
e‰tû v pûti nebo v ‰esti letech jsem
ho mohla kdekoliv nechat a rád
zÛstával i u docela cizích lidí. âím

více ov‰em stárnul, tím více se na mne
fixoval. V sedmi nebo osmi letech jsem
pro nûj byla dÛleÏitá uÏ jenom já. Stal se
klidnûj‰ím. Pouliãní rvaãky ani dominant-
ní chování vÛãi jin˘m psÛm – nic z toho
najednou neexistovalo. Zaãal se tváfiit

povznesenû a lhostejnû. Obecnû bych
mohla fiíci, Ïe mûl ve stáfií podstatnû uÏ‰í
vztah s lidmi. Psi uÏ ho nijak zvlá‰È neza-
jímali, o to víc ho ale zajímal ná‰ dÛm -
a vlastnû domov. Také jiÏ nepotfieboval
tak dlouhé vycházky – a ani je nezvládal.
Ten rozdíl aÏ bil do oãí. Z ìábla, kter˘ ani
vedle kola nikdy nemûl dost, se stal spo-
leãníkem na pohodlné procházky. Také

mnohem víc spal a nerad zÛstával sám.
UÏ jsem ho nemohla nikde nechávat
a brala jsem ho s sebou i na dovolenou.
Na hory a na v˘lety. Mívali jsme s sebou
velk˘ ruksak, a kdyÏ uÏ Arni nemohl,
prostû jsme ho posadili do ruksaku
a nosili ho na zádech. Zmûnilo se i jeho
krmení. ProtoÏe mûl podstatnû ménû
pohybu, potfieboval také mnohem ménû
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Život se starými psy
J

Víte jak
umoÏnit
svému psovi,
aby zaÏil
opravdu
„zlat˘"
podzim svého
Ïivota?

DÛleÏité informace pro vás

Arni b˘val statn˘ velk˘ pudl. Pes se v‰ím v‰udy, pes jak má b˘t. Ha‰tefiení s ostatními psy
a vytahování pfied v‰emi fenami. Vycházeli jsme spolu dobfie, ale vlastnû se vÏdycky zdálo,
jako by se o mne nijak zvlá‰È nezajímal. Ostatní psi byli pro nûj mnohem pfiítaÏlivûj‰í.
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kalorií, zato ov‰em kvalitní potravinové
doplÀky. A jeho staré místo na spaní uÏ
mu najednou nestaãilo. Zaãal vyhledávat
mûkká a teplá místa. Pozdûji jsem ho
nechávala spát ve své posteli. âím byl
star‰í, tím dÛleÏitûj‰í pro nûj bylo b˘t pro-
stû v‰ude s námi. Nebo pfiesnûji - b˘t pro-
stû v‰ude se mnou. Mohla jsem si ho brát
v‰ude s sebou. Choval se dÛstojnû a byl
to klidn˘ a trpûliv˘ prÛvodce. V jedenácti
letech jsem ho musela nechat uspat.
Dostal rakovinu ledvin. Úplnû mne to
vyfiídilo. AÏ jsem potkala Horacia. To je
také velk˘ pudl. Pochází z útulku pro psy,
odhadujeme, Ïe mu je zhruba sedm nebo
osm let. Musím fiíci jedno: Psi zaãnou
k stáru projevovat celou svoji lásku a pro
ãlovûka udûlají prostû v‰echno. 

Vzpomínám si je‰tû, jak ke mnû jednou
pfii‰el b˘val˘ spoluÏák. Vyprávûl mi o jed-
né rodinû, ve které lidé chtûli utopit malé
‰tûnû ve vanû, protoÏe se ho chtûli zbavit.
Malému psovi se v‰ak podafiilo vyklouz-
nout. Sedûl teì pod pohovkou v ob˘va-
cím pokoji a kousl kaÏdého, kdo se
k nûmu jenom pfiiblíÏil. Nechala jsem
v‰echno leÏet a bûÏet a na kole jsem se
ihned vydala na udanou adresu. Zazvo-
nila jsem. Ano, toho psa bych docela
chtûla. A tak jsem si klekla pfied pohovku
a vytáhla jsem Topsy na svûtlo. Byla
nesmírnû vydû‰ená a rozru‰ená a pofiád-
nû mne pokousala. Zastrãila jsem si ji pod
svetr a pfiinesla tu malou vypla‰enou
chudinku domÛ. Propa‰ovala jsem ji do
svého pokoje, protoÏe mamka mi nikdy
nechtûla dovolit, abych si obstarala psa.
Samozfiejmû netrvalo nijak dlouho a na‰i
Topsy objevili. A po spoustû smlouvání
a potocích slz jsem si ji nakonec smûla
nechat. Toho dne jí bylo osm t˘dnÛ.
Maliãká, drobná psí holãiãka. KfiíÏenec
jezevãíka. Od tohoto okamÏiku mne sle-
dovala krok za krokem. Strach z vody
v‰ak uÏ nikdy nepfiekonala. Pokusit se ji
vykoupat byla prostû vÏdycky katastrofa.
Celou dobu kfiiãela ze v‰ech sil a po kou-
peli byla vÏdycky uraÏená. Na tom se nic
nezmûnilo ani ve stáfií. Ba právû naopak.
Doba, po kterou se po koupeli durdila
a tváfiila se uraÏenû, se stále prodluÏova-

la. VÏdycky mûla rÛÏového ply‰ového pej-
ska, kterého s sebou od své první fale‰né
bfiezosti v‰ude nosila jako miminko. 
KdyÏ ale zestárla, pfiestala mu vûnovat
takovou pozornost a péãi. Bylo to, jako by
své „miminko" odstavila. KdyÏ je‰tû byla
mlad‰í, byla pro kaÏdou legraci. S pfiib˘-
vajícím vûkem zaãala stále více vyhledávat
moji blízkost, byla mazlivûj‰í a klidnûj‰í.
Hodnû spala, procházky byly vÏdycky
o kousek krat‰í neÏ minule, hlazení nao-
pak o trochu del‰í. KdyÏ nastal její
poslední den, vûdûla jsem hned od rána,
Ïe uÏ je to tu. Nehnula se ode mne
a nechtûla zÛstat ani okamÏik sama.
PofÀukávala a kÀourala a stále mi strkala
tlamu pod ruku, jako by u mne hledala
útûchu. Zvífiata vûdí, kdy umírají, a doká-
Ïou to svému ãlovûku také sdûlit. Vlastnû
zb˘valo jen rozhodnout, zda poãkám,
nebo zda se vydáme ke zvûrolékafii. Topsy
ale podle v‰eho netrpûla Ïádn˘mi bolest-
mi. A potfiebovala mne a také prostfiedí,
na které byla zvyklá, takÏe jsem povaÏo-
vala za nejlep‰í radûji je‰tû poãkat. ·la
jsem s ní na zahrádku, posadila jsem se
vedle ní a ãekala. Neustále se ke mnû pev-
nû tiskla. Nechtûla zÛstat sama a mûla
strach. ZÛstala jsem s ní. Ona plakala, já
jsem také breãela, a odpoledne se pak
zhroutila na na‰em trávníku. Dokázala to.
Mírumilovnû usnula doma. Topsy bylo
patnáct let. Vzato kol a kolem byla skvûl˘
pes. Byla velmi milá, skoro nikdy nesto-
nala, byla vûrná a niãím se nenechala
vyvést z klidu. Nikdy nikoho nepokousa-
la, a pokud chtûla ‰tûkat na pfiíchozí,
radûji zabûhla za sklenûnou tabuli na‰ich

domovních dvefií. VÛbec nemûla ráda
ostatní psy. KdyÏ leÏela na trávû a po uli-
ci se pfiiblíÏil jin˘ pes, bûÏela pfies cel˘
trávník aÏ k domovním dvefiím. AÏ od-
tamtud si troufla ‰tûkat – pfiipou‰tím, Ïe
byla tak trochu zbabûlec. Vlastnû nikdy
nebyla nemocná. Ke zvûrolékafii jsme s ní
zaãali opakovanû chodit, aÏ kdyÏ zestárla.
Mûla nádory mléãné Ïlázy jako následek
injekcí, které dostávala kaÏdé tfii mûsíce
na potlaãení hárání. Proto mûla také tak
trochu nadváhu. Zanechala mi spoustu
krásn˘ch vzpomínek. 
A hlavnû na poslední dobu, kdy uÏ vzhle-
dem ke svému vûku nemohla tolik co dfiív.
Právû v této dobû jsme se spolu sblíÏily
mimofiádnû vfiele. A vzato s odstupem,
krásn˘m záÏitkem byly pro mne i chvilky,
kdy jsem ji doprovázela ke smrti. 

V roce 1800 (poznamenejme Ïe na‰eho
letopoãtu) se lidé doÏívali v prÛmûru tfii-
ceti let. V roce 1870 stoupl prÛmûrn˘ vûk
ãlovûka na 40 let, v roce 1955 to jiÏ bylo
70 let. Odhady pro rok 2050 pfiedpoklá-
dají více neÏ 80 let. Co hovofií proti tomu,
abychom v˘sledky v˘zkumu pfienesli také
na psy, abychom jim umoÏnili del‰í Ïivot?
Existuje celá fiada teorií, jeÏ se pokou‰ejí
vysvûtlit proces stárnutí. Na prvním mís-
tû se uvádûjí teorie programÛ, kter˘m se
fiíká také aktivní stárnutí. Tyto teorie uvá-
dûjí jako dÛvod stárnutí genetické pfiíãi-
ny. Tím se vysvûtluje, proã Ïijí v jedné
rodinû vyslovenû dlouhovûcí lidé nebo
psi a v jiné rodinû mají lidé sklon napfií-
klad k srdeãním infarktÛm. Také u jednot-
liv˘ch plemen psÛ lze odhalit genetické
predispozice. U mal˘ch psÛ mÛÏeme
obecnû oãekávat, Ïe se doÏijí vy‰‰ího vûku
neÏ zástupci velk˘ch plemen. 

SVùT PSÒ 2/05 7

TÉMA MùSÍCE

DÛleÏité informace pro vás

PrÛmûrn˘ vûk ãlovûka
¤ecko – 550 pfi. n. l.: ménû neÏ 20 let
¤ím v roce 0: 30 let
Nûmecko 1800: zhruba 30 let
USA 1870: 40 let
Nûmecko 1950: ménû neÏ 70 let
USA 1955:  70 let
USA 1996: 79 let
Odhad na rok 2050: zhruba 80 let
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Dcery star‰ích 
otcÛ umírají dfiíve
A také u zástupcÛ mal˘ch plemen psÛ
nalezneme nûkteré chovy, ze kter˘ch se
nadprÛmûrn˘ poãet psÛ doÏívá témûfi
biblického vûku. To hovofií pro zdravé
geny. Nejnovûj‰í v˘zkumy ukázaly na sku-
teãnost, Ïe dcery star‰ích otcÛ se (ze sta-
tistického hlediska) doÏívají krat‰ího
vûku neÏ dcery mlad˘ch otcÛ. To je zají-
mavé zji‰tûní, které by mohlo ovlivnit
v˘bûr chovn˘ch psÛ. Ve sporn˘ch pfiípa-
dech je proto vÏdy vhodné dát pfiednost
mlad‰ímu krycímu psovi. 

Rozli‰ujeme mezi 
aktivním a pasivním stáfiím
Jak se vlastnû odehrává genetick˘ proces
stárnutí? Ve stáfií se zpomaluje látková
v˘mûna. BuÀky, které by mûl organismus
nahradit, zÛstávají déle naÏivu a zpÛso-
bují projevy stárnutí. Tento proces je
v˘raznû patrn˘ napfiíklad v teorii ztráty
telomerÛ. BuÀky tkánû jsou schopny dûlit
se zhruba padesátkrát. To odpovídá tak-
zvanému Hayflickovu ãíslu (pojmenova-
nému podle Leoparda Hayflicka, kter˘
tento jev poprvé zdokumentoval v ‰ede-
sát˘ch letech dvacátého století). DÛvod

spoãívá ve ztrátû enzymu telomerázy, kte-
r˘ ovlivÀuje dûlení v‰ech bunûk. V oka-
mÏiku na‰eho narození máme telomery
dlouhé více neÏ 10 000 základních párÛ.
Po sto letech se poãet telomerÛ zreduku-
je v prÛmûru na polovinu. Pfiesto v‰ak
obecnû panuje shodn˘ názor, Ïe proces
stárnutí není jen záleÏitostí nedostatku
nebo ub˘vání jediného enzymu. 

Vûk ovlivÀuje prostfiedí 
Dynamickou roli v procesu stárnutí
hrají také faktory Ïivotního prostfiedí.
Ty se v takzvan˘ch teoriích opotfiebení
zahrnují pod pojem pasivní stárnutí.
Sem patfií napfiíklad teorie voln˘ch
radikálÛ. Ta povaÏuje stárnutí za násle-
dek pfiib˘vajícího vápenatûní epif˘zy
(mozkové ‰i‰inky). S pfiib˘vajícím vápe-
natûním ztrácí tato Ïláza schopnost
produkovat melatonin. 
Proã je melatonin tak cenn˘? Chrání
buÀky pfied po‰kozením voln˘mi radiká-
ly. Zde se nabízí také moÏnost pfiímé léã-
by. Proces stárnutí lze ovlivnit podává-
ním vhodn˘ch látek, které jsou schopny
chránit buÀky pfied voln˘mi radikály.
Proto je zfiejmé, Ïe na úsloví: „Jsi tím, co
jí‰!“ pfiece jen nûco je. 

Recepty na 
„zlat˘ podzim Ïivota"
Tolik tvrdí teorie. Co to tedy znamená
v praxi. Jak umoÏníme svému psovi, aby
zaÏil opravdu „zlat˘" podzim svého Ïivo-
ta? Nesmíme zanedbávat bolístky stáfií.
Pravidelné preventivní náv‰tûvy u zvûro-
lékafie pomáhají rozpoznat onemocnûní
jiÏ v poãáteãním stadiu. Organismu obec-
nû ub˘vá obranyschopnosti a roste riziko
infekãních onemocnûní. Po kaÏdé pro-
cházce v de‰ti bychom mûli psa dÛkladnû
vysu‰it. KaÏdodenní kartáãování povzbu-
zuje prokrvení kÛÏe a zvy‰uje celkovou
pohodu psa. Zvlá‰tní pozornost je tfieba
vûnovat chrupu psa. Ve vy‰‰ím vûku
nejsou u psÛ kazy zubÛ niãím mimofiád-
n˘m, a proto je za urãit˘ch okolností lep-
‰í pfiejít na vlhké krmivo. Nebo psovi
suché krmivo nejprve zvlhãíme a zmûkãí-
me vlaÏnou vodou. Jako doplnûk mu pak
mÛÏeme dávat Ïv˘kací kosti jakoÏto pro-
stfiedek k ãi‰tûní zubÛ. 

Volné radikály a kousek jablka
Ochranu pfied voln˘mi radikály nabízí
vitamin E a C. Lidé se nás ãasto ptají, co
to vlastnû jsou volné radikály a jak po‰ko-
zují bunûãné stûny. Takzvané volné radi-
kály jsou molekuly, které se volnû pohy-
bují. Tyto molekuly jsou neúplné, a proto
neustále hledají chybûjící „kousek“, kter˘
by jim zaruãil stabilitu. Tyto kousky si
„vytrhují" z nechránûn˘ch bunûãn˘ch
stûn. Jejich úãinek nám ozfiejmí jednodu-
ch˘ experiment: oloupejte jablko a ne-
chte ho chvíli leÏet na vzduchu. Co se sta-
ne? Jablko se zbarví dohnûda a zaãne se
kazit – to je následek „útoku“ voln˘ch
radikálÛ, které niãí bunûãné stûny jablka.
JestliÏe na plátek jablka kápneme trochu
citronu (= vitamin C), nezhnûdne. Pro-
toÏe vitamin C je vynikající ochranou
proti voln˘m radikálÛm. Vysok˘ obsah
vitaminu C mají napfiíklad brambory a ty
mohou b˘t vhodnou souãástí krmení psa. 

Tuk ne – bílkoviny ano!
V˘konnosti trávicích orgánÛ psa s vû-
kem ub˘vá, a proto se doporuãuje pso-
vi rozdûlit krmení do dvou aÏ tfií porcí
dennû. Slábne ãinnost srdce a ledvin.
âetn˘mi nemocemi stáfií jsou nádory
a cukrovka (diabetes mellitus), psovi
fiídnou kosti a tuhnou klouby a na
kloubech se projevují známky opotfie-
bení. Na stárnoucího psa pÛsobí stimu-
lujícím zpÛsobem vût‰í poãet krátk˘ch
procházek. Pes je lépe zvládá neÏ jednu
dlouhou procházku dennû. 
Procesy stárnutí lze zpomalit vysoce kva-
litním krmivem, které optimálnû pokr˘vá
potfieby psa. Tuk bychom mûli zreduko-
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Nûkteré v˘zkumy
ukázaly, Ïe dcery

star‰ích otcÛ se
doÏívají krat‰ího

vûku neÏ dcery
mlad˘ch otcÛ
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vat, protoÏe kaÏdé kilo nadváhy zatûÏuje
zbyteãnû vnitfiní orgány i klouby psa. Tûlo
ov‰em naopak potfiebuje dostateãné
mnoÏství vysoce kvalitních bílkovin. 

Fosfor ‰kodí ledvinám
Abychom chránili ledviny stárnoucího
psa, mûli bychom sníÏit obsah fosforu
v jeho potravû. Zhor‰ující se srdeãní ãin-
nost podporují taurin a karnitin. Do-
plÀkové pfiípravky zaji‰Èují novou tvorbu
chrupavek, takÏe budeme-li postupovat
v souladu s poznatky moderní vûdy,
mÛÏeme u stárnoucího psa zabránit
bolestem kloubÛ. Jistû, star˘ pes nûco sto-
jí. Ov‰em tuto cenu nám vrací dvojnásob
nebo trojnásob. ProtoÏe pes cítí péãi své-
ho majitele a oplácí mu ji vroucí láskou.
Vztahy mezi lidmi a psy se ãasto dostáva-
jí na vy‰‰í a dosud nepoznanou úroveÀ aÏ
s vy‰‰ím vûkem psa, kdy jeden druhého
dokonale znají a panuje mezi nimi slepá
dÛvûra a porozumûní. 

·tûnû jako Ïivá voda?
âasto sl˘cháme o milovnících psÛ, ktefií
své tvrzení, Ïe bychom stárnoucímu pso-
vi mûli obstarat ‰tûÀátko, myslí dobfie.
Hovofií o nádhern˘ch hrách, které si oba
psi spolu hrají, a o tom, Ïe star˘ pes zno-
vu oÏije. V nûkter˘ch pfiípadech to mÛÏe

b˘t pravda. V pfieváÏné vût‰inû pfiípadÛ
to v‰ak pfiiná‰í jen problémy. Promluvme
si o tom jednou opravdu otevfienû:
Dokud je ‰tûnû je‰tû mladé (a moÏná aÏ
do skonãení prvního roku Ïivota), mají
oba psi zhruba stejné nároky na délku
procházek. V téhle dobû první uÏ nedo-
káÏe tak dlouho bûhat, zatímco druh˘
je‰tû nedokáÏe bûhat tolik. Jak ubíhá ãas,
zaãnou se rozdíly mezi obûma psy pro-
hlubovat. V˘konnost stárnoucího psa
stále klesá a pes mÛÏe stále ménû. Mlad˘

pes v rozkvûtu sv˘ch sil naproti tomu
neví, co si poãít se svojí energií. To zna-
mená, Ïe starého psa musíme nechávat
doma samotného pofiád déle a déle. Ten
ov‰em netrpí jen svojí osamûlostí, ale
takové pomûry staví na hlavu i základní
pomûry sil ve „smeãce". Mlad˘ neurvalec
nutí stárnoucího psa k ústupkÛm a vyhá-
ní ho i z teplého místeãka na spaní, kte-
ré jste ohleduplnû zafiídili právû pro nûj
vzhledem k jeho pokroãilému vûku. Ne
kaÏd˘ milovník psÛ dokáÏe bezmocnû
pfiihlíÏet tomu, jak starého zaslouÏilého
a vûrného psa na sklonku jeho Ïivota
‰ikanuje mlad˘ náfuka v plném rozkvûtu
sil. Pfiitom mlad˘ pes se fiídí jen sv˘mi
instinkty: chce postoupit v˘‰ po Ïebfiíãku
hierarchického uspofiádání smeãky. Lid-
ské morální pojmy nehrají u psÛ Ïádnou
roli. A respekt pfied stáfiím je nûco, co
v pudech na‰ich psÛ není nijak zakotve-
no. Proto bychom si vÏdycky mûli dobfie
rozmyslet, zda si pofiídíme druhého psa,
a mûli bychom si nejdfiíve uvûdomit
v‰echny dÛsledky, které to pro stárnoucí-
ho psa mÛÏe mít, bude-li Ïít v jedné
domácnosti spoleãnû s neúnavnou hor-
kou hlavou. MoÏná si prostû zvyknete na
stáfií svého psa a budete si s ním uÏívat
klidného soumraku jeho Ïivota.

Annika Weltersová
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Jakého maximálního
vûku se doÏili? 
JESETER: aÏ 152 let
ÎELVA: 150 let
âLOVùK: 115 aÏ 120 (130 – 170) let
VRÁNA: 118 let
VELRYBA: tûsnû nad 100 let
SLON: 70 let
·IMPANZ: 50 let
KÒ≈: 30 aÏ 40 let
PES: zhruba 20 let
MY·: 3,5 let
MU·KA OCTOMILKA: 40 dní
BOROVICE OSINATÁ: aÏ 4900 let
MAMUTÍ STROM: 4000 let
DUB: 1300 let

Ve vy‰‰ím vûku nejsou 
u psÛ vady chrupu niãím
mimofiádn˘m, a proto je
lep‰í pfiejít na vlhké krmivo
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