
Jací domácí mazlíčci jsou  
v českých domácnostech? 
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Co je sonda? 

 Jedná se o jednoduchý a rychlý on-line/CATI/PAPI 
výzkum na panelu respondentů, který se vztahuje  
k aktuálním otázkám.  

 Nemá ambice plně reprezentativního a vysoce kvalitního 
výzkumu veřejného mínění – je to rychlá sonda, která 
přinese pohled veřejnosti na aktuální události. 

 
 Sběr dat probíhal od prosince 2015 do února 2016  

s účastí 605 občanů ČR starších 18 let formou 
telefonického dotazování. Byly použity kvóty podle 
pohlaví, věku, vzdělání a kraje. 



Jaké mazlíčky najdeme v českých 
domácnostech? 

Náměstí, 
centrum 22 % 

 Každé dvě české domácnosti z pěti mají doma 
alespoň jednoho pejska. O Češích by se tak  
s trochou nadsázky dalo říci, že jsme národem 
pejskařů. Kočku najdete v každé čtvrté 
domácnosti. 

 Každá třetí domácnost nemá žádného domácího 
mazlíčka – nejčastěji senioři. 

 

 Kdo by čekal, že pejsky budou mít nejčastěji 
lidé v důchodu, mýlil by se. Senioři mají ze všech 
věkových skupin pejsky nejméně. Naopak psi 
jsou typické pro domácnosti, ve kterých žijí 
podnikatelé. 

 Nejčastěji máme doma jednoho psa (77 %) nebo 
dva psi (19 %). 3 a více psů má jen 5 % 
domácností se psy. 

 Naproti tomu 3 a více koček má doma 15 % 
domácností s kočkami. 

 

 

41% 

25% 

6% 

6% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

2% 

1% 

2% 

31% 

Pes

Kočka

Rybičky

Ptáci

Morče

Želva

Křeček

Králík

Had

Jiní hlodavci

Jiná zvířata z teraristiky

Jiné

žádné zvíře

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuo5G0vp3MAhUHNxQKHXHnAHEQjRwIBw&url=http://www.zahadyzivota.cz/?p=4873&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHiD6gsFbL-rc4pSMqUf4JppTzW3w&ust=1461250951099868
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm48TPvZ3MAhWKtxQKHbAUBoMQjRwIBw&url=http://www.naseprahacentrum.cz/zpravy-3/starate-se-spravne-o-sveho-psa&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNE-8aXNfqQ8wzF-i_Tqk0PR0HYOug&ust=1461250806012770


Psi a kočky v našich 
domácnostech 

 Kolik lidí mělo nebo má ve své nebo předešlé domácnosti kočku nebo psa? Psi jsou a byli 
součástí našich domácností více než kočky. 
 Zatímco psa mělo někdy v životě ve své či domácnosti svých rodičů téměř 70 % lidí, kočku jen 

necelá polovina obyvatel ČR. 
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S papíry nebo bez nich? 

 Celá třetina psů v českých domácnostech byla zakoupena s papíry a to především mezi 
seniory. Pokud tedy senioři pejska mají, tak většinou s papíry o jeho původu. 

 U koček toto neplatí. Jen každá 11. kočka v českých domácnostech byla pořízena  
s papíry. 
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Pojišťují si lidé své mazlíčky? 

 Každý třetí pejsek je pojištěn a každá pátá kočka je pojištěna. Zvířecí pojištění využil 
každý 8. pejskař a každý 15. majitel kočky. 

 

 Důvodem nepojištění mazlíčka je ponejvíce nízký původ zvířátka, jeho stáří,  
ale i neznalost této možnosti. 
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