
OBY 

Domáca úloha: Do wordu dať obrázky týchto predmetov na chov psov a dať k nim popis pod 

prvý obrázok napísať obr.č. 1 Vetbed rôznych pelechov (kožené, plastové, látkové, prútené) pre 

psov, postele pre psov, obrazky vetbedu, spomalovacia miska. Vypracovať domácu úlohu do 

12.5.2020 a poslať na e-mail: mich.chrenova@gmail.com  

Obydlia pre psov 

Spôsoby chovu psov: 

- v dome – s prístupom do vnútra, bez prístupu dovnútra, v domčeku vybudovanom pre 

psy, v miestnosti vybudovanej pre psy 

- v byte 

Spôsob chovu psov závisí od plemena bezsrsté plemená alebo plemená ktoré nie sú odolné voči 

chladu sa chovajú vo vnútorných podmienkach alebo majú prístup dovnútra. 

Chov psa v dome 

Pri chove psa v dome môžu byť rôzne možnosti chovu závisí to od plemena a podmienok aké 

pes potrebuje a taktiež od plemena. 

Môže mať prístup do celého domu – pri tomto spôsobe chovu má pes možnosť chodiť po 

celom dome ale musí mať vyhradené miesto na odpočinok, kde nebude rušený. Miesto na 

odpočinok nesmie byť v prievane a pokiaľ pes chce oddychovať nemá byť rušený ani deťmi 

v domácnosti. Na oddych sa dajú zohnať rôzne pelechy, vankúše, vetbedy, deky, postele pre 

psy primeranej veľkosti dannému psovi – veľkému psovi nekúpi sa pelech kde sa nezmestí. 

Pelechy môžu byť plastové, prútené, látkové, kožené. Najčastejšie sa využívajú plastové 

a látkové. Výhodou plastových je že sa ľahko dajú dezinfikovať, ale je potrebné do nich dať 

deku, vankúš alebo vetbed, pokiaľ ich psy nehryzú vydržia dlho. Prútené sa využívajú len 

u psov ktorí nebudú tieto pelechy ničiť, ťažšie sa dezinfikujú. Látkové pelechy sa často 

využívajú. Nevýhodou je že sa musia prať a časom sa zničia alebo sa môžu po čase roztrhať. 

Skladacie pelechy – sú látkové pelechy, dajú sa poskladať na pelech alebo na domček pre psa.  

Vetbed – je to špeciálny koberec používa sa namiesto pelechu, ľahko sa opere, vysuší, zaberá 

menej miesta ako pelech, ochrana proti otlakom na lakťoch psov, často sa využíva pri odchove 

šteniat.  Vybavenie v domácnosti na chov psa - pes musí mať dve misky jednu na vodu jednu 

na krmivo, hračky, vodítko, obojok, ochranu proti parazitom (kliešte, blchy), krmivo – barely 

alebo mraziak (závisí od typu kŕmenia do barelov sa dávajú granule pre psov v bareloch 

nestracajú pach, nedostanú sa k nim hlodavce a mraziak v prípade kŕmenia surovou stravou je 

vhodné mať doma mraziak  pre psa), náhubok (ten je potrebné mať napríklad pri pohybe 

v MHD je povinný), lekárničku pre psa (mala by obsahovať obväzy ideálne elastické, 

dezinfekciu v prípade poranenia  (betadine, aquitox, vetericyn, veterinol, chinoseptan, repík), 

kliešte alebo pinzety alebo háčiky na vyťahovanie kliešťov, enterozoo (detoxikačný gél, ktorý 

pomáha pri hnačkách, otravách, potravinových alergiách, žalúdočných problémoch), maškry 

(pamlsky, používajú sa ako pomôcka pri výcviku), prípadne ak je potrebné protištekacie búdky, 

protištekacie obojky, elektrické a vibračné obojky, postroj pre psa. Misky na krmivo a vodu 

môžu byť keramické, nerezové, plastové, spomalovacie  (len na suché krmivo sa využívajú, 

volajú sa aj protiprehĺtacie misky), sklenené. Najčastejšie sa nerezové využívajú, sú ľahko 

čistiteľné a dezinfikovateľné. Plastové sa ťažšie dezinfikujú, sklenené sa môžu rozbiť 

a keramické tiež sa môžu rozbiť. Spomalovacie misky sú plastové misky rôzne prispôsobené 

tak, aby psy čo hlcú granule a hrozí tam riziko torzie psa (prevrátenie žalúdka, ktoré sa musí 

riešiť ihneď operatívne inak hrozí smrť psovi) je vhodné ich kŕmiť zo spomalovacej misky, je 

uspôsobená tak, že psovi trvá dlhšie pokiaľ granule z nej vybere. 



Výhodou je pri tomto spôsobe chovu, že pes môže chodiť do záhrady, ale je potrebné aspoň raz 

za deň ísť aj mimo záhrady na prechádzku. Do záhrady ho môžu majitelia púšťať cez dvere 

alebo kúpiť dvere pre psa ktoré sa dajú namontovať do dverí a pes chodí voľne hore dole ako 

mu vyhovuje a kde chce byť. 

Bez prístupu do vnútra -  psy nemajú prístup do vnútorných priestorov domu. Takéto psy tiež 

potrebujú svoje miesto na oddych.  

Voliéra – je to jedna z možností chovu psa. Vo voliére môžu stráviť časť dňa pokiaľ je majiteľ 

v práci alebo mimo domu. Niektorí majitelia majú psa vo voliére stále a len na venčenie a prácu 

ho vyťahujú z koterca, v hoteloch pre psy sa zvyknú využívať alebo pri chove viacerých psov, 

pri výcviku psov, pri chove policajných psov, pri odchove šteniat sa môže využívať a útulkoch 

pre psy a mačky zvyknú byť voliéry. Umiestnenie voliéry na záveterné miesto kde je sucho a v 

letnom období tu nepraží slnko, v období dažďov tu nestojí voda. Voliéra môže byť krytá z 3 

strán alebo z jednej. V prípade, že je voliéra v mieste nechránenom pred vetrom je potrebné aby 

bola voliéra krytá z 3 strán. Buď je so strechou alebo bez strechy. 

Podlaha voliéry: drevo, betón, zem, dlažba, kachličky 

Vpredu mreže, pletivo. Dvere pre chovateľa ideálne ak sú väčšie ako chovateľ. Plast, zinok. 

Veľkosť voliéry tak aby sa v nej mohol pes pohodlne otočiť a prechádzať – závisí od veľkosti 

psa. Vo voliére by mal mať priestor na oddych pelech, búda, deka. Búda môže byť plastová 

alebo drevená. Vhodná je zateplená búda drevená. S rovnou strechou. Veľkosť búdy závisí od 

veľkosti psa. Ideálne sú búdy, ktoré majú predsieň a potom ležovisko. Vhodné je aby sa strecha 

na búde dala hocikedy otvoriť – z hľadiska hygieny. Zásterka do búdy je vhodné ak je pri vstupe 

do búdy zásterka slúži ako ochrana pred vetrom a mrazom. 

Domček pre psov používa sa pri chove viacerých psov alebo pri hoteloch pre zvieratá, odchov 

šteniat, výhodou je čistenie priestorov. Môžu to byť drevodomčeky, záhradné domčeky alebo 

postavené z betónu domčeky. Podlaha je väčšinou dlažba, kvôli dezinfekcii a buď sú steny 

alebo na stenách sú kachličky. Môže byť súčasť aj kúpeľňa na kúpanie psov. Výhodou je, že 

v dome majiteľ nemá psy, ale psy sú v teple. Pri hoteloch môže byť väčší domček s viacerými 

miestnosťami tak, aby sa psy nedostali k sebe, výhoda je ak sú neznášanlivé s inými psami 

a nevidia tým pádom iné psy. Súčasťou každej miestnosti môžu byť dvere von a oplotený výbeh 

k dannej miestnosti. V každej miestnosti sa nachádza dostatočný počet pelechov na oddych 

alebo ak ide o domček na odchov šteniat tak sa tam nachádza pôrodný box, hračky, misky. 

Priestor na odloženie potrebných vecí – skriňa, regál. 

Miestnosť pre psov hotely pre zvieratá, odchov šteniat. Vyhradená miestnosť alebo miestnosti 

v dome kde sa budú odchovávať šteniatka alebo kde sa budú nachádzať psy z hotela. Tiež je to 

hlavne pri odchove miestnosť s dlažbou a kachličkami. Pôrodný box pri odchove šteniat, 

pelechy na oddych pri hoteli pre zvieratá, odkladacie priestory, misky, hračky. Miestnosti sú 

vyhrievané. Pri odchove šteniat sa používajú ak je potrebné výhrevné podložky alebo výhrevné 

žiarovky. Pôrodný box musí mať zábrany proti uľahnutiu šteniat, môže byť vyrobený z dreva 

(drevo sa ťažšie dezinfikuje) – dať niekomu alebo sám si môže doma vyrobiť majiteľ alebo dajú 

sa cez internet kúpiť skladacie boxy partux boxy, ktoré sú z ľahko dezinfikovateľného 

materiálu. 

Chov psa v byte 

Pri tomto spôsobe chovu je všetko rovnaké ako pri chove v dome s prístupom do vnútra 

s rozdielom, že so psom je potrebné chodiť na pravidelné prechádzky, aby sa vyvenčil. 

Dezinfekcia v chove psov Pri chove psov je potrebná dezinfekcia – odchov šteniat, hotely, 

útulky ale aj bežný chov psov na maznáka. Prostriedky na dezinfekciu pomôcok, priestorov: 

sanytol, savo, veterinol, ecocid, virkon, jar. 



 

Typy voliér a búd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

   
 



 

 
 



 
 

 
 



 Búda so zásterkou 

 

    



 

 



 

 



 

 



  



 

 



 

 
 

 

 

 

 



Chovateľská stanica s vyhrievaným domčekom a voliérami a výbehom 

 





 
 

 

Pôrodné boxy: 

 

 
 

 


