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MAZLÍČCI NAD ZLATO. JEZDÍ PRO NĚ 
ZÁCHRANKA A MAJÍ I UMĚLÉ KLOUBY
Když je milujete, žádná částka není příliš vysoká. Za psy a kočky 
jsme ochotní zaplatit horentní částky, když jde o jejich zdraví. 
Někdy ale stačí jen správně nastavená prevence.  strany 24–28

CHOVATELSKÉ TRABLE „MODERNÍHO FOTRA“
Od doby, kdy se domácnost známého blogera a spisovatele rozrostla 
o zvířecího člena rodiny, nastaly pro Dominika Landsmana složité 
časy. Preventivně už nezvedá ani nohy. strany 14–18

NECHAT PSA DOMA NA GAUČI? ANI NÁHODOU. 
VEZMĚTE HO NA CESTY DO PŘÍRODY S SEBOU
Psa je důležité na situace, které mohou na výletech nastat, navykat 
již odmalička. Aby se všech dobrodružství mohl účastnit s vámi, 
prostudujte si náš turistický manuál. strany 04–08

PRO SPRÁVNÉ KRMENÍ KUS MASA NESTAČÍ
Každý organismus je individuální a potřebuje i takový přístup. To je 
základní pravidlo pro správnou výživu domácích mazlíčků. Zvířecí 
strava by měla být vyvážená a pestrá. Pravá svíčková všechno 
rozhodně nespasí. strany 20–22

NEZABEZPEČENÉ ZVÍŘE V AUTĚ JE POHROMA
Přeprava zvířat není přesně daná zákonem, ale selským rozumem. 
Nepřipoutaný mazlíček ohrožuje i vás.                             strany 32–34

Na jaké otázky byste si měli odpovědět, než se vydáte do zverimexu 
či k chovateli? Proberte svůj plán na pořízení zvířete s odborníky, 
vyhledejte si informace. Až poté nakupujte.  strany 10–12

PŘEKVAPENÍ, KTERÉ BY NEMUSELO VYJÍT. 
POŘÍDIT MAZLÍČKA PRO DÍTĚ MŮŽE BÝT RISK

P ři psaní tohoto magazínu jsem si uvědomila jednu věc. Hlas ně‑
mých tvorů je nejhlasitější, jaký znám. Oslovovaní odborníci se 
báli, aby jejich názor nebyl špatně pochopený. Aby se ho nechyt‑

la nějaká extremistická skupina (ano, i takové věci jsem při psaní toho‑
to magazínu řešila). Vštěpovali mi, co by mělo v článcích zaznít. „Určitě 
tam napište, že nesmí kupovat z množíren,“ říkali třeba. 

Zvířecí svět je zranitelný a slabý? Ani náhodou. Je silný a je slyšet. Za 
micku, která vám leží u nohou, mluvíte vy. Stejně jako za gekonga ve va‑
šem teráriu. A děláte to s patřičným důrazem, aby bylo slyšet i je. Za to 
vám z celého srdce děkuji. I když jsem při psaní cítila velikou odpověd‑
nost, celou přílohu jsem tvořila s úsměvem na tváři a v myšlenkách se 
svým psem. Prožívala jsem znovu naše příběhy a vzpomínala na den, kdy 
jsem svoji shibí společnici Šejmi viděla poprvé.

Pořídit si zvířecího mazlíčka se podobá tomu, když si volíte životní‑
ho partnera. Jen stránky seznamek nahrazují stránky chovatelských sta‑
nic. Výběr musíte pečlivě zvážit, přehlédnete jedno kritérium a už se to 
s vámi veze. Přehlédnete jich víc a bude to utrpení. Samotnou kapito‑
lou je pořídit zvíře dítěti. Moderní fotr Dominik Landsman o tom ví své. 
Od pořízení králíka doma už jen šoupe nohama. (str. 14–18) 

Příloha vám poradí i to, jak číst signály, kterými vám zvíře dává najevo, 
že se mu určitá situace nelíbí. Veterinář Jiří Kamiš a zvířecí výživová po‑
radkyně vás navedou, jak zdravě krmit a jak udělat ze zvířecích tlouští‑
ků zase hubeňoury. Blogerka Lucie Kutrová, známá jako Holka s Bucket 
Listem, zase vysvětlí, jak správně sbírat se psem kilometry. Prohlédně‑
te si její fotografii a představte si, jak nosí na řetězech svého 22kilového 
huskyho Marvela. Naučila ho to, když byl štěně. Příprava je totiž základ.

Je mnoho chyb, které můžete při výchově němého tvora udělat. Tou 
největší je přestat v něj věřit. Trestat ho za něco, co jste zavinili vy vaší 
špatnou výchovou. Zvířata netrestejte, chraňte je a chyby hledejte pri‑
márně v sobě. Vy jste ti, kteří píší kapitoly jejich života. Napište je správ‑
ně. Kéž vám v tom následující stránky pomohou.

KAPITOLY ŽIVOTA VAŠICH 
MAZLÍČKŮ PÍŠETE VY

Miroslava Kohoutová
miroslava.kohoutova@economia.cz
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Lucie Kutrová nachodila 
se svým psem Marvelem 

po horách stovky 
kilometrů. Tedy už ví, 

co se vyplatí nepodcenit.
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Zákon schválnosti mluví jasně – když něco nosíte a pak to 
jednou nevezmete, můžete si být jisti, že to budete po‑
třebovat. Nejhorší je, když tou věcí je první položka, kte‑

rá by měla být na seznamu každého zvířecího turisty. „Na každý 
výšlap se svým psem Marvelem nosím lékárničku. Chodíme ně‑
kolikadenní trasy a vždy ji mám. Nedávno jsem si ji ale nevzala. 
Šli jsme přibližně na hodinový výlet na Ondřejník v Beskydech 
a Marvela tam pokousal pes. Já se je snažila odstrčit a on pokou‑
sal i mě,“ vypráví cestovatelka Lucie Kutrová, známá jako Holka 
s Bucket Listem. „Všude byla krev a já neměla lékárničku. Naštěs‑
tí se mnou byla kamarádka, která vytáhla z batohu tu svoji. Mi‑
mochodem úplně stejnou, jakou jsem zapomněla doma. Marvela 
jsme rychle ošetřily, ale vůbec nevím, co bychom dělaly, kdyby‑
chom ji neměly,“ říká cestovatelka Lucie. První radou proto je mít 
seznam a přidat na něj i body, co zbývá čtyřnohého kamaráda na‑
učit, než na dlouhý výšlap společně vyrazíte. 

ZAČNĚTE OD ŠTĚNĚTE
Psa je důležité na situace, které mohou na výletech nastat, navy‑
kat již odmalička. Jednou z nich je přenášení zvířete ve chvíli, kdy 
je to potřeba. „Většina lidí nemá psa naučeného na to, aby se ne‑
chal nést a zůstal v náručí. Za mě je to přitom jedna z nejdůleži‑
tějších věcí,“ nabádá k výcviku této dovednosti cestovatelka Lu‑
cie Kutrová. I když její husky Marvel váží 22 kilogramů, někdy se 
holt přenést musí. Občas spí i s akční Lucií ve spacáku. Třeba jako 
na jejich výletě v Dolomitech, kdy bylo na teploměru –14 stupňů 
Celsia. Ve chvíli, kdy majitel psa na podobné situace naučí, dá se 
s ním prakticky podnikat cokoliv. 

„Například si lidé myslí, že na slovenský Velký Rozsutec ne‑
mohou jít s pejsky. My jsme na něm s Marvelem byli asi tisíckrát. 
Vyrostl v horách, takže je na vše naučený a vše přeleze sám. Po‑

kud ale někde narazíme na lana, řetězy nebo se na nějakém mís‑
tě bojí, vezmu ho do náruče a přenesu,“ říká s lehkostí v hlase Lu‑
cie Kutrová.

Při turistice, a platí to nejen při té se psem, je dobré předvídat. 
Dopředu zvážit, jaký je terén a jak fyzicky náročná a dlouhá bude 
trasa. Vše se musí uzpůsobovat věku a zdravotnímu stavu zvířete. 
Každý pes je jiný a tomu, co zvládne jedno plemeno, se ani zda‑
leka nepřiblíží druhé. Co překoná chlupáč, který chodí se svými 
páníčky odmalička, nezvládne ten, který se doteď jen povaloval. 
Jednou z největších chyb, kterou majitel může udělat, je vzít své‑
ho čtyřnohého parťáka na náročnou túru bez přípravy.

„Najdou se tací, kteří netráví s pejskem na horách příliš času 
a pak ho na ně vezmou a myslí si, že to ušlape. Jenže on na to 
není zvyklý. Celý život leží někde na gauči a zničehonic má jít 30 
kilometrů. Najednou si lehne a už nebude moct,“ varuje před čas‑
tou chybou Lucie Kutrová.

Jednodušší to mají ti, kteří naučili svého psa vydržet v turistic‑
kém batohu. „Věděla jsem, že pes může chodit do jeho jednoho 
roku jen tolik kilometrů, kolik je mu měsíců. Čtyřměsíční štěňát‑
ko může tedy ujít jen čtyři kilometry. Proto jsem Marvela odma‑
lička učila, aby v batohu vydržel,“ dává Lucie Kutrová tip na to, 
jak se čtyřměsíčním štěnětem ujít dvacetikilometrovou túru, re‑
spektive jak ho 16 kilometrů nést. Tím se pes učí být za podob‑
ných situací v klidu. 

Další z věcí, na kterou je třeba psa navykat již od štěněcího věku, 
je jízda lanovkou. Stačí pár jízd a pes si zvykne natolik, že v dospě‑
losti na ní bude v klidu sedět a nebude hrozit riziko jeho pádu. 

„Kdybych to Marvela nenaučila, když byl ještě malý, nikdy 
bych ho na lanovku nevzala. Bála bych se, že z ní spadne. Když je‑
deme s mými kamarády, mám někdy pocit, že jejich pes z ní urči‑
tě vyskočí,“ vypráví Lucie Kutrová.

Nechat psa doma na gauči? Ani náhodou. Vezměte ho na túru s sebou. Je to člen 
rodiny a vaše výlety s ním dostanou zcela jiný rozměr. Na společná dobrodružství 

ho připravujte již od štěněcího věku. Nechá se pak nosit v batohu, nebude 
ohrožovat jiné psy, utíkat za kdejakým zajícem a nevyskočí vám z lanovky. 

PO ŽLUTÉ SE PSEM
Bez zvířecího miláčka už ani kilometr

Text – Miroslava Kohoutová, Foto – archiv Lucie Kutrové
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VĚTŠÍ VÝDEJ POTŘEBUJE I VĚTŠÍ PŘÍJEM
Samotnou kapitolou je turistická výbava psa. Zásadní jsou tři 
věci – lékárnička, voda a dostatečné množství potravy. „Pokud 
jdu na delší trasu, i pes potřebuje dodat energii. Od toho máme 
různé iontové nápoje pro psy, sušené maso, které můžeme dát 
do vody a psa nezatíží jako krmivo, či masové konzervy, které jim 
můžeme nabídnout v určitém odpočinkovém čase,“ radí cvičitel‑
ka Klára Kučerová ze Školy výcviku psů.

Zvláště u vícedenních výletů se nesmí podcenit potřeba vět‑
šího energetického příjmu. Pes naběhá mnoho kilometrů a jeho 
příjem by tomu měl odpovídat.

„Při našem první výšlapu jsme šli s Marvelem přes Nízké Ta‑
try a já jsem tehdy s sebou vzala jen jeho denní dávku. Ten‑
krát to bylo kolem 250 gramů granulí na den. A on měl na tom 
výletě neskutečný hlad. Nakonec jsem mu musela spojit dávky 
a na poslední dva dny dokoupit maso,“ vzpomíná Lucie Kutro‑
vá. „Teď když vyrážím na trasu, beru mu o 100 gramů granulí 
více, než by měl normálně dostat, a přidávám mu i nějaké dob‑
roty,“ dodává.

Co se další výbavy týče, jsou na túry vhodné dlouhé postroje, 
které zabraňují dušení na obojku. „Majitel si může pořídit i vo‑
dítko s amortizérem a pro sebe sedák, kterým udržuje psa ve své 
blízkosti a má při tom volné ruce,“ radí Klára Kučerová. 

„Sedák bychom neměli dlouhodobě využívat vyloženě k tomu, 
aby nás pes táhl. Pokud jdeme dlouhou trasu, měla by to být spo‑
lečná práce. Postroje musí sedět psovi na míru. Neměl by ho ni‑
kde škrtit ani mu překážet v pohybu,“ pokračuje Klára Kučerová 
a varuje před běžnými postroji v pet shopech, které jsou často 
nedostačující a psovi nedovolí volný pohyb.

V LÉTĚ POMŮŽE CHLADICÍ VESTA
Každé roční období má pro turistiku se psem svá specifika, 
která je třeba znát. V létě jsou to zejména teplotní a povrcho‑
vé podmínky. „Nevystavujte psa dlouhodobému přímému slu‑
nečnímu záření a vyhýbejte se trasám, kde je až příliš horké‑
ho asfaltu či betonu,“ říká cvičitelka Klára Kučerová. Ta také 
doporučuje chlupáče na konci trasy nechat vychodit a nezaví‑
rat ho hned do auta. Stejně tak není vhodné na něj pustit kli‑
matizaci.

Když teploty v létě atakují tropickou hranici, hrozí u psa pře‑
hřátí a kolaps. „V případě černých psů, těch s krátkým čumákem 
a rychle se přehřívajících psů je vhodné pořídit chladicí vestu či 
jen chladicí nákrčník, který pomůže zvířeti lépe regulovat tep‑
lotu,“ vysvětluje Kučerová. Podle ní není vždy řešením studená 
voda, která naopak může v těchto situacích čtyřnohému kamará‑
dovi ještě více ublížit a prohloubit šokový stav. „Psa tedy nechla‑
díme studenou vodou a nepoléváme. Naopak používáme vlažnou 
vodu a chladíme jej od spodních partií,“ zdůrazňuje cvičitelka.

Na hornatých stezkách je možné naučit psa chodit i v botič‑
kách. „Nemyslím si ale, že je to v našich krajinách až tak potřeba. 
Samozřejmě se vše přizpůsobuje citlivosti daného psa,“ zamýšlí 
se Kučerová. Pokud jde o úpravu srsti v letních dnech, tak tu ani 
u dlouhosrstých plemen nedoporučuje stříhat. „Jejich srst, ačko‑
liv nám přijde na slunci horká, funguje termoregulačně a člověk 
by do těchto  funkcí neměl zasahovat,“ dodává.

Zda dávat psovi obleček, řeší majitel nejen v zimním obdo‑
bí, ale také v létě. „Je to kapitola sama o sobě a názory se 
liší. I u dlouhosrstých plemen se však dá používat pláštěnka, 
která minimálně pomůže udržet v suchu srst, jež pak nepro‑

Pro psa musíte 
na cesty přibalit 
lékárničku, vodu 
i dostatečné množství 
potravy. Počítejte 
s tím, že když více 
vydá, také více sní.



Běží‑li pes 
na volno, 
měl by zvládat 
stoprocentně 
přivolání. 
Na horách 
v každém 
případě. 
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www.alpik.cz
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pustí mokro až na kůži. Opět záleží na tom, jak je pes zvyk‑
lý a jak dlouho se venku pohybujete. Pes se chladí především 
tlamou. Pokud je v pohybu a svítí slunce, může mu naopak ob‑
leček ublížit. Zvíře se opět přehřívá a přehnaným dýcháním si 
může uhnat zápal plic či nachlazení,“ přidává další rady cviči‑
telka Klára Kučerová.

BUĎME OHLEDUPLNÍ
Běží‑li pes na volno, měl by zvládat stoprocentně přivolání. Zvláš‑
tě na horách se každou chvíli v dálce objeví nějaké zvíře, za kte‑
rým by se chlupáč mohl rozběhnout. Hrozí, že se při tom ztratí 
či zraní. Volně pobíhající psi představují problém také pro ostat‑
ní pejskaře. „Pes na volno chodí výrazně vpředu před majitelem 
a není hlídaný. Pokud máme reaktivního nebo bázlivého psa, 
představuje tato situace pro okolí problém. Ani my nechceme ta‑
kovéto psy bez majitele potkávat,“ říká cvičitelka Kučerová. „Měli 
bychom být vůči sobě tolerantní a mít psa ve své blízkosti, aby 
jiné neobtěžoval,“ apeluje na ostatní.

STANOVÁNÍ JAKO EXTRA KAPITOLA
Pes si musí na stan navyknout. Zkušební stanování na zahradě 
je k tomu ideální. Vyplatí se pořídit i o trochu větší stan. Někte‑
ří mazlíčci jsou prostorově výraznější a štěstí přeje hlavně připra‑
veným. Někdy se ale může stát, že i tak vás něco vykolejí. Tře‑
ba lesní zvěř.

Nejbližší civilizace čtvrt hodiny autem. Ležíme ve stanu. V Ru‑
munsku u skalních pyramid nedaleko města Sebes. V přírodní re‑
zervaci Rezervatia Naturala Râpa Rosie. Je půlnoc a vše kolem 
pohltila nepopsatelná tma. Naprosté ticho, ze kterého až mrazí, 
sem tam prorazí zvuk noční zvěře. Přemýšlet nad tím, co se děje 
venku, nejde. Veškerou energii věnujeme tomu, co se děje uvnitř. 
Ve stanu je s námi pes. Shiba‑inu, plemeno se silnými loveckými 
pudy, které chce vyběhnout ven.

„Většina běžných psů se v noci spíše bojí a nemají tenden‑
ce utíkat a honit zvěř jako během dne. Večer spíše hlídají ma‑
jitele, jedná se o smíšenou strachovou agresi, kdy pes neví, jak 
s takovouto situací naložit, pokud se již dříve neobjevila,“ říká 
k mému osobnímu příběhu cvičitelka Klára Kučerová ze Školy vý‑
cviku psů.

„Majitel by měl mít psa zabezpečeného tak, aby se nedostal 
z dosahu. Nejjednodušší je mít pro psa klec, ve které spí, a tu mít 
umístěnou v kufru auta. Riziko se dá minimalizovat také dlou‑
hým vodítkem, které drží kolík v zemi. Ovšem většina majitelů si 
menší psy nechává ve stanu,“ doplňuje Klára Kučerová.

Dalším úkolem majitele by mělo být pomoci psovi tuto situa‑
ci správně pochopit. „Ideální je na něj naprosto běžně promlou‑
vat a odměnami ho motivovat k tomu, aby se zase položil. Je tře‑
ba komunikovat normálním hlasem. Hlazení a příliš jemná tónina 
hlasu mohou psa naopak dostávat do vyššího napětí, kdy se jeho 
nežádoucí chování bude stupňovat. Buď ho přemohou lovecké 
pudy, nebo se začne ještě více bát. Majitel by měl vnímat signá‑
ly a reagovat s ohledem na to, zda pes opravdu jeví lovecký pud, 
nebo pouze reaguje na podněty, které nezná. Někdy naopak po‑
máhá se psem vyjít ven a prohlídkou okolí se ujistit, že se nic ne‑
děje. A pak se vrátit se do stanu,“ dodává Klára Kučerová.

Lucie Kutrová, která 
svoje cestovatelské 
zážitky sepisuje 
do blogu, k sobě občas 
v tuhých mrazech 
zapne Marvela 
i do spacáku. 

Na túry bere blogerka 
a spisovatelka 
svého huskyho 
už od štěněte. 
Na počátku ale věděla, 
že s ním může ujít 
jen omezený počet 
kilometrů.

Když je to nevyhnutel‑
né a její pes není ně‑
které úseky schopný 
zvládnout sám, pak ho 
Lucie Kutrová přes ná‑
ročný terén přenese. 
Třebaže váží 22 kil. 
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MANUÁL: JAK SPRÁVNĚ 
VYBRAT ZVÍŘE PRO DÍTĚ
Pořídit zvířecího mazlíčka pro dítě nemusí být vždy dobrý nápad. Ve vzduchu visí řada 
otázek, na které se vyplatí nejprve najít odpovědi. Před výběrem načítejte informace, 
poraďte se s odborníky, nenechte se zlákat roztomilými obrázky a myslete na velikost.

Text – Miroslava Kohoutová, Foto – iStock

Nejlepší prověrkou opravdovosti našich přání bývá reali‑
ta. „Jako dítě jsem jednou týdně chodila do chovatelské‑
ho kroužku. Starali jsme se o zvířata. Krmili je, čistili jim 

akvária. Také jsme hráli různé zvířecí hádanky a soutěže. Jednou 
jsem vyhrála svlečku hadí kůže a doteď si pamatuji tu radost.“ To 
jsou zážitky Karolíny Hájkové, provozovatelky webu Psí magazín. 
Rodičům proto doporučuje, aby ještě před tím, než pořídí dítěti 
zvířecího mazlíčka, je do podobných kroužků přihlásili. 

Výběr němého tvora se může zdát jednoduchý, ale opak je 
pravdou. Přináší s sebou velkou dávku zodpovědnosti. Navíc 
v dětském světě je zájem proměnlivý stejně jako aprílové počasí. 

Jeden den je baví křeček, další by si nejraději pořídily lva. Právě 
v takovýchto kroužcích si děti mohou vyzkoušet, co péče o zvíře 
obnáší a že není jen oživlým plyšákem na pomazlení.

„Je třeba si i zjistit náplň takového kroužku. Jsou instituce, 
jež provozují chovatelský kroužek, kde si o zvířatech jen povídají. 
Pro děti je to pak jako další hodina přírodopisu. Dále jsou krouž‑
ky, kde dětem vedoucí přinese občas ukázat nějaké zvíře. To už 
je zajímavější, ale je to jako návštěva zoo či muzea. Povídáním 
si dítě neuvědomí, co to obnáší být chovatelem. Proto jsou nej‑
lepší kroužky, kde se děti setkávají se zvířaty, které v prostorách, 
kde kroužek probíhá, žijí. Pravidelně se o zvířata starají a jsou 
s nimi v kontaktu,“ říká Veronika Kodymová, která provozuje zoo 
školku a vede Dětský klub Kodymka a chovatelské kroužky i pří‑
městské chovatelské tábory. Podle ní si děti jen tak uvědomí, že 
například vakoveverky jsou roztomilé, ale samci jsou docela sluš‑
ně cítit. „Malí chovatelé vědí, kolik práce je s vyčištěním klece 
od morčete. Tuší, že když si chci pořídit želvu, měl bych mít i mís‑
to, kde ji budu zimovat. Děti mohou zjistit, zda mají raději akč‑
ní agamu, nebo ne úplně aktivní želvu,“ vysvětluje Veronika Ko‑
dymová.
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„Každé zvíře je úžasné a zajímavé, ale i komplikované. Stejně 
jako lidi. A když si děti v kroužku mohou zkusit, zda by je bavil spíše 
temperamentní pes nebo poštovní holub, rodičům ubude starost 
s tím, že pořídí dětem zvíře, o které se nebudou chtít starat nebo 
je nebude bavit. Je to něco jako předporodní rodičovský kurz, aby 
děti věděly, co je se zvířátky čeká,“ říká Veronika Kodymová.

MALÝ PES A BUJARÉ DĚTSKÉ HRY NEJDOU DOHROMADY
Při výběru je důležité zaměřit se na náročnost péče, specifické 
požadavky konkrétního zvířete, ale i na to, zda je rodina v sou‑
časné situaci schopna mazlíčka zvládnout. 

Opomíjenou oblastí je výběr vhodné velikosti psa. „I když 
nás to často logicky svádí k tomu pořídit k dítěti malého pej‑
ska, nemusí to být vždy ta nejlepší volba. Příliš malým pleme‑
nům a zvláště jejich štěňatům hrozí v případě nehody větší rizi‑
ko zranění. Jsou celkově citlivější na bolest a také jim v případě 
spolknutí nepoživatelného předmětu nebo potraviny hrozí vel‑
ké zdravotní komplikace s možným tragickým koncem,“ popisu‑
je nevýhody malých plemen Lucia Kotianová, která vystudovala 
obor welfare zvířat na Veterinární univerzitě v Brně a dlouho‑
době se věnuje chování zvířat. Zejména separační úzkosti u psů. 
V domácnosti s malými dětmi se může rizikových situací vyskyt‑
nout pro zvíře nespočet. „Ideální je volit psa takové velikosti, 
který v případě bujaré hry nebude nebezpečím pro dítě. Záro‑
veň dítě nebude nebezpečím pro psa,“ doplňuje Lucia Kotianová.

TERARIJNÍ ZVÍŘE ANO, JENŽE S VELKÝM ALE
Terarijní zvířata, tedy ještěři, želvy a hadi, nejsou zcela vhodný‑
mi mazlíčky pro děti. Péči o ně nezvládnou sami, těžko se s nimi 
pomazlí, nedají se ochočit. Pouze je možné nechat je navyknout 
na určité podněty. „Na druhou stranu, chceme‑li v dětech vypěs‑
tovat vztah i k jiným zvířatům než k běžně chovaným, pak je sa‑
mozřejmě jasné, že rodiče sáhnou k volbě nějakého exotického 
zvířete,“ říká Petr Čuřík, spolupořadatel výstavy Živá exotika. Ten 
zároveň zmiňuje, že je třeba mít na paměti potřebu dítěte mít se 
zvířetem fyzický kontakt. „Pokud se tedy budeme striktně držet 
pouze terarijních zvířat, pak by se to mělo týkat pouze těch sku‑
pin nebo druhů, které nejsou plaché ani náročné na podmínky 
chovu,“ zdůrazňuje expert na exotická zvířata.

„Jako o vhodných kandidátech lze uvažovat například o aga‑
mě vousaté (Pogona vitticeps), která si dobře navykne na mani‑
pulaci, je poměrně mírná, nechá se brát do ruky a je relativně 
nenáročná na péči. Dále jsou pak vhodné některé druhy hadů, 
například užovky, krajty, hroznýši, kteří si rovněž poměrně dobře 
přivyknou na to, že s nimi člověk manipuluje, a nejsou agresivní. 
Mezi mírné ještěry, kteří se nechají brát do ruky, patří také page‑
koni (rod Rhacodactylus) či gekončíci,“ říká Petr Čuřík. Ten v žád‑
ném případě nedoporučuje uvažovat o jedovatých druzích hadů, 
stejně jako o ještěrech, kteří jsou čilí, rychle se pohybují a skáčou.

HARMONIE MEZI DĚTSKÝM A ZVÍŘECÍM SVĚTEM
Děti a zvířata se vzájemně milují. V jejich světě ale často nastáva‑
jí situace, které nemusí být pro mazlíčka komfortní. Úkolem ro‑
diče je znát své dítě i zvíře. Nastavte proto doma pravidla a na‑
učte se číst signály.

PRAVIDLA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR

 » Respektujte věk dítěte
Zohledněte jej už při výběru. Přemýšlejte, zda je vaše ratolest 
už na takové úrovni, aby se dokázala o zvíře postarat a chápat 
jeho základní potřeby. Pro ty nejmenší se hodí například 
rybičky, u rozumného předškoláka zabodujete s králíkem. 
Kolem deseti let bývají oblíbenými společníky křečci, morčata 
a samozřejmě kočky a psi. 

 » Kupujte od kvalitních chovatelů 
Zvířata pořizujte jen od těch ověřených. Měli byste mít 
představu, jakou povahu měli příbuzní psa. Zvířata musí 
splňovat určité zdravotní a charakterové vlastnosti. Na nákupy 
na inzerát zapomeňte, zvíře může být vážně nemocné, 
a kromě jeho utrpení se může samotný zážitek podepsat také 
na psychice dítěte. 

 » Uvědomte si, jak dlouho zvíře žije 
Žádné nebude rozjasňovat dětský svět věčně, některé má 
ale k té věčnosti přece jen blíž než jiné. Domácího mazlíčka 
vybírejte také podle toho, jak dlouho se dožije. Zatímco domácí 
králíčci se obvykle dožívají osmi až dvanácti let, křeček bude 
dělat dítěti společnost jen přibližně tři roky.

 » Myslete na denní režim zvířete 
Také zvířata mají svůj denní rytmus a ten je třeba respektovat. 
Nevhodné je pořizovat dětem noční tvory, jako jsou například 
ježci, se kterými si dítě příliš zábavy neužije. Na noční mejdany 
je expertem křeček. Ve chvíli, kdy bude s dítětem v pokoji, 
na jedničku z písemky z matematiky můžete u své nevyspalé 
ratolesti rovnou zapomenout. 

 » Začněte s něčím nenáročným 
Než dítěti pořídíte psa, zkuste začít s nějakým menším a méně 
náročným tvorem. Ověříte si tím, zda dítě soužití se zvířetem 
zvládne. Ideální by mohlo být morče.

 » Zjišťujte si informace 
Nenechte se zlákat hezkými obrázky na internetu, ale vždy 
si nastudujete výhody a nevýhody daného zvířete. Pomoci 
mohou lidé z vašeho okolí, kteří již mají s péčí osobní zkušenost 
a samozřejmě chovatelé.

 » Promluvte si s dítětem 
Ujistěte se, že vaše dítě zvíře skutečně chce. Promluvte si s ním, 
vysvětlete mu náročnost péče a zdůrazněte mu, že se jedná 
o dlouhodobý závazek.
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Ve chvíli, kdy zvíře překročí práh domu, měl by být stanove‑
ný řád, který zaručí synergii mezi zvířetem a dítětem. Dospělí by 
měli počítat s tím, že jejich úkolem bude korigovat a usměrňovat 
situace, do kterých se mohou děti spolu se zvířaty dostat. Jedním 
ze základních pravidel je vzájemně se respektovat a poskytnout 
jeden druhému dostatek prostoru. 

„Děti přirozeně inklinují ke psům, protože jsou pro ně hebcí, 
a jak ukazují i   vědecké studie, dotek a pohlazení psa dokáže člo‑
věka uklidnit a stabilizovat jeho emoce. Děti mají proto tendenci 
psům věnovat až přemíru pozornosti nebo je naopak berou jako 
chlupatou hračku. Pes je však živá a velmi vnímavá bytost s širo‑
kou škálou pocitů, a proto stejně jako dítě i on nemusí mít svůj 
den. Může trpět například bolestí, kterou nedává najevo, nebo je 
prostě jen unavený,“ popisuje Lucia Kotianová, která se dlouho‑
době věnuje chování zvířat, situaci, u které hrozí velké riziko pří‑
padného konfliktu mezi dítětem a zvířetem.

Zvláště malé děti si neuvědomují, že mohou zvířeti něčím ublí‑
žit „Občas je nevědomky týrají. Sama si vzpomínám, jak jsem jako 
malá honila tety kočku a měla jsem z toho velkou srandu,“ říká Ka‑
rolína Hájková, provozovatelka webu Psí magazín, a apeluje na ro‑
diče, aby s těmito situacemi počítali a děti se zvířaty více hlídali. 

„Zvíře by proto mělo mít možnost odejít a odpočinout si 
na místě, na které se dítě nedostane. Starším dětem je vhodné 
vysvětlit, že se pejsek potřebuje vyspat nebo je unavený, nebo že 
si momentálně hraje sám, například se svojí oblíbenou hračkou,“ 
dodává Lucia Kotianová.

Zvíře odpočinek potřebuje, jen psi prospí kolem 15 hodin den‑
ně a tuto potřebu by měli všichni členové domácnosti respekto‑
vat „Nejenže se vyhneme případným konfliktům, ale také zajistí‑
me, že pes bude vnímat dítě jako osobu, které může důvěřovat 
a nemusí před ní unikat nebo se schovávat,“ pokračuje s radami 
expertka na welfare zvířat Lucia Kotianová.

Starší děti je vhodné zapojit do dění kolem psa, včetně výcvi‑
kových aktivit. Ukázat jim, jak se pes krmí, kdy potřebuje vymě‑
nit vodu a poučit je, že mu nemohou sahat do misky se žrádlem. 
Tím se děti učí zodpovědnosti.

I bezproblémový 
pes může 
na malého člena 
rodiny reagovat 
netypicky. Dítě 
je nemotorné, 
vydává různé 
zvuky. 

VNÍMEJTE ZVÍŘECÍ SIGNÁLY
Když nastane pro zvíře nekomfortní situace, vysílá signály, kte‑
ré malé dítě není schopné přečíst. Proto by se děti se svými čtyř‑
nohými kamarády neměly nechávat o samotě. „Každý pes dokáže 
pokousat, má k tomu přirozeně velice dobře vybavenou tlamu. 
Nicméně je to typicky až jeho poslední možnost, pokud ze situ‑
ace nedokáže najít jiné východisko,“ vysvětluje Lucia Kotianová. 

I starší bezproblémový pes může na malého člena domácnosti 
reagovat netypicky. „Dítě je nemotorné, často padá, chodí po čty‑
řech, vydává různé zvuky, ale také je zdrojem dobrot a mazlení. 
To vše může být pro čtyřnohého přítele nové. Pes musí všechny 
tyto informace vstřebat, a tak je lepší jít i na staršího pejska, kte‑
rého dobře znáte, opatrněji a přítomnost dítěte mu dávkovat,“ 
ukazuje Lucia Kotianová cestu vedoucí k tomu, že jednoho dne 
budou skvělými parťáky a zažijí spoustu legrace.

Úkolem rodiče je znát nejen své dítě, ale také svého psa. Po‑
zornost by proto měl věnovat takzvaným konejšivým signálům, 
které pes projevuje v případě, že se mu určitá situace nelíbí. 
„Například odvrácení hlavy, olizování koutků tlamy, odcházení 
z daného místa, stažení ocasu mezi nohy, ale také sklopení uší 
a sklonění hlavy. Výhrůžným signálem je pak zvedání pysku, tedy 
obnažování zubů, které je doprovázeno vrčením,“ radí Lucia Ko‑
tianová, jak poznat situaci, kdy zvíře naznačuje, že se cítí v ohro‑
žení. „Pokud bychom za toto jednání psa trestali, časem by mohl 
výhrůžný krok úplně vynechat a rovnou kousnout, protože proč 
by dělal něco, za co je trestán. To jsou pak velmi nebezpečné pro‑
blémy, které je nutné řešit s odborníkem. Nejvíce nedorozumění 
a komunikačních problémů vzniká právě u štěňátek malých psů, 
kdy lidem přijde vrčení roztomilé a psa v něm podporují, nebo ho 
absolutně nerespektují,“ varuje Kotianová.

Ve chvíli, kdy při soužití zvířete s dítětem nastanou nějaké pro‑
blémy, měli by se rodiče obrátit na odborníka. Trenér či zvířecí 
psycholog pomohou vyřešit většinu z nich. V některých situacích, 
zvláště když už pes začíná být pro dítě nebezpečný a rodina ne‑
dokáže situaci z mnoha důvodů zvládnout, může být lepší umís‑
tit psa do jiné rodiny.
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Češi jsou národem pejskařů. Jak ale hodnotíte jejich péči 
o domácí mazlíčky? 
V souvislosti s pandemií se začali lidé více zajímat o doplňky stra‑
vy. V kurzu byl a je vitamin D společně s vitaminem C. Značná 
část lidí zjistila, že správnými doplňky lze významně zvýšit imu‑
nitu. A co platí u lidí, platí i u zvířat. Jsme národem vášnivých 
chovatelů a často svým mazlíčků dopřáváme spoustu laskomin 
a pamlsků. Kde však vidím rezervy, je pestrá a rozmanitá strava 
s dostatečným obsahem důležitých vitaminů a minerálů. Často 
lidé kupují granule v domnění, že to stačí, a zpozorní až v přípa‑
dě, kdy nastane nějaký zdravotní problém. Přitom 
stejně jako v případě doplňků stravy u lidí lze jejich 
správným užíváním docela dobře předcházet růz‑
ným onemocněním. Jak naši mazlíčci stárnou, je po‑
třeba myslet na jejich zdraví intenzivněji. 

V jakém ohledu je to potřeba nejvíce?
Nejčastější komplikací především u starších psů 
a velkých plemen bývá artritida, artróza, případně 
dysplazie. Všechno jsou to onemocnění pohybové‑
ho aparátu, nebo jinak řečeno kloubů. V tomto pří‑
padě dobrá kloubní výživa dokáže dělat divy. Zví‑
řata se už po pár týdnech výrazně lépe pohybují, 
bolesti ustupují a celkově se zlepšuje jejich zdravot‑
ní stav.

Doplňky stravy mohou zvířata užívat celoročně. Je ale něja-
ké období, ve kterém je to vyloženě důležité?
Vitaminy osobně nejvíc doporučuji doplňovat v chladných obdo‑
bích roku, protože psi a kočky, podobně jako lidé, mají oslabe‑
nou imunitu a jsou náchylnější k nachlazení a různým respirač‑
ním onemocněním. Lidé si tento fakt často neuvědomují a situaci 
podceňují. Ke zvýšení imunity zvířete přitom stačí jedna kostička 
univerzálního vitaminu denně. Vždy je lepší problémům předchá‑
zet než pak nákladně řešit jejich důsledky.

Kromě kloubů řeší majitelé domácích mazlíčků často také 
péči o jejich chrup. Existuje vůbec nějaký způsob, jak zabrá-
nit vzniku zubního kamene?
Problémy se zubním kamenem a s ním souvisejícími komplika‑
cemi se nejčastěji vyskytují u menších plemen psů. Zubní ká‑
men je způsobený usazováním zubního plaku v místech, kde 
se zub setkává s dásní, a není lehké ho odstranit. Mazlíčkům 
také často velmi nepříjemně páchne z tlamy. Pokud problém 
dlouhodobě neřešíme, může dojít k vypadávání zubů. Řeše‑
ním je pravidelné odstraňování zubního kamene u veterináře, 

které se však provádí v celkové anestezii zvířete 
a nebývá to zrovna levná záležitost. I tady lze pro‑
blémům poměrně účinně předcházet. Doporuču‑
ji užívat přípravky s obsahem mořské řasy Asco‑
phyllum nodosum, která brání usazování zubního 
plaku a částečně změkčuje již vytvořený zubní ká‑
men. Ten pak lze snadněji odstranit například kar‑
táčkem nebo odpadne sám. 

Po jaké době můžeme čekat, že u našeho psa 
zmizí po podávání přípravků zápach z tlamy? 
Z mých zkušeností vím, že zápach z tlamy mizí u psů 
i koček do tří až čtyř týdnů od začátku užívání pří‑
pravku obsahujícího mořskou řasu Ascophyllum 
nodosum. Pokud problém přetrvává i po dvou měsí‑

cích, doporučuji konzultaci s veterinářem.

Na co si tedy dát pozor při podávání doplňků stravy? Mohou  
při špatném dávkování spíše uškodit?
Jako u všeho i zde platí, že všeho moc škodí. Doporučuji vždy do‑
držovat stanovené dávkování uvedené na obale jakéhokoliv do‑
plňku stravy. Byl bych opatrný u doplňků výživy obsahujících vel‑
ké množství vápníku, ten je nezbytné doplňovat u kojících fen 
a u štěňat v době jejich růstu, u dospělých psů a koček bych to 
vždy konzultoval s veterinářem.

DOPLŇKY STRAVY ZAMEZÍ 
I ZÁPACHU Z TLAMY 
Majitelé zvířat se zajímají o doplňky stravy, až když jejich mazlíček začne mít zdravotní 
problém. „Přitom také u zvířat lze preventivním užíváním vitaminů a minerálů zdravotním 
potížím předcházet,“ říká Miroslav Sadílek, výkonný ředitel Vitar Veterinae. 

Text – Miroslava Kohoutová, Foto – archiv Miroslava Sadílka

Miroslav Sadílek, 
výkonný ředitel 
společnosti Vitar 
Veterinae, české firmy 
založené ve Zlíně 
roku 2014.

Pestrá 
a rozmanitá 

strava 
s dostatečným 

množstvím 
vitaminů 
je nutná 

i u zvířat. 
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Známý bloger 
„moderní fotr“ 

s novým členem rodiny 
Markízou de Širak.
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Pořídit si králíka, to chce 
velkou dávku odvahy. Možná 

srovnatelnou s početím lidského 
mláděte. Autor originálních 

a vtipných příruček o výchově dětí 
Dominik Landsman, který má na 

sítích tisíce fanoušků, o tom ví 
své. Velmi specifický přístup má 

i k péči o domácí zvířata.

Markýzu de Širak, jak ji s oblibou nazýváte, jste si domů při-
vezli v prosinci. Prozradíte mi, co všechno předcházelo vaše-
mu rozhodnutí? 
Syn chtěl původně štěně, ale to jsme se mu samozřejmě snaži‑
li rozmluvit. Byl jsem rezolutně proti, protože nemáme dům, ale 
jen byt. Vlastně i kdybychom dům měli, psa bych nechtěl. Naštěs‑
tí toto synovo přání brzo vyšumělo do ztracena. Pořád ale trval 
na tom, že chce zvíře. Já byl pro křečka. Přišlo mi, že křeček je fé‑
rový. Většinu času ho nevidíte, je někde zalezlý, a když chcípne, 
spláchnete ho do záchodu a koupíte za padesátikorunu ve zve‑
rimexu nového. Dítě nic nepozná a vy ho tím ušetříte od navště‑
vování psychologa. 

Proč z toho sešlo?
Vzal jsem proto syna do zverimexu. Chtěl jsem, aby si udělal 
představu, jak takový křeček vypadá. Kouknul na něj, řekl, zda 
to je všechno, že je to hrozně malé a že ho nechce. Manželka pak 
přišla s tím, že pořídíme morče. Morčata nesnáším, a tak jsem se 
nakonec nechal ukecat na králíka. Aktuálně to vypadá, že si ho 
pořídila spíš manželka, protože synovi je v tuto chvíli králík už 
úplně ukradený. 

Jak dlouho tedy Čeňkovi vydrželo si s králíkem hrát?
Ono se s ním hlavně moc hrát nedá. Není to jako pes nebo koč‑
ka, že to vezmete, bude to příst, budete se s tím mazlit. Králík to‑
hle nedělá. Vy ho vezmete, on ve vzduchu dělá pohyby, jako kdy‑
by utíkal a ještě má drápy, které nejsou zatahovací, takže pěkně 
škrábe. Mazlit se s ním podle mne nedá. Kupodivu se ale králíci 
mazlit mají. Manželka pořád čte nějaké rady, sjíždí králičí servery 
a na nich píší, že se musí hladit a nosit, aby si na to zvykli. Tak‑
že já se s ním mazlit musím. Když Nataša není doma, volá mi, zda 
už jsem králíka hladil a měl ho v náručí. Každé ráno proto musím 
Markýzu vzít, aby si na to zvykla. Tak jsem dopadl. 

Když jste šel na rodičovskou dovolenou, hodně jste si načítal 
informace o tom, jak vychovávat dítě. Četl jste si něco i o krá-
lících? 
Ne, vůbec. Jasně jsem dal na zřetel, že chci, aby tato bytost šla 
mimo mě, a že s ní nechci mít nic společného. Ať si ho klidně man‑
želka se synem pořídí, ale mě ať do toho nezatahují. Já nejsem 
vyloženě milovník zvířat. Nic proti nim nemám, ale chci, aby byla 
co nejdál ode mě. Někde v lese. Manželka chodí do práce, syn 
do školy, já pracuji z domu. Jsem s králíkem zavřený, a tak jsem 
do toho ve finále zatažený poměrně dost. 

KVŮLI KRÁLÍKOVI DOMA 
V PODSTATĚ BRUSLÍM

Text – Miroslava Kohoutová, 
Foto – archiv Dominika Landsmana, Profimedia
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Zmiňoval jste, že jste nechtěl psa. Já ale koukala, jak krásně 
hubnete. Nemyslíte si, že by vám takovéto akční zvíře víc slu-
šelo? Mohl byste s ním chodit i běhat. 
Zas tolik zhubnout nepotřebuji, abych si kupoval psa. Se psem se 
navíc musí chodit ven a to se neztotožňuje s mojí neuvěřitelně lí‑
nou povahou. Králík dělá jen takové pidi bobky, které zametete 
a je vlastně hotovo. 

To mě docela překvapuje. Slyšela jsem, že králík je v mno-
hém na chov náročný. 
To nevím. Já se při jakékoliv interakci s králíkem řídím pouze po‑
kyny manželky. Ona mi vždy řekne, co mám dělat, takže vlastně 
ani nevím, co taková správná péče o králíka obnáší. Manželka mě 
naviguje. Co ale vím, je, že je to takový přešlechtěný chcípák. Sní 
něco čerstvého a je po něm. Představa, že máte doma králíčka, 
který chroupá mrkev, je úplný nesmysl. 

O jaké plemeno se vůbec jedná? Jestli jsem to pochopila 
správně, máte nějakého s rodokmenem?
Ano, byl děsně drahý. Jeli jsme pro něj spoustu kilometrů někam 
k chovatelce. Je to mini lop. Zjistil sem, respektive mi bylo řeče‑

no, že v Česku to není registrovaná rasa, takže se s ním u nás na‑
štěstí nemůže chodit na výstavy. Tím jsem se jim vyhnul, protože 
jsem přesvědčený, že by mě žena hnala i na ně. 

Na jedné z vašich fotografií na sociálních sítích jste měl Markýzu 
na vodítku. Chystáte se s ní alespoň na soutěž v králičím hopu?
Do toho bych klidně šel. Přijde mi dost vtipné, jak skáčou. Na to 
jsou ale určena jiná plemena. Tenhle malý lumen není dělaný 
na to, aby skákal půl metru vysoko. Je to v podstatě takový cho‑
dící plyšák. Navíc ani nemám nervy na to, abych ho učil na obo‑
jek. Určitě by mě ale bavilo na té soutěži být. 

Víte vůbec, jaký je světový rekord v králičím hopu?
Žena mi to říkala. Bylo to kolem metru a půl. 

Je to sto šest centimetrů do výšky a tři sta pět do dálky. 
Úplný klokan. Nedokážu si představit, co je to za skok. Tihle pře‑
šlechtění šampioni musí být úplně nadopovaní steroidy. 

Není vám trochu líto, že jste si pořídili toto plemeno, když by 
vás ten hop bavil? 

Dominik Landsman 
(vpravo) s režisérem, 
hercem a moderáto‑
rem Ondřejem Soko‑
lem při oficiálním křtu 
jedné ze svých vtip‑
ných knižních příruček 
Karanténa s moder‑
ním fotrem.
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Během soužití 
s králíkem 
jsem se naučil 
nezvedat 
nohy. Jen 
s nimi šoupu. 
V podstatě doma 
bruslím, abych 
ho nezašlápl.

Ani ne. Můj jediný požadavek byl, aby byl co nejmenší. Žil jsem 
s tím, že čím menší zvíře, tím méně náročné na údržbu. Chtěl 
jsem proto ten nejmenší druh králíka. Tehdy jsem navíc o žád‑
ném hopu nevěděl. Klidně bych ho zkusil s cizím králíkem. Mít 
ale doma tyhle přešlechtěný, steroidy nadopovaný, to už je 
na mě moc. 

Když vás tak poslouchám, nejste úplně fanda šlechtění. 
Moc ne. Přešlechťování je podle mě zločin proti přírodě. Samo‑
zřejmě bych ale fandil tomu, kdyby někdo přešlechtil králíka 
do velikosti křečka. Křeček s dlouhýma ušima je za mě v po‑
řádku. 

Já vám ten specifický vztah ke zvířatům začínám věřit. Jak 
jste to měl vůbec v dětství? Měl jste nějaké zvíře? 
Zvířat jsem měl spoustu. Děti mají zvířata rády a já jsem se v tom 
nelišil. Měl jsem několik křečků, kteří zemřeli trýznivou smrtí. Sa‑
mozřejmě ne účelně, jen se občas stala nehoda, třeba s vysava‑
čem. Také jsem měl želvičky, které zaživa zplesnivěly. Měl jsem 
i psa. Dva měsíce, než rodiče usoudili, že se o něj nedokážu po‑
starat. Vlastnil jsem rovněž rybičky. To je jedno z mála zvířat, kte‑
ré uznávám. Vzhledem k tomu, že jsem rybář, mám k nim velmi 
kladný vztah. 

Zvířata se dětem pořizují, aby se naučily zodpovědnosti. Mys-
líte si, že se s králíkem Čeněk té zodpovědnosti naučí? 
Jeho povinností je čistit králíkovi klec. To byla naše podmínka 
pro to, abychom mu ho pořídili. Čistil ji čtyřikrát. 

Chovatelé doporučují, aby rodiče dítě poučili, jak má s králí-
kem zacházet. Dávali jste Čeňkovi nějaké rady?
Interakce mezi ním a králíkem je minimální, takže jsme mu jen 
řekli, ať na něj nedupe, nehází po něm věci a nebere ho do náru‑
če. Jiným školením neprošel. Usoudili jsme, že není hloupý.

Můžete mi nastínit, jak vaše společné soužití vůbec funguje?
Králík je puštěný venku a už vůbec není v kleci. Za mě je to poměr‑
ně zklamání. Bylo mi řečeno, že se bude zavírat v kleci a vypustí se 
jen občas. Během soužití s králíkem jsem se naučil nezvedat nohy. 
Jen s nimi šoupu. Chodím, šoupu nohama, abych náhodou králíka 
nezašlápl, synovi nezabil zvíře a on pak nechodil k psychologovi. 
Mé soužití s ním je takové, že v podstatě doma bruslím.

Králíci vypadají jako takoví andílci, ale také kousají kabely 
a provádějí jiné lumpárny. Zažili jste už podobnou nehodu?
Zatím ne. Zatím se Markýza jeví rozumně. Samozřejmě dostala 
slovní ponaučení, že pokud něco takového udělá, půjde na kast‑

FARMACIA CARE s.r.o. | Míšovická 458/3, 155 21 Praha 5 | IČ 01797506 | e-mail: info@pethealthcare.cz

SLEDUJTE VÝHODNÉ NABÍDKY V LÉKÁRNÁCH
Fyto obojek FORTE. Biocid. Složení: 5 g/kg Geraniol. Obojek 65 cm. IXXO PIPETA pro psy do 10 kg. Biocid. Složení: 350 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát; 0,3 g/kg 
geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Péče o uši je veterinární přípravek.
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Klíště i blechu odpudí anebo dehydratuje, 
takže obvykle nemají dostatek času 
na přenos nebezpečné infekce na mazlíčka. 
K dostání i jako pipety a spray.

Repelentní pipeta pro psy proti 
klíšťatům i blechám. Parazity 
odpudí anebo vysuší. K dostání 
i pipety pro větší psy, obojek a spray.

Pečujeme o zdraví našich mazlíčků

K výplachům i oplachům. 
Rozpouští ušní maz. Obsažený tea 
tree olej působí antisepticky, i proti 
původci svrabu.

FYTO OBOJEK® FORTEIXXO PIPETA PÉČE O UŠI
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raci. Nevím, zda si to vzala k srdci, ale zatím kabely a nábytek ne‑
chává být. Okusuje jen hrady a pletené nůše, které jí žena kupuje. 

Je něco, co vás při soužití s Markýzou překvapilo? 
Docela mě zaskočilo, že si podle mě do ní žena promítla dceru, 
kterou nikdy neměla. Oslovuje ji holčičko a vypadá to, že je jen 
pár krůčků od toho, začít na ni šišlat, vozit ji v kočárku a oblé‑
kat do oblečků. 

Jste ekonom, máte spočítáno kolik takový králík stojí? 
Hodně mě zaskočila pořizovací cena. Ve zverimexu stojí sedm 
stovek, a když si kupujete přešlechtěnou šlechtičnu od chovatel‑
ky, abyste k tomu přidali skoro nulu. Několikrát do týdne pak 
u nás zvoní pošťák s balíkem pro králíka. Dnes přišel snad dva‑
cetikilový, který byl plný sena. Žena Markýze pořád něco kupuje. 
Jen pelíšků už má asi osm. Jsou rozmístěné různě po bytě a já se 
raději neptám, kolik to stojí. 

Podle vás je v běžné domácnosti 568 věcí a předmětů, kvůli 
kterým může králík zemřít. Jaké to například jsou?
V podstatě cokoliv. Tohoto dojmu jsem ale nabyl zejména na za‑
čátku, když mi manželka říkala, že nesmí tohle a tamto. Nakonec 
zjišťuji, že to s ním zas tak hrozné není. Vypínáme mu ale třeba 
topení, aby se nepřehřál. Nebo ho nedáváme do výšky, aby nese‑
skočil a nezlomil si nohu. To nám říkala veterinářka. Mě na jednu 
stranu přijde vtipné, že je to takový lumen, který je tak přešlech‑
těný, že skoro ani doma nepřežije. Někam vyleze, skočí, zlomí si 
nohu. Něco sežere a chcípne.

Dala vám nějaké rady chovatelka?
Dostali jsme úplnou nalejvárnu. Dala nám i papíry, kde bylo vše 
sepsané. Co v nich bylo přesně, nevím. Když žena není doma, sna‑
žím se jen udržet králíka naživu, jinak by se se mnou rozvedla. 
Po svém příchodu přebírá o něj péči. Já mám jen nakázáno ho 
mazlit, nebrat do výšky, zabránit, aby chodil do schodů. Mám tři 
úkoly každý den.

Tak to zase tolik není.
Je toho hodně. 

Králíci jsou zvířata, která žijí ve skupinách, proto se i dopo-
ručuje mít minimálně dva ve stejném věku. Uvažujete, že si 
koupíte dalšího lumena?
Nic takového. Respektive já nevím, že by se o něčem takovém 
uvažovalo. Věřím a doufám, že se za mými zády neuvažuje, že by 
nám přibyl ještě jeden. 

Dobře. Králíka máte doma několik měsíců. Doporučil byste 
lidem, aby ho dětem pořídili? 
Vůbec nevím, proč by si kdokoliv na světě měl pořizovat králí‑
ka. Celkově jsem nepochopil myšlenku domácího zvířete. Proč? 
K čemu? U důchodců, kteří jsou osamělí, chápu, že mají jezevčíka, 
který jim dělá společnost. Proč by ale někdo jiný měl mít doma 
nějakého mazlíčka? Jsem schopný akceptovat, že je to roztomilý 
chodící plyšák. A on objektivně roztomilý je. Je neodolatelné, jak 

má uši dolů a jak je huňatý. Děti jsou z něj nadšené. Každou chvíli 
k nám nějaké přijde podívat se na králíčka. Je to takový rozpohy‑
bovaný plyšák, jehož přidaná hodnota je, že je roztomilý. 

Kdybych se teď zeptala Nataši, jestli byla chyba si pořídit 
králíka, co by mi řekla?
Ta je z něj úplně nadšená. V podstatě si myslím, že ho má radě‑
ji než mě. 

To určitě ne.
Kdybychom se teď rozvedli, mně nechá dítě a jí zůstane králík.

Je Markýza natolik inspirativní, že o ní vyjde další z vašich 
knih?
Ne, to vůbec. I kdybych vše kolem ní hodně natahoval, na knihu 
to nedá. Možná na jednu kapitolu na zpestření. 

Kdysi jste řekl, že jediným vaším cílem při výchově dítěte je, 
aby přežilo. Jaký je váš cíl u králíka? 
Cíl je pořád stejný. Z pohledu rodiče je ale jednodušší udržet na‑
živu králíka, ten se nažere sám. 

A jak působí na vaši tchyni? Návštěvy se znásobily?
Ne, to vůbec. Chod domácnosti se vesměs nezměnil. Jen musím 
šoupat těma nohama…

Veřejně nepoužíváte skutečná jména členů vaší rodiny. Jme-
nuje se králík skutečně Markýza? A je to vůbec holka? 
Holka to je, ale Markýza de Širak se nejmenuje. 

Prozradíte její jméno? 
To nemám dovolený. Manželka mi zakázala prozrazovat jména 
kohokoliv z rodiny. Nevím, zda to platí také pro králíka, ale ne‑
budu riskovat. 

DOMINIK LANDSMAN (36)

 » Český bloger a spisovatel. Je autorem blogu Deníček 
moderního fotra, ve kterém popisuje své zážitky z ma‑
teřské dovolené. Čeněk a Nataša jsou fiktivní jména jeho 
manželky a syna. Na sociálních sítích ho sleduje přes 
200 tisíc sledujících. V roce 2015 byl tento blog nomino‑
ván na cenu Magnesia Litera v kategorii Blog roku. Zá‑
žitky moderního fotra vyšly i v knižní podobě. Dominik 
Landsman napsal celkem 13 knih, včetně satirického ro‑
mánu Továrna na debilno. Poslední kniha s názvem Ka‑
ranténa s moderním fotrem vyšla v loňském roce. Vloni se 
také dostal do kin film Deníček moderního fotra v hlavní 
roli s Jiřím Mádlem. Dominik Landsman vystudoval obor 
finance podniku na Vysokém učení technickém v Brně 
a pro magazín Reflex píše satirické články Divoký kačer.



JDEME DO HLOUBKY, ABYSTE VY MÍŘILI VÝŠ.

CIZÍ ÚSPĚCH MŮŽE 
ODEMKNOUT DVEŘE  
I TOMU VAŠEMU. 
JEN ZA 59 Kč MĚSÍČNĚ
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Při nákupu granulí 
dejte pozor na mouč‑
ky a maso neurčené‑
ho původu, rostlinné 
oleje, chemické kon‑
zervanty, obsah soli 
a barviv, různé příchu‑
tě či přítomnost velké‑
ho množství obilovin. 

Každý organismus je individuální a potřebuje proto i tako‑
vý přístup. To je základní pravidlo pro správnou výživu 
zvířat. Jinak se stravuje fena, jinak pes, jinak zvíře, kte‑

ré chodí s páníčkem po horách, a jinak kočka předoucí na gau‑
či. Zdravotní stav, dosavadní stravovací návyky, ale i genetická 
predispozice k potenciálním nemocem ovlivňují to, co by zvíře 
mělo jíst.

ZELENÁ NEPOZNALA ZELENINU
Již při nákupu granulí je třeba mít se na pozoru. Obal může vypa‑
dat lákavě a vzbuzovat dojem prvotřídního obsahu, ale je jen dů‑
kazem toho, že výrobce ví, co to je dobrý marketing. Všemi bar‑
vami hrající granule možná vypadají zdravě, ale že jsou zelené, 
ani v nejmenším neznamená, že je jejich obsahem skutečně zele‑
nina. Daleko pravděpodobněji svěží odstín mají na svědomí bar‑
viva a chemie. Postupujte prakticky stejně, jako když se vydáte 
doplnit zásoby sobě. Buďte bedliví a zajímejte se. Dejte pozor 
na moučky a maso neurčeného původu, rostlinné oleje, chemic‑
ké konzervanty, obsah soli, barviv, příchutí či přítomnost velkého 
množství obilovin. „Je nutné si pročíst podrobně složení. Napří‑
klad množství kukuřice může být rozděleno tak, aby nepraštilo 
zájemce přímo do oka. Na předních příčkách se objeví procen‑
ta kukuřice, na dalších kukuřičná mouka a kukuřičný šrot. Když 
se to sečte, může to dát většinu složení, což rozhodně není žá‑
doucí,“ varuje Markéta Langerová, zvířecí výživová poradkyně 
z www.noran.cz. 

Kdo má doma superprémiové granule a plácá se po zádech, jak 
dělá pro psa to nejlepší, měl by zpozornět. „Superprémiové pou‑
ze znamená, že je to to nejlepší, co daný výrobce nabízí, rozhod‑
ně to nevypovídá nic o kvalitě. Často se pak stává, že prémiová 
řada jedné značky je daleko kvalitnější než superprémiová dru‑
hé,“ vysvětluje veterinář Jiří Kamiš z českobudějovické veterinár‑
ní kliniky Aurum Vet. 

Ten rovněž upozorňuje na nejednoznačnost v dávkování krmi‑
va. Na pytli je vyobrazena tabulka s krmnou dávkou podle hmot‑

nosti psa, ta je ale pouze orientační. „Co je pro jednoho majitele 
hodně pohybu, to je pro druhého málo pohybu. Tabulka na pyt‑
li nezohledňuje, zda pes žije v minus deseti stupních Celsia ven‑
ku přes noc, nebo je v pokojové teplotě 24 stupňů Celsia. Dávka 
se musí vždy nastavit na míru podle konkrétního výdeje energie,“ 
říká veterinář Jiří Kamiš.

V první řadě je důležité vybrat si druh stravování. Rozhodnout 
se, zda psa krmit granulemi, vařenou či syrovou stravou, a ne‑
ustále mezi nimi nepřeskakovat. „Nejvyšší nemocnost pozoru‑
jeme u psích pacientů, kteří právě přecházejí mezi jednotlivými 
typy. Vidíme u nich například dysbalanci minerálních látek. Bý‑
vají překrmováni bílkovinou, fosforem. Často se u nich objevuje 

KRMIT ZVÍŘE PRAVOU 
SVÍČKOVOU NESTAČÍ
Má váš pes problémy s nadýmáním a v kožichu se mu dělají lupy? Trpí vaše kočka onemocněním 
ledvin? Možná jste na vině vy. S největší pravděpodobností je špatně krmíte. Hezký obal 
o kvalitním produktu příliš nevypovídá. A tabulky na granulích bývají spíše jen orientační.

Text – Miroslava Kohoutová, Foto – iStock
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onemocnění ledvin nebo anémie. Tito psi také mívají lupy, ucpa‑
né anální váčky, drolí se jim drápy a více trpí plynatostí,“ uvádí 
na pravou míru veterinář. 

Platí to i v případě koček, kterým majitelé přilepšují podává‑
ním nejrůznějších paštik a masíček. Zvláště u těch, které jsou jen 
doma a nemají takovou spotřebu energie jako kočky pobíhající 
venku. „Lidé je těmito kapsičkami překrmují zvláště bílkovinou 
a fosforem. Velmi často se setkávám s tím, že již v devíti měsí‑
cích věku mají onemocnění ledvin v prvním stadiu. Zjistíme to 
většinou před kastrací, když zvířeti děláme předoperační vyšet‑
ření krve. Zákrok se následně musí odložit, protože by narkóza 
představovala velké riziko. Až po nasazení speciální stravy a sta‑
bilizaci pacienta můžeme po nějaké době kastraci provést,“ vy‑
světluje Jiří Kamiš. 

ALÍK NA ROZCESTÍ 
Při krmení je třeba dbát na to, aby zvíře dostávalo všechny po‑
třebné živiny v optimálních poměrech. O tom, jaké jsou konkrét‑
ní potřeby daného mazlíčka, je vhodné poradit se s veterinářem 
či výživovým poradcem, který zohlední všechny individuality zví‑
řete. Vhodné je vzít několik kvalitních granulí a dát chlupáčo‑

Na začátku je třeba 
vyhodnotit, jakou 
stravou budeme psa 
krmit. Rozhodnout se, 
zda zvolíme granule, 
vařenou, či syrovou 
stravu. Pak už bychom 
mezi těmito formami 
neměli přeskakovat.

vi na výběr. „Já dávám lidem vzorky z veterinární řady různých 
značek. Každá je postavená na něčem jiném. Jedna na rybách, 
druhá na kuřeti, další je například bezlepková. Doporučuji pak 
klientům, aby doma otevřeli všechny vzorky najednou, udělali 
hromádky vedle sebe a nechali psa, ať si vybere,“ radí Jiří Kamiš. 
U psů se sleduje 52 základních živin, u koček 54. Jsou to vitami‑
ny, minerální látky, esenciální aminokyseliny a esenciální mastné 
kyseliny. „Pes, protože je všežravec, může mít recepturu, která 
je vegetariánská, ale kočka ne. Kočka je masožravec a potřebu‑
je v potravě maso. Musí dostat taurin, kyselinu arachidonovou 
a vitamin A, který si na rozdíl od psa neumí z betakarotenu vyro‑
bit,“ podotýká veterinář k tomu, že jedním z trendů dnešní doby 
jsou vegetariánské granule. „Jsou vhodné pro psa, ale pro koč‑
ku ne,“ dodává. 

Kromě veganských se dají na trhu pořídit i granule s hmyzí bíl‑
kovinou. U obou platí, že jsou primárně určeny pro mazlíčky s po‑
travní intolerancí. Ta je u zvířat stále častější. V těchto případech 
se doporučuje krmit hypoalergenními granulemi, jako jsou kach‑
ní, rybí, se zvěřinou nebo právě s hmyzím proteinem. „Vždy se 
musí jednat o bílkovinu, se kterou se zvíře ještě nesetkalo, a tím 
pádem by ho neměla dráždit,“ upozorňuje Kamiš. 
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VĚTŠINA CHOVATELŮ ŠPATNĚ BARFUJE
Jedním z dalších trendů poslední doby je krmení metodou BARF, 
tedy Bones And Raw Food Diet, kdy se zvířeti podává syrové 
maso, kosti, zelenina a ovoce. Problémem je, že u kvalitních gra‑
nulí zvíře dostává veškeré potřebné látky vybalancované, při této 
metodě musí stravu vyvážit sám chovatel. 

„Vyváženost krmné dávky syrové stravy je zásadní. Musí být 
zajištěno dostatečné množství stravy ve správných poměrech zá‑
kladních surovin, které pokryjí potřeby bílkovin, vitamínů, mine‑
rálů, stopových prvků,“ říká výživová poradkyně Markéta Lange‑
rová. 

„Příkladem z praxe je, že mi zavolá majitel pejska, že ho krmí, 
jak nejlépe může, a i přesto se zvíře potýká se zdravotními pro‑
blémy. Již po chvilce hovoru se dozvídám, že pejsek je krmen pra‑
vou svíčkovou a nejlepšími steaky. To je fajn, ale bohužel to ne‑
stačí. Je nutné zahrnout do stravy také zdroj vitamínů, minerálů, 
vápníků a tak dále. Po konzultaci a vysvětlení, jak by měla krm‑
ná dávka správně vypadat, se pejsek spravuje a nyní prospívá bez 
problémů,“ uvádí příklad z praxe Langerová.

„Smutnou pravdou je, že většina lidí, kteří barfují, barfuje 
špatně. A je tu ještě jedna věc. Mohou mít kvalitní maso, kte‑
ré pochází ze „šťastné“ krávy z pastviny třeba v jižních Čechách, 
ale zrovna v těch jižních Čechách je například půda velmi chudá 
na selen. Když chybí selen v půdě, chybí v krávě, chybí v mase, 
a tím pádem ho má málo také ten pes,“ poodhaluje další problém 
Jiří Kamiš, podle kterého nelze tyto prvky při barfování doladit. 

„To doladí jen výrobce, když dělá laboratorní rozbor. Jednou 
jsem se na kongresu v Jihoafrické republice potkal s Američa‑
nem, který měl laboratoř a prodával krmení pro BARF. Říkal mi, 
že bych nevěřil, jak obrovské jsou rozdíly mezi jednotlivými šar‑
žemi masa. U jedné dodávky z jedné oblasti nemusí přidávat nic, 
u druhé musí výrazně vybalancovávat,“ upozorňuje Kamiš. „Ne‑
znamená to, že je BARF špatný, ale s minerálními látkami bývá 
u barfujících pacientů často problém,“ doplňuje. 

NA CVALÍKA POMALU
Stejně jako lidé se i psi potýkají s kily navíc. Nadbytek potravy 
a málo pohybu jsou nejčastější příčinou narůstajících tukových 
zásob u čtyřnohých mazlíčků. Důvodem obezity mohou být také 
genetické predispozice, užívané léky, kastrace či nemoc, jako hy‑
potyreóza, kdy pes nevylučuje dostatek hormonů štítné žlázy 
a následkem toho dochází ke zpomalení metabolismu a přibývá‑
ní na váze. „V případě kastrace se úroveň metabolismu snižuje 
zhruba o čtvrtinu, proto by kastrované zvíře mělo být krmeno 
energeticky méně náročným krmivem, aby neztloustlo,“ doplňu‑
je další příklad Jiří Kamiš. 

Obezitu u zvířete je nutné začít řešit co nejdříve, aby se pře‑
dešlo rozvoji dalších onemocnění. Správné hubnutí je to, které je 
pomalé a zdravé.

„Nejde o to zhubnout co nejrychleji, ale o to, jak zhubnout 
zdravě a následně si zdravou váhu udržet. Správně sestavená 
krmná dávka opírající se o kvalitní zdroj bílkoviny, minimální ob‑
sah sacharidů a správný pohyb vede u zdravých psů ke zdravé re‑
dukci hmotnosti,“ říká Markéta Langerová. Ta doporučuje také 
navštívit veterináře, který psa vyšetří a zjistí, jestli je zdravotně 

Po kastraci 
se rychlost 
metabolismu 
zvířete snižuje. 
Aby se zabránilo 
vzniku obezity, 
je třeba jej 
krmit méně.

v pořádku, nebo se již obezita na jeho zdravotním stavu pode‑
psala. 

„Může totiž trpět cukrovkou, vysokým krevním tlakem. Může 
mít nemocná játra, zatížené ledviny a mnoho dalších nemocí 
spjatých s obezitou,“ říká Markéta Langerová.

Strava je základním stavebním kamenem k tomu, aby byl pro‑
ces hubnutí úspěšný. „Pokud krmíte komerčními krmivy, je vhod‑
né přejít na granule a konzervy, které jsou k redukci váhy urče‑
né. Na trhu je jich nespočet. Můžete zakoupit běžně dostupné 
značky a také, po poradě s veterinárním lékařem, veterinární 
řady těchto produktů. Mnohdy ani dietní komerční krmiva ne‑
jsou pro pejska přínosem a pes nehubne. V tomto případě dopo‑
ručuji převést pejska na syrovou stravu. Změnu krmení je možné 
udělat kdykoliv v průběhu jeho života,“ radí výživová poradkyně.

Při hubnutí hraje roli také to, na jaké objemy potravy byl ža‑
ludek zvyklý. „Když je zvyklý na velké objemy potravy, bude mít 
roztažený žaludek a zvíře bude mít velký hlad,“ upozorňuje Jiří 
Kamiš. Proto je lepší obrátit se na odborníka, který poradí, jaké 
hubnutí bude pro daného mazlíčka zdravé. „Zdravé hubnutí zna‑
mená, že pes musí mít maximální úbytek hmotnosti mezi jedním 
až třemi procenty týdně a minimálně jedno procento, aby dieta 
fungovala. Kočky by měly hubnout jen půl až jedno procento týd‑
ně,“ říká Jiří Kamiš a varuje před rychlejším hubnutím, které před‑
stavuje zátěž zejména pro játra. 
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ADVERTORIAL

Pes je odedávna 
ochranitel lidí 
a také jejich 
věrný parťák. 
Za svoji nezištnou 
službu si proto 
každý zaslouží 
odpovídající péči. 
Na kloubní potíže 
totiž zvířata trpí 
stejně jako lidé.

Dvořákovi si před lety pořídili zlatého retrívra 
hlavně pro své malé děti. Ihned mezi nimi 
vzplála oboustranná láska. Děti ho pojmeno-

valy po druidském kouzelníkovi, snad že jim na prv-
ní pohled přišel jako z bájného světa. Jak roky míjely, 
zažili spolu všichni mnoho nezapomenutelných chvil. 
Děti ale odrostly a Merlin zestárl. Vždycky se však tě-
šil, až ho někdo z rodiny vezme na procházku. 

Potíže, které berou psům elán do života
Krmivo mu vždycky dával pan Dvořák. Měl o psech 
hodně načteno. Nepodřizoval se neutuchající chuti 
k jídlu a loudivým očím svého psa. Jenže děti mu čas 
od času přihrály nějaký ten pamlsek, Merlin často do-
jídal jejich večeři, a tak měl stále pár kilo navíc.

Merlin miloval procházky jako každý pes. V posled-
ní době se však panu Dvořákovi zdálo, že pejskovi po-
hyb na čerstvém vzduchu nepřináší skoro žádnou ra-
dost. Po jedné večerní procházce oznámil pan Dvořák 
své ženě: „Asi Merlina vezmu na veterinu.“ Ta slova 
manželku vyděsila. Na otázku, co se stalo, odpově-
děl její muž, že má pocit, že jejich zvířecího kamaráda 
něco bolí, nejspíš klouby. Na druhý den ráno chtěl pan 
Dvořák vzít Merlina na procházku. Ten odmítl. Bylo to 
poprvé, co na pána po naléhání zavrčel. Vydali se tedy 
autem k veterináři.

Zkušený zvěrolékař po vyšetření ihned poznal, že 
pes má potíže s pohybovým aparátem, a v důsledku 
toho je vystaven značné bolesti. Merlinův věk a leh-
ká nadváha byly hlavními příčinami nastalých po-
tíží. Psí doktor řekl panu Dvořákovi: „Merlin je sice 
starší pes, ale běhat na louce by ještě mohl. Vypadá 
to na artrózu způsobenou zvýšeným třením v klou-
bech.“ Na dotaz pana Dvořáka, co teď s tím, zareago-
val zvěrolékař následovně: „Vždycky je lepší preven-
ce. Ale zkuste kloubní výživu s vysokým obsahem 
kyseliny hyaluronové. Přirozeně se nachází v těle lidí 
i psů. Kloubům slouží jako promazávací tekutina,“ 
poradil. 

Po několika měsících se Merlin a pan Dvořák vydali 
na návštěvu do ordinace. Pokrok byl patrný. Došli úpl-
ně v pohodě, po svých šesti. Cestou stihl Merlin v par-
ku několikrát aportovat klacek. Měl zase rozzářené oči 
a radost jako dříve.

Geloren Dog vrátil Merlinovi chuť běhat
Kloubní výživa pro psy Geloren Dog stojí na vysokém 
obsahu kyseliny hyaluronové s příměsí dalších látek 
na klouby. Má podobu chutného želatinového paml-
sku, což je šikovné pro správné a pohodlné dávkování.

Geloren Dog se hodí pro prevenci už od věku štěně-
te, viditelně napomáhá ve stáří psa a nejdůležitější je 
pro psy s velkou zátěží na klouby. Se zátěží se setká-
vají při sportovních aktivitách, například u canicros-
su a agility, nebo v případě pracovních psů při službě 
u policie, myslivců či záchranářů. Zkušený veterinář 
radí, že není vůbec od věci dávat psům vystaveným fy-
zické zátěži Geloren Dog pravidelně po celý život.

Pohyb je pro psa naprosto nedílnou a zásadní sou-
částí života. Aby mohl běhat, potřebuje mít klouby 
v pořádku. Tak jako dnes Merlin.

BOLEST KLOUBŮ BERE PSŮM 
CHUŤ BĚHAT I ŽÍT
Uděláte pro vašeho psa všechno? Pravděpodobně ano. Pes je členem rodiny. 
Jenže někdy strádá, aniž bychom si toho všimli. Víte, co se děje při běhu 
v těle zlatého retrívra? Přesně to samé co u všech ostatních psích společníků. 

Text – Jan Odstrčil, Foto – Shutterstock
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Zvíře má zdravotní problém. Jeho majitel vytočí telefon‑
ní číslo zvířecí záchranné služby. Pracovník na dispečinku 
zjistí veškeré potřebné informace a podle nich posoudí zá‑

važnost případu. Vysílá sanitku, která v akutních případech vy‑
jíždí téměř ihned. Po Praze je na místě do dvaceti minut, posád‑
ku tvoří lékař a záchranář. Majitel zvířete je mezitím instruován 
k provádění první pomoci. 

Základní sazba takovéhoto akutního výjezdu je přibližně 
2400 korun a Veterinární záchranná služba Pet Medic jich roč‑
ně uskuteční kolem 1500. Nejčastějšími pacienty jsou kočky a psi. 
Záchranáři už ale také ošetřovali ovečky, kozy, slepice, prasata, 
opici, mládě velblouda či asistovali u převozu lva do záchranné 
stanice.

„Mezi nejčastější výjezdy se řadí zhoršení nějakého chronické‑
ho onemocnění, zvířata sražená autem, různé pády či jiné úrazy. 
Ve spolupráci s hasiči jezdíme i k požárům domů, kde jsou zvířa‑
ta nadýchaná kouřem. Roli také hraje roční období. V létě jsou 
časté alergické reakce na bodnutí hmyzem nebo přehřátí. V zimě 
pak zvířata propadlá ledem nebo typicky kolem Vánoc zvířata se 
zažívacími obtížemi,“ popisuje škálu zásahů Petra Pabišková z Ve‑
terinární záchranné služby Pet Medic.

Ne každý výjezd ale bohužel končí dobře. „Pamatuji si na je‑
den smutný příběh, kdy jsme byli v ten samý den na jedné adrese 
dvakrát a ani jednomu z pejsků již nebylo pomoci. Prostě se roz‑
hodli, že bez sebe nechtějí být a odešli jen pár hodin po sobě,“ vy‑
práví Petra Pabišková.

Pracovníci zvířecí záchranné služby jsou ale také přítomní 
u řady šťastných konců či kuriózních příběhů. „Například když 
kvůli slepičce byl omezen provoz na dálnici D10 a kolegové ji 
odchytávali. Byla zraněná a nikdo jí nedával moc šancí, nicmé‑
ně zabojovala a v klidu dožila na zahradě jednoho z nás. Hezké 
jsou také asistence u porodů, které nejsou komplikované a kdy 
na svět přicházejí malí pejsci či kočičky,“ dodává Pabišková. Ta zá‑
roveň apeluje na majitele zvířat, aby se naučili alespoň základ‑
ní postupy první pomoci. „Je totiž velkou výhodou, když majitel 

JEZDÍ PRO NĚ SANITKA 
A MAJÍ I UMĚLÉ KLOUBY
Kvalita zdravotní péče o zvířata se zvyšuje. Největší posun je vidět v diagnostických metodách. 
Majitelé za zdraví svých zvířecích členů domácnosti utrácejí desetitisíce. Platí jim operace 
páteře, mozku či jim kupují umělé klouby. A když je potřeba, zavolají sanitku.

Text – Miroslava Kohoutová, Foto – archiv Pet Medic
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na místě funguje a zajistí první pomoc, zvlášť v život ohrožují‑
cích stavech. Velice to zvyšuje naděje na dobrý konec. Je také 
dobré mít nainstalovanou aplikaci Zvíře+, kde se vám ukážou 
blízké veterinární ordinace a pohotovosti. Lze přes ní nejenom 
volat na zvířecí záchranku, ale také zaslat polohu, kde se nachá‑
zíte, pokud jste například na neznámém místě. Naše posádka pak 
přesně ví, kam jede, a velice to urychlí pomoc zraněnému zvíře‑
ti,“ vysvětluje Petra Pabišková.

EUTANAZIE V OBLÍBENÉM PARKU
Role zvířat se změnila. Stali se právoplatnými členy rodiny 
a jejich lidští majitelé za péči o ně vynakládají nemalé finanč‑
ní prostředky. Platí za drahé krmivo, nákladnou léčbu, výjezdy 
záchranné služby nebo si připlatí za možnost eutanazie v do‑
mácím prostředí. „Posádka ve složení řidič a veterinární lékař se 
dostaví v předem domluvenou hodinu na dané místo a dle přá‑
ní majitele nechají zvířátko odejít za duhový most. Může to být 
buď doma, nebo například na zahradě, ale již jsme byli i v pej‑
skově oblíbeném parku a na jiných místech,“ popisuje Petra Pa‑
bišková službu, u které za výjezd zaplatí majitel kolem dvou ti‑
síc korun.

K veterináři se už dávno nejezdí jen kvůli očkování. Chovate‑
lé si neváhají připlatit i za jiné typy ošetření. Klasické a časté jsou 
problémy v podobě průjmů, respiračních onemocnění, ale i řeše‑
ní zubního kamene, ucpaných análních váčků. To všechno ještě 
peněženku majitele až tolik nezatíží. Mnoha problémům se navíc 
dá předcházet, například kvalitní stravou či nepřekrmováním zví‑
řete. Někdy však přijde vážnější nemoc a chovatelé pak musí vzít 

Kočka, která se 
při požáru domu 
nadýchala kouře, 
prodělala zástavu 
oběhu. Naštěstí 
byla zresuscitována 
a přežila bez 
následků.

Jeden z raritnějších 
pacientů, malý 
beránek. Boj 
o život bohužel 
nevyhrál. (vlevo)

v potaz, že v ordinaci veterináře nechají i desetitisíce korun. Vel‑
mi drahá je například léčba epilepsie, vyhřezlé plotýnky či opera‑
ce páteře a mozku. Díky moderním přístrojům, které mají veteri‑
náři k dispozici, se dnes již dají stanovit diagnózy, které se dříve 
nedaly odhalit, nebo pouze ve specializovaných klinikách. Mno‑
ho ordinací již dnes disponuje například počítačovou tomografií, 
kdy takové vyšetření mozku může vyjít až na 25 tisíc korun. „Dra‑
hé jsou také ortopedické operace, za které zaplatíte kolem 30 ti‑
síc korun. Téměř na dvojnásobek vyjdou umělé kloubní náhrady. 
Samozřejmě záleží na tom, jak velké zvíře máte,“ říká veterinář 
Vítězslav Honsa. Podle něj se s narůstající inflací dá očekávat, že 
i tyto ceny se budou zvyšovat.

NEJVĚTŠÍ POSUN JE V DIAGNOSTICE
Řada nemocí je sezonní záležitostí. S průjmy a zvracením vyhle‑
dávají majitelé veterináře celoročně, na podzim se ordinace plní 
kvůli zánětům nosohltanu, od dubna do října zase přibývá one‑
mocnění spojených s klíšťaty. Velký posun zaznamenala veteri‑
nární péče zejména v oblasti diagnostiky. Veterináři mají k dis‑
pozici celou škálu laboratorních vyšetření. Dělají se různé testy, 
včetně těch, které zjišťují predispozice k rozličným chorobám. 
„Stačí odebrat krev, poslat vzorek do laboratoře a tam už vám 
řeknou, zda má zvíře špatný gen, kvůli kterému není vhodné 
k uchovnění. Například u hroznýšů se stanovuje výtěrem z krku 
pět základních virových onemocnění,“ přidává veterinář Vítěz‑
slav Honsa příklad, kdy se několikasekundovým výtěrem, při kte‑
rém se hadovi drží hlava, a následným rozborem v německé labo‑
ratoři zjistí, zda ho lze použít k dalšímu chovu.
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Trendem ve veterinární medicíně je předcházet chorobám. 
Z toho plyne i dobrá zpráva, že některé nemoci již téměř vymi‑
zely. „Například v devadesátých letech velmi rozšířená psinka, 
u které uhynuly celé vrhy,“ doplňuje Vítězslav Honsa.

VYBÍRAT SPRÁVNĚ A PAK ZAPLATIT MÉNĚ
Kromě toho, že majitelé svému zvířecímu parťákovi platí kva‑
litní péči, přinášejí do ordinací také neduhy, které znají prakti‑
ci od svých lidských pacientů. Jedním z nich je, že přicházejí čas‑
to do ordinací veterinářů již s diagnózou. Vědí naprosto přesně, 
co má zvíře za nemoc a jak by ho měl veterinář léčit. Dočetli se 
to totiž na diskusním fóru. „Tohle je nepříjemná věc, ale snažím 
se na to dívat z toho pohledu, že i já si na internetu vyhledá‑
vám řadu pro mě důležitých informací. Otázkou tedy je, na ja‑
kém diskusním fóru lidé ty odpovědi berou. Těžko se dá věřit ra‑
dám od člověka, který si koupí chameleona, má ho 14 dní, udělá 
si stránku na Facebooku a píše, co mají ostatní v případě zdra‑
votních problémů dělat,“ zamýšlí se veterinář Vítězslav Honsa. 

Někdy naopak lidé nevyhledávají informace vůbec a zvíře‑
ti mohou neúmyslně ublížit. Ve veterinární medicíně je důleži‑
tá prevence a ta by měla vycházet primárně od lidí. Nejen vy‑
balancováním vitamínů a minerálů ve stravě, správnou péčí, ale 
již před samotným pořízením zvířete. Špatná péče se pak může 
podepsat na jeho zdraví a je třeba pamatovat, že i u relativně 
na péči nenáročných psů a koček se najdou plemena, která bu‑
dou mít vysoké nároky na správný chov. „Než si pořídíte zvíře, 
měli byste vědět, kde žije, co žere, jaké má nároky. Měli byste 
se ale hlavně zamyslet nad tím, jestli mu vůbec zvládnete po‑
skytnout takovou péči, jakou vyžaduje,“ apeluje Vítězslav Honsa. 

„Už jen takoví labradoři. Setkávám se s tím, že si ho pořídí ně‑
kdo, kdo bydlí ve třetím patře bez výtahu. Vůbec ho nenapad‑
ne, že tato plemena mají problémy s klouby a jak to budou ře‑
šit za deset let, až tyto problémy nastanou. Pak za mnou přijdou 
s prosbou o radu. Nevědí, co mají dělat, a nechtějí ho nosit každý 
den. Já jim na to mohu říct jen to, že jim nic jiného nezbyde,“ vy‑
práví veterinář Honsa.

U plazů se často stává, že majitelé přicházejí až ve chvíli, kdy je 
zvíře v takovém stavu, že se již nedá nic dělat. „A je to vina chova‑
tele, který si koupí chameleona a neinformuje se co takový exot 
potřebuje. Nemůžete mu dát do terária jakoukoli žárovku, ale 
potřebuje určité UVB záření, které je jiné u pouštního tvora než 
u toho pralesního. Některého plaza zase musíte krmit více, jiné‑
ho méně,“ říká Vítězslav Honsa s tím, že je důležité, aby amatéři 
vybírali takové druhy plazů, které nejsou příliš náročné na péči. 

Malý krasavec, který 
byl v dočasné péči 
dvou kolegyň z Pet 
Medic. Šéfik se stal 
jejich neodmyslitelným 
maskotem. U kolegyň 
už zůstal nastálo.

Jeden z hezkých 
výjezdů, kdy se jelo 
k porodu. A všechno 
dopadlo, jak mělo. 
(nahoře) 

Pes, který byl 
pobodaný nožem. 
(uprostřed)

Chovatelé často přicházejí 
do ordinací veterinářů již 
s diagnózou. Naprosto přesně 
vědí, co jejich zvířatům je.



Veterinářka radí: Jak zdravě a chutně 
podpořit zdraví našich mazlíčků? 

S právná výživa je základ pevného zdraví. Může to znít kýčo-
vitě, ale platí to u lidí i u zvířat. Člověk si ale na rozdíl od psa 
nebo kočky sám vybere, co bude jíst. Člověk ví, co mu chut-

ná (nebo co je pro něj vhodné) a tomu přizpůsobí svůj jídelníček. 
To ale psi a kočky nemohou – to je na nás, paničkách a páníčcích.

Majitel vybírající pro své zvíře vhodnou potravu by měl mít na 
zřeteli tři hlavní hlediska. Náročnost přípravy, chutnost a cenu. 
Formu krmení přizpůsobte svým časovým možnostem, ideální je 
krmit psa dvakrát denně, kočku klidně několikrát denně. Zároveň 
vybírejte krmivo, které vyhovuje Vaším finančním možnostem. Je 
ale také velmi důležité při výběru krmiva hledět i na kvalitu krmiva 
v optimálním nutričním složení. A proč? Je-li jediným hlediskem 
cena, pak se může stát, že dlouhodobé podávání extrudované (prů-
myslově zpracované) potravy, vyrobené z nekvalitních surovin, plné 
různých konzervantů a aditiv bude příčinou rozvoje různých zdra-
votních potíží čtyřnohého člena rodiny. Nízká cena krmení bude 
vyvážena mnohem vyššími náklady na jejich řešení. Pamatujte, že 
levné – v případě výživy psa nebo kočky - rozhodně neznamená 
nejlepší. Čtěte složení krmiv na zadní straně obalu.

Záleží Vám na tom, aby Váš pes nebo kočka měli co nejlepší základ pro zdravý 
a spokojený život bez nemocí, alergií a zažívacích potíží? Aby pro ně byla miska 
s krmením to, na co se vždy těší i ti největší mlsouni? Krmte je zdravě a pestře. Jak 
na to? Zařaďte do jídelníčku Vašeho mazlíčka kromě klasických granulí také další 
produkty jako jogurty, maso, omáčky a další! Vyzkoušejte pestré portfolio českých 
zdravých krmiv Yoggies, 100% bez chemie. Výběrem pestré potravy, složené z kva-
litních a pečlivě sestavených surovin, je totiž možné u našich domácích mazlíčků 
předcházet různým civilizačním onemocněním, např. nyní tak častým alergiím. 

To, co psovi nebo kočce každý den dáváme do misky, musí také 
přijímat s chutí. Není nic smutnějšího, než pohled na psa či kočku, 
kteří na Vás hledí od plné misky s tázavým pohledem. Pestrá potra-
va tyto situace minimalizuje. A jak tedy na to? 

Základem je druh krmiva, který zvířeti vyhovuje nejvíc. Může to 
být suché krmivo, např. granule lisované za studena, které zachová-
vají maximum přirozených živin a pro majitele znamenají minimum 
práce. Tento základ je ale navzdory zažitým stereotypům možné 
podle časových možností majitele měnit, například o víkendu podá-
vat psovi či kočce na přípravu o něco náročnější syrovou potravu, 
tzv. B. A. R. F. (syrové maso a kosti). Ta je v posledních letech čím dál 
oblíbenější u majitelů psů i koček, protože je návratem k jejich při-
rozenému způsobu krmení. Nemusíte se obávat práce se syrovým 
masem, všechno je připravené tak, aby páníček jen otevřel sáček 
a překlopil maso a připravenou přílohu do misky.

Párkrát v týdnu je vhodné přidávat pejskovi či kočičce také 
svačinku pro dobré trávení v podobě speciálního jogurtu pro psy 
a kočky s živými laktobacily, případně přidat rovnou směs probiotik 
vytvořenou na míru psům či kočkám, DogProBio, pro podporu 
imunity. Omáčka pro psy zase dobře poslouží jako zdravé lákadlo 
pro vybíravého mlsouna. 

Jako pomoc s řešením případných zdravotních problémů či 
k jejich prevenci je možné používat také doplňky potravy. Vybírejte 
ovšem ty přírodní – pro zdravé klouby např. mletou mořskou řasu, 
pro ochranu proti klíšťatům směs bylinek nebo pro zdravou srst 
kvalitní, za studena lisovaná lososový olej. 

Při procházkách a výcviku svého psa nebo jen pro radost své koč-
ky můžete sáhnout po zdravých bezlepkových pamlscích, které ne-
obsahují žádný zbytečný cukr, jako často používané dětské piškoty.   

Koncept pestré potravy možná vypadá trochu složitě, ale ve 
skutečnosti je velice jednoduchý na přípravu i podávání. Jen nemí-
chejte dohromady různé značky krmiv – koncept pestré potravy 
Yoggies je kompletní celek, v němž každý produkt má své místo. 
Vzájemné kombinace složek krmiv byly pečlivě testovány. Chcete-li 
mít i Vy jistotu nutričně optimálního a pestrého složení krmiva 
svého psa či kočky, vybírejte a kombinujte výhradně krmiva z port-
folia Yoggies. Nechte se inspirovat a udělejte velký krok ke zdraví 
Vašeho psího a kočičího člena rodiny.

www.yoggies.cz
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Majitel vyrazil se svými dvěma velkými psy na turistický 
výšlap. Psi si spolu hráli, honili se okolo lesní cesty, až 
v jednom okamžiku proskočili křovím a zřítili se spo‑

lečně ze skály, která byla za křovím ukrytá. Jeden ze psů utrpěl 
frakturu pánevní končetiny a pánve, druhý měl polámaná žeb‑
ra a pneumotorax. Štěstím v neštěstí bylo, že majitel zhruba pět 
týdnů před touto událostí oba psy pojistil.

 „Každého s ročním limitem 30 000 korun. U prvního jsme vy‑
platili celkový limit smlouvy, u druhého byla vyplacena přibližně 
polovina. Bez pojištění by byl klient zhruba o 45 tisíc chudší,“ vy‑
práví Jan Marek, tiskový mluvčí Generali Česká pojišťovna.

„Příběh štěstí v neštěstí potkal i jednoho našeho klienta, far‑
máře, který si od chovatele přivezl štěně australského ovčáka po‑
jištěné v rámci našeho chovatelského programu. Za tři dny bylo 
již štěně na složité ortopedické operaci, poté co na něj šlápl kůň. 
Nákladná léčba v desítkách tisíc korun byla krytá z pojištění,“ při‑
dává další příklad Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, 
pro kterou pojištění mazlíčků zprostředkovává společnost PetEx‑
pert Europe.

POZOR NA VÝLUKY
V zahraničí je zatím zájem o pojištění zvířat častější, než je 
tomu v Česku. Na tom, že se dostává do středu zájmu, se po‑
depsala pandemie. „Lidé si během ní pořizovali ve větší míře 
společenská zvířata a začali si uvědomovat nákladnost zdravot‑
ní péče svých mazlíčků. Určitě je to nyní jeden z nejvíce dyna‑
mických oborů pojištění v Evropě i Americe,“ říká Petr Milata. 
„Je třeba zajímavé, že dle některých průzkumů jsou mileniá‑
lové schopni utrácet více peněz za svého mazlíčka než sami 
za sebe,“ dodává.

Pravidlem bývá, že v mladším věku zvířete je pojištění levněj‑
ší. Před sjednáním pojistky by se majitel měl zajímat o cenu pojiš‑
tění, výši spoluúčasti, rozsah krytí a výluky, tedy na co se pojiště‑
ní nevztahuje. Měl by zjišťovat, s jakými smluvními veterináři má 
pojišťovna nasmlouvanou spolupráci či zda lze využít pojištění 

při léčbě zvířete u jakéhokoliv odborníka. Pro někoho rozhodují‑
cím faktorem může být i to, jak se hlásí pojistná událost či za jak 
dlouho pojišťovna vyplácí pojistné plnění.

POJIŠTĚNÍ PRO KŘÍŽENCE I EXOTIKU
Pojišťovny mají nastavené roční limity plnění. V Generali České 
pojišťovně je to 30 000 korun. „Události, u kterých bývá při jed‑
né pojistné události vyplacen celý limit, jsou typicky úrazy vy‑
žadující chirurgické řešení, tedy operace přetržených kolenních 
vazů, ošetření po střetu s motorovým vozidlem, torze žaludku. 
Dále pak potíže vyžadující drahou specializovanou diagnostiku, 
jako je vyšetření magnetickou rezonancí k určení příčiny neuro‑
logických potíží,“ vysvětluje tiskový mluvčí a pokračuje: „Součas‑
ně je třeba pamatovat, že i to, co se v počátcích léčby může zdát 

POJISTĚTE HO. MŮŽE 
NA NĚJ ŠLÁPNOUT KŮŇ
Spoléhat na to, že tohle se vašemu mazlíčkovi určitě nepřihodí, může být poměr‑
ně krátkozraké. Myslet na rizika se vyplatí. Protože když se váš pes či kočka dostane 
do úzkých, částka za ošetření vám může vyrazit dech. Lepší je mít „zadní vrátka“. 

Text – Miroslava Kohoutová

DIAGNÓZY, SE KTERÝMI SE POJIŠŤOVNY 
NEJČASTĚJI SETKÁVAJÍ PŘI VYPLÁCENÍ 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

 » záněty uší
 » záněty žaludku
 » záněty močových cest a močové kameny
 » u samců hyperplazie prostaty
 » u samic záněty dělohy
 » úrazy drápů
 » přetržené kolenní vazy
 » výhřezy meziobratlových plotének
 » tržná poranění a poranění způsobená pokousáním
 » klíšťová onemocnění (borelióza, anaplazmóza)
 » respirační onemocnění
 » nádorová onemocnění

Zdroj: Generali Česká pojišťovna
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jako banální problém či rutinní zákrok, se může kdykoliv zkom‑
plikovat a zvrtnout v boj o život zvířete a cena léčení bude mno‑
honásobně vyšší, než se očekávalo,“ upozorňuje Jan Marek z Ge‑
nerali Česká pojišťovna. Jen ta eviduje pojistky u tisíce zvířat. 
„Pokud jde o psy, tak chovatelé si u nás pojišťují jak křížence, tak 
také široké portfolio plemen. Evidujeme jich přes 220, od těch 
exotických, jako je havanský psík nebo novoskotský retrívr, přes 
oblíbená plemena jako německý ovčák nebo jezevčík po ryze ná‑
rodní plemena jako český teriér, český strakatý pes nebo chod‑
ský pes,“ říká Marek.

Zvíře se dá pojistit i v případě vycestování do zahraničí. 
Ve chvíli, kdy s ním majitelé jedou na zahraniční dovolenou nebo 
když chovatelé berou zvíře mimo naše hranice na výstavu či sou‑
těž. „V rámci cestovního pojištění je doplňkově možno pojistit 
náklady na nezbytnou veterinární péči o zvíře, a to pro psa, koč‑
ku a fretku. Pojistit lze zvíře ve věku od tří měsíců do deseti let. 
Veterinární péče zahrnuje nejen náklady na veterinární výkony, 
použitý materiál, předepsanou medikaci, ale také náklady souvi‑
sející se smrtí nebo nutným utracením zvířete,“ vysvětluje Renata 
Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny. 

POJISTNÝ PODVOD
Pojistné podvody zatím nejsou tak časté, pojišťovny se s nimi nic‑
méně již setkávají. Tedy s případy, kdy majitelé zvířete uplatňu‑

jí náhradu léčby na problémy, o kterých věděli ještě před uzavře‑
ním pojistné smlouvy.

„V minulosti jsme řešili případ, kdy si majitel pojistil svého psího 
miláčka, kterému bylo zjištěno onemocnění a bylo zřejmé, že bude 
nutná jeho další léčba. Tuto okolnost při sjednání smlouvy zaml‑
čel, pejska pojistil s tím, že je zdravý, a následně požadoval uhradit 
poměrně vysoké náklady veterinární léčby,“ říká Renata Čapková.

„Klient pozoroval, že pes již delší dobu kulhá. Pojistil se a ná‑
sledně nákladnou operaci uplatňoval z pojištění,“ popisuje po‑
dobný příklad Petr Milata z ČSOB Pojišťovny. „Zaměstnáváme 
interní veterináře a úzce spolupracujeme s diplomovanými spe‑
cialisty na různé veterinární obory v zahraničí. Naprostá většina 
pokusů o podvody je však zachycena již na našich smluvních kli‑
nikách,“ dodává Petr Milata.

O zdravotní pojištění se lidé zajímají často až ve chvíli, kdy zví‑
ře onemocní. „Nebo poté, když lidé zjistí, kolik jejich známý za‑
platil za operaci u veterináře,“ doplňuje Renata Čapková.

Zdravotní pojištění zvířat stojí na pomezí neživotního a život‑
ního pojištění. „V tomto je velmi specifické a je nutné mít hlubo‑
ký vhled do problematiky veterinární medicíny. Zároveň je nutné 
pracovat s živými daty, která umožňují kalibrovat ceny i podmín‑
ky tak, aby produkt byl smysluplný, tedy poskytoval klientovi nej‑
větší možnou asistenci v případě problému, a zároveň byl finanč‑
ně udržitelný,“ říká Petr Milata.

Bez obav,  
ať jste kdekoli.

Zhlédnout video
Bez obav. Bez klíšťat.

Vnější parazité mohou přenášet nebezpečná onemocnění, proto 
vám společnost Beaphar nabízí různé formy produktů, které účinně 
ochrání vašeho psa nebo kočku. Chraňte sebe i své mazlíčky.

HN060613
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Proti žízni i nemocným ledvinám
Fontána na vodu pro kočky 
díky třem typům nastavení 
proudu, cirkulaci vody 
a trojitému účinnému 
pěnovému a uhlíkovému 
filtru poskytuje kočkám 
svěží a čistou hydrataci 
bez zbytků chlupů, 
krmiv, nečistot i dalších 
sedimentů. Díky tomu 
předchází infekci močových 
cesty a udržuje ledviny 
koček zdravé.
Catit Fontána MINI Flower, Lidl.cz, 399 Kč

Společník při nudě i samotě
Laserové ukazovátko Tesla Smart 
Laser Dot Cats se postará o skvělou 
zábavu pro vašeho kočičího mazlíčka. 
Nabízí tři rozdílné trajektorie a tři 
automatické herní režimy, díky čemuž je 
hra pokaždé jiná a kočku nikdy neomrzí. 
Samozřejmostí je rovněž manuální 
režim, během kterého můžete trajektorii 
pohodlně ovládat pomocí aplikace Tesla 
Smart. Aplikace je dostupná pro zařízení 
s operačním systémem iOS i Android. 
Laserové ukazovátko v elegantní bílé 
barvě a zajímavém designu zajistí 
vašemu kočičímu mazlíčkovi skvělou 
zábavu, i když nejste doma.
Tesla Smart Laser Dot Cats, Alza, 999 Kč

Kalorický příjem „na tělo“
Pokud se občas nervujete, že jedete domů pozdě 
a že vaši zvířecí mazlíčkové už určitě trpí hlady, 

stresující situaci můžete vyřešit za pomoci 
praktického dávkovače potravy. Programovatelný 

automat na dávkování krmiva pro kočky i psy 
Le Bistro disponuje velkou nádobou maximálně 

na 2,25 kg suchého krmiva. Na automat lze 
nastavit časy jednotlivých krmení. Navolit lze 

až tři krmení denně. Na každé můžete nastavit 
jinou dávku krmiva. Programování je velmi 

jednoduché. Údržba a čištění automatu snadné.
Le Bistro dávkovač krmiva, Bitiba.cz, 1449 Kč

Svoje zvířecí mazlíčky milujeme a neváháme za ně utratit někdy až „nestydaté“ částky. 
Jsou přece téměř jako naše děti, tak proč by neměli mít to nejlepší. Některé novinky 

pro psy a kočky ale nejsou jen zbytečným rozmarem. Umí nás zastoupit a ušetří práci.

EXTRA „VYCHYTÁVKY“ 
PRO ZVÍŘECÍ KAMARÁDY

Text – Alena Dušková, Foto – archiv firem
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Pro neunavitelné nosiče
Chce, abyste házeli míček znovu a znovu, a vy už 

prostě nemůžete. Pak si pomozte chytrou technologií. 
Automatický vrhač míčků pro hodiny aportovací 

zábavy menších psů nabízí tři volitelné vzdálenosti pro 
odpal míčku. Váš chlupáč poběží za míčky podle svých 

dispozic na tři, šest nebo devět metrů. Interaktivní 
hračku zapojte do sítě nebo vložte 6 kusů C 

baterií. Vrhač míčků pro psy disponuje nehlučným 
chodem, proto ho ocení i majitelé bázlivějších psíků.

iFetch Original Automatický vrhač míčků, 
Obojky.cz, 4010 Kč

Volný pohyb pod kontrolou
Elektronický výcvikový obojek d‑control 400 je vhodný pro střední a velká 
plemena psů. Pomáhá při výcviku základních povelů nebo každodenních 

vycházkách. Voděodolný přijímač a obojek si poradí s rozmary počasí. Vysílač 
s podsvíceným LCD displejem má dosah až 250 metrů a disponuje funkcí Zvuk, 
která může nahradit píšťalku. Zároveň slouží jako výstraha před stimulačním 
impulzem, u nějž lze vybrat z 19 úrovní. Sílu impulzu tak lze dobře přizpůsobit 
pro každého psa. Vysílač nabízí také nastavení funkce Booster, která umožňuje 

vyvolat až o pět úrovní vyšší impulz. Výhodou d‑control 400 je možnost spárovat 
dva vysílače, díky čemuž může probíhat zároveň výcvik dvou psů.

Dogtrace d‑control 400, Alza, 2899 Kč

Čistota bez námahy
Inovovaná a plně automatická toaleta pro 
kočky – CatGenie 120+ je ideální i pro velká 

plemena koček a do domácnosti s více kočkami. 
Senzor Genie Eyes registruje přítomnost kočky. 
Výhodou automatické kočičí toalety je, že sama 

splachuje výměšky, vymývá se a také vysouší. 
Pokud patříte mezi štítivější typy, v tomto 
případě máte vyhráno. Nabízí čtyři režimy 

čištění. Od majitele kočky je třeba pouze jednou 
za čas zkontrolovat funkce toalety pomocí 
tlačítek a vyměnit cartridge Sanosolution. 

Pro CatGenie se používá speciální hygienické, 
recyklovatelné, biologicky rozložitelné 

a omyvatelné stelivo.
CatGenie 120+ Robotická toaleta, 

Alza, 13 990 Kč

Ceníky platné k 17. 3. 2022
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JEDEN NÁRAZ A ZE PSA 
V AUTĚ JE HROCH
Nezabezpečené zvíře v autě může zemřít a s ním i ostatní cestující. Přeprava zvířat má 
svá pravidla. V padesátikilometrové rychlosti se při nárazu váha zvířete ztřicetinásobí. 
Vynásobte si to hmotností vaší čivavy a běžte si rychle koupit přepravku.

Text – Miroslava Kohoutová, Foto – iStock

Jízdě se psem v automobilu se nejde vyhnout. Minimálně 
krátkou cestu za veterinářem podstoupil téměř každý čtyř‑
nohý chlupáč. Stále více lidí bere své mazlíčky na výlety či 

zahraniční dovolené. Nejdůležitější při takovýchto cestách je 
bezpečnost. Tu pořád mnoho chovatelů podceňuje, stejně jako 
prevenci, která s bezpečností jízdy přímo souvisí. Třeba takový 
pořádně nakrmený pes před cestou, který během ní začne zvra‑
cet, může rozptýlit řidiče natolik, že dojde k dopravní nehodě. 
Ze soustředění ho s největší pravděpodobností vytrhne i pes 
schoulený na klíně či pod nohama svého pána.

Největším prohřeškem při cestách je zvíře volně se pohybující 
v prostoru auta. Nikdy nelze dopředu vědět, jaká bude jeho reak‑
ce při nečekané události. V případě nárazu se stane z roztomilé‑
ho mazlíčka zbraň. Dvoutisícová pokuta, která za nepřipoutané‑
ho psa hrozí, je ještě to nejmenší, co se může stát.

Zvíře by se mělo v automobilu přepravovat v kleci, přepravce 
či zajištěné pomocí pásů nebo jiných vhodných prostředků, kte‑
ré zaručí bezpečnost jeho i všech cestujících ve voze. „Nezabez‑
pečený pes při náhlém prudkém brzdění či dopravní nehodě se 
bude ve vozidle pohybovat stejně jako jiné volně položené neza‑
bezpečené předměty. Tedy vlivem základních fyzikálních zákonů, 
v tomto případě setrvačnosti, se jeho tělo bude pohybovat i na‑
dále směrem původního směru jízdy,“ varuje Markéta Novotná, 
metodik dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti.

To může vést až ke smrtelnému úrazu psa. Nezajištěné zvíře 
je i rizikem pro ostatní, které může poranit, přestože ti už řádně 
připoutaní byli. Podle rychlosti nárazu a dalších proměnných se 
váha zvířete znásobuje. „Rozhodně bude rozdíl mezi malým pud‑
líkem a velkým labradorem. Často uvádím příměr, že taková váha 
psa pak může odpovídat váze hrocha,“ říká Markéta Novotná.

„I při pouhé padesátikilometrové rychlosti se při nárazu váha 
znásobí zhruba třicetkrát,“ doplňuje Tomáš Neřold, vedoucí BE‑
SIP. Takový devítikilový jezevčík se tak při nejvyšší povolené rych‑
losti v obci stane při nárazu pěkně vypaseným 270kilovým pra‑
setem domácím.
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kleci, která je zabezpečena proti pohybu. Dalším způsobem pře‑
pravy zvířete může být jeho umístění do přepravky, která je polo‑
žena na sedadle a opět zajištěna proti pohybu připoutáním. Pro 
zajištění bezpečnosti přepravovaného zvířete slouží i transport‑
ní popruhy, které slouží pro připoutání na zadním sedadle,“ říká 
mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová a varuje, že nebez‑
pečné naopak může být přepravovat připoutané zvíře na před‑
ním sedadle s aktivovaným airbagem.

ZVÍŘE V AUTĚ VERSUS ZÁKON
Policie České republiky nesleduje statistiky dopravních nehod, 
které mohlo zavinit přepravované zvíře. Monitoruje pouze ty 
o střetu se zvěří. Přesná data o počtu nehod proto k dispozici 
nejsou. Přesto policisté vnímají pokrok ve způsobu transportu 
zvířat. „Lze pozorovat mírné zlepšení. Při kontrolách se policisté 
setkávají s vyšším počtem zvířat, která jejich majitelé přepravují 
bezpečně,“ potvrzuje Hana Rubášová. Podle jejích slov k tomuto 
pozitivnímu trendu přispívá jednak větší počet zádržných systé‑
mů, které jsou na trhu dostupné, jednak vyšší informovanost ve‑
řejnosti v souvislosti s bezpečnou přepravou zvířat.

Pokud jde o právní regule a vymahatelnost opatření, zákon 
o silničním provozu sice říká „a“, tedy že při přepravě živých zví‑
řat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob 
ani zvířat, stejně tak nesmí být narušena bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích. Neupravuje už ale část „b“. A sice 
jakým způsobem má být zvíře v automobilu zabezpečeno. Tako‑
vé rozhodnutí už je na samotném řidiči. Na bezpečnost zvířat při 
transportu myslí i jiný zákon. Podmínky jejich přepravy jsou také 
součástí zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ty mimo jiné na‑
bádají chovatele k zodpovědnosti a obezřetnosti. Zejména v tom 
ohledu, aby dopravní prostředky, kontejnery, klece a jejich vyba‑
vení byly konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby zabrá‑
nily zranění a utrpení zvířat. Zvíře musí mít tolik prostoru, aby 
mohlo zaujmout přirozenou polohu.

Pes by nikdy neměl 
cestovat autem neza‑
jištěný. Ohrožujete tak 
jeho život, ale i ten 
svůj. Na transport je 
ideální bezpečnostní 
pás, klec či oddělený 
prostor v kufru. 

Existují i další rizika, která si majitelé neuvědomují. „Při do‑
pravní nehodě může vystresované zvíře napadnout řidiče a osád‑
ku vozidla nebo další osoby, které na místě nehody zasahují či 
pomáhají,“ říká mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

OD KLECE PO POPRUH
Bezpečná jízda se psem ve voze rovná se používání bezpečnost‑
ních systémů. Ty by se měly vybírat s ohledem na velikost psa. 
Nejjednodušší a také nejlevnější cestou je připoutání zvířete po‑
mocí pásu. Pro malá plemena jsou vhodné také přepravní boxy 
odpovídající velikosti, které se umístí na zadní sedadlo. U vět‑
ších plemen je výhodnější dát zvíře do zavazadlového prostoru 
a mezi něj a zadní sedadlo namontovat přepážku či mít pro něj 
přímo vestavěnou klec v kufru. Velký pes by sice mohl být v pře‑
pravce na zadním sedadle, ale v případě autonehody by hrozilo, 
že box nevydrží sílu nárazu.

„Způsobů, kterými lze zajistit bezpečnou přepravu zvířete, je 
hned několik. Nejbezpečnější je zcela jistě oddělit zvíře od po‑
sádky a přepravovat ho v zavazadlovém prostoru v transportní 

Nikdy nemůžete 
vědět, jak pes 
při nečekané 
události 
zareaguje. Může 
vás v ohrožení 
i napadnout.
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OSM ZÁSAD PRO SPRÁVNÉ CESTOVÁNÍ SE PSEM

 » 1. Navykejte ho už od štěněte
Co se ve štěněčím věku naučíš, to jako když najdeš. Tak by 
se dalo shrnout i první pravidlo. S nácvikem jízdy v autě je 
ideální začít už od štěněte. Doporučuje se s ním nejprve vy‑
dat na krátké cesty a postupně prodlužovat vzdálenost. Díky 
tomu získá pes k cestování větší důvěru a bude se cítit ve vo‑
zidle bezpečně. Vzít štěně hned na první jízdu do Chorvatska, 
může skončit jeho doživotním traumatem z jízdy. Pamatujte, 
že první cesta s chlupáčem v autě je rozhodující.

 » 2. Krmení před jízdou je tabu
Bez ohledu na to, že máte před sebou dlouhou cestu, nedo‑
pusťte, aby váš pes nasedal s přeplněným žaludkem. Chlu‑
páč určitě kvůli pár hodinám v automobilu hlady neumře. 
A vy minimalizujete riziko, že se mu udělá za jízdy zle. Mis‑
ku mu naplňte až po cestě. V některých případech, napří‑
klad když pes musí pozřít trochu krmiva ze zdravotních dů‑
vodů, je možné podat mu něco malého během přestávky 
na venčení. 

 » 3. Dělejte přestávky
Zastávky na venčení by se měly dělat po dvou až třech ho‑
dinách jízdy. Pes se během nich proběhne a napije. Pokud je‑
dete po dálnici, nebojte se z ní sjet. Udělejte si krátký výlet 
a možná budete překvapeni, na jaká turisticky nenavštěvova‑
ná místa narazíte. Případně aspoň využijte přívětivější dálnič‑
ní odpočívadla. 

 » 4. Přibalte si psí lékárničku
Vzít na cesty vodu a krmení většinou majitelé nezapome‑
nou, ne každý ale přibalí svému mazlíčkovi lékárničku. Tu by 
u sebe měli mít chovatelé nejen v automobilu, ale také během 
výletů. Doporučuje se, aby obsahovala sterilní gázové krytí, 
coban, nůžky a dezinfekci.

 » 5. Nenechávejte psa v autě
Toto je zásada, kterou si natrvalo vryjte do paměti. Nechat 
psa v letních měsících v autě může skončit katastrofou. Pře‑

hřátí organismu u chlupáčů nastává velmi rychle. Je to dáno 
tím, že mají jinou termoregulaci než lidé. Nedokážou se ochla‑
dit pocením. I pár minut může stačit k tomu, aby zvíře uhynu‑
lo. Rozpálené auto se snadno promění v živoucí peklo. 

 » 6. Vypněte elektricky ovládaná okna
Nepodceňujte psí inteligenci. Chlupáči jsou šikovní a učen‑
liví. Někdy i ve chvílích, kdy se to nejméně hodí. Jeden stisk 
tlapkou na„správném“ místě snadno způsobí, že je okno ná‑
hle dokořán. Pes může mít někdy tendenci vyskočit z něho. 
A skutečně existují případy, kdy si tak připoutaný huňáč při‑
vodil poranění krku. Stejně tak buďte bedliví, když budete 
psa odpoutávat či vypouštět při zastávce nebo na konci jízdy. 
I v tomto případě by mohl mít tendenci vzít takzvaně do zaje‑
čích. To by se mohlo třeba na dálničním odpočívadle promě‑
nit v poměrně silné drama. 

 » 7. Používejte bezpečnostní systémy
Podle velikosti psa vyberte vhodný bezpečnostní systém – 
pás, přepravní box či vestavěnou klec v kufru. Nikdy zvíře ne‑
připoutávejte pomocí klasického postroje nebo vodítka. Hro‑
zilo by jeho uškrcení. Nakupujte pouze kvalitní bezpečnostní 
systémy. Vždy si ověřte, že mají potřebné certifikace. 

 » 8. Když nic nezabírá, sáhněte po prášcích 
Také psi mají své speciální veterinární léky na nevolnost. Ne‑
bojte se je použít, pokud víte, že by cesta pro všechny z vás 
byla hotovým utrpením. Řiďte se doporučeným dávkováním 
a mějte na paměti, že účinek léku po pár hodinách odezní 
a může být potřeba další tableta. Abyste minimalizovali pro‑
jevy nevolnosti, je nutné myslet i na to, že vašemu čtyřnohé‑
mu členovi rodiny nedělá dobře ani hlasitá hudba a intenziv‑
ní vůně. Parfémy do auta by proto při přepravě zvířete měly 
mít stopku.
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