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TÉMA MùSÍCE

Se psem na dovolenou

Touha po dálkách
Nechat milovaného psa samotného doma, kdyÏ se nám bofií
prsty do bílého písku na karibském pobfieÏí? Nechat psa ve
v˘bûhu penzionu pro psy a sám si uÏívat pohledu na ‰iré mofie?

Na pláÏích
Bali si jezdci
pfiijdou na
své. Vlastního
psa bychom
ale radûji mûli
nechat doma.
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o je pro fiadu majitelÛ psÛ nûãím
nemysliteln˘m. Chtûjí nejkrásnûj‰í
období roku strávit spoleãnû se

sv˘m psem. NeÏ se ale vydáme na velkou
cestu, musíme dbát na celou fiadu vûcí:
Oãkování, pravidla pro pfiekroãení hra-
nic, rizika... a v neposlední fiadû platí, Ïe
ne v‰echny cíle na‰ich cest se ke psÛm
staví pfiátelsky. Gabriele Meztová, autor-
ka ãlánkÛ v ãasopisu Svût psÛ, si vzala
pod lupu zemû, kam jezdíme s oblibou na
dovolenou. Skvûlé, nebo propadák? To
byla hlavní otázka.
Pfiátelsk˘ postoj ke psÛm, pestré trasy
nezapomenuteln˘ch procházek, pláÏe,
na kter˘ch si smûjí bez zábran hrát
i psi... O tom sní vût‰ina majitelÛ psÛ,
jakmile pomyslí na zaslouÏenou dovole-
nou. Realita v‰ak vypadá ãastokrát úpl-
nû jinak: „Zákaz vstupu psÛm!" Tyto
tabulky b˘vají vyvû‰eny v hotelích, v res-
tauracích, na pláÏích – a majitel psa je
z toho zklaman˘. Jak se má ãlovûk
rekreovat a relaxovat, kdyÏ v‰ude je jen
samé zlobení kvÛli psÛm?

HOLANDSKO, BELGIE,
RAKOUSKO A NùMECKO
To ale vÛbec nemusí b˘t pravda. Existují
zemû i oblasti, ve kter˘ch je nejlep‰í pfií-
tel ãlovûka srdeãnû vítán. Tradiãnû dobré
povûsti se z tohoto hlediska tû‰í jiÏ léta
Holandsko, Belgie, Rakousko a ·v˘car-
sko.  Cesta tam není nijak dlouhá, v tûch-
to zemích neãíhají na na‰e psy Ïádní jiní
pÛvodci onemocnûní neÏ u nás a nalez-
neme tu také celou fiadu prázdninov˘ch
domÛ pro majitele psÛ. Proto jdou první
kladné body pfiím˘m sousedÛm a dal‰ím
blízk˘m zemím, které jsou vhodné i ke
krátkému víkendovému v˘letu. Není Ïád-
n˘m tajemstvím, Ïe jsou i v Nûmecku
nádherné nabídky dovolen˘ch pro lidi se
psy. Proã nestrávit poklidn˘ t˘den v Ba-
vorském lese, kdyÏ jinak Ïijeme v ploché
krajinû níÏin nebo na zneãi‰tûném Mos-
tecku? Proã si neuÏívat se sv˘m psem rus-
tikálního pÛvabu mírn˘ch hor?

FRANCIE
Velmi tolerantní zemí je také Francie.
Platí to ale i pro psy? Pfiinejmen‰ím ãás-
teãnû. V zemi vynikajícího ãerveného vína
a kfiupav˘ch croissantÛ nalezneme jako
cestující provázení psy pozoruhodnû vel-
ké moÏnosti ubytování, ve kter˘ch jsou
psi – a také koãky – vítan˘mi hosty. Servis
na pokojích dokonce poskytuje misky na
vodu i na krmení a v dobr˘ch hotelích si
v nûkter˘ch pfiípadech mÛÏeme objednat
dokonce i vyvenãení psa. Co bychom si
mohli pfiát víc? Skvûlé tipy na hotely pro
majitele psÛ – mimo jiné i ve Francii –

naleznete na internetu na stránkách:
www.bellos-welcome.de

ZDRAVÍ
Zdravotní rizika se drÏí v pfiijateln˘ch
mezích. Právû v jiÏních zemích Evropy je
ale nesmíme podceÀovat, protoÏe tam

hrozí pomûrnû znaãnû roz‰ífiená babesió-
za (piroplasmóza), kterou tam pfiená‰í
nûkolik druhÛ klí‰Èat. Hlavním pfiena‰e-
ãem je Dermacentor reticulatus. Ve vzác-
n˘ch pfiípadech se zdá, Ïe k ‰ífiení tohoto
tûÏkého onemocnûní pfiispívá i hnûdé
klí‰tû psí (Rhipicephalus sanguineus).
Babesiózou nakaÏená klí‰Èata pfiená‰ejí
pÛvodce tohoto onemocnûní sv˘mi slina-
mi. Ty obsahují sporozoity, které ihned
napadají ãervené krvinky psa. Dokonce
i larvy klí‰Èat mohou jiÏ b˘t pfiena‰eãi
nebezpeãn˘ch pÛvodcÛ babesiózy a mo-
hou tak rovnûÏ pfiispívat k ‰ífiení tohoto
parazitárního onemocnûní. Inkubaãní
doba od kousnutí klí‰tûtem aÏ po pro-
puknutí nemoci b˘vá v prÛmûru deset
dní aÏ tfii t˘dny. Profylaxe proti parazi-
tÛm je vÏdy nejlep‰í prevencí.
PÛvodce onemocnûní Babesia canis se
vyskytuje po celém svûtû, pfiiãemÏ v Ev-
ropû je bûÏn˘ pfiedev‰ím v jiÏních zemích.
PÛvodci tohoto onemocnûní se vyskytují
v tropick˘ch i subtropick˘ch pásmech
(napfiíklad stfiedomofiské oblasti), ale také
v Maìarsku. V souãasnosti se objevují ta-
ké známky rostoucího roz‰ífiení v Nû-
mecku a Lucembursku. 

·PANùLSKO, ITÁLIE A ¤ECKO
·panûlsko, Itálie a ¤ecko dnes patfií mezi
nejoblíbenûj‰í cíle turistÛ. Jak to tam ale
vypadá se vstfiícností ke psÛm? Ta se drÏí
v jist˘ch mezích a rozhodování, zda s se-
bou vzít na cesty i psa, ztûÏují také ãetná
rizika onemocnûní (leischmanióza, ehrli-
chióza a dirofilarióza). Ideální je prona-
jmout si prázdninov˘ domek a neb˘t tak
odkázán na pfiízeÀ provozovatele hotelu.
Vlastní pes by kromû toho rozhodnû
nemûl navazovat kontakty se psími tulá-
ky, protoÏe ti pfiená‰ejí celou fiadu nemo-
cí. Musíme také rozhodnû myslet na pro-

Maìarsko jiÏ dlouho platí za
ideální cíl cest majitelÛ psÛ
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Kontakty s místními psy
v rizikov˘ch oblastech, k nimÏ
patfií napfiíklad severní Afrika,
bychom mûli omezit na minimum.

Ne ve v‰ech luxusních
hotelích jsou ãtyfinozí
hosté vítáni
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fylaxi proti parazitÛm a hmyzu. Pfied ces-
tou bychom si vÏdy mûli promluvit se
zvûrolékafiem. Ten ví, jaká preventivní
opatfiení je tfieba realizovat pfied cestou
do urãit˘ch zemí.

MAëARSKO – TAJN¯ TIP
Maìarsko je nejen v posledních t˘dnech
ãlenem Evropské unie, ale uÏ dávno platí
za tajn˘ tip pro milovníky a majitele psÛ
na dovolené. Znalci vûdí, Ïe v tradiãní
zemi ohnivého gulá‰e a ostré papriky lze
objevit mnohem víc neÏ jen plochou pus-
tu a modfie obleãené pastevce ‰ed˘ch
krav. Na severu láká kopcovitá krajina,
která zve k dlouh˘m procházkám se
psem. Na severozápadû, pouhou hodinku
autem od Vídnû, okouzlí cestující pohád-
kovû krásné dunajské ostrovy, které se
kdysi staly kulisou filmu Napoleon.

Blatenské jezero garantuje zábavu pro
vodomily a maìarská metropole Buda-
pe‰È zve ke kulturním záÏitkÛm a vysoce
zajímav˘m toulkám mûstem.
Vût‰ina MaìarÛ miluje psy a se sv˘mi 

ãtyfinoh˘mi hosty jednají velmi uvolnûnû
a pfiirozenû. Témûfi v‰ude si mÛÏete pro-
najmout za pfiijatelné ceny krásné prázd-
ninové domky, které jsou ideálním v˘cho-
diskem pro v˘lety se psy. Ná‰ tip: idylická
horská vesnice Kán v jihozápadním Ma-
ìarsku. Zde mÛÏete se sv˘m psem bydlet
v pitoreskních prázdninov˘ch domcích
a obklopeni nádhernou pfiírodou. 
Informace: Kán, Dudás Gábor, 
Telefon 0036 73 578 532, 
Elektronická po‰ta: kan@axelero.hu

CESTY DO DÁLEK
Plánujete cesty do dálek? Pak byste se mû-
li zamyslet nad tím, zda svého psa nene-
cháte radûji doma. AÏ patnáctihodinová
cesta v nákladovémm prostoru letadel

vystavuje zvífie takov˘m útrapám, Ïe jim
dává tûlesnû i du‰evnû dÛkladnû zabrat.
Vût‰inou to také znamená, Ïe se pes po
dvou aÏ tfiech t˘dnech musí vydat na zpá-
teãní cestu, a to znamená nov˘ stres.
Zdravotní rizika nejsou v USA, Austrálii
ani na Novém Zélandû pravdûpodobnû
o nic vût‰í neÏ v Evropû, ale pokud va‰e
cesty vedou do Afriky, JiÏní Ameriky nebo
Indonésie, je to v‰e podstatnû dramatiã-
tûj‰í. U zemí, které nejsou ãleny EU, platí
navíc zvlá‰tní podmínky pfii vstupu do
zemû a o tûchto podmínkách byste se
radûji mûli podrobnû informovat dosta-
teãnû dlouho pfied cestou. Jinak mÛÏe
hrozit velké zlobení s celníky a pes mÛÏe
mít vstup do zemû zakázán.

PODMÍNKY P¤I P¤ÍJEZDU 
Podmínky pfii cestování psÛ, ktefií se
pohybují po Evropské unii, podléhají od
3. ãervence nov˘m pravidlÛm. (Pfied re-
dakãní uzávûrkou nebylo je‰tû jisté, zda
skuteãnû platí pfiesun lhÛty na fiíjen 2004.
Aktuální informace vám sdûlí vá‰ zvûrolé-
kafi nebo ministerstvo zemûdûlství a v˘Ïi-
vy). KaÏd˘ majitel psa musí b˘t schopen
pfiedloÏit pro svého psa prÛkaz domácího
zvífiete – pas. Pfiechodová období mají po-
moci pfiekonat první mûsíce. V dÛsledku
toho se mohou je‰tû pouÏívat oãkovací
prÛkazy vystavené pfied 3. ãervencem
2004, které stále je‰tû platí. Tyto prÛkazy
v‰ak musí splÀovat poÏadavky evropské
smûrnice (oãkování, oznaãení zvífiete,
údaje o majiteli). 
Na co bychom je‰tû mûli dbát pfii cestách
se sv˘m psem do jiné zemû EU (napfiíklad
Francie, ·panûlsko, Maìarsko)?
● Psi musí b˘t vybaveni mikroãipem 

nebo musí b˘t oznaãeni dobfie 
ãiteln˘m tetováním.
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K cestám po EU
potfiebuje pes:
● mikroãip nebo zfietelnû 

ãitelné tetování,
● platnou ochranu oãkováním 

proti vzteklinû,
● nov˘ prÛkaz EU domácího zvífiete,
● pfii cestách do Velké Británie, do 

·védska a Irska je navíc tfieba 
osvûdãení o protilátkách.

Ve ·panûlsku musíme
psy chránit pfied
parazity a hmyzem.
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● Psi musí mít platné oãkování 
proti vzteklinû.

● Psi s sebou musí mít platn˘ prÛkaz 
EU domácího zvífiete.

Tato ustanovení platí 
také pro koãky a fretky.

V¯JIMKY
Pfii cestách do ·védska, Velké Británie
a Irska platí zostfiené podmínky: po pfie-
chodovou dobu pûti let (s platností od 3.
ãervence 2004) platí pro import psÛ
následující pravidla:
● Psi musí b˘t jednoznaãnû oznaãeni.
● Psy musí provázet osvûdãení dokláda-
jící titraci protilátek. (Kromû oznaãení
a oãkování proti vzteklinû je tfieba titra-
ce neutralizujících protilátek s hladinou
nejménû 0,5 MJ/ml u vzorku, kter˘ ode-
bere a vy‰etfií zmocnûn˘ zvûrolékafi nej-
ménû 30 dnÛ po oãkování a tfii mûsíce
pfied nastoupením cesty. 
Pfii importech do ·védska, Irska a Velké
Británie mÛÏe b˘t za urãit˘ch podmínek
nutná i karanténa.)
● Psi musí b˘t star‰í tfií mûsícÛ a tím mu-
sí splÀovat vûk potfiebn˘ pro oãkování.
Pfii cestách do zemí, které nenáleÏejí do
EU, platí ustanovení jednotliv˘ch zemí.
O pfiesn˘ch pravidlech mohou individu-
álnû informovat zvûrolékafii.

P¤ÍPRAVA NA CESTU
Po splnûní ve‰ker˘ch formalit se mÛÏeme
pustit do plánování konkrétní cesty.
Myslete na to, abyste si s sebou zabalili
v‰echny vûci dÛleÏité pro psa. Patfií sem
obvykl˘ druh krmení, pamlsky, cestovní

misky, vodítko, obojek, hraãky, oblíbená
pfiikr˘vka a eventuálnû také léky a vyba-
vení potfiebné k péãi o psa.
Cestuje pes automobilem, vlakem nebo
dokonce letadlem? Pak bychom mûli vãas
myslet na pohodlnou pfiepravku. Svého

psa zaãneme pfiivykat na plastovou pfie-
pravku nûkolik t˘dnÛ pfied zaãátkem
dovolené. Pak se bude v pfiepravce bûhem
cesty cítit pohodlnû a v bezpeãí.
Se psy se setkáváme také na trajektech.
Na palubû vût‰inou platí pro majitele psÛ
pfiísné podmínky (nutnost mít psa na
vodítku a s nasazen˘m ko‰íkem), ale psa
s sebou vût‰inou mÛÏeme na trajekt vzít
a roz‰ífiit tak moÏnosti cestování.
V seversk˘ch zemích vût‰inou psi ne-
smûjí na palubu lodi. Pes musí pfiestát
cestu lodí ve své pfiepravce v automobi-
lu. V jiÏních zemích nebude mít asi
nikdo nic proti tomu, budeme-li se pro-
cházet se psem na vodítku na palubû
pro pasaÏéry. V restauracích a kabinách
se v‰ak budeme doÏadovat vstupu se
psem marnû. Pfii pfiejezdech pfies mofie
na trajektech nesmíme zapomenout vzít
si s sebou sadu ke sbûru v˘kalÛ a ku-
chyÀskou papírovou utûrku!

NEBO RADùJI PSA 
NECHÁME DOMA?
Pokud byste se rozhodli, Ïe psa necháte
doma, penziony pro psy a sluÏby nabíze-
jící venãení psÛ a péãi o nû nám dávají
moÏnost zanechat psa v rukou odborní-
kÛ. Místo prázdninového pobytu svého
psa bychom si ale rozhodnû nemûli vybí-
rat a rezervovat aÏ na poslední chvíli. Po
vhodném místû bychom se mûli poroz-
hlédnout co nejdfiíve, abychom vãas na‰li
dobré ubytování. 
Krátce pfied prázdninami b˘vají nejlep‰í
místa ãasto obsazená a lidé vedení v kar-
totéce peãovatelÛ o psy plnû vytíÏení. ■
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Vulkanick˘ ostrov Lanzarote nabízí
dech beroucí pfiírodní scenerie

Cesty do dálek vût‰inou
neb˘vají pro psy nejvhodnûj‰í

Se psem na dovolenou

Spoleãnû si uÏívat se
psem západu slunce
v ¤ecku? Nic nemoÏného.
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