří jim 

vyhovují. Na některé ošetřovatele lépe reagují psi bojácní, na jiné pak zase psi s výraznějším problémovým 

chováním.  

Využívání dočasných péčí 
Několik let jsme velmi výrazně využívali sítě dočasných domácích péčí, kvůli absenci fyzického místa pro péči o 

psy. V roce 2015, kdy jsme zahájili provoz oficiálního registrovaného útulku, jsme využívání domácích péčí 

výrazně omezili. Do domácí péče nyní odcházejí pouze psi, pro které není možné v útulku zajistit adekvátní péči. 

Jedná se především o malinká štěňata, psy se zvýšenou potřebou ošetřování, příliš staré pejsky, atp. 

Spolupráce s jinými útulky/organizacemi 
V současné době spolupracujeme s pár útulky či spolky na pomoc zvířatům v ČR. Tato spolupráce je založena 

především na společném řešení některých případů týrání zvířat, společné konzultaci v oblasti pomoci psům či 

provozu útulků a možného vylepšování a zefektivňování fungování. 



 

Novinky v roce 2020 
 

 Rozšířili jsme kapacitu útulku o 5 nových míst, tedy o 5 nových venkovních kotců se zateplenými 

boudami. 

 Vylepšili jsme vybavení ošetřovny o několik velmi užitečných pomocníků (otoskop, oftalmoskop, UTZ, 

stetoskop a další drobné veterinární vybavení). 

 Náš tým se rozšířil o 3 nové ošetřovatele.  

 Spustili jsme online rezervační systém pro zájemce o venčení pejsků v útulku.  

 Zaměřili jsme se na „zahradnické práce“, abychom ještě více zpříjemnili prostředí útulku. 

 Opravili a vylepšili jsme příjezdovou cestu, parkoviště před útulkem a stání pro popelnice. 

 Rozšířili jsme svou prezentaci i na sociální síť TikTok. 

 

 

 

 

  



 
 

Akce pro veřejnost, propagační akce, mediální akce 
 

Dřív než stihl rok 2020 pořádně začít, vřítila se na nás vlna epidemie COVID-19. Vzhledem k situaci a 
vládním nařízením bylo mnoho akcí zrušeno. Tento rok jsme tedy veškeré dění přesunuli na útulek. 
 
 
  

ČERVENEC 

 We love Dogpoint – charitativní akce pořádaná přímo v útulku naším partnerem 

ZÁŘÍ 

 5. výročí otevření útulku  

PROSINEC 

 Vánoce v útulku. Vánoční akce pro psy z útulku přímo u nás. 

  



 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
 

Psi odebraní chovatelce z Nového Bydžova 

Tyto psy odebrala 17. 12. 2020 Krajská veterinární správa ve spolupráci s policií a městem Nový Bydžov jejich 

chovatelce z důvodu podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s chovem v nevhodných podmínkách. 

Jednalo se o 11 psů plemene jorkšírský teriér a biewer teriér. 

 

Zeus  

Zeus se k nám dostal poté, co majitelům utekl a na svém ,,výletě“ pokousal jiného psa. Potud nic neobvyklého. 

Po příjmu jsme Zeuse museli kvůli drobným zraněním a zarudlým místům ošetřit a velmi nás překvapilo, že 

kdykoli se k němu přiblížíme, začneme všichni kašlat a dusit se. Nebylo to naší alergií, ale tím že Zeus byl celý 

postříkaný pepřovým sprejem, což způsobovalo problémy jemu i jeho okolí.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Alwin McCaley 

Alwin pro nás byl dvojí zajímavostí. V první řadě to byl první polsky chrt (velmi málo početné plemeno), který 

se dostal k nám do útulku. V druhé řadě to byl pes, který byl velmi netypickým zástupcem psů, kteří trpí 

onemocněním zvané Cushingův syndrom. Ten jsme odhalili až v útulku pouze na základě našeho pocitu, že je 

léčen na jiné onemocnění, než by ve skutečnosti potřeboval. 

 

Arwin 

Náš první pirát. Milý pes, ale bylo potřeba brát v potaz, že vidí pouze na jedno oko a není tak dobré ho překvapit 

ze strany, kde nevidí. Do této doby u nás jiný jednooký pes nebyl. 

 

 

  



 
 

Dogpoint v bodech 
Tohle jsou zajímavé informace, které u nás na webu nejspíše nenajdete. 

 Kapacita útulku je 25 míst. 

 Průměrný počet dní, než dojde k adopci psa: 2,5. 

 Jak často dojde k novému příjmu: jeden pes za 2 až 2,5 dne. 

 Tři členové mají absolvovaný Kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně 

péče o ně v útulcích. 

 Počet lidí sledujících naši aktivitu na sociální síti Facebook přesáhl 65 000. 

 Instagram útulku sleduje více jak 15 000 lidí. 

 V průměru je na službu u psů 1,5 ošetřovatele v jeden den. 

 Za rok 2020 jsme odbavili 7 541 e-mailů, nepočítaně telefonátů a dotazů na všech našich sociálních sítích. 

 Zkrmili jsme 7 450 kg masa, 2 250 kg zeleniny a 115 kg příloh. 

 Absolvovali jsme 105x cestu na veterinu. 

 Ošetřovatelé při venčení nachodili přes 14 600 km a strávili tím více jak 3 000 hodin. 

 V tomto roce přijelo 345 venčitelů z řad veřejnosti a z toho 240 z nich u nás bylo poprvé. 

 

 

  



 

 

Získávání zdrojů 
Prvopočátky našeho fungování byly dotovány výhradně z příspěvků členů organizace, ať už se jednalo o nákup 

materiálu na výstavbu útulku, veterinární ošetření či další náklady spojené s péčí o opuštěné psy. Postupně 

přibývaly dary od veřejnosti, které do roku 2012 tvořily největší zdroj pro financování chodu organizace. 

Během následujících let jsme se více zaměřili na fundraisingové aktivity a začali věnovat větší pozornost dárcům. 

Od konce roku 2018 jsme se rozhodli zkusit novou formu oslovování dárců, a to formou house mailingů.  

Stále se rozvíjíme a zlepšujeme, což s sebou přináší i větší náklady na provoz celého útulku.  

Na finančním hrazení nákladů se snažíme stále podílet ziskem z vlastní činnosti – především prodejem věcí v 

našem charitativním stánku či e-shopu, poskytování služeb odchytu a umístění psů, či hotelovým ubytováním 

pro psy. 

Materiální zabezpečení psů v naší péči je však stále primárně zásluhou individuálních dárců.  

 

Činnost naší organizace není nijak dotována státem. 

 

Ukázka z naší fundraisingové činnosti: 

 

Život očima psů: charitativní kalendář 2020 
 
 

 
  

https://www.dog-point.cz/novinky/zivot-ocima-psu-charitativni-kalendar-2020


 

Spolupracujeme 
 

PETMEDIC 

Zdravotnická záchranná služba veterinární – společná pomoc zraněným psům v nouzi 

 
 

 

 

WELOVEDOGS.CZ 

Vysoce kvalitní doplňky pro kočky a psy - HUNTER 

 

 

REGIAVET.CZ 

Veterinární partner útulku 

 
 

 

VETERINÁRNÍ KLINIKA TUCHORAZ 

Veterinář dojíždějící přímo do útulku  



 

Dogpoint v médiích
 

 

 

Blesk.cz – 5 let a 22 dní 

 
 

 

 

 

Kolinsky.denik.cz – Psí útulek oslavil Vánoce 

 
 

  

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/631281/zemrel-tyrany-pejsek-alan-nasli-ho-vyhubleho-na-kost-nemohl-ani-stat-a-pak-5-let-a-22-dnu-lasky.html
https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-psi-utulek-oslavil-vanoce-20201220.html


 
 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

V roce 2020 jsme díky pevnému zázemí a rozšíření našeho týmu ošetřovatelů mohli pomoci zase o něco více 

psům než v předešlých letech. Doba Covidu-19 ale výrazně zasáhla do počtu psů, kteří se do útulku dostali. Lidé 

během lockdownů méně ztráceli psy, méně je odkládali a více adoptovali. Čísla jsou sice nižší, ale celkově byl 

tento rok pro psy v útulcích velmi příznivý. 

Celková statistika: 

Celkem přijato 104 

Z předchozího období převedeno 20 

Přijato psů (individualit) 100 

Celkem příjmů 104 

Celkem psů v útulku v daném roce 124 

Celkem počet vydání 92 

Vráceno z adopce psů (individualit) 4 

Počet vrácení z adopce 4 

Exitus 2 

Únik 0 

Převedeno do dalšího období 29 
 

Měsíční statistika umístěných psů: 

Měsíc Počet psů 

Leden 5 

Únor 6 

Březen 10 

Duben 7 

Květen 10 

Červen 2 

Červenec 7 

Srpen 11 

Září 4 

Říjen 16 

Listopad 8 

Prosinec 10 

CELKEM 96 

 

 

 



 

Hospodaření 

Finanční bilance 

Příjem/výnosy 

Příjmy na účtu 

Zde jsou zahrnuty jak finanční dary od veřejnosti, tak výdělek z charitativního e-shopu.  

 

Příjmy ostatní 

Mezi ostatní příjmy patří příjmy za služby – sem spadají služby organizace, adopční poplatky a případné další 

příjmy. 

 

 

 

  



 
Výdaje/náklady 

Výdaje jsou účetně rozděleny do několika skupin podle jejich typu. 

V následující tabulce je přehledně zpracováno využití peněz dle typů výdajů v jednotlivých měsících (vše v Kč).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materiální stav 
Materiální stav organizace byl navyšován dvěma způsoby. Významná část materiálu byla zakoupena nebo 

vyrobena na zakázku jako nezbytné vybavení za finance organizace. Zbylá část byla věnována veřejností (přímo, 

nebo prostřednictvím externí materiální sbírky). 

Ke dni 31. 12. 2020 má útulek k dispozici například: 

 3 pultové mrazáky, které uskladňují 450 kg masa a 200 kg zeleniny, 

 20 ks kotců + 20 ks zateplených bud, 

 kompletní odchytové vybavení (tyč, síť, rukavice, sklopec na psy, foukačka), 

 čtečka čipů, 

 bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci povrchů (1 ks), 

 hospitalizační boxy, 

 vlastní sono, 

 odchytové vozidlo, kamerový systém, 

 tablet pro správu venčitelů a usnadnění práce. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Plány do roku 2021 
 

Některé naše plány pro letošní rok nebyly uskutečněny. Ve většině případů to souviselo s pandemií Covid-19. 

Pevně věříme, že v dalších letech vše doženeme. S plány pro příští rok se ale raději ještě budeme držet při zemi a 

budeme sledovat, jak se celá situace vyvíjí, a doufat v její brzké zlepšení.  

 

 Nadále se budeme snažit rozšířit tým útulku o dalšího ošetřovatele tak, aby v jeden den byli přítomni 

vždy 2 ošetřovatelé. 

 Opravíme podlahy a zavírání boxů v karanténě a izolaci. 

 Zmodernizujeme a zefektivníme správu údajů o psech a jejich osvojitelích. 

 Uděláme facelift webových stránek. 

 

 

  



 

Závěr 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám v roce 2020 zachovali přízeň a pomohli jak finančně, tak materiálně. 

A to i přes to, že rok 2020 byl pro všechny v mnoha ohledech náročný. 

Nemůžeme pomoci každému zvířeti v nouzi, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom alespoň částečně 

ulevili alarmující situaci s nechtěnými psy v naší zemi, a stali se alespoň pro někoho příkladem, jak lze opuštěným 

a týraným psům účinně pomáhat. Razíme motto, že raději se kvalitně postarat o méně našich svěřenců, než to 

lámat přes koleno a jet na kvantitu nad rámec možností ubytovací kapacity a fyzických sil. 

I my jsme jen lidé a nejsme neomylní, snažíme se však ze všech chyb maximálně poučit, a neustále tak 

zdokonalovat nejen přístup k psům, ale i k veřejnosti. Snažíme se udržet krok s moderními technologiemi a 

novými poznatky z oboru péče o psy a práce s nimi a také s neustále se měnícími zákony. Doufáme, že následující 

rok budeme moci opět nabídnout opuštěným psům ještě více než doteď a neustále budeme zlepšovat naše 

fungování. 

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na vás v dalších letech našeho působení v krásném prostředí samoty 

Lhoteckého lesa. 

 

 

 

 

 

Bc. Michaela Zemánková 

ředitelka Dogpoint o.p.s. 

 


