
Příloha č. 1 – zpráva z veterinárního vyšetření psa Kentana 
Příloha č. 2 – zpráva o výsledku kontroly Státní veterinární správy 

VETERINÁŘI POTVRDILI: 
O PSY NA ROHANSKÉM OSTROVĚ SE MAJITEL 
STARÁ DOBŘE! 

VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI TBG METROSTAV KE KAUZE VYVOLANÉ ČLÁNKEM V DENÍKU BLESK 

Dne 6. 1. 2023 byl v deníku Blesk zveřejněn článek s názvem: „Otřesný pohled na psy hlídající areál Metrostavu v 

Praze: Živoří bez pohybu, vody, potravy a léčby!“, ve kterém autor uvádí, že podle svědectví některých lidí (většinou 

nejmenovaných), jsou psi bezpečnostní agentury, která oblast hlídá pro společnost TBG METROSTAV s.r.o., neustále 

zavření a přivázaní, v jakémkoli počasí, bez pohybu, žrádla a vody, nikdo se o ně nestará. Fotografie použité v článku 

zachycují zvířata v politováníhodných pozicích a ve čtenářích tak mohou vyvolávat dojem, že strádají. Tiskový mluvčí 

Státní veterinární správy pak v závěru článku konstatuje pochybení chovatele a potvrzuje zahájení správního řízení. 

 

Jaká je skutečnost 

Majitel psů je zkušený chovatel a s plemenem středoasijský pastevecký pes má mnohaleté zkušenosti. O psy se řádně 

stará, mají dostatek vody i jídla. Jsou pravidelně venčeni. V době, kdy nejsou venčeni, jsou umístěni v prostorných 

zavětrovaných kotcích. Nejstarší pes, 10letý Kentan, má kotec trvale otevřený a v době, kdy není venčen, se pohybuje 

na 5metrovém laně a může tak být i mimo kotec, což má rád. Všechna zvířata jsou řádně očipována, každý rok 

očkována a sledována veterináři. Středoasijský pastevecký pes je plemeno, vyšlechtěné na dálném východě k ochraně 

stád a vesnic před vlky a medvědy. Odolává teplotám až -40°C, má rádo pobyt venku, miluje sníh. Dožívá se 10-12let. 

 

Kontrola veterinární správy 

Dne 5. 1. 2023 se na základě „podnětu“ dostavila na Rohanský ostrov zástupkyně Státní veterinární správy za účelem 

provedení kontroly. O den později, v den zveřejnění článku (6. 1. 2023), se chovatel na základě doporučení zástupkyně 

Státní veterinární správy dostavil se psem Kentanem do veterinární ordinace za účelem posouzení zdravotního stavu 

psa. Výsledek vyšetření mimo jiné konstatuje, že zvíře je bez nalezených zásadních nedostatků a jeho stav odpovídá 

jeho vysokému věku. Oděrky na končetině nejsou v zánětu a lékařka doporučuje jejich promazávání mastí. 

Dále byla dne 16. 1. 2023 chovateli doručena zpráva o výsledku kontroly Státní veterinární správy. Tato zpráva mimo 

jiné konstatuje, že nebylo prokázáno porušení zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění ani 

zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, což je v přímém rozporu s vyjádřením tiskového 

mluvčího této instituce ve zmiňovaném novinovém článku. 

Vyjádření jednatele společnosti TBG METROSTAV s.r.o. Ing. Jakuba Šimáčka: 

„TBG METROSTAV s.r.o. je společensky odpovědná firma, která klade mimořádný důraz na ekologii, péči 

o zaměstnance a dlouhodobé, pevné vztahy s obchodními partnery. Přátelský vztah ke zvířatům je pro nás zvláště 

důležitý. Proto jsme velmi citliví na nepravdivá a nepodložená tvrzení či obvinění, která nás v očích veřejnosti a institucí 

poškozují. Informace v článku se nezakládají na pravdě a lidé, kteří se v textu vyjadřují, pokud skutečně existují, chovu 

psů zřejmě nerozumí. Zveřejněním nepravdivých nebo zavádějících informací byla naše společnost poškozena. 

Analyzujeme nyní situaci a zvažujeme, jaké právní kroky dále učiníme. Nejvíce nás však mrzí poškození jména 

a mediální dehonestace malého podnikatele, majitele strážní agentury a zároveň chovatele psů, který je nejen naším 

dlouhodobým a spolehlivým partnerem, ale také odpovědným chovatelem a slušným člověkem.“ 

Děkujeme všem, kteří v této smyšlené kauze nepodlehli falešným emocím a postavili se za nás a zejména za 

chovatele a majitele psího dědečka Kentana a ostatních psů, kteří věrně střeží naše areály. 

TBG METROSTAV s.r.o., Praha, 17. 1. 2023 


