
si mají sice v zimû i v létû stále stej-
né koÏichy, které se v‰ak dokáÏou
pfiizpÛsobit zmûnûn˘m povûtrnost-

ním podmínkám. Psí srst se skládá z kry-
cí srsti a z takzvané podsady, která mÛÏe
b˘t více nebo ménû hustá podle toho, zda
se pes zdrÏuje pfieváÏnû ve vytápûn˘ch
prostorách, nebo venku. 
Zvlá‰tû severská plemena psÛ jsou pro
zimu vybavena velmi dobfie, protoÏe
jejich podsada je velmi hustá, a ani ark-
tické mrazy jim tudíÏ nedokáÏou ublíÏit.
Krátkosrstá plemena, jako jsou tfieba
dobrmani nebo boxefii, sice podsadu
nemají, ale pfiesto ani v zimû nemrznou,
pokud se dost pohybují.

Zdravá zvífiata potfiebují pohyb
Zdravé zvífie bez problémÛ snese stfiedo-
evropskou zimu - a to i bez „zimního
kabátku". Zima mu zaãne b˘t teprve teh-
dy, kdyÏ je del‰í dobu bez pohybu na jed-
nom místû. Nûco jiného je, pokud je pes
nemocn˘, oslaben˘ nebo star˘. V tako-

vém pfiípadû mÛÏe mít kabátek své opod-
statnûní. Nesmí b˘t ov‰em z umûlé hmo-
ty a nesmí psa ‰krtit. 

A co tlapky? Nemrznou?
I psí tlapky jsou schopny se pfiekvapivû
dobfie pfiizpÛsobit nejrÛznûj‰ím povûtr-
nostním podmínkám. Jejich hrubé drápy
pÛsobí jako bodce, které se pfii bûhu zará-
Ïejí do zemû a zaji‰Èují tím stabilitu. Na
to, Ïe se nûkde ulice pfii snûhu a mrazu
posypávají solí nebo ‰tûrkem, ov‰em zví-
fiata pfiipravena nejsou. Také ostré úlom-
ky ledu nebo umrzl˘ sníh mohou na
nechránûn˘ch tlapkách zpÛsobit povr-
chové, ale i hluboké fiezné a bodné rány.
Nasypan˘ ‰tûrk mÛÏe b˘t pro kÛÏi na pol-
‰táficích, která je uÏ beztak citlivá, v zimû
dvojnásob nepfiíjemn˘ a bolestiv˘, proto-
Ïe do vlhk˘ch a tudíÏ mûkk˘ch tlapek se
kamínky zabodávají obzvlá‰È snadno. 

Nebezpeãí 
pfiedstavuje ‰tûrk i sÛl
SÛl, která snadno proniká mal˘mi trhlin-
kami v rohovinû, psa dokáÏe pofiádnû
potrápit, protoÏe nepfiíjemnû pálí a leptá.
Po návratu domÛ si psi vût‰inou zaãnou
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ZDRAVÍ

Kabátky a botiãky nejsou nutné

FIT I PŘES ZZIIMMUU
Jakmile venkovní teploty klesnou a zaãne mrznout a snûÏit, my lidé si navlékneme
pár vlnûn˘ch ponoÏek, tlusté palãáky, péfiové bundy, ‰ály a ãepice. Ale co na‰i psi? 

Praktické tipy
Vazelína a podobné krémy jsou
vhodné jen jako krátkodobá ochrana
pfied procházkou. Pokud by na
tlapce zÛstaly del‰í dobu, mohly 
by zpÛsobit neÏádoucí zmûknutí
robustní kÛÏe na pol‰táficích a uãinit
ji tak je‰tû zranitelnûj‰í. V zimû se
osvûdãilo umístit vedle domovních
dvefií kbelík s vodou a hadr, aby bylo
moÏno psu po návratu z procházky
rychle a dÛkladnû om˘t tlapky od
krému, soli, písku i ‰tûrku. Znamená
to sice trochu námahy navíc, ale
kaÏd ,̆ kdo nûkdy u svého psa zaÏil
vlekl˘ ekzém vznikl˘ jako dÛsledek
olizování, ji ochotnû podstoupí.

Psí tlapky
jsou schopny
se pfiekvapivû
dobfie
pfiizpÛsobit
nejrÛznûj‰ím
podmínkám
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bolestivé tlapky intenzivnû olizovat, ãímÏ
jen dál vná‰ejí choroboplodné zárodky
do mal˘ch ranek a drobn˘ch poranûní.
DÛsledkem b˘vají ekzémy mezi prsty
i jinde, hnisavé koÏní zánûty a nechuÈ
k pohybu vyvolané poranûn˘mi a bolesti-
v˘mi tlapkami, pfiípadnû dokonce napa-
dení plísnûmi, protoÏe do‰lo k naru‰ení
kÛÏe coby ochranné bariéry. Na olízání
vût‰ího mnoÏství soli navíc zvífiata, která
mají slab‰í Ïaludek, reagují zaÏívacími
potíÏemi nebo zvracením.

Vazelína a ãaj z dubové kÛry
Preventivnû je moÏno psu tlapky pfied
procházkou mazat speciálním balzámem
na tlapky, nastfiíkat ochrann˘m sprejem
nebo do nich vetfiít vazelínu, aby se na
nich netvofiily hrudky a aby se mezi prsty
neusazovala sÛl nebo bfieãka. Také byste
se mûli snaÏit, aby se vá‰ pes pohyboval
pokud moÏno vedle chodníku, aby ‰el po

trávû nebo po snûhu a pro del‰í procház-
ky si vybírat neposypané lesní cesty nebo
louky. Pokud v‰ak tlapky pfiece jen pfii-

jdou do kontaktu se solí, mûli byste je
om˘t vlaÏnou vodou nebo je‰tû lépe
ãajem z dubové kÛry.

Domácí prostfiedek: jelení lÛj
Pokud uÏ jsou pol‰táfiky rozpraskané
nebo poranûné, je osvûdãen˘m prostfied-
kem krém z jeleního loje (k dostání v kaÏ-
dé lékárnû). Aby si pes mast okamÏitû
neolízal, mÛÏeme mu (pfiípadnû i pfies
noc) pfiiloÏit namazan˘ obklad a pfies nûj
natáhnout takzvané botiãky. Takové
botiãky, které jsou ke koupi v obchodech,
v‰ak jsou vhodné jen tehdy, pokud má
pes poranûné tlapky a ty je tfieba udrÏo-
vat v ãistotû. Zdravé zvífie takovou ochra-
nu nepotfiebuje. – rp–
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„Rozpraskané
polštářky

ošetříme léty
osvědčeným

jelením lojem.“
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