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Vedoucím městského útulku 
pro opuštěná zvířata se nedávno 
stal RNDr. Aleš Toman.  

Jste nedlouho ve funkci. S jakými 
záměry jste nastupoval?

Jihlavský útulek jsem v minulosti 
navštěvoval pravidelně, protože Zoo 
Jihlava, kde jsem řadu let pracoval, 
s útulkem úspěšně spolupracovala 
na projektu reintrodukce kočky di-
voké na Slovensku. 

Věděl jsem, že od kolegy Vítkoviče 
přebírám dobře fungující zařízení na 
profesionální úrovni, kterým se mů-
že magistrát, potažmo městská poli-
cie pyšnit. 

Malinko jsem však cítil, že útulek 
je veřejnosti jaksi uzavřený a spous-
ta obyvatel Jihlavy neví, že zde tako-
vé pracoviště již mnoho let úspěšně 
funguje. Mým záměrem je v rozumné 
míře útulek „otevřít“ veřejnosti, dát 
o naší práci vědět, ustanovit jakési ná-
vštěvní hodiny, ve kterých budou lidé 
moci přijít a prohlédnout si psy v čás-
ti areálu zpřístupněné veřejnosti. 

Je podle dosavadních poznatků 
jihlavský útulek něčím specifi cký?

Myslím si, že je to především ideál-
ně situovaný areál ležící mimo zá-
stavbu města a zároveň v jeho do-
sahu. Dalším kladem je dostatek 
prostoru, který skýtá bývalý vojen-
ský objekt. Umístit útulek sem byla 
jednoznačně dobrá volba.

Vyhovuje svým rozsahem a vyba-
vením Jihlavě?

Jsou útulky postavené „na zelené 
louce“ a schopné přijmout více než 
sto chovanců (například v Ostravě). 
Ten jihlavský se již dvanáct let po-
stupně buduje a vylepšuje a i v letoš-
ním roce se připravují úpravy, které 
umožní zlepšit naši práci. Svým roz-
sahem a kapacitou však útulek kraj-
skému městu zcela dostačuje a patří 
k nejmodernějším v republice.

Jaká je vaše náplň práce a co útu-
lek může nabídnout?

Obecně je naším hlavním úkolem 
postarat se o všechna domácí i volně 
žijící zvířata, která se ocitla v nouzi. 
Územím naší působnosti je katastr 
města Jihlavy. Jedinou výjimkou jsou 
kočky, jimž se věnuje nedaleký útu-
lek ve Skrýšově u Polné, se kterým 
spolupracujeme. 

Nově bude útulek poskytovat servis 
občanům města, kteří řeší jakýkoliv 
problém s volně žijícími druhy zvířat 
(ježky, netopýry, rorýsy, poštolkami, 
kavkami atd.). Řada těchto druhů 
patří mezi ohrožené, chráněné a čas-
to vyžadující naši pomoc, toleranci 
a odborný přístup. Budeme poskyto-

vat pomoc při odchytech těchto zví-
řat, ale i také rady a doporučení, jak 
s nimi „žít pod jednou střechou“. 

Jak je fi nančně náročné provozo-
vat podobné zařízení?

Vztah člověka k domácím i volně 
žijícím zvířatům a schopnost posta-
rat se o ně, pokud se ocitnou v nouzi, 
odráží do jisté míry kulturnost náro-
da. Naše země v tomhle směru patří 
bohudíky k těm vyspělejším a napří-
klad v rumunských městech byste 
podobné zařízení těžko hledali. 

Jihlavský magistrát prostřednictvím 
městské policie na provoz útulku vě-
nuje přiměřenou částku ze svého 
rozpočtu, která zcela pokryje provoz 
útulku a zajišťuje jeho rozvoj.

Jak byste zhodnotil chování 
pejskařů v Jihlavě, např. ohledně 
pořádku, dodržování vyhlášky?

Určitě se situace hodně zlepšila 
v porovnání s tím, jak vypadaly ulice 
před několika lety. 

Dnes je již běžné vidět majitele 
pejska, jak uklízí po svém čtyřno-
hém kamarádovi v ulicích města. 
Horší už je to na městských trávní-
cích a okrajových částech města, kde 
je tlak pejskařů největší. 

V útulku se pravidelně přesvědčuje-
me, jak časté je nedodržování vyhláš-
ky ve smyslu povinné registrace psů. 

V tomto ohledu by případné za-
vedení povinného čipování nejen 
usnadnilo kontrolu registrace, ale 
i navrácení zatoulaných psů jejich 
majitelům. Rovněž povinná vakcina-
ce je u přijímaných psů spíše výjim-
kou, což se samozřejmě dovídáme, 
když se nám podaří najít původního 
majitele.

Někdy se zdá, že lidé chov psů 
podceňují a pes trpí např. nedo-
statkem pohybu. Co byste dopo-
ručil?

Určitě je dobré přizpůsobit volbu 
plemene, které si pořizujete, nejen 
vašim časovým možnostem, ale i vaší 
fyzické kondici. Mít psího kamaráda 
je v každém případě závazek, to by si 
každý majitel měl uvědomit, než si 
pejska pořídí.

Prosím o krátké představení se. 
Pocházím z Hané z Prostějovska. 

Vystudoval jsem přírodovědeckou 
fakultu v Olomouci. Na Vysočinu 
mě přivedlo první zaměstnání po 
studiích, místo zoologa v jihlavském 
Muzeu Vysočiny. 

Z Jihlavy jsem přešel do Pavlova 
u Ledče nad Sázavou, kde jsem spo-
luzakládal Stanici na ochranu fauny 
a pracoval zde 15 let jako její ve-
doucí. Řadu let jsem pracoval jako 

A. Toman: Chci útulek „otevřít“ veřejnosti

O jarních prázdninách tradičně 
organizoval Dům dětí a mládeže Ji-
hlava příměstský tábor, na který se 
přihlásilo celkem 25 dětí, převážně 
mladšího školního věku. 

Na každý den byl pro děti připra-
ven celodenní program, a to soutěže, 
turnaje, tvořivé a zábavné činnosti.

„Děti navštívily a zúčastnily se akti-
vit ve Wall Street Tendon – lezeckém 
centru Jihlava, vodních radovánek 
v bazénu ZŠ Demlova – Jihlava, v po-
hádkově-fi lmové soutěži Videostop 
v knihovně Jihlava – dětské oddělení 
a zábavného dopoledne v Dětském 
karnevalovém divadle Ježek, Hor-
ní Kosov,“ řekla Naděžda Hubená, 

hlavní vedoucí jarního příměstské-
ho tábora DDM Jihlava.

Ve výtvarně-tvořivé činnosti si na-
malovaly svá originální trička a pod-
le vlastní fantazie si z korálků vyrobi-
ly originální ozdoby. 

Dále jsme dětem připravili příro-
dovědnou stezku a na závěr jarního 
příměstského tábora hledaly po-
klad. 

V programu nechyběl i časový 
prostor na volné činnosti dle zájmu 
dětí. „Nejvíce v této době si děti vybí-
raly pobyt na hřišti – prolézačky a hry 
s míčem. V domě dětí využívaly počíta-
čovou učebnu, hrály stolní hry a malo-
valy,“ doplnila Hubená. -lm-

Jarní příměstský tábor 
se dětem líbil

PĚTADVACET dětí strávilo jarní prázdniny v příměstském táboře DDM Jihla-
va, kde pro ně byl připraven bohatý program. Foto: archiv MMMJ

ALEŠ TOMAN, vedoucí útulku pro opuštěná zvířata v Jihlavě.
 Foto: archiv MMJ
zoolog v jihlavské a plzeňské ZOO 
a rok jsem strávil na Kypru v privátní 
ZOO. 

S povoláním zoologa souvisí 
i všechny moje záliby, příroda, orni-
tologie, myslivost a především ces-
tování, nejvíce mi učarovala Afrika. 

Rád fotografuji zvířata a spolu-
pracuji s filmaři při natáčení doku-
mentárních snímků o přírodě. Od 
mládí jsem se věnoval kynologii 
a chovu loveckých psů, především 
drsnosrstých jezevčíků.  -lm-


