
lunné období roku nás
láká ven, do pfiírody.
Ov‰em kdyÏ je pfiíli‰

horko, uÏ to taková zábava
není. Vedra suÏují jak lidi, 
tak jejich psy. Pfii vysok˘ch
teplotách se vût‰inou necítí
moc dobfie. Nûkterá plemena
pfii tom mají vût‰í problémy
neÏ jiná. Prozradíme vám pár
tipÛ a trikÛ, které va‰emu
psu pomohou pfiestát 
léto bez úhony. 

1.Na vysoké teploty
reagují mimofiádnû
citlivû psi

s nadváhou, stafií psi 
a ti, ktefií mají oslabenou
imunitu. U nich je namístû
absolutní ohleduplnost. 

2.Více jsou postiÏena
pfiirozenû také
plemena se

zkrácenou ãenichovou partií.
Rekordní horka mohou
takové mopsy, boxery,
anglické buldoky a jiné
„krátkonosé" psy uvést do
znaãn˘ch problémÛ. Také zde
je ze strany majitele nezbytná
zv˘‰ená obezfietnost. 

3.Nejobávanûj‰í
variantou poruch
zpÛsoben˘ch

horkem je jistû úÏeh.
Vyznaãuje se jednoznaãn˘mi
symptomy: prudk˘m
oddychováním, kfieãemi,
ztrátou vûdomí, bu‰ením
srdce, zv˘‰enou tûlesnou
teplotou aÏ horeãkou.  
ProtoÏe psi se na rozdíl od
ãlovûka nedokáÏou pofiádnû
potit (mají jen velmi málo
potních Ïláz) a v dÛsledku
toho mohou svoji tûlesnou
teplotu sniÏovat jen za
pomoci oddechování, mají
v˘razn˘ sklon k úÏehÛm. 
Pfii úÏehu je tfieba okamÏitû
zavést následující opatfiení
první pomoci:
– UloÏit psa na stinné
chladné místo.
– Ochlazovat psa 
vlhk˘m ruãníkem nebo
chladnou vodou. 

4.Pfii ochlazování
postupovat
opatrnû. Zaãneme

na nohou a postupnû
ochladíme celé tûlo.
– Nabídneme psu tekutinu

nebo ji do nûj nalijeme.
– Pokud je pes v bezvûdomí,
postupujeme podle 
bûÏného schématu.
– KdyÏ se stav do 15 minut
nezlep‰í, je nutné psa
okamÏitû odvézt
k veterinárnímu lékafii.

5.V prÛbûhu letních
mûsícÛ by pes
NIKDY NEMùL 

B¯T PONECHÁN SÁM 
V AUTù. Pokud se takové
situaci nelze zcela vyhnout,
musí vÛz zÛstat ve stínu,
okénko otevfiené a majitel by
se mûl vrátit nejpozdûji do 5
minut. Je‰tû lep‰í je, kdyÏ má
pes k dispozici misku
s vodou. 

6.Pfii skuteãnû
vysok˘ch teplotách
je také moÏné psu

navléci bavlnûné triãko, které
budeme pravidelnû polévat
vodou. 

7.Je potfieba vyhnout
se pfiíli‰né námaze
a aktivitû. 

8.Na procházky se
psem vyráÏejte ráno
a veãer. V˘lety

v poledním Ïáru se snaÏte
omezit.

9.Také „Hot Spots"
jsou fenoménem,
jenÏ se objevuje

pfieváÏnû v létû. 

PostiÏeni b˘vají v prvé fiadû
dlouhosrstí psi, ktefií mají
zvlá‰tní zalíbení ve vodû.
„Hot Spots" se vyznaãují
mokvajícími ekzematick˘mi
plo‰kami kÛÏe, které se ‰ífií
vût‰inou na krku a na zadku.
Olizováním, okusováním
a odíráním se „Hot Spots"
dále zhor‰ují a jsou tak
pfiíãinou stále vût‰ích bolestí.
Mokvající ekzémy by mûl
o‰etfiit veterinární lékafi za
pomoci mastí a injekcí.

10.Vysoké 
teploty mají
velmi

negativní vliv na ãerstvé
krmení. Kazí se bûhem 
velmi krátké doby a mÛÏe –
pokud ho pes pozfie – vyvolat
prÛjmy nebo zvracení. V létû
mají konjunkturu také rÛzná
stfievní onemocnûní a za
urãit˘ch okolností mohou
vyvolat nejednu potíÏ.
Pokud prÛjem ani zvratky
neobsahují krev, nebo se pes
necítí mimofiádnû ‰patnû,
mÛÏe se majitel pokusit
zasáhnout nejprve sám.
– Po dobu 24 hodin psu
nepodáváme krmivo. Pitná
voda pfiirozenû musí b˘t
trvale k dispozici!
– Potom pes dostane 
‰etfiící stravu. Vhodné 
jsou r˘Ïe a tvaroh.
– Pokud nedojde ke 
zlep‰ení, je tfieba 
vyhledat veterináfie.

Lise Tousignantová

12 SVùT PSÒ 8/07

JAK NA TO

Fo
to

 M
ar

c 
A

. H
ep

pn
er

Tipy a triky 

HORKÉ DNY
Léto – sluneãní svit! Není to nádhera
vychutnávat si hfiejivé paprsky a nûkde ve
stínu si pak vysrknout ledovû studen˘ nápoj?
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