
CHCI SI PO¤ÍDIT CHRTA
Bydlím v men‰ím bytû ve mûstû a zajímám
se o chrty. UvaÏuji o vipetovi nebo o ital-
ském chrtíkovi. Jak jsou tato plemena ná-
roãná na pohyb, staãily by tfii vycházky
dennû, dvû krat‰í a jedna del‰í, asi tak ho-
dinová? Je vhodnûj‰í, aby pes bûhal
u kola, anebo je nutno s ním bûhat? Musí
se pou‰tût z vodítka, aby se probûhl?
S pfiivoláním pr˘ b˘vá u chrtÛ problém.
Potfiebuje chrt, aby byl spokojen ,̆ ne-
zbytnû bûhat na dostizích? Je nutné, aby
krátkosrstí chrti nosili v zimû kabátky?
Moc se mi to nelíbí.

Simona Petrá‰ková, Praha

Z dvojice vipet - italsk˘ chrtík je na pohyb
jednoznaãnû nároãnûj‰í ten první, a proto
potfiebuje vycházky del‰í, italsk˘ chrtík se
spokojí s krat‰ími. Vipetovi by mûla v do-
spûlém vûku staãit jedna krat‰í vycházka
ráno a dvû del‰í, asi pÛlhodinové, odpoled-
ne a veãer. Pokud je více ãasu, napfiíklad
o víkendech, mohou b˘t vycházky samo-
zfiejmû del‰í. Nejde ale ani tak o dobu trvá-
ní jako o to, jak bude vyuÏita. Bûhání u kola
doporuãit nelze, to je vhodné pouze pro
klusácké typy psÛ, bûhání se psem moÏné
je, je-li majitel dosti zdatn .̆ U italského chr-

tíka je ov‰em zbyteãné. Nejúãinnûj‰í je vy-
cházka konaná ostr˘m krokem, asi tak rych-
lostí 1 km za 15 minut, se psem na vodítku
u nohy. Po celou dobu musí pes jít pravi-
deln˘m tempem, bez zastávek, takov˘ „po-
chod“ je pro nûho fyzicky mnohem nároã-
nûj‰í neÏ volné pobíhání. U dostihov˘ch
chrtÛ je dokonce i úãinn˘m tréninkem. Ital-
sk˘ chrtík se spokojí s tempem pomalej‰ím.
Volné vypou‰tûní chrta, a to ani malého
plemene, doporuãit rozhodnû nelze. KaÏd˘
pes, a chrt dvojnásob, má hluboce zakódo-
van˘ sklon pronásledovat v‰e, co mu uniká.
Rozbûhne-li se v obci za koãkou nebo v ho-
nitbû za zajícem, nic ho nezastaví a v obou
pfiípadech mu hrozí velké nebezpeãí. V obci
ho mÛÏe pfiejet auto, v honitbû ho velmi
pravdûpodobnû dfiíve nebo pozdûji zastfielí
myslivec. Vipet i italsk˘ chrtík se nauãí pfii-
volání jako kaÏd˘ jin˘ pes, ale úspûch ne-
záleÏí ani tolik na nûm jako spí‰e na maji-
teli, zda byl pfii nácviku dost trpûliv˘ a pfie-
dev‰ím dÛsledn .̆ Nejde o to, aby pes rea-
goval na pfiivolání nûjak˘m pfiedpisov˘m
zpÛsobem, dÛleÏité je, aby spolehlivû pfii-
‰el. K tomu je tfieba zaprvé pouÏívat vÏdy
stejn˘ (je úplnû jedno jak˘) povel a na spl-
nûní jednou vydaného pfiíkazu za v‰ech
okolností bezpodmíneãnû trvat. Za neupo-
slechnutí se pes netrestá, nejv˘‰e se s pat-
fiiãnou hlasovou intonací pokárá, za upo-
slechnutí se s patfiiãnou intonací hlasu ve-
lice pochválí a odmûní pamlskem. Italsk˘
chrtík se dostihÛ klidnû zfiekne, vipeta vût-
‰inou velmi potû‰í, ale má-li dost jin˘ch pfií-
leÏitostí k pohybu, ne‰Èastn˘ bez nich ne-
bude, zvlá‰È kdyÏ se mu bude majitel kaÏ-
dou volnou chvíli vûnovat. 
Pokud jde o kabátky pro zimní vycházky,
nejsou od toho, aby se líbily, ale od toho,
aby psa chránily. Vipet i italsk˘ chrtík mají
velmi krátkou srst, která je jiÏ pfii mrazech
kolem –10 °C a pobytu venku del‰ím neÏ
15 minut dokonale neochrání pfied pro-
chladnutím. Kromû toho kvÛli svojí konsti-
tuci nemají chrti Ïádnou v˘raznûj‰í vrstvu
podkoÏního tuku, která by je proti zimû
chránila. Je tfieba si uvûdomit, Ïe jde-li pes
z bytu, kde je teplota vzduchu kolem 20
°C, na procházku, do teploty 10 °C pod
nulou, ãiní teplotní rozdíl 30 °C, coÏ by
bylo dost i na mnohem vût‰ího, hubeného
a jen lehce obleãeného ãlovûka. Za velk˘ch
mrazÛ se doporuãuje okraje tenk˘ch u‰ních
boltcÛ dÛkladnû promazat vetfiením kousku

vy‰kvafieného nesoleného vepfiového sádla,
aby neomrzaly. Pfii krut˘ch mrazech je lep‰í
vycházky zkrátit.

NEBOJTE SE, ÎE SE BUDE BÁT! 
K VánocÛm jsem dostala ‰tûÀátko jork‰ír-
ského teriéra. Zatím s ním nechodíme
ven, protoÏe nemá je‰tû druhé oãkování,
aÏ ho dostane, nevím jak postupovat ve
vztahu k ostatním psÛm. Viky je hroznû
maliãká a budu se o ni bát, aby jí nûkdo
neublíÏil, na druhé stranû nechci, aby se
z ní stala hysterka, která se kaÏdého cizí-
ho psa bojí a zufiivû na nûj ‰tûká. Tako-
v˘ch jork‰írÛ jsem uÏ vidûla nûkolik. Co
mi doporuãujete, opatrnost, nebo to risk-
nout a pou‰tût ji ke kaÏdému psu, aby se
otrkala? Markéta Soukupová, Bene‰ov

Nejdfiíve k oãkování, i kdyÏ toho se vá‰
dotaz pfiímo net˘ká. Mûla byste v‰ak vû-
dût, Ïe Viky potfiebuje b˘t naoãkovaná
proti infekãním chorobám celkem tfiikrát

a teprve potom je vhodné pou‰tût ji do
prostfiedí, kde se pohybují ostatní psi,
a nechat ji s nimi v kontaktu. Poraìte se
se sv˘m veterináfiem, za kolik dní po tfie-
tím oãkování mÛÏe mezi psy, a jednejte
podle jeho doporuãení. 
Myslím si, Ïe úplnû nejlep‰í bude umoÏnit
Viky kontakt se psy, které znáte a o nichÏ
víte, Ïe se k ní budou chovat dobfie. Také
je moÏné nechat ji hrát se ‰tûÀaty, která
mÛÏete potkat ve ‰kole pro psy: v kaÏdé
dobré ‰kole se kontroluje oãkovací prÛ-
kaz a je moÏnost tam potkat ‰tûÀata rÛz-
n˘ch plemen i dal‰í dobfie socializované
dospûlé psy, ktefií si se ‰tûÀaty pohrají
a neublíÏí jim. Venku na ulici musíte dát
jen na svÛj vlastní úsudek, ke kterému
psovi je vhodné ji pustit ãi ne. 
ProtoÏe vût‰ina mal˘ch jork‰írkÛ má velké
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teriéfií srdce, je velmi pravdûpodobné, Ïe
vám z Viky vyroste velmi odváÏná a neu‰tû-
kaná psí dáma, pokud dodrÏíte ãtyfii násle-
dující pravidla:
1) Nepou‰tût ji ke psu, kterého 
neznám a nevím, jestli jí 
v následující minutû neublíÏí.
2) Nezvedat ji do náruãe jako 
ochranu pfied cizím psem, 
pokud to není nezbytnû nutné. 
3) UmoÏnit jí dostatek kontaktu 
se ‰tûÀaty a dospûl˘mi psy, 
ktefií jí neublíÏí. 
4) V pfiípadû jakéhokoliv ohroÏení 
jin˘m psem nepanikafiit a nepfiená‰et 
tak své chování na psa, ale 
zachovat chladnou hlavu.
V dobû socializace byste mûla fenku ãasto
brát mezi ostatní lidi, projet se s ní v auto-
buse, seznámit ji s dûtmi rÛzného vûku
a pfiivykat ji na rÛzné situace a zvuky. Také
jí mÛÏete koupit speciální CD s nahrávkami
rÛzn˘ch zvukÛ pro malá ‰tûÀátka: od pláãe
miminka aÏ po hrom v boufice (pozn. red.:
k dostání v Nûmecku). Pfieji vám hodnû
‰tûstí pfii socializaci va‰eho ‰tûÀátka a hlav-
nû: nebojte se, Ïe se bude bát!

NEâISTOTN¯ JEZEVâÍK 
Spolu s na‰imi tfiemi psy hlídáme pfies
zimu na‰im rodiãÛm i fenku jezevãíka.
Dobfie nás zná a je u nás zvyklá.  Aã je v‰ak
u rodiãÛ naprosto ãistotná, u nás obãas
i po krátkém probûhnutí na zahrádce vy-
koná svoji potfiebu doma. Jinak se zdá
b˘t spokojená. H. R., Praha

Pokud má fenka  snahu v‰echny srovnávat
„do latû" a prosazovat se vÛãi ostatním
psÛm, mohlo by jít o znaãkováni teritoria
jako posilování sebedÛvûry a jejího vysoké-
ho postavení ve smeãce (silné osobnosti to
dûlávají). KdyÏ ji pfiistihnete v okamÏiku,
kdy se chystá umístit svou znaãku v bytû,
hoìte smûrem k ní  fiinãící plechovku nebo
zpÛsobte jin˘ nepfiíjemn˘ hluk. Pokud ji va‰i
psi respektují, posilte její postavení nûjak˘-
mi privilegii (pamlsky, dobré místo na leÏe-
ní, více pozornosti).
Je-li v‰ak jezevãice spí‰e vypla‰ená  a pod-
fiazená, mÛÏe jit o opaãn˘ problém: na za-
hrádce je „vymû‰ovací teritorium" va‰ich
psÛ a ona se bojí nechat  tam svou znaãku,
aby ji za to ostatní netrestali. V tom pfiípa-

dû pomÛÏe zaãít ji brát na procházky a ven-
ãit ji zcela mimo území zahrady.

PRÒJEM PO DOVOLENÉ
Poté, co jsme se vrátili z dovolené od Stfie-
dozemního mofie, trpí ná‰ pes prÛjmy. Ne
pravidelnû, ale trus má v˘raznû tekutûj‰í.
Kromû toho obãas zvrací, coÏ je pro nûj ji-
nak spí‰e netypické. Je fiádnû oãkovan˘
a minimálnû dvakrát do roka ho odãervu-
jeme. Také hygienické podmínky na dovo-
lené byly v pofiádku. Co mÛÏe b˘t pfiíãi-
nou? Katefiina Souãková

Je moÏné, Ïe va‰eho pes na dovolené na-
padli nûjací parazité: giardie (biãíkovci) jsou
stfievní paraziti roz‰ífiení po celém svûtû,
ktefií se vyskytují u lidí i u ãetn˘ch druhÛ
zvífiat vãetnû psÛ. Tento parazit se „prosla-
vil" jako pÛvodce prÛjmÛ pfiedev‰ím u lidí
cestujících do tropick˘ch zemí a vydávají-
cích se na dobroduÏné v˘pravy do volné pfií-
rody. V tûchto oblastech b˘vají hygienické
podmínky skuteãnû nevyhovující, takÏe je
snadno moÏné nakaÏení vodou nebo potra-
vou. Nelze v‰ak zapomínat, Ïe giardie se vy-
skytují i u nás: v západních civilizovan˘ch
zemích jsou nejãastûj‰ími stfievními parazi-
ty lidí – a také psÛ. Infikovaní psi mohou tr-
pût zvracením a úporn˘mi ‰lemovit˘mi, pfií-
leÏitostnû aÏ krvav˘mi prÛjmy. Nûktefií psi
jsou naproti tomu bez pfiíznakÛ, i kdyÏ pÛ-
vodce masivnû vyluãují s trusem. 
Giardie, naz˘vané nûkdy také lamblie, mají
nûco na zpÛsob pfiísavky, jejímÏ prostfied-

nictvím se dokáÏou uchytit na stûnách
stfiev. Ve stfievû pak mÛÏe dojít k silnému
rozmnoÏení giardií, coÏ vyvolává po‰kození
stfievní sliznice a tím i prÛjmy. S trusem
jsou parazité opût ve velkém mnoÏství vy-
luãováni do okolního prostfiedí, takÏe zvlá‰-
tû v oblastech se ‰patn˘mi hygienick˘mi
podmínkami je riziko nákazy skuteãnû vel-
ké. Psi nakaÏení giardiemi je vyluãují s tru-
sem. Tato stadia zÛstávají viset na rostli-
nách nebo pfiedmûtech, pfiípadnû se dosta-
nou do vody.
Zajímavé je, Ïe u vût‰iny jedincÛ giardie
po krátké dobû samy od sebe zmizí.
Ov‰em jsou také pacienti (mezi lidmi
i psy), u nichÏ tomu tak není. Zdá se, Ïe
zde souãasnû pÛsobí více nepfiízniv˘ch fak-
torÛ, jeÏ oslabují obranyschopnost stfiev.
Jako vhodné léãba se osvûdãilo podávání
metronidazolu. Úãinná látka se bûÏnû po-
dává 5 aÏ 10 dní. MÛÏe ov‰em dojít
k tomu, Ïe se pÛvodci zanedlouho objeví
znovu. Právû u tûchto pacientÛ je dÛleÏité
udrÏet vyluãování parazitÛ na co nejniÏ‰í
úrovni, a proto je pravidelnû léãit. Psi
s úporn˘m prÛjmem, eventuálnû spojen˘m
je‰tû se zvracením, by mûli b˘t opakovanû
pfiezkoumáváni na giardie. Pro potvrzení

pfiítomnosti tûchto parazitÛ je nutn˘ roz-
bor trusu; cysty v nûm lze prokázat rela-
tivnû dobfie. Léãena by mûla b˘t i zvífiata,
která neprojevují Ïádné pfiíznaky, aby se
zamezilo nakaÏení jin˘ch psÛ. V neposled-
ní fiadû i proto, Ïe zde hrozí i moÏnost na-
kaÏení, ãlovûka, i kdyÏ mnohem pravdûpo-
dobnûj‰í je nakaÏení ãlovûka ãlovûkem
nebo psa psem. 
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Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.
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