psí pisoár

je tady pro psí čurání

Psí pisoár je ryze český prvek, který má již
své stálé místo ve městech i obcích. Slouží
k vymezení místa pro čurání psích kluků.
Jedná se o betonový nebo dřevěný patník
se systémem odvodu moči.
Na systém psího pisoáru vlastní DOG
Production s.r.o. evropský patent.
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Psi jsou teritoriální zvířata a je tedy jejich
přirozeností označit močí celé svoje teritorium. Což v praxi pro psy znamená
„občurat“ vše, co vidí… Pisoár je pro psy
něco, co nemohou minout bez povšimnutí,
líbí se jim tvarově i pachově. Proto chtějí na
psím pisoáru zanechávat denně svůj pach.
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směrujeme psí
čurání na jedno,
námi předem
určené místo...

Máte pocit, že psí pisoár je zbytečný prvek
a je určený jen pro pejskaře? A že je už
dost těžké naučit majitele psů uklízet
po svých psech a těžko je něčím donutíte,
aby se svými psy využívali psí pisoáry?

S psími pisoáry dnes do měst a obcí přichází nový standard odpovědnosti majitelů
psů za „čurání“ jejich mazlíčků. A již žádné
výmluvy, že jejich psi přece nemají KDE
„čurat“. Je zde pro ně psí pisoár!

My věříme, že opak je pravdou...

Je jasné, že bez součinosti majitelů psů
změny nedosáhneme. Umístěním pisoárů
do našich měst a obcí dáváme psům jejich
místo pro denní čurání a k tomu měníme
smýšlení majitelů psů. Chceme, aby se i oni
chovali odpovědně a starali se o svoje okolí.

Psí pisoár je zde právě jako možnost
změny stávajících (zlo)zvyků majitelů
psů. Jejich umístěním v parcích a na
ulicích dáváme do ruky i nepejskařům
možnost, aby vyžadovali po majitelích
psů, aby je nenechávali denně občurávat bez povšimnutí doslova cokoliv.

Naším společným cílem je mít naše města
a obce čistější a krásnější.

Praha, Letňany
beton + cedule

Opava
beton, koš, dávkovač

Černá Hora, agility park
dřevěný s trnem

Chotěboř, veterina
beton + cedule

Kojetín, náměstí
beton, cedule, dávkovač

systém pisoáru
V těle psího pisoáru jsou otvory, kterými při počurání psem prostupuje malé množství
moči dovnitř. Uvnitř pisoáru je záchytná nádržka, ve které se toto malé množství
moči uchová a tím se vytvoří pachová stopa. Protože nedochází působením deště ke ztrátě
pachové stopy (tak jako se stane třeba u fasády, která se deštěm omyje), je pro psy tento
prvek naprosto neodolatelný nejen tvarově, ale hlavně pachově!
Jednoduchý systém vytvoření trvalé pachové stopy je tím, co psí pisoár dělá pro psy
ideálním místem pro jejich každodenní a opakované čurání. A to bez další údržby!

typy betonových psích pisoárů
Dunaj

Natur

Sicilia

Siena

Verona Bianco

Verona Nero

4 790 Kč
4 790 Kč
5 950 Kč
5 950 Kč
5 950 Kč
5 950 Kč
Cena kompletu psího pisoáru s odpadkovým košem a dávkovačem na sáčky na psí exkrementy je 7 550 Kč.
Ceny jsou včetně DPH 21 %. V ceně není zahrnuta instalace psího pisoáru a doprava.
Vnitřek pisoáru je dutý. V horní
části pisoáru je otvor pro umístění
tyčky, která slouží pro instalaci
odpadkového koše a dávkovače
na sáčky na psí exkrementy.

Vnitřní díl je profilovaný tak, aby
uvnitř malé množství moči zůstalo
uchováno. Při naplnění profilu močí
odtéká přebytečná moč kolem tyčky
do země.

Stěny pisoáru jsou z vibrolisovaného
betonu a odolají tak nejen silným
povětrnostním vlivům, ale hlavně lidskému vandalismu. Tělo psího pisoáru
váží 82 kg a na výběr je 6 různých
povrchů pisoáru.

Středový otvor slouží pro ukotvení
tyčky, na které je zavěšen odpadkový
koš, dávkovač či informační cedule.

Slavkov, náměstí
beton, cedule

Chomutov, park
beton, koš, úprava okolí

Brno, Líšeň
beton, koš, dávkovač

Karviná, náměstí
betonový Dunaj

Tábor, ulice
dřevěný hranol

umístění a použití
Psí pisoár se umístí na předem zvolené místo, které je předem vytipované, aby psům
vyhovovalo. Umístit se může pisoár jak na travnaté, tak na pevné podloží. Podle způsobu
umístění se zvolí úprava blízkého okolí pisoáru (vysypání pískem, kamínky či osazení trávou).
Psí pisoár začne plnit svoji funkci ve chvíli, kdy přijde první pes a označí pisoár svojí
močí. Tak jednoduché to opravdu je. Žádná další údržba! Moč se vsákne do povrchu
a vytvoří výraznou pachovou stopu. Další procházející pes se automaticky snaží přeznačit
pach prvního psa svým pachem a to opakovaně každý den. Při tomto označování dojde
i k vniknutí moči otvory v psím pisoáru a tím zůstavá pach uvnitř psího pisoáru uchován.

Další typy psích pisoárů
Dřevěný hranol

Dřevěný typ 1

Dřevěný typ 2

Dřevěný typ 3

Dřevěný typ 4

1 815 Kč

696 Kč

696 Kč

696 Kč

696 Kč

kam s pisoárem?
umístěte psí pisoár Jako prvek, který „něco” chrání...
Umístěním psího pisoáru v dostatečné vzdálenosti před dětské hřiště, historickou památku
či obytný dům, směrujeme pozornost psa na psí pisoár a tím ochráníme zvolený objekt.
Umístěním do parků, na ulice, do psí výběhů omezíme ničení prvků městského mobiliáře.
vytvořte místo pro venční psů a dopřejte komfort jejich majitelům...
V husté zástavbě vytvoříme s psím pisoárem jednoduchý kompletní psí záchod. Pisoár
bude sloužit k čurání a odpadkový koš s dávkovačem na sáčky slouží majitelům psa.

čistá města a obce...
V současné době je poviností pejskařů
uklidit po svém psovi exkrementy, ale nijak
se již neomezuje psí často velmi obtěžující
„čurání“. A následky vidíme na každém
kroku: občurané a zničené fasády, kola aut,
značky, koše, rohy, branky, lavičky…

psům a jejich pánům tolerujeme denně to,
co bychom netolerovali ani malému dítěti!

Psí pisoár dává možnost tuto situaci změnit a naučit nejen psy, ale hlavně jejich pány
větší odpovědnosti k čistotě okolí. Vždyť
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• Jsme majiteli evropského patentu.
•	Máme pro Vás dřevěné, nerezové
a betonové pisoáry v různých
provedeních.
• Po instalaci psího pisoáru je vyžadována
jen minimální údržba.
• Jedná se o zcela inovativní, nyní chybějící
prvek mobiliáře.
• Psí pisoár je ideální do městských celků.
• Má dlouhodobou životnost.
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• Jednoduchý design v několika povrchových provedeních umožní jeho sladění
s jakýmkoliv prostorem.
• Použitý materiál se vyznačuje vysokou
pevností a odolností, má výborné užitné
vlastnosti.
•	Možnost volby psího pisoáru na soukromé nebo veřejné plochy.
•	Množství kombinací a možnost dalších
doplňků k pisoárům…

aktuality

aquasvět
otevírá v pátek

KráTCe
budou Cvičit
a vyrábět z kaŠtanů

V rámci podzimního Kaštánkova
cvičení si děti se svými rodiči
zacvičí ve středu 24. října ve
sportovní hale. Děti se navíc
mohou těšit na kreativní tvorbu
z kaštanů.

SilniCe jSou opravené

Technické služby města Chomutova vyspravily v těchto
dnech úseky komunikací asfaltobetonovou směsí. Spotřebovaly při tom 170 tun asfaltu.

poroStou v novém

Rostliny z prostor městských lázní přestěhovaly technické služby
do nového aquaparku. Jsou tam
pro ně vhodné podmínky.

do divadla
na návŠtěvu

Chomutovské divadlo uvede
nejznámější hru amerického
dramatika Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena. Ve středu
24. října se představí Stanislav
Zindulka a Matěj Hádek.

mňága a žďorp
oSlaví narozeniny

Kapela Mňága a Žďorp v rámci
svého narozeninového
turné rozpálí 23. listopadu
i chomutovskou Kulisárnu.
S fanoušky tak oslaví výročí
25 let od založení.

V pátek ve 15 hodin se otevřou
brány chomutovského Aquasvěta.
Bude tak dokončena výstavba
obřího centra sportu a volného času
na Zadních Vinohradech, do kterého město prostřednictvím dotací
investovalo téměř dvě miliardy
korun. Chomutované si tak mohou
užít několik relaxačních bazénů,
dva tobogany, velkou skluzavku,
vířivku či masážní vodní lehátka.
„Nový plavecký areál bude sloužit opravdu všem. Jak plaveckému oddílu, tak i široké veřejnosti. Na své si přijdou kondiční
plavci, rodiny s dětmi, ale zároveň zde budou kurzy pro kojence
i větší děti,“ sdělil primátor města
Jan Mareš.
Základní vstupné na hodinu činí
u dospělého 95 korun, u dítěte do
110 cm výšky 40 korun a u dětí do

15 let, seniorů a studentů 75 korun.
„Nabízíme řadu slev. Jednak slevy
časové, čím déle bude návštěvník
v Aquasvětě, tím méně zaplatí.
Samozřejmě výrazné slevy jsou
na rodinném vstupném,“ vysvětluje jednatelka společnosti Kultura
a sport Věra Flašková. Tak například rodina se dvěma dětmi zaplatí
za celodenní vstupné 270 korun.
Informace o vstupném do Aquasvěta
a všech slevách pro rodiny najdete
na www.kultura-sport.cz. „Aquasvět
má kapacitu 320 osob, proto v prvních dnech, kdy bude o koupání
velký zájem, se mohou u pokladny
tvořit fronty,“ upozorňuje nedočkavé návštěvníky Flašková.
V pátek, pro ty, kteří se z kapacitních důvodů nedostanou do
Aquasvěta, budou v kině Svět promítány pohádky zdarma.

psi mohou otestovat
první psí záchod
Už i pejskové se dočkali. Mohou
si odskočit na své toalety. První chomutovský psí záchod je v Bezručově
ulici za obchodem Penny. Je to ohraničená písková plocha, jejíž součástí je
kromě odpadkového koše i tzv. pisoár,
což je 60 cm vysoký sloupek, který
vypadá jako kryt lampy veřejného
osvětlení. Princip využívá přirozeného
chování psů, pro něž je denní nutností
označovat svůj revír močí. Vznikne

tak pachová stopa, která je neodolatelným lákadlem pro další psy. „Venčení psů je přirozené, ale můžeme
mu dát určitý řád a prostor. Pak nebudou psi obtěžovat ostatní znečištěnými
trávníky, lampami, ulicemi a poničenými stromy a fasádami domů,“ sdělil náměstek primátora Martin Klouda.
Psí záchodek vybudovali pracovníci
Technických služeb města Chomutova. Pokud se osvědčí, může vznik-

nout i na jiných místech ve městě.
V Chomutově je hlášeno pět a půl
tisíce psů. Ti ve velké míře znečišťují
veřejná prostranství, na což si spousta
občanů stěžuje. Město proto motivuje
a vychovává jejich majitele. „Majitelům psů jsme rozdali praktické zásobníky s igelitovými sáčky, jež jim zjednoduší úklid psích exkrementů, teď
vzniklo pěkné místo pro venčení psů,“
doplnil Klouda.

Výstava pomůže vybrat povolání
Žáci posledního ročníku základních škol si opět budou moci vybrat
střední školu, na které by se chtěli
připravovat pro budoucí povolání.
Okresní hospodářská komora Chomutov pořádá 11. ročník tradiční

prezentační výstavy středních škol,
odborných učilišť a dalších vzdělávacích institucí Vzdělání 2013.
„Konat se bude 6. a 7. listopadu
v městské sportovní hale,“ řekla
asistentka projektů OHK Eva Pro-

cházková. První den bude otevřeno
od 13 do 17 hodin, druhý pak od
8 do 17 hodin. V hale se představí
téměř tři desítky vystavovatelů
z Chomutovska, Mostecka, Lounska a Karlovarska.

Za věrnost zvířatům byly odměněny
Bránou chomutovského zooparku
prošel jubilejní dvou set tisící návštěvník. S dcerami se na prohlídku areálu
vypravila Ilona Rauerová z Jirkova,
aniž by tušila, že právě pro ně jsou
přichystané dárky a speciální komentovaná prohlídka Podkrušnohorského
zooparku.
Rodina dostala dárkovou tašku,
celoroční vstupenku a pamětní list.
Připravena byla i speciální prohlídka
expozic s krmením tuleňů, velbloudů

a buvolů. Krmení si užily hlavně
Karolínka s Maruškou, které chodí
s maminkou do zooparku pravidelně. „Dcery už chodí obě do školy,
tak se sem vypravíme jen dvakrát do
měsíce. Když byly malé, byly jsme
tu téměř denně,“ uvedla Ilona Rauerová s tím, že se s dcerami chystají
letos v zooparku zasadit strom.
Akci sázení stromů připravuje Podkrušnohorský zoopark k příležitosti
Dne stromů už na sobotu 20. října.

DOG production s. r. o.

dají život Stromům

V Podkrušnohorském zooparku
porostou nové stromky. V rámci oslav Dne stromů si mohou lidé
přijít 20. října zasadit svůj strom
i zasoutěžit.
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Záhřebská 43, 616 00 Brno, Česká republika
info@psizachody.cz
prodej pisoárů: +420 775 372 680 info o pisoárech: +420 774 056 415
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E-shop www.psizachody.cz

