
xistuje fiada faktorÛ, které mohou
dramaticky ovlivnit harmonické
souÏití ãlovûka se psem: poranûní,

nemoci, napadení parazity nebo neãistot-
nost mohou nezku‰eného majitele psa
uvést do stavu naprostého zoufalství.
V podstatû bychom si mûli v obtíÏn˘ch
situacích vÏdy vzít k srdci jednu zásadu:
zachovat klid, pokusit se  vypátrat pfiíãinu
a zavést cílená protiopatfiení.

Poranûní
·tûÀata rozpustile dovádûjí na louce
a zvûdavû zkoumají a objevují cel˘ ‰ir˘
svût. Jejich nezku‰enost v‰ak v sobû skr˘-
vá jist˘ potenciál nebezpeãí, kter˘ mohou

novopeãení majitelé psÛ snadno podce-
nit: nezku‰en˘ pes se nûkdy dostává do
riskantních situací, kter˘m by se dospûl˘
pes instinktivnû vyhnul. 
Na podnikavé ‰tûnû ani v nejmen‰ím
nezapÛsobí strmé srázy, fieky se siln˘m
proudem, hromady stfiepÛ, psí bouda
sousedova psa, ha‰tefiiví psi v okolí ani
sposta dal‰ích rizik.
Pokud majitel psa  vãas nezasáhne, mÛÏe
dojít k nehodû a následnému zranûní
neopatrného psího dorostence. V tako-
v˘ch situacích ov‰em musíme pfiedev‰ím
zachovat klid. Nejdfiíve je nutné zkontro-
lovat, jak váÏné je ve skuteãnosti poranû-
ní psa. Mnoho ‰tûÀat zaãne srdceryvnû

nafiíkat a kÀuãet, jakmile pocítí sebemen-
‰í bolest. Nûkdy se z hlasitû oznamované-
ho „tûÏkého zranûní“ nakonec vyklube
ne‰kodn˘ ‰krábanec.

Neriskujte!
Malé ranky mÛÏeme o‰etfiit sami tím, Ïe
je  doma dÛkladnû vyãistíme a dezinfiku-
jeme. Ov‰em pozor - jestliÏe hrozí infek-
ce, protoÏe poranûní je pfiíli‰ hluboké
nebo pfiíli‰ zneãi‰tûné, mûli bychom se
rozhodnû vydat k veterinárnímu lékafii
a nechat ránu o‰etfiit odbornû. 
Pfii sebemen‰ích pfiíznacích infekce se
znovu ihned vydejte ke zvûrolékafii.
Neléãené infikované rány mohou zpÛso-
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bit otravu krve nebo podpofiit vznik jen
obtíÏnû léãiteln˘ch abscesÛ.

První pomoc
JestliÏe se ‰tûnû pofiezalo nebo poranilo
tak o‰klivû, Ïe rána silnû krvácí, musí
majitel vãas poskytnout první pomoc.
KaÏd˘ z nás by mûl mít v autû lékárniã-
kua tak kompresní obvazy a obinadla
máme vÏdy po ruce (nezapomínejte, Ïe
spotfiebované souãásti je tfieba ihned
doplnit!). Krvácení se pokusíme zastavit
pfiiloÏením tlakového obvazu. Nevíte,
jak se to dûlá? Zkuste si rychle oÏivit
v pamûti absolvovan˘ kurs první pomo-
ci!  Tlakov˘ obvaz se skládá ze sterilní
komprese, která se peãlivû pfiiloÏí na
krvácející ránu a upevní se obinadlem.
Je-li tfieba zastavit silné krvácení, musí
b˘t obvaz pomûrnû pevnû utaÏen. Po
provizorním o‰etfiení je nutné ihned
vyhledat veterináfie, protoÏe v nûkter˘ch
pfiípadech b˘vá nutné ránu uzavfiít
pomocí svorek nebo za‰ít.

Vymknutí kloubÛ 
a natrÏení ‰lach 
Vesele pobíháme se psem po louce, hází-
me mu klacky na aport  a máme radost,
jak ‰ikovnû honí mlad˘ pes létající pfied-
mûty. Nûkdy ale legrace náhle skonãí. Psí
dorostenec hlasitû nafiíká a kulhá k nám
s Ïalostn˘m v˘razem. Jedin˘ pohled na
chvûjící se konãetinu – a víme, Ïe se stalo
nûco zlého: ná‰ miláãek si zpÛsobil boles-
tivé vymknutí kloubu.
Abychom si  mohli b˘t zcela jisti, tlap-
ku nejdfiíve dÛkladnû prohlédneme.
Pes si moÏná jen zapíchl trn do prstu
nebo ‰lápl na ‰piãat˘ kámen. JestliÏe
v tlapû opravdu nalezneme zabodnuté
cizí tûleso, mûli bychom se pokusit psu
ostr˘ pfiedmût opatrnû vytáhnout.
Doma pak musíme ránu vyãistit a dÛ-
kladnû dezinfikovat.
JestliÏe nepozorujeme Ïádné vnûj‰í
poranûní, jde pravdûpodobnû skuteãnû
o vykloubení kloubu nebo natrÏení ‰la-
chy. V nejhor‰ím pfiípadû mÛÏeme mít
co do ãinûní dokonce s praskl˘m vazem.
KdyÏ pes silnû kulhá a oãividnû trpí vel-
k˘mi bolestmi, musíme ho co nejrychle-
ji  dopravit do auta. 
JestliÏe  je  mal˘ a neváÏí mnoho, mûli
bychom ho do auta radûji odnést, aby-
chom pfiede‰li dal‰ímu zatûÏování pora-
nûné nohy, na kterou pes pofiádnû
nedo‰lapuje.
Pfii pfietrvávajícím kulhání musí postiÏe-
nou nohu vÏdy vy‰etfiit veterinární léíafi.
Ten také  mÛÏe pofiídit rentgenov˘ sní-
mek, aby vylouãil poranûní kosti. Na-
konec lze zavést cílenou léãbu.

Nemoci
Imunitní systém ‰tûnûte nemá ani zdale-
ka takovou odolnost jako imunitní
systém dospûlého psa. Viry a bakterie to
mají s mlad˘m psem pomûrnû snadné.
Mimofiádnû nebezpeãná je pfiedev‰ím
doba, kdy pes je‰tû není dokonale prooã-
kován. Dokud ‰tûnû postrádá základní
imunitu, je rozumné vyh˘bat se s ním
jak˘mkoliv ohniskÛm nákazy. 
Kromû onemocnûní vyvolan˘ch viry nebo
bakteriemi, která se na ‰tûnû mohou pfie-
nést kontaktem s jin˘mi psy (nebo které
si ‰tûnû mÛÏe pfiinést jiÏ z místa odcho-
vu!), existují také dal‰í zdravotní rizika

v dÛsledku nesprávn˘ch podmíneki drÏe-
ní, nevyváÏeného krmení nebo parazitÛ.
V jednotliv˘ch pfiípadech je nutné pfiesnû
ovûfiit, kter˘ z uveden˘ch faktorÛ mÛÏe
b˘t pÛvodcem onemocnûní.

PrÛjem a zvracení
Dlouhotrvající prÛjem a ãasté zvracení
jsou pfiíznaky zdravotní poruchy. Existuje
celá fiada pfiíãin, jeÏ  je vyvolávají, a tak
v pfiípadû pochybností je tfieba poradit se
s veterináfiem a zjistit tak dÛvod trápení.
Ten je pak nutné odstranit.
V nûkter˘ch pfiípadech neb˘vá diagnóza
nijak obtíÏná: prÛjmy a zvracení mÛÏe
vyvolat napfiíklad pfiíli‰ pfiekotné a ry-
chlé Ïraní nebo krmivo podávané vy-
chlazené pfiímo z ledniãky. Na vinû mÛÏe
b˘t také zkaÏené krmení nebo takové,
které sv˘m sloÏením neodpovídá potfie-
bám ‰tûnûte. Dal‰ím dÛvodem mÛÏe b˘t
pfiíli‰ rychl˘ pfiechod na jin˘ druh krmi-
va, protoÏe organismus rostoucího psa
by mûl pfiivykat nové stravû postupnû.
V neposlední fiadû mohou b˘t na vinû
samozfiejmû také ãervi. JestliÏe skuteãnû
jde o parazitární onemocnûní, prÛjem
a zvracení jsou pfiíznaky silného napade-
ní ãervy a proti nim je tfieba  nûco urych-
lenû a úãinnû podniknout.

Zv˘‰ená spavost a letargie
·tûÀata hodnû spí a ráda Ïerou. To je
zcela normální a je to dÛleÏité pro správ-
n˘ v˘voj mladého organismu psa. Jest-
liÏe se v‰ak u ‰tûnûte zaãne projevovat
mimofiádnû silná spavost a i v bdûlém
stavu sleduje ‰tûnû své okolí bez zájmu
nebo dokonce letargicky, je to dÛvod ke

·tûÀata rostou a nemûli bychom je
pfietûÏovat. Jinak se pozdûji mohou
objevit problémy s kyãlemi. Zde tûÏk˘
stupeÀ dysplazie kyãelního kloubu
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starostem. Apatie,  ‰patná nálada  a zv˘-
‰ená potfieba klidu mohou b˘t pfiíznakem
nedostatku vitaminÛ a minerálÛ. DÛ-
vodem mohou  ale b˘t  také poruchy lát-
kové v˘mûny nebo vrozené onemocnûní
souvisící s látkovou v˘mûnou.
V tûchto pfiípadech musí definitivní diag-
nózu vÏdy stanovit odborník. Pfiíãinu
onemocnûní a správnou diagnózu lze
s jistotou urãit jedinû na základû rozboru
krve a dÛkladného vy‰etfiení ‰tûnûte. 

V˘tok z nosu a oãí
Zaschlé nánosy kolem nosu a oãí jsou
vÏdy alarmujícím signálem. Také tyto
pfiíznaky mohou b˘t vyvolány nejrÛznûj-
‰ími pfiíãinami. Je moÏné, Ïe se ‰tûnû
napfiíklad jen nachladilo. Naãervenalé
spojivky mohou b˘t dÛsledkem prÛvanu
a jsou dal‰ím pfiíznakem potvrzujícím
moÏnost nachlazení. Mohou v‰ak také
svûdãit o nebezpeãném infekãním one-
mocnûní, a proto pokud u ‰tûnûte zpo-
zorujeme zaschl˘ nebo neustávající
v˘tok z nosu a oãních koutkÛ, neprodle-
nû vyhledáme veterináfie.

Onemocnûní kÛÏe
Lupy, strupy, krusty a zãervenalá místa
mohou b˘t pfiíznakem onemocnûní
kÛÏe. Existuje celá fiada koÏních one-
mocnûní s ‰irokou ‰kálou nejrÛznûj‰ích
pfiíãin. K nejãastûj‰ím pfiíãinám patfií
plísnû, poruchy látkové v˘mûny, nesná-
‰enlivost na nûkteré sloÏky potravy,
parazité, poruchy Ïláz s vnitfiní sekrecí
a alergické reakce. 
Onemocnûní kÛÏe b˘vají ãasto prováze-
na silnou svûdivostí, coÏ se nepfiíznivû
odráÏí na celkovém zdravotním stavu

psa, a proto je tfieba proti nim nûco pod-
niknout co nejrychleji.

Napadení plísnûmi (mykózy)
Napadení plísnûmi se projevuje kruhovi-
t˘mi hol˘mi místy na kÛÏi. Vypadávání
srsti (alopecie) mÛÏe b˘t v tûchto pfiípa-
dech velmi silné.  Existují i pfiípady, pfii
kter˘ch pozorujeme jen mírné vypadává-
ní srsti. Po urãité dobû se  v‰ak na ho-
l˘ch místech zaãnou tvofiit strupovité
krusty a ty mohou vyvolávat silné svûdû-
ní. Na poãátku mykózy pes vût‰inou
netrpí svûdivostí.
Dal‰ími pfiíznaky napadení plísnûmi
mohou b˘t lupy, uvolÀující se ‰upinky
kÛÏe a vznik stroupkÛ. Vût‰inou se dfiíve
ãi pozdûji pfiidávají mokvající zánûty
(takzvané sekundární infekce) kÛÏe
vyvolané bakteriemi. 
Plísnû mohou napadat kÛÏi nebo vnitfiní
orgány psa. Napadení vnitfiních orgánÛ
b˘vá zpÛsobeno v˘hradnû takzvan˘mi
blastomycetami (napfiíklad Candida,
Cryptococcus). Mykózy  na kÛÏi v‰ak jsou
u psÛ podstatnû ãastûj‰í neÏ napadení
vnitfiních orgánÛ plísnûmi.

Léãba
Napadení úplísnûmi se léãí fungicidními
mastmi, spreji, léky a mycími roztoky.
âasto bohuÏel nestaãí léãit jen psa. Ve
vût‰inû pfiípadÛ b˘vá nutné vydezinfiko-
vat cel˘ byt, místa, kde pes spává, kartáãe,
hfiebeny, pfiikr˘vky… Chceme-li se doko-
nale a jednou pro vÏdy zbavit spor plísní,
musíme vydezinfikovat celé prostfiedí, ve
kterém se pes pohybuje.
ProtoÏe napadení plísnûmi je velmi
úporn˘m onemocnûním a houby ani

zdaleka nejsou ne‰kodné, je rozumné
poradit se hned pfii prvních pfiíznacích
s veterináfiem. Pfii léãbû je dÛleÏité pfies-
nû dodrÏovat  jeho pokyny. Laické zpÛ-
soby léãby s neuváÏenû volen˘mi fungi-
cidy mohou vyvolat odolnost plísní a ty
se pak usazují ve stále hlub‰ích vrstvách
kÛÏe ‰tûnûte.
Po ukonãené léãbû lze  otestovat, zda se
v kÛÏi psa stále je‰tû nenacházejí plísnû. 

Nebezpeãí i pro ãlovûka!
Plísnû mohou b˘t nebezpeãné i pro
majitele psa: dermatomykózy (koÏní
onemocnûní zpÛsobená plísnûmi) vyvo-
lané mikrosporami jsou pfienosné i na
ãlovûka. Kulatá ohniska ve vlasech na
hlavû, z nichÏ se odlupují jemné ‰upin-
ky, mohou b˘t prvním pfiíznakem napa-
dení plísnûmi. Na napadeném místû se
vlasy ãasto odlamují tûsnû nad pokoÏ-
kou hlavy. V obliãeji se mohou objevit
svûdící svûtle ãervená místa s ‰upinkovi-
tû se odlupující kÛÏí a zv˘raznûn˘m
okrajem. K ohroÏen˘m ãástem tûla patfií
také trup a konãetiny.
Také druh houby trichophyton se rád
pfiená‰í i na ãlovûka: trichophytonem
vyvolaná infekãní onemocnûní kÛÏe se
projevují povrchovû nebo ve spodních
vrstvách kÛÏe. Povrchová forma onemoc-
nûní mÛÏe napadnout kÛÏi na kterékoliv
ãásti tûla. Dal‰ím charakteristick˘m pfií-
znakem jsou kruhovitá zánûtlivá ohniska
(léze li‰eje krouÏkového). Hluboká forma
se ‰ífií pfiedev‰ím na hlavû a ve vousech
postiÏeného. Jak sám název napovídá,
neomezuje se toto onemocnûní jen na
vrchní vrstvy kÛÏe, ale napadá i hlub‰í
vrstvy  Mezi typické pfiíznaky patfií absce-
sy a vznik uzlin. K potvrzení infekce plís-
nûmi zpÛsobené druhem trichophyton se
provádí vy‰etfiení ‰upinek kÛÏe z okrajÛ
loÏisek a vy‰etfiení zbytkÛ vlasÛ.

Zmûny kÛÏe vyvolané
poruchami v˘mûny látkové
Více nebo ménû nápadné zmûny kÛÏe
mohou vyvolat také poruchy látkové
v˘mûny. ·upinky, suchá a zãervenalá mís-
ta na pokoÏce a extrémnû mastná srst psa
by vÏdy mûly vyvolat pozornost majitele.
KÛÏe a srst jsou koneckoncÛ zrcadlem
celkového zdraví psa.
Takové zmûny kÛÏe mohou b˘t pfiízna-
kem poruchy látkové v˘mûny v souvislos-
ti s podávan˘m krmivem. Je moÏné, Ïe
jsme ‰tûnû pfievedli na jiné krmivo pfiíli‰
rychle, nebo sloÏení podávaného krmení
není optimální. K závûrÛm o pfiípadném
nadmûrném ãi nedostateãném pfiísunu
urãit˘ch Ïivin organismu lze dospût na
základû vy‰etfiení krve. V nûkter˘ch pfiípa-
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dech je rozumn˘ pfiechod na jiné krmivo
– ov‰em pod dozorem veterináfie.
Nûkdy v‰ak jde o vrozené onemocnûní
v˘mûny látkové, které vyÏaduje pravidel-
nou léãbu a podávání speciálních diet. 

Alergie
Alergie jsou dnes mezi psy stejnû roz‰ífie-
né jako mezi lidmi. Náchylnost k alergiím
zvy‰uje napaden˘ imunitní systém, jedy
v Ïivotním prostfiedí a chyby ve v˘Ïivû. 
Pfiíznaky alergií jsou velmi pestré, patfií
k nim i vypadávání srsti a koÏní zmûny.
ProtoÏe je vût‰inou velmi obtíÏné jedno-
znaãnû urãit pfiíãinu alergie, spoãívá léã-
ba  ãasto jen v potírání  pfiíznakÛ. Tím se
ov‰em neodstraní pfiíãina problému.
Léãba alergie by mûla b˘t proto vÏdy
zamûfiena na zji‰tûní pfiíãiny alergické
reakce. Psu je pak tfieba dÛslednû zamezit
v pfiístupu k tûm látkám, které u nûj vyvo-
lávají alergii.
Dal‰í posilování imunitního systému
(sluneãní svit, kapky s echinaceou, ãer-
stv˘ vzduch, dostatek pohybu atd.)
a vyváÏená strava podporují uzdravování
z alergick˘ch reakcí a sniÏují celkovou
náchylnost organismu k alergiím.

Odborníci diskutují jiÏ celou fiadu let
o tom, zda jsou alergie dûdiãnû podmínû-
né, nebo zda je vyvolávají v˘hradnû pod-
nûty z Ïivotního prostfiedí a oslabení
imunitního systému. V souãasnosti se
pfiedpokládají také genetické dispozice.
To je informace, kterou by se mûli zab˘vat
zejména chovatelé.

Psi se ‰patnou pigmentací srsti (bílá srst
v kombinaci se svûtlou kÛÏí) mívají ãas-
tûj‰í sklon k alergiím neÏ psi s tmavou
kÛÏí. To samozfiejmû neznamená, Ïe psi
se svûtlou kÛÏí musí b˘t  tímto problé-
mem. postiÏeni

Ektoparazité
Onemocnûní kÛÏe mohou vyvolávat také
parazité. Rozli‰ujeme mezi ektoparazity,
ktefií se uhnízdí v kÛÏi nebo srsti psa,
a endoparazity, ktefií pronikají do tûles-
n˘ch dutin nebo do vnitfiních vrstev tká-
ní svého hostitele. Napadení ektoparazity
s sebou vÏdy nese nebezpeãí infekce
endoparazitÛ: nûktefií ektoparaziti (vekto-
ry) pfiená‰ejí totiÏ endoparazity bodnu-
tím a kousnutím.

Lze parazity spatfiit?
TfiebaÏe zejména v poãáteãním stadiu je
mimofiádnû obtíÏné zjistit napadení
parazity, existují pfiíznaky, které pouka-
zují na pfiípadnou pfiítomnost neÏádou-
cích cizopasníkÛ.
Vût‰inu ektoparazitÛ lze odhalit pomûrnû
snadno. DÛkladnû prohledáme kÛÏi a srst
‰tûnûte, zda neobjevíme nûjaké zmûny.
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Zãervenání, malé tmavé stroupky a ãern˘
písek mohou znamenat napadení blecha-
mi. Silnû napitá klí‰Èata lze snadno
nahmatat; v raném stadiu ov‰em potfie-
bujeme dobré oko, abychom je  v husté
‰tûnûcí srsti. rozeznali

Cesty pfienosu
„Kde se jen mohl mÛj pes nakazit?“
pomyslí si majitel psa, kter˘ úzkostlivû
dbá na hygienu. Cest pfienosu bohuÏel
existuje celá fiada a proti nûkter˘m rizi-
kÛm se nelze ubránit ani tou nejvût‰í
ãistotností.
Blechy se vût‰inou pfiená‰ejí pfiím˘m kon-
taktem s jin˘mi psy. Pfiená‰et se ale
mohou také v odûvech a jin˘ch pfiedmû-
tech. Klí‰Èata ãíhají ve vysoké trávû a kfio-
vinách. „Lapají“ probíhající psy a bûhem
nûkolika hodin se zavrtávají do kÛÏe
sv˘ch obûtí. Klí‰Èata jsou velmi aktivní
zejména v raném létû. Proto bychom po
kaÏdé procházce mûli psa dÛkladnû pro-
hlédnout, zda nechytil nûkde klí‰tû, a jest-
liÏe se klí‰tû jiÏ zakouslo, musíme ho
odstranit pomocí pinzety na klí‰Èata.
Nikdy se nedoporuãuje klí‰tû vytáãet
pouhou rukou, protoÏe se pfii tomto
postupu pomûrnû ãasto odtrhne hlaviãka
tohoto krvelaãného roztoãe, uvízne
v kÛÏi psa a mÛÏe vyvolat i silné zánûty. 
Klí‰Èata jsou mimofiádnû nebezpeãn˘mi
parazity, protoÏe pfiená‰ejí taková one-
mocnûní jako boreliózu a zánût mozko-
v˘ch blan. Dnes jiÏ existuje moÏnost psy
oãkovat proti borelióze.

Léãba
Napadení parazity vyÏaduje okamÏitou
léãbu psa. Blechy vyãe‰eme pomocí hfie-
bene, usmrcujeme je pomocí prá‰kÛ,

sprejÛ, ‰amponÛ a prom˘vacích pro-
stfiedkÛ. ZpÛsob léãby by mûl urãit vete-
rináfi. Obojky proti blechám mohou
pomoci pfii prevenci proti opakovanému
napadení parazity.

Poruchy chování
Majiteli ‰tûnûte ztûÏují Ïivot nejen pora-
nûní, paraziti a onemocnûní jeho ãtyfino-
hého svûfience. Na pokraj zoufalství doká-
Ïou majitele dohnat i poruchy chování
psÛ. Pfiíãiny objevujících se problémÛ
vût‰inou tkví v naru‰eném vztahu ãlovû-
ka a psa. Proto je dÛleÏité  vÏdy si  dÛklad-
nû  promyslet zpÛsoby svého  chování
a pfiípadnû se poradit s psychologem zví-

fiat nebo vyuÏit sluÏeb citlivého cviãitele
psÛ. Mezi nejãastûj‰í poruchy chování
mlad˘ch psÛ patfií neãistotnost. 

On se prostû nenauãí
ãistotnosti!
Zhruba 15 minut po probuzení a po kaÏ-
dém jídle nastal ten prav˘ ãas. ·tûnû má
naléhavou potfiebu ulevit si. Je neklidné,
toãí se dokola a nervóznû oãichává zem
kolem sebe. Pro majitele psa je to jedno-
znaãn˘m pfiíznakem toho, Ïe je na fiadû
krátká procházka.
Vût‰ina ‰tûÀat se pomûrnû rychle nauãí,
kde si mohou ulevit a kde ne. Podle
chápavosti ‰tûnûte a dÛslednosti maji-
tele se doba, za kterou se ‰tûnû nauãí
stoprocentní ãistotnosti, pohybuje
v rozmezí nûkolika dnÛ aÏ nûkolika t˘d-
nÛ. Dfiíve ãi pozdûji by ale kaÏd˘ pes
mûl vûdût, jak se má chovat.
Otázka dodrÏování ãistoty  se vût‰inou
vyfie‰í bez problémÛ, ale pfiesto se mÛÏe
stát, Ïe právû na‰e ‰tûnû ne a ne se nauãit
ãistotû. JestliÏe je pes v ‰esti mûsících stá-
le je‰tû neãistotn˘, máme váÏn˘ problém.

Trpûlivost a dÛslednost
Neãistotnost je vûãnû bolavé téma, kte-
ré  uÏ  nejednoho majitele stálo spousty
nervÛ. Ov‰em ani v pfiípadech, kdy jsme
nev˘slovnû rozãílení, Ïe pes uÏ zase
pouÏil cenn˘ koberec v ob˘vacím poko-
ji jako svou toaletu, bychom se nemûli
nechat strhnout k emocionálnû ladûné-
mu jednání. Budeme-li na psa kfiiãet
nebo mu dokonce namoãíme ãumáãek
do louÏiãky ãi mu ho vmáãkneme do
hromádky, pfiinese to pramálo uÏitku.
Stejnû bychom se mûli vyh˘bat brutál-
ním tûlesn˘m trestÛm.
Mnohem rozumnûj‰í je popadnout psa
rukou za kÛÏi na krku, dÛkladnû s ním
zatfiást a dÛraznû fiíci: „Fuj je to!“
Nakonec pfieneseme malého viníka na
místo, kde si mÛÏe tyto záleÏitosti vyfií-
dit. Uvedené v˘chovné opatfiení má
smysl samozfiejmû jen tehdy, kdyÏ psa
chytíme pfii ãinu. JiÏ bûhem nûkolika
málo minut po ãinu pes ztrácí souvis-
lost mezi zlobou svého majitele a sv˘m
chybn˘m chováním.
JestliÏe se ani po del‰í dobû nedostaví
úspûch, pes pravdûpodobnû trpí poru-
chou chování. Majitel psa by mûl podro-
bit základy své péãe o psa a jednání s ním
dÛkladnému pfiezkoumání a mûl by se
zamyslet  nad tím, proã pes reaguje neãis-
totností. Pfiíãinou vyprazdÀování na
neÏádoucích místech  b˘vají pomûrnû
ãasto nedostatek kontaktÛ a nesprávné
podmínky péãe o psa.

Met
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Zdravotní potíÏe ‰tûÀat

I men‰í rvaãky b˘vají nûkdy
provázeny poranûním psa

V trávû na psa ãíhají
klí‰Èata a dal‰í
nebezpeãní ektoparazité

SP 03/05 06-10 Komplikace  15.2.2005 13:12  Stránka 10


