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Chovám v bytû pûtiletého
kokr‰panûla. V domû bydlí je‰tû
dal‰ích pût majitelÛ rÛzn˘ch plemen
psÛ. Obvykl˘m sporem na podzim
a v zimû jsou naráÏky na „obleãky“,
jeÏ nûktefií z nich na své psy
navlékají. Obhájci tûchto doplÀkÛ
v‰ak argumentují ochranou proti
prochladnutí a onemocnûní ledvin.
Jak˘ je vá‰ názor? Jedná se
o správnou zdravotní péãi, nebo jen
smû‰né doplÀky? Svému psovi jsem
zatím Ïádné návleky nedávala, ale
uÏ jsme o tom taky uvaÏovali. 

T. I., Mariánské Láznû

Pokud jde o názor na rÛzné kabátky, rolá-
ky, obleãky a podobné doplÀky, je tfieba
velmi peãlivû rozli‰ovat dÛvody a v˘znam.
Faktem je, Ïe zejména chovatelé psÛ slu-
Ïebních plemen a psÛ loveck˘ch shlíÏejí
na mazlíãky v doplÀcích s úsmû‰kem. Pfii-
tom dÛvod, proã by mûli psi nosit pro-
stfiedky k zateplení, mÛÏe b˘t i racionální.
Ve velmi chladn˘ch mûsících, zejména
kdyÏ jsou nízké teploty doprovázeny sil-
n˘m proudûním vlhkého vzduchu, mo-
hou mít skuteãnû nûktefií psi problémy.
Jedná se o del‰í pobyt v takov˘ch nepfiíz-
niv˘ch podmínkách u psÛ plemen, která
jsou ménû odolná – klasick˘m pfiípadem
by mohl b˘t chrt. Omezená vrstva pod-
koÏního tuku a absence ochranné vrstvy
del‰í srsti mohou zv˘‰it riziko prochlad-
nutí hrudních partií s následn˘m rizikem
zánûtu plic. Pokud je v‰ak bezvûtfií, mo-
hou se i tito psi probûhnout bez rizika pfii
teplotách nad – 10 oC. PouÏití oteplova-
cích prostfiedkÛ mÛÏe mít logické zdÛ-
vodnûní u nemocn˘ch psÛ, napfiíklad
u pacientÛ s renálním selháním nebo one-
mocnûním pátefie. U zdravého psa jsou
ledviny chránûny silnou tukovou vrstvou
a riziko onemocnûní z prochlazení tûchto
orgánÛ je minimální. Oteplovací vrstvu
lze pfiechodnû doporuãit i u pacienta, kte-
r˘ byl z dÛvodu vy‰etfiení nebo chirurgic-
kého zákroku ochranné zóny srsti zbaven
– krajina operaãního zákroku, vyholené
místo vût‰ího rozsahu pfii podrobném vy-
‰etfiení ultrasonografem a podobnû. Nûk-
tefií chovatelé v‰ak oblékají své psy do

svetrÛ, vestiãek a kabátkÛ proto, aby si
usnadnili oãistu psa od bláta pfii pfiíchodu
domÛ. Tento zpÛsob je sice efektivní a po-
chopiteln˘, ale veterinární zdÛvodnûní
bychom tûÏko hledali a ortodoxní kynolog
se s ním asi tûÏko smífií.

U na‰eho psa, devítiletého kníraãe,
pozorujeme v posledním roce
obãasné pfiíhody zvracení. Veterináfi
vût‰inou nasadil nûjaká antibiotika
v injekcích a domÛ nám dal tablety
proti zvracení. Pfii venãení
pouÏíváme ko‰ík a dáváme pozor,
aby pes neseÏral nûco ‰patného.
Pfiesto se tato situace v pfiibliÏnû
mûsíãních intervalech opakuje. 
Pfii telefonickém dotazu nám jin˘
veterináfi doporuãil rentgenologické
vy‰etfiení. Co doporuãujete? 

·. M., Prostûjov

Samotn˘ fakt, Ïe stav se vÏdy po pfiechod-
né léãbû upravil, je velmi dÛleÏit˘ a umoÏ-
Àuje nûkteré varianty pfiedpokládané dia-
gnózy vyfiadit. Nejlep‰ím postupem je

provést s va‰ím veterinárním lékafiem
zpûtné vyhodnocení zji‰tûn˘ch údajÛ (na-
pfiíklad: byly stavy nevolnosti doplnûny
zmûnami teploty nebo jin˘ch parametrÛ
triasu? Neobjevily se souãasnû i jiné, zdán-
livû nesouvisející, zmûny – poruchy osrs-
tûní, zmûny pohybu? Byla vÏdy podávána
stejná antibiotika a jak dlouho, jaké dal‰í
léky byly pouÏity? PouÏíváte stejn˘ typ kr-
mení? Nebyl pes pfied nástupem uvádû-
n˘ch komplikací nûjak léãen nebo o‰etfio-
ván – antiflogistika, oãkování, o‰etfiení
proti vnûj‰ím parazitÛm?). Opakované
stavy nevolnosti se zvracením mohu b˘t
vyvolány chronick˘m onemocnûním led-
vin, funkãními poruchami jater nebo sli-
nivky bfii‰ní a nespecifick˘mi zánûty stfiev.
Rentgenologické vy‰etfiení b˘vá pfiínosem
jen za urãit˘ch okolností, daleko vhodnûj-
‰í by bylo nyní provést vy‰etfiení krve
a pfiípadnû i ultrasonografické vy‰etfiení
dutiny bfii‰ní. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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