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INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

V případě zájmu nebo dotazu, nás kontaktujte 
e-mail buckova.lenka@buse.cz, nebo tel: 516 482 045

Pro posílení našeho týmu přijmeme:
:

- PRACOVNÍK OBSLUHY SMT LINKY
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)

Masarykova 9, 678 01 Blansko
http://www.buse.cz

Rozhovor s Jarmilou Jurovou na téma:

Jak se cvičí psi v útulku

Přehled nejdůležitějších změn 
a novinek v dopravě platných od roku 2022 

	 Končí	nám	únor,	sněhu	moc	není,	stejně	jako	pejsků	v	útulku	města	
Blansko,	 a	 tak	 se	 milí	 čtenáři	 můžete	 tentokrát	 opět	 místo	 pejska		
k	adopci	těšit	na	krátké	povídání	s	Jarmilou	Jurovou.

Lonští svěřenci psího útulku v Blan-
sku, kteří už mají své nové domovy.

	 Jak	se	tedy	cvičí	psi	v	útulku?
	 Ono	 záleží	 co	 si	 pod	 pojmem	
„cvičí“	každý	představíme,	většina	
pejsků	 se	 v	 útulku	 hlavně	 učí	 jak	
komunikovat	 se	 mnou	 a	 následně		
s	dalšími	lidmi.	 	Každý	je	 tak	tro-
chu	originál	a	díky	tomu	potřebuje		
i	 individuální	výcvik,	který	ovšem	
nespočívá	 ve	 cvicích	 k	 noze,	 ke	
mně,	sedni	a	dej	pac.
	 Moc	 děkuji	 za	 odpově,	 co	 se	 tedy	
pejsci	musejí	naučit?
	 Slyšet	na	 jméno,	oni	přijdou	be-
zejmenní,	nešastní,	opuštění	a	zra-
zení.	První	 co	 se	učí,	 je	 jejich	no-	
vé	 jméno.	 Záleží	 na	 tom,	 jak	 moc	
chtějí	 komunikovat,	 podle	 toho	 se	
odvíjí	i	jejich	zájem	o	pamlsky	nebo	
hračky.	Jako	druhá	a	velice	důležitá	
věc	 je,	že	musí	pochopit	návrat	do	
kotce,	zde	to	bývá	občas	velký	pro-
blém	a	u	někoho	trvá	týdny	i	měsí-
ce.	Za	třetí	musí	pochopit,	že	jsem	
jejich	 parák	 i	 psí	 vůdce,	 ruka	 co		
je	 krmí	 a	 hladí,	 ale	 jen	 když	 oni	
chtějí.	
	 Tím	ale	asi	výcvik	nekončí...
	 Tím	 se	 začíná,	 ale	 opravdu	 ne-
končí,	následuje	socializace	v	rámci	
útulku,	 seznamování	 s	 ostatními	
pejsky	v	kotcích,	zvykání	na	obojek	
a	vodítko.	Nikdy	bych	sama	nevěři-

la,	kolik	psů	nezná	vodítko	a	říkám	
si,	kde	vlastně	takový	pes	mohl	žít?	
Pokud	se	zvládne	areál	útulku,	za-
číná	 výcvik	 na	 vodítku,	 zkouším	
vycházky	 kolem	 silnice	 a	 časem	
beru	psy	i	do	města.	V	této	fázi	to	
už	to	může	být	o	tom	sedni	a	k	noze	
a	i	když	se	to	nezdá,	i	zde	je	nejvíce	
důležité	 psy	 chválit	 a	 odměňovat		
a	zase	chválit	a	chválit.	Na	tyto	so-
cializace	 beru	 někdy	 i	 svého	 psa,	
aby	 ten	 útulkový	 pes	 pochopil	
správné	vzorce	chování.	
	 Je	 ještě	 něco	 dalšího	 co	 se	 musejí	
naučit?
	 Je	toho	strašně	moc,	bývá	to	hlav-
ně	 manipulace,	 hlazení,	 zvedání	
tlapek,	česání,	prohlížení	uší,	zubů	
u	některých	psů	podávání	léků.	Co	
se	také	snažím	psy	učit,	je	pravidel-
ný	režim	krmení	a	hlavně	venčení,	
protože	 opravdu	 nikdo	 z	 nových	
majitelů	 nechce	 psa,	 co	 tohle	 vše	
neumí	a	nezvládá.
	 Máte	tu	i	dva	problémové	psy,	také	se	
cvičí?
	 Ano,	ale	u	nich	je	ten	výcvik	tro-
chu	jiný	a	díky	jejich	chování	i	po-
malejší.	Ne	každý	pes	v	útulku	čeká	
na	 nového	 člověka	 s	 mrskajícím	
ocáskem.	
	 Po	 dlouhém	 povídání	 jsem	 si	
opět	potvrdila,	že	práce	se	psy	je	
jiná	 než	 s	 lidmi,	 ale	 jen	 člověk	
může	za	to,	jaký	který	pes	je.
Paní	 Jurová,	 děkuji	 za	 zajímavé	
popovídání.	

Renata Kuncová Polická 
Foto: Radek Opatřil

Pokračování ze str. 8

	 VÝJIMKY	PRO	CYKLISTY	
	 Novela	 zákona	 č.	 361/2000	 Sb.,	 o	 provozu	 na	 pozemních	 komunika-	
cích	přinesla	cyklistům	ještě	 jednu	novinku	tentokrát	v	podobě	výjimky		
z	povinnosti	užít	jízdní	pruh	pro	cyklisty,	vyhrazený	jízdní	pruh	pro	cyk-
listy,	stezku	pro	cyklisty	nebo	vymezený	prostor	pro	cyklisty	v	křižovatce,	
a	to	v	situacích,	kdy	by	tím	mohla	být	ohrožena	bezpečnost	nebo	plynulost	
provozu	na	pozemních	komunikacích.	Doposud	 totiž	pro	cyklisty	platila	
povinnost	 užít	 vyhrazené	 místo	 za	 všech	 okolností	 bez	 ohledu	 na	 mi-	
mořádné	situace,	které	však	bohužel	nejsou	v	silničním	provozu	ničím	vý-
jimečným.	

	 VĚTŠÍ	PRAVOMOCI	OBCÍ	PŘI	ODSTRAŇOVÁNÍ	VRAKŮ	
	 Novelou	zákona	č.	13/1997	Sb.,	o	pozemních	komunikacích	získaly	obce	
ve	vztahu	k	veřejně	přístupným	účelovým	komunikacím,	které	se	nachází	
na	 jejich	 území,	 pravomoc	 navrhnout	 silničnímu	 správnímu	 úřadu,	 aby	
uložil	 provozovateli	 vraku	 jeho	 odstavení	 mimo	 pozemní	 komunikace.	
Dosud	měl	tuto	možnost	pouze	vlastník	veřejně	přístupné	účelové	komuni-
kaci,	 kterým	 nemusela	 být	 vždy	 obec,	 ale	 jakákoli	 fyzická	 či	 právnická	
osoba.	

	 VYŠŠÍ	 POKUTY	 ZA	 ODMÍTNUTÍ	 NÍZKORYCHLOSTNÍHO	
KONTROLNÍHO	VÁŽENÍ	VOZIDEL	
	 Novelou	zákona	č.	13/1997	Sb.,	o	pozemních	komunikacích	došlo	také		
k	navýšení	horní	hranice	sazby	pokuty	ukládané	řidiči	příkazem	na	místě	
z	30	000	Kč	na	100	000	Kč	za	to,	když	na	výzvu	policisty	nebo	celníka	
nepodrobí	 vozidlo	nízkorychlostnímu	kontrolnímu	vážení.	Cílem	novely		
je	zmírnit	rozdíl	mezi	postihem	za	přetížení	vozidla	a	za	odmítnutí	podro-
bit	vozidlo	kontrolnímu	vážení.	Dosud	se	totiž	řidičům	mnohdy	vyplácelo	
odmítnout	 vážení,	 než	 jej	 podstoupit	 a	 dostat	 tak	 pokutu	 za	 překročení	
hmotnostních	limitů,	jejíž	výše	se	vypočítává	podle	míry	překročení	těch-
to	limitů.	

	 ODEBÍRÁNÍ	 REGISTRAČNÍCH	 ZNAČEK	 NEPLATIČŮM	 PO-
KUT	
	 Novelou	zákonů	č.	273/2008	Sb.,	o	Policii	České	republiky,	č.	17/2012	
Sb.,	 o	 Celní	 správě	 ČR	 a	 č.	 553/1991	 Sb.,	 o	 obecní	 policii,	 získaly	 tyto		
orgány	 zcela	 novou	 pravomoc	 při	 postihu	 neukázněných	 řidičů.	 V	 pří-	
padě,	 kdy	 je	 při	 kontrolní	 činnosti	 zjištěno,	 že	 kontrolovaný	 řidič	 má		
neuhrazenou	pokutu	za	dopravní	přestupek,	mohou	po	něm	policisté,	cel-
níci	nebo	strážníci	požadovat,	aby	ji	na	místě	uhradil	a	pokud	by	to	odmítl,	
nařídit	mu	 jízdu	na	nejbližší	vhodné	místo	a	zde	u	 jím	řízeného	vozidla	
zadržet	tabulky	státní	poznávací	značky,	a	to	dokonce	i	bez	ohledu	na	to,	
jestli	je	řidič	současně	i	vlastníkem	jím	řízeného	vozidla,	nebo	je	má	např.	
jen	zapůjčené.	Dle	názoru	Ministerstva	dopravy	se	bude	do	budoucna	jed-
nat	o	důležitý	nástroj	k	tomu,	aby	se	zvýšila	účinnost	sankcí	za	porušování	
pravidel	silničního	provozu.	

Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice


