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Úvodem 

Jsme skupina milovníků zvířat, které dala dohromady pomoc útulku v obci Žim poté, co 

odtud v březnu 2017 odešli dosavadní ošetřovatelé a útulek nebyl v dobrém stavu a 

potřeboval změnu fungování i rozsáhlou rekonstrukci. Po několik měsíců jsme zajišťovali chod 

útulku jako dobrovolníci, 1. července 2017 byl založen zapsaný spolek AniDef, vedený pod 

spisovou značkou L 10580/KSUL Krajským soudem v Ústí nad Labem. Statutární orgán spolku 

tvoří předsedkyně Ing. Kristina Nowakowska a členky výboru Barbora Benešová a Kateřina 

Hadrabová. 

AniDef, z.s. uzavřel s majitelem objektu útulku v obci Žim, Nadací Tlapka, smlouvu o 

provozování útulku, za jehož chod, fungování a financování nese spolek plnou odpovědnost. 

Útulek AniDef, z.s. je řádně registrován Státní veterinární správou pod registračním číslem 

CZ 42C04362 a podléhá pravidelné kontrole pracovníků Krajské veterinární správy. Naši 

zaměstnanci jsou v souladu se zákonem řádně proškoleni a mají absolvovaný odchytový kurz. 

Účelem spolku je ochrana opuštěných, týraných a nalezených zvířat a péče o tato zvířata, 

hledání vhodných trvalých domovů pro tato zvířata, osvětová činnost v oblasti ochrany zvířat, 

nevhodného zacházení a neuváženého množení, a ochrana přírody a krajiny. 

 

 



 

4 
 

Náš tým 

 

Statutární orgán spolku:  
 

Ing. Kristina NOWAKOWSKA,  

předsedkyně spolku: kontaktní osoba pro zájemce o adopci psů, 

spravuje evidenci zvířat a organizaci dočasných péčí. Kristina je 

přísnou, ale zároveň laskavou nadřízenou, má adoptovanou fenku 

Čivi a adoptovaného psa Baryho, je dvojnásobnou supermámou. 

 

 

Barbora BENEŠOVÁ,  

členka výboru spolku a vedoucí útulku: zajišťuje fungování útulku a 

management zaměstnanců i dobrovolníků, provádí odchyty zvířat 

a stará se o kontakt s našimi sponzory. Bára je srdcař a tahoun 

celého týmu, jejíž sny nikdy nejsou příliš velké a smělé na to, aby 

nešly splnit. Jejím zástupcem vedoucího útulku je adoptovaný pes 

Scotty. 

 

Kateřina HADRABOVÁ,  

členka výboru spolku: kontaktní osoba pro administrativu, 

fotografuje a zajišťuje grafické materiály. Oporou při práci i studiu 

je jí adoptovaný pejsek Honzík alias Držka. 
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Zaměstnanci:  

Dominika Juhásová:  

hlavní ošetřovatelka, výcvik a socializace psů, kontaktní osoba pro 

adopce koček. Panička psa Lupina a spolubydlící kocoura Minta, 

adoptovaných z útulku v Žimu. 

 

 

Barbora Šnoblová:  

hlavní ošetřovatelka, odchyt zvířat a socializace. Panička psa 

Barnabáše, adoptovaného z útulku v Žimu. 

 

 

Ostatní členové týmu: 
 

Lucie Kittlová: administrativní pracovnice, všeobecná výpomoc, správa sociálních sítí a aukcí. 

Hrdá panička Flokiho adoptovaného z útulku v Žimu.  

Iveta Nadvornik: ošetřovatelka, všeobecná výpomoc a psychická podpora od samých začátků. 

Také příležitostná dočasná pečovatelka pro psy i kočičky a panička několika adopťáků. 

Pavla Havlíková: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc. 

Alena Andrtová: dobrovolnice, všeobecná výpomoc v útulku a pomocná ruka na útulkových 

akcích.  

Petra Hyhlanová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc, dočasná pečovatelka a vždy 

pozitivní člen týmu, v závěsu s adoptovaným naháčkem Tobískem. 
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Ing. Jana Pěkná: sponzoring, projekt Anděl, podpora nadačních fondů. 

Lukáš Žitňanský: dobrovolník, všeobecná výpomoc v útulku. 

Josef Kincl: dobrovolník, venčitel, všeobecná výpomoc v útulku. 

Dita Buchlová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc.  

Petr Stránský: údržba budovy útulku, všeobecná výpomoc. 

Miroslav Beneš: webmaster a první pomoc při poruchách techniky. 

Andrea Lučanová: aukce, sponzoring. 

Klára Becherová: Všeobecná výpomoc, panička Bonnie 

Helena Macíková: sponzoring, výpomoc při akcích. 

V naplňování našeho hlavního poslání, kterým je péče o opuštěná, toulavá a týraná zvířata, 

jsou nám nedocenitelnou pomocí dobrovolníci, venčitelé i dočasné pečovatelé, kterým moc 

děkujeme za vše, co pro nás dělají a jak nám v naší činnosti pomáhají. I oni jsou součástí našeho 

týmu. 
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Naše činnost 

Pomoc zvířatům v nouzi 
 

Naší primární činností je pomoc opuštěným, toulavým a týraným psům a kočkám. V zařízení 

útulku o celkové kapacitě 30 psů a 15 koček přijímáme psy a kočky z velké většiny pocházející 

z ulice. Mnoho těchto zvířat se k nám dostane ve zhoršeném fyzickém a psychickém stavu, 

poměrně běžně se setkáváme se známkami zanedbání jako je podvýživa, vnější a vnitřní 

paraziti či různé formy zánětů, plísní aj. V menší míře, ale bohužel také, se setkáváme se 

známkami úmyslného ubližování a týrání. 

 

Zapojení veřejnosti 
 

Důležité jsou pro nás dočasné péče v domácím prostředí dobrovolníků, které využíváme 

zejména pro nejmenší mláďata nebo naopak seniory, či psy a kočky v rekonvalescenci. Jsme 

otevřeni také venčitelům, kteří nám pomáhají zajistit psům dostatek pohybu a tím pádem i 

psychické pohody, po domluvě umožňujeme půjčit si konkrétního pejska třeba i na delší 

celodenní výlet. Těší nás, že se k nám mnoho venčitelů vrací pravidelně a procházky s našimi 

svěřenci jsou mnohdy víkendovým programem pro celé rodiny. 

 

Adopce 
 

Všem zvířatům, o něž se v souladu se zákonem nepřihlásil původní majitel, nebo se jich majitel 

vzdal, hledáme adoptivní domovy. Nové rodiny a majitele vybíráme pečlivě, s ohledem na 

individuální potřeby konkrétního zvířete. Záleží nám na tom, aby se daný pes nebo kočka hodili 

svým temperamentem a povahou do dané rodiny, aby soužití vedlo ku spokojenosti zvířete i 

celé rodiny a aby nedocházelo k vrácení zvířete, což je stresující pro všechny strany. Proto si 

na výběru adoptivních rodin dáváme velmi záležet. 

 

Individuální péče a školení 
 

Všem zvířatům poskytujeme veterinární péči, v akutních případech využíváme pohotovostí 

v Ústeckém kraji i v Praze. Prioritou je pro nás individuální přístup ke každému zvířeti, kterému 
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poskytujeme a hradíme veškerou potřebnou a vhodnou léčbu, zákroky, 

hospitalizace atd. Psi a kočky, kteří to potřebují, jsou krmeni individuální dietou.  

Abychom našim svěřencům zajistili péči, kterou si zaslouží, a byli připraveni i na nestandardní 

situace, snažíme se se neustále vzdělávat a rozšiřovat svoje znalosti.  

Práce se psy 
 

Většina zvířat se k nám dostane se zhoršeným psychickým stavem, což je mnohdy následek 

jejich předchozího života. Takovým případům věnujeme zvláštní pozornost a snažíme se jim 

pomoci znovu vybudovat důvěru v lidi a situace, které pro ně jsou často úplně nové. Psi se u 

nás učí dodržovat základní hygienické návyky, zjišťují, co je to práce a soužití s lidmi, 

v některých případech poprvé poznávají vodítko a pravidelné venčení nebo mazlení. Dále se 

snažíme psy socializovat, a to jak na lidi, tak na psy. Zvířatům se snaží věnovat individuálně 

každý zaměstnanec a dobrovolník, ale primárně se tomuto věnuje jedna z našich hlavních 

ošetřovatelek Dominika Juhásová. 

V roce 2020 bylo možné nově navštěvovat lekce výcviku psů, které vedla Dominika spolu 

s Jakubem Beranem. Zájem o účast byl veliký a lekce navštěvovalo spousty pejsků 

adoptovaných z našeho útulku.  
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Novinky v roce 2020 

Prostory útulku 
 

V roce 2020 jsme nezaháleli a snažili se posunout útulek zas o pár kroků dále k našemu cíli 

vybudovat krásné a funkční zázemí pro opuštěná zvířata. V tomto roce se nám podařilo 

například:  

 

Zrekonstruovat vnitřní kotce (neboli takzvanou „halu“), kam umisťujeme pejsky poté, co jim 

skončí karanténa. Bohužel byla již ve stavu, kdy se nedala řádně udržovat v čistotě, podlaha 

byla popraskaná a stěny kotců poničené od psů tak, že to pro ně samotné mohlo být 

nebezpečné. Nynější stav je tak pro pejsky a pro nás definitivně krok dopředu k většímu 

komfortu. Na rekonstrukci těchto kotců nám přispěl Nadační fond Pes v nouzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybudovat zázemí pro telata, která jsme přijali na jaře pod naši záštitu a zachránili je před 

jistou smrtí. Pro telata jsme za pomoci našich dobrovolníků nejprve postavili přístřešek, ve 

kterém mají dostatek prostoru a pohodlí na spánek. Následně bylo potřeba alespoň 

provizorně vyřešit uskladnění balíků sena a slámy a vyrobit přístřešek na krmné místo, aby 

měli načatý balík sena vždy suchý a nekazil se.  
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Dále jsme také pořídili druhé služební auto a přívěs a následně jsme je obě auta 

vybavili, abychom byli za každé situace připraveni okamžitě vyrazit i ke komplikovaným 

odchytům, zajistit jak první pomoc zraněným zvířatům, tak jejich bezpečný převoz do útulku 

nebo na veterinární kliniku. S financováním nám pomohl nadační fond Pes v Nouzi. 

 

 

 

 

 

Mimo to jsme také v tomto roce konečně „rozsvítili útulek“ a nechali zavést osvětlení ve 

venkovních prostorách po obvodu budovy. Naše ošetřovatelky tak konečně mohly odhodit 

čelovky, a i ve večerních hodinách se cítí v útulku bezpečněji. S financováním nám pomohl 

nadační fond Pes v Nouzi. 
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Hotel 
 

Vzhledem k tomu, že se na nás často veřejnost obracela s tím, zda nabízíme také hlídání 

pejsků, jsme se rozhodli v roce 2020 oficiálně začít provozovat hotel. K tomu jsme vybavili 

bytovou část prostor patřičnými prostředky a uzpůsobili ji k bezpečnému ubytování několika 

pejsků. Vedení hotelu zajišťuje hlavní ošetřovatelka Barbora Šnoblová. 

 

 

Díky otevření psího hotelu a organizace psího výcviku jsme měli možnost se opětovně 

setkat s některými našimi bývalými svěřenci a vyslechnout si, jakou radost dělají své nové 

adoptivní rodině.  
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E-SHOP 
 

Na podzim jsme přišli s jednou novinkou a tou byl e-shop s produkty v designu AniDef. 

Vymysleli jsme produkty, které jsme rozřadili do několika speciálních edic, které upozorňují 

na určitou problematiku související s péčí o zvířata nebo jejich adopcí. Každá edice nese tvář 

jednoho z našich konkrétních svěřenců, vypráví jeho příběh a poukazuje na jeho jedinečnost.  

Nahlédnout do našeho e-shopu můžete na odkaze: https://eshop.anidef.cz/ 

A když už píšeme o reklamních předmětech, nutno podotknout, že tyto je možné nyní také 

zakoupit v kamenném obchodě Gaston Pet Store v Chomutově.Zverimex Zvěrokruh v OC 

Olympia se stalo propagátorem našeho e-shopu a výdejním místem objednávek z něj. Všem 

těmto partnerům moc děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://eshop.anidef.cz/
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 Nové logo 
 

Velkým krokem pro náš spolek bylo přijetí nového loga. Nese v sobě hned několik důležitých 

symbolů, které jsou pro nás zásadní a definují náš cíl a směr, kterým chceme, aby se činnost 

AniDef vždy ubírala.  

 

Happy Dog 
 

Rádi bychom také s potěšením oznámili, že jsme navázali spolupráci s výrobcem krmiva 

značky HappyDog. Díky ustálení jednoho druhu krmiva se vyhneme zažívacím problémům u 

zvířat, která hůře snáší změny. Výrobce mimo klasické řady granulí, nabízí také spousty 

veterinárních druhů, proto si i pejskové se speciálními dietami přijdou na své.   
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Dokonalá láska 
 

Nelze opomenout novou a velmi příjemnou spolupráci s firmou Dokonalá Láska, která se 

specializuje na výrobu čistě přírodních přípravků pro zvířata (a lidi). Kromě výroby a prodeje 

úžasných olejíčků, směsí a bylinek se věnují také farmakognozii a poskytovali pravidelně 

našim svěřencům terapeutická sezení, při kterých na základě výběru bylinek a směsí dokáží 

zanalyzovat potřeby a zdravotní neduhy daného zvířete.  

 

Obecné 
 

Akce pro veřejnost 
 

Vzhledem k vládním opatřením kvůli pandemii způsobené nemocí Covid-19 jsme v roce 2020 

nemohli organizovat žádné větší akce pro veřejnost. Věříme, že v nadcházejících letech si to 

vynahradíme a budeme mít s příznivci naší práce ještě spousty příležitostí se setkat v tváří tvář 

a společně posouvat práci Anidef, z.s. na další úroveň.  

Podíleli jsme se na organizaci: 

Bazárek AniDef v Praze 

Dne 11.7.2020 se nám podařilo uspořádat v Pivovaru Prokopák v Praze charitativní bazárek, 

jehož celý výtěžek putoval na chod útulku a podporu našich svěřenců.  
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Zúčastnili jsme se 
 

V roce 2020 jsme se zúčastnili několika málo akcí a výstav, mimo jiné: 

Velká malá Paříž 

Za podpory Decathlon Teplice jsme měli dne 19.7. tu příležitost zorganizovat spolu s Malá 

Paříž, z.s. v Zámecké Zahradě v Teplicích krásnou akci na podporu naší činnosti. Program byl 

všestranně bohatý, a nejen náš tým si ho užil opravdu na plno. Mimo jiných nadaných 

umělců vystoupil na pódiu i patron našeho útulku Petr Kolář.  

Dog Fest 

Akce konaná ve dnech od 28.-29.8., kde jsme měli možnost představit některé z našich 

svěřenců a informovat veřejnost o naší činnosti.  

Letecký den 

Dne 29.8.2020 proběhla ve Svádově akce zvaná Letecký den. Kromě nabitého programu se 

zúčastnění mohli u našeho stánku seznámit s naší činností, zakoupit si od nás reklamní 

předměty, popřípadě se informovat o tom, jaká zvířata máme aktuálně v nabídce k adopci. 

Akce se za nás určitě vydařila! 

FOR PETS Praha 

Ve dnech od 3.-6.9.2020 se konal v Praze veletrh „FOR PETS 2020“ a my měli tu čest být toho 

součástí. Doprovodný program byl nabitý, a kromě prezentace útulku jsme měli možnost si 

vyslechnout zajímavé přednášky o soužití člověka a zájmových zvířat.  

MČR Strongman 

Soutěže siláků v Oseku konané 5.9., kde jsme prezentovali některé naše svěřence a měli 

možnost charitativního prodeje v našem stánku.  

6.ročník Voříškiáda Fauničky a sraz psích adopťáků 

Voříškiáda Fauničky se konala 6.9.2020 v Praze. Zde měli tu čest poznat velkou spoustu 

krásných a úžasných psích bytostí, kochali jsme se jejich výkony v soutěžích a obdivovali 

kreativitu majitelů. I na této akci jste měli tu možnost nás navštívit u našeho stanu. 

T-Mobile běh 

16.9. se v Ústí nad Labem konala běžecká soutěž, a i tam jsme měli možnost se prezentovat 

se stánkem a informovat veřejnost o naší činnosti. 
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Psí hvězdy 

Umisťovací výstava psů ve Vestci proběhla 20.9.2020 a i tento rok jsme mohli představit naše 

psí svěřence v plné kráse na červeném koberci, a ještě potkat naše milé kolegy z jiných 

organizací a spolků.  

Vánoční stánek v Galerii Teplice 

Spolupráce s Galerií Teplice nás dlouhodobě velmi těší a společně se nám daří prezentovat 

široké veřejnosti naši práci a zároveň máme možnost nejen představit naše svěřence, ale 

také reklamní předměty. Tento rok jsme měli mimo jiné možnost v prostorách Galerie 

Teplice provozovat stánkový prodej.  
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Zajímavosti 

Nejvážnější případy z roku 2020 a mediální výstupy 
 

Ferda: starší kříženec bígla, kterého opustil majitel, a několik dní čekal v záchytném kotci na 

záchranu. Jakmile jsme ho přijali, bylo zřejmé, že musí ihned na vyšetření, a tak Ferda 

putoval dokonce hned na několik klinik. Veterináři odhalili nádor v blízkosti čelisti, který mu 

způsoboval otoky hlavy a bohužel nebyl operovatelný. Nakonec se povedlo jeho stav alespoň 

dočasně stabilizovat, Ferda si užil ještě další měsíc života plný radosti a lásky v dočasné péči, 

dokud se nerozhodl náš svět opustit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmínka a Oliver: dvě telátka odmítnutá matkou a málem zanechaná svému osudu. V březnu 

se na nás obrátili s žádostí o pomoc dvěma dvoudenním telátkům. Protože se snažíme nedělat 

rozdíly mezi zvířaty a věříme, že si všechna zaslouží šanci na život, nemohli jsme odmítnout. 

Začátky byly těžké, bylo potřeba je naučit pít z flašky a od rána do noci je krmit každé 2-3 

hodiny mlékem. Oliver byl ještě ke všemu těžce podchlazený, apatický a nemocný, a 

potřeboval pravidelnou veterinární péči.  Naštěstí se nám podařilo oba zachránit a nyní si 

spokojeně běhají u nás na louce.  

 

O Jasmínce a Oliverovi byla reportáž v Blesk Tlapky: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

blesk-tlapky/643728/v-utulku-vypiplali-dve-telatka-jasminka-a-oliver-jsou-k-mani-ale-ne-na-

talir.html  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/643728/v-utulku-vypiplali-dve-telatka-jasminka-a-oliver-jsou-k-mani-ale-ne-na-talir.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/643728/v-utulku-vypiplali-dve-telatka-jasminka-a-oliver-jsou-k-mani-ale-ne-na-talir.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/643728/v-utulku-vypiplali-dve-telatka-jasminka-a-oliver-jsou-k-mani-ale-ne-na-talir.html
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Panther: kocourek s nevšedním vzhledem. Tenhle nebohý tvoreček se k nám dostal 18.2. 

naprosto vysílený a na pokraji života. Nevážil skoro nic, měl zdeformovanou hlavičku, a tak 

veterináři dokonce uvažovali o euthanázii. Ale Panther na sobě nedával znát žádné bolesti a 

jeho chuť k životu nás přesvědčila dát mu šanci. Absolvoval nespočet vyšetření, ale nikdo 

nedokázal přesně určit, co by mohlo být příčinou deformace jeho hlavičky. Nejdůležitější je, že 

nakonec našel krásný domov a zažil, co je to opravdová láska.  

 

 

 

 

 

 

 

Jezevčík Ferda: náš rytíř na kolečkách. Ferda se k nám původně dostal jako obyvatel hotýlku 

na nějakou dobu. Po čase se ho majitelka ze zdravotních důvodů musela vzdát, a on u nás 

zůstal. I přesto, že je Ferdovi 11 let, nedával to na sobě nikdy znát, stejně tak si nepřipouštěl 

svůj handicap – částečné ochrnutí zadních nožiček. Původně nám sice několik veterinářů a 

majitelka tvrdili, že Ferda nikdy již chodit nebude, ale poté, co jsme byli svědky toho, jak se 
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snaží nožičky používat, jsme s ním absolvovali několik vyšetření a různých 

rehabilitací a Ferda se opravdu začal zlepšovat. Po nějaké době našel také úžasný domov, kde 

s ním majitelka pravidelně cvičí.  

O Ferdovi mimo jiné také vyšel článek na Blesk Tlapky:  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/660800/odjede-senior-ferda-11-domu-

hleda-lasku-i-pres-hendikep-je-to-aktivni-partak.html 

 

 

Darinka: psí bojovnice roku. Darinka byla nalezená ve velmi špatném zdravotním stavu jako 

ležící, promrzlá, stará, nechodící ovčanda. Po dvou veterinárních prohlídkách na různých 

klinikách nám byla doporučena euthanasie. Fenečka se již nemohla postavit, měla problémy s 

vyměšováním, byla vysílená a zesláblá. Dostala léky proti bolesti, aby netrpěla, a na druhý den 

jsme objednali veterináře, aby ji už navždy ulevil od bolesti. Dara však přes noc v teple 

pookřála a ráno z plna hrdla veterináře vyštěkala a projevila dostatek síly na to, že jsme celou 

akci zastavili a vydali se na další kliniku, kde se rozhodli dát jí ještě šanci. A Dara se téhle šance 

chytila – během pár dnů začala sama vyměšovat a chodit. A ještě ke všemu našla naprosto 

úžasný domov, kde si užívá tepla a lásky.  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/660800/odjede-senior-ferda-11-domu-hleda-lasku-i-pres-hendikep-je-to-aktivni-partak.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/660800/odjede-senior-ferda-11-domu-hleda-lasku-i-pres-hendikep-je-to-aktivni-partak.html
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Jim: pes, který si konečně dovolil být milován. Jimův příběh nezačínal zrovna růžově. Od 

prvního momentu, kdy jsme ho spatřili, se jevil velmi agresivně. Jeho původní majitel to musel 

vědět, když ho nechal přivázaného u stromu s náhubkem a zanechal ho svému osudu. Naštěstí 

jsme byli přivoláni k jeho odchytu my a jeho vrčením a štěkáním jsme se nenechali odradit. Po 

nelehkém převozu Jima k nám do útulku začala teprve ta pravá dřina. Nechtěl se s nikým 

přátelit, vše okamžitě řešil agresivními útoky. Následovaly dlouhé měsíce práce, seznamování 

se a výcviku. Nakonec si našel cestu k ošetřovatelce Dominice, která se mu věnovala a 

pracovala s ním. Bylo krásné vidět, jakou transformací postupně procházel – z agresivního 

německého ovčáka se po pár měsících stal věrný mazel. A víte, co je nejlepší? Jim se v roce 

2020 dočkal svého happy endu, když se povedlo mu najít skvělý domov u člověka, který za ním 

pravidelně dojížděl. S novým majitelem jsme pravidelně v kontaktu a Jim je mu prý úžasným 

parťákem.  
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V roce 2020 nás ovšem postihlo i neštěstí, když nám u několika kočiček propukla 

panleukopénie. Bohužel to několik koťátek stálo život, ačkoliv byla s projevem prvních 

příznaků hospitalizována a veterináři dělali jistě vše, co bylo v jejich silách. Toto onemocnění 

je však zrádné a nemilosrdné. Tímto bychom chtěli s láskou zavzpomínat na Morise, Fische i 

Hrnečka, kteří boj s nemocí prohráli.  
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Statistiky 

Statistika psů 
 

Celkově jsme za rok 2020 přijali do péče 180 psů. Z toho přibližně polovinu psů jsme přijali od 

obcí na základě smluv o poskytování služeb útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, z nichž u 34 

se podařilo dohledat původního majitele a byli vráceni. Procento navrácení psů původním 

majitelům se oproti roku 2019 zvýšilo z 15 % na 19 %, 19 % nalezených psů, téměř jedna 

pětina, je stále dost nízké, a to především proto, že většina nalezených psů není nijak 

označena (registrovaným mikročipem ani známkou či telefonním číslem). Část nalezených psů 

jevila známky zanedbání či týrání, někteří byli zranění. Někteří psi však byli v dobrém fyzickém 

a psychickém stavu, zjevně dobře opečovávaní, bohužel u mnoha z nich se též nepodařilo přes 

značné úsilí a využití služeb jako je Psí detektiv, informování veterinárních klinik atd. dopátrat 

původního majitele. Považujeme v souvislosti s tím za mimořádně důležité apelovat na 

majitele zvířat, aby je opatřovali mikročipy, které následně zaregistrují a zároveň obojky či 

známkami s platnými kontaktními údaji. 

24 %, téměř čtvrtina psů byla přijata od majitele na základě smlouvy o odložení zvířete. Celkem 

25 psů (14 % z celkového počtu přijatých) jsme pak přijali od jiných právnických osob (útulků). 

Nejčastěji z důvodu zajištění lepší péče, případně z kapacitních důvodů jiného útulku.  

Bez totožnosti původu jsme od cizích lidí – záchranářů jsme přijali 19 psů, což je poměrně 

vysoké číslo. Z celkového počtu přijatých psů za rok 2020 se jedná o necelých 11 %. Na takto 

přijaté psy nemá útulek žádné nároky na příspěvek na jejich péči. Přijatých psů bez příspěvku 

na jejich péči a rehabilitaci je však ve skutečnosti mnohem více. Bez příspěvku jsou v rámci 

záchrany přijati i někteří psi, kteří jsou odloženi majiteli. 

Pozitivní informací je, že žádný pes nebyl po přijetí ztracen.  

Smutným statistickým údajem je poměrně vysoké číslo uhynulých psů. Konkrétně se jedná o 

10 psů, téměř 6. Na žádného z nich nikdy nezapomeneme a děkujeme dočasným 

pečovatelům, díky kterým mohli pejskové strávit poslední dny života milovaní a v domácím 

prostředí.  

Do adoptivních rodin se podařilo umístit 180 psů, což je stejný počet jako psů přijatých za rok 

2020. V této oblasti se tedy jedná o 100% úspěšnost. Jelikož v roce 2019 byla úspěšnost nižší, 

tak k 31.12.2020 bylo v útulku ještě dalších 32 psů a v dočasných či doživotních péčí 3 pejsci. 

Máme velkou radost, že se stabilně daří umisťovat velké množství zvířat. Vysoká úspěšnost při 

umisťování psů do adoptivních rodin je naším cílem i do dalších let.  



 

23 
 

 

 

Statistika koček 
 

Za rok 2020 jsme celkem přijali do péče 103 koček. Z toho necelá polovina, přesně 40, k nám 

byla odložena obcemi jakožto nalezené či toulavé, přičemž dohledat původního majitele a 

vrátit mu zvíře se podařilo pouze v osmi případech.   

15 koček, což je necelých 15 %, bylo do útulku odloženo majiteli. O polovinu méně, 7 koček, 

bylo přijato z jiného zařízení či právnických osob.   

Největší počet kočiček, celkem 41, bylo přijato v rámci záchrany bez totožnosti původu od 

cizích lidí – záchranářů bez nároku jakékoliv podpory obce či majitele. Jedná se opravdu o 

vysoké číslo, které je ukazatelem žebříčku hodnot útulku AniDef. 

Došlo k úhynu celkem 13 koček. Zkušenosti s příjmy velmi nemocných a zraněných koťat a 

koček z ulice, z nichž některým už nedokážeme pomoci, jasně vyvracejí bohužel stále rozšířený 

mýtus, že kočky si na ulici poradí. Neporadí, a zasluhují stejnou starostlivost a péči, jako psi. 

V roce 2020 našlo adoptivní rodinu 98 koček, což je skvělý výsledek.  
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Statistika ostatních zvířat 
 

Ačkoliv se AniDef prezentuje hlavně jako psí a kočičí útulek, pomoc se neodmítá žádnému 

zvířeti. A tak vedle psů a koček se do útulku v roce 2020 dostala 2 telata, 1 fretka, 2 králíci, 3 

morčata a 1 holub. Celkem se tedy jedná o 9 zvířat. Z toho 3 byli přijati od obce a 5 bylo 

přijato přímo od majitele, 1 zachráněno přímo z přírody, kde by na následky poranění 

zemřel. Kromě telat Jasmíny a Olivera, jimž se stal domovem útulek, našla všechna ostatní 

zvířata svůj nový domov, byla adoptována nebo navrácena zpět do přírody, jejich 

přirozeného domova.  
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Statistika všech přijatých zvířat 
 

 

Největší podíl v celkovém počtu zastávají psi se 62 %, o necelou polovinu méně pak mají 

kočky s 35 %. Ostatní zvířata pak tvoří zbylá 3 %.  

 

 

Statistiku počtu přijatých zvířat a následné úspěšnosti adopce v roce 2020 ovlivnila 

pandemická opatření vyhlášená kvůli Covidu-19. Oproti roku 2019 se v roce 2020 přijalo 

zvířat méně. Oproti tomu procento adopcí z celkového počtu přijatých zvířat v roce 2020 

vzrostlo. Adoptováno bylo více jak 97 % přijatých zvířat. Rok 2020 byl tedy v počtu přijatých 

zvířat a následně v počtu zvířat adoptovaných velmi pozitivní a úspěšnější než v roce 

předchozím. Lidé hodně adoptovali a málo zvířata do útulku odkládali.  

 

Hospodaření 
 

Náklady 

Náklady za rok 2020 byly vysoké. Celkem se jednalo o 5 091 000 Kč. Podíváme-li se však na 

počet přijatých zvířat, rekonstrukci vnitřních prostor, nový přívěs a útulkové auto a jeho 

vybavení pro převoz a odchyt zvířat, rozsvícení útulku a nové zázemí pro zvířata, tak se není 

čemu divit.  

62%

35%

1%0%1%1%0%

Přijatá zvířata v roce 2020

přijatí psi celkem

přijaté kočky celkem

přijatí králíci celkem

přijaté fretky celkem

přijatá morčata celkem

přijatá telata celkem

příjatí holubi celkem
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Výnosy 

I přesto, že jsme v roce 2020 více jak 20 % zvířat přijmuli bez nároku na podporu obce či 
majitele, tak výnosy se nakonec vyšplhali na celkovou částku 5 272 000 Kč. Největší část, 57 %, 
z výnosů tvoří přijaté příspěvky. Necelých 40 % pak tvoří tržby za vlastní výkony a za zboží. 
Nejmenší podíl na výnosech pak nese kategorie provozní dotace, kde se výše této kategorie 
nedostaneme ani na 0,2 %. 

 

 

Výsledek hospodaření 

Pokud mezi sebou porovnáme celkové sumy nákladů a výnosů po zdanění, tak získáme 
výsledek hospodaření ve výši 181 000 Kč.  
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Partneři 

Naše činnost je z velké části závislá na podpoře veřejnosti – jednotlivých drobných dárců, 

kteří pravidelně podporují naše aktivity, i větších firemních sponzorů či fondů a projektů, 

které nám pomáhají naplňovat náš cíl, totiž pomoc zvířatům v nouzi.  

Děkujeme OC Galerie za možnost vánočního stánku v pasáži. Děkujeme zverimexu Zvěrokruh 

v OC Olympia, kde propagují na své výloze naše produkty a stali se součástí našeho e-shopu 

v podobě výdejního místa. Dále děkujeme chovatelskému obchodu Gaston Petstore 

v Chomutově, který naše produkty prodává. Děkujeme všem za obrovskou podporu! 
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Závěr 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům, venčitelům, podporovatelům, andělům, 

sponzorům a dobrovolníkům. Jsme vděční za pomoc všem, kteří se jakkoliv zapojili do 

pomoci zvířatům v nouzi. Speciální díky patří také virtuálním páníčkům, kteří pravidelně 

přispívají na život těm zvířatům, kteří zůstávají do konce života v naší péči jako například Max 

nebo Ben, a také všem andělům AniDef, kteří každý měsíc posílají peníze a tím nám pomáhají 

pomáhat. Velmi si vážíme Vaší podpory, víme, že bez Vás bychom nikdy nebyli tam, kde jsme 

dnes.   

 


