
pohledu evoluãního v˘-
voje stojí ãich jako smysl
na prvním místû. Sluch,

zrak a hmat jsou aÏ na druhé
pfiíãce zájmu pfiírody v rozvoji
smyslového vnímání. âich byl
pfiírodou „‰lechtûn“ jako základ-
ní a nejdÛleÏitûj‰í smysl, kter˘
zvífiatÛm i lidem zaji‰Èoval ori-
entaci ve sloÏit˘ch Ïivotních
situacích a v boji o pfieÏití. âich
daleko více neÏ sluch a zrak
dokáÏe varovat pfied blíÏícím se
nebezpeãím, pomáhá vyhledat
potravu (kofiist), informuje je-
dince o tom, zda je dané pro-
stfiedí pro nûj pfiíjemné ãi niko-
liv, a hlídá jeho bezpeãnost. 

Orgánem ãichu je nos, resp.
ãást nosní sliznice a nervová
zakonãení ãichov˘ch bunûk
v ní. Ne nadarmo se fiíká, Ïe
nosní sliznice je místem, kde
nervová soustava stojí nejblíÏe
vnûj‰ímu prostfiedí. V nosní
sliznici je síÈ nervov˘ch vláken,
jejichÏ v˘bûÏky zaãínají pfiímo
v ãichov˘ch buÀkách roztrou-
‰en˘ch ve sliznici, shlukují se
do silnûj‰ích svazkÛ, které se
pod sliznicí proplétají ve vût‰í
a silnûj‰í vlákénka. Svazky pro-
stupují pfies dírkovanou kostní
pfiepáÏku mezi nosem a lebkou
do lebeãní dutiny a pfiímo se
zanofiují do pfiilehlé ãásti moz-
ku, tzv. mozkového kyje (bul-
bus olfactorius). V bulbu se
ãichové nervy napojují na vy‰‰í
nervové struktury mozku a in-
tegrují se do sloÏit˘ch procesÛ
fiízení ãinnosti tûla. Díky velmi
tûsnému a pfiímému propojení
ãichov˘ch nervÛ s nejdÛleÏitûj-
‰ími ãástmi mozku ovlivÀují
ãichové vjemy zásadní mozko-
vou ãinnost, tedy funkãní fiíze-
ní tûla, ale i vy‰‰í projevy, jak˘-
mi jsou emoce a city, resp.
následné projevy chování z to-
ho plynoucí.
âich je zatím nejménû probá-
dan˘m smyslem a doposud
nejsou jasné nûkteré pochody,
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Aromaterapie
Aromaterapie je léãebná metoda známá tisíce let v lidské medicínû jako úãinn˘
prostfiedek pfii fie‰ení rÛzn˘ch neduhÛ. Veterinární lékafiství v zásadû kopíruje znalosti
a zku‰enosti medicíny humánní, takÏe i pouÏití aromaterapie je logickou návazností.
V souãasné dobû je pouÏití aromaterapie u psÛ metodou novou, která sice je‰tû nemá
‰iroké terapeutické uÏití, ale své pevné místo ve veterinární medicínû si buduje.
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které obecnû naz˘váme schop-
ností nûco ucítit a tento vjem
si v‰típit do pamûti. 
DÛkazem o zv˘‰eném zájmu
o neurofyziologii ãichu je
Nobelova cena za rok 2004
udûlená v oboru medicíny
za v˘zkum ãichov˘ch bunûk
ãlovûka. 

V prÛbûhu tisícÛ let v˘voje se
zásadnû u jednotliv˘ch Ïivo-
ãi‰n˘ch druhÛ zmûnily vlohy
a schopnosti ãichu. V zásadû
platí, Ïe ãich je stále nejdÛleÏi-
tûj‰ím smyslem, av‰ak rozdíl-
nû rozvinut˘m. Míra schop-
nosti rozeznávat kvalitativnû
i kvantitativnû pachy je závislá
na velikosti plochy nosní sliz-
nice a na mnoÏství ãichov˘ch
bunûk v ní existujících. KaÏdá
ãichová buÀka má schopnost
dekódovat urãitou ‰kálu
„sv˘ch pachÛ“, a jakmile je
zaznamená, po‰le do mozku
signál o jejich pfiítomnosti ve
vzduchu. Netfieba zdÛrazÀo-
vat rozdíly u ãlovûka a psa ve
schopnosti cítit. Napfiíklad
jezevãík má v nose 125 milio-
nÛ ãichov˘ch receptorÛ, foxte-
riér 147 milionÛ a nûmeck˘
ovãák neuvûfiiteln˘ch 225 mili-
onÛ. âlovûk je vybaven pou-
h˘mi 5 miliony ãichov˘ch bu-
nûk a má na rozdíl od psa asi
18krát men‰í plochu olfakto-
rické (ãichové sliznice) neÏ
pes. Lidsk˘ nos je rovn˘, krát-
k˘ a bez záhybÛ, které by plo-
chu zvût‰ovaly. Psí nos je
dlouh˘, v nosní dutinû je
spousta ‰nekovit˘ch záhybÛ
a zákrutÛ, které v˘raznû
zmnoÏují vnitfiní povrch nosu
a tím i kontakt vdechovaného
vzduchu (pachÛ) s ãichovou
sliznicí. Pes má na rozdíl od
ãlovûka i schopnost cílenû vût-
fiit a analyzovat pachy nejen
kvalitativnû a kvantitativnû,
ale i urãit pfiesnû smûr, odkud

pach pfiichází. Pes také dokáÏe
rozeznat pachy o daleko niÏ‰í
koncentraci neÏ ãlovûk. Roz-
dílné jsou i ãichové vlohy jed-
notliv˘ch plemen. Dobfie ví-
me, Ïe psi s dlouh˘m nosem
jsou daleko vhodnûj‰í pro pa-
chové práce neÏ plemena krát-
kolebá. Aby ãichové buÀky
nosní sliznice fungovaly
správnû, musí b˘t stále pokry-
té tenkou vrstviãkou hlenu
a musí b˘t vlhké. Hlen má pro
pfiíjem pachÛ zásadní v˘znam,
jelikoÏ zprostfiedkuje kontakt
mezi pachem a ãichovou buÀ-
kou. Je jak˘msi pfiena‰eãem
a rozpou‰tûdlem pachÛ. âich
psa je velmi citliv˘, a proto do-
káÏe vnímat i malá mnoÏství
napfiíklad aromaterapeutic-
k˘ch látek v mal˘ch koncent-
racích.

Aromaterapie vyuÏívá jedi-
neãn˘ch vlastností rostlin-
n˘ch silic. Silice jsou chemic-
ké látky, které se vyskytují
v kaÏdé rostlinû a jsou nepo-
stradatelné pro její Ïivot. Pro
svou nenahraditelnost se na-
z˘vají esenciální ãili nezbytné
k Ïivotu rostliny. 
Silice se chemicky skládají ze
základních funkãních skupin
(terpeny, estery, fenoly, alde-
hydy, mastné kyseliny, ketony,
alkoholy) a desítek chemic-
k˘ch substancí uvnitfi nich.
Tyto chemické látky rozpt˘le-
né ve vzduchu, nadechnuté do
nosu a rozpu‰tûné následnû
v hlenu na nosní sliznici che-
micky stimulují ãichové buÀ-
ky. âichové buÀky hlásí dále
do mozku zmûnu v prostfiedí
a mozek na ni buì kladnû, ãi
zápornû reaguje, ãímÏ ovliv-
Àuje zdravotní kondici celého
organismu. Pro souãasné uÏití
se silice extrahují destilací
vodní párou do ãisté koncent-
rované formy. Silice jsou
nerozpustné ve vodû, dobfie se
rozpou‰tûjí v olejích a alkoho-
lu. Vonné látky lze pouÏívat
samostatnû ãi je vhodnû kom-
binovat tak, aby se sv˘mi úãin-
ky na organismus doplÀovaly
a harmonizovaly. 

Aromaterapeutické smûsi lze
pfiipravovat i umûle – chemic-

kou syntézou v laboratofii.
V souãasné dobû se bûÏnû
prodávají komerãní mixy, kte-
ré pfiimíchané do ventilaãních
a klimatizaãních systémÛ
bank, hypermarketÛ ãi úfiadÛ
odbourávají v lidech stres
a napûtí. 
U lidí lze pfiírodní vonné silice
pouÏít jako pfiísady do koupe-
lí, masáÏních emulzí a do od-
pafiovaãÛ. U psÛ jsou v‰echny

tyto aplikaãní formy technicky
problematické. Jedinou meto-
dou jak zabezpeãit úãinnû stá-
l˘ kontakt chemick˘ch látek ze
silic s ãichov˘mi buÀkami
v psím nose je jejich trvalé
vdechování. 
Jak ale zajistit, aby aromatera-
peutické látky byly kolem psa
stále pfiítomny? ¤e‰ením je
aromaterapeutická známka
uzpÛsobená k pfiipnutí na
obojek psa. V souãasnosti se
v âeské republice prodávají
aromaterapeutické tagy Aro-
maPetTM. Jedná se o plastové
známky asi o prÛmûru 4 cm
a váze cca 4 gramy, které
v plastu-nosiãi obsahují von-
né látky. Známky jsou urãeny
k pfiipnutí na obojek a vypa-
dají jako barevná psí známka.
Silice se z nosiãe neustále jem-
nû odpafiují a pes je mÛÏe vol-
nû vdechovat. Na trhu jsou
ãtyfii základní typy aromazná-
mek, dle obsahu silic barevnû
odli‰ené. Podle praktick˘ch
zku‰eností z terénu a dle pro-
jevÛ o‰etfien˘ch psÛ zvífiatÛm
vdechování vonn˘ch látek ni-
kterak nevadí a nebyly u nich
pozorovány Ïádné odmítavé
reakce. Navíc známky kolem
sebe ‰ífií i vÛni pfiíjemnou lid-
skému nosu. Známky nepÛso-
bí psÛm Ïádné nepohodlí.

Aromaterapii nesmíme chápat
jako v‰espasitelnou metodu
léãby. Nicménû urãitû se jedná
o zajímav˘ doplnûk ãi nûkdy
i hlavní postup pfii fie‰ení
obtíÏnû léãiteln˘ch poruch
chování a pfii zlep‰ení celkové
kondice psa. Aromaterapeu-
tické ovlivnûní zdraví psa se
oproti klasick˘m lékÛm velmi
tûÏko objektivnû laboratornû
posuzuje. Kladné pÛsobení
aromaterapie je ovûfieno v pra-
xi a pozorováním zmûn cho-
vání psa po nasazení aroma-
známek. Aromaterapii lze
kombinovat s klasick˘mi zpÛ-
soby léãby. U formy aromate-
rapeutick˘ch pfiívûskÛ Aro-
maPetTM není známo Ïádné
její vedlej‰í negativní pÛsobe-
ní na psa.

MVDr. Michal âáp
info@tagisky.cz
www.tagisky.cz
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Modrá známka – relaxaãní
obsahuje silice levandule, 
majoránky, bazalky a sevilského
pomeranãovníku. SloÏení pÛ-
sobí na psy relaxaãnû
a uklidÀuje je. Doporuãuje se
u psÛ bázliv˘ch a vystra‰en˘ch,
u rÛzn˘ch forem poruch
chování, napfiíklad pfii strachu
z boufiky a separaãní úzkosti,
pfii agresivitû a útûcích.

Îlutá známka – revitalizaãní
obsahuje silice rozmar˘nu,
mu‰kátu, skofiicovníku,
koriandru a grapefruitu. Toto
sloÏení zlep‰uje kondici
a tonus nervového systému.
Doporuãuje se u psÛ po
operacích, nemocech, odchovu
‰tûÀat, zlep‰uje hojení ran
a vede ke zlep‰ení celkové
nálady zvífiete.

Îluté a modré známky
vyuÏívají pfiímého pÛsobení
silic na nervov˘ systém cestou
kontaktu aromatick˘ch látek
s buÀkami ãichové sliznice.

âervená známka – deodoraãní
obsahuje silice máty kadefiavé,
levandule a mu‰kátu. Toto
sloÏení pÛsobí antibakteriálnû,
protiplísÀovû a v˘raznû
deodoraãnû. 
PouÏívá se u psÛ
s onemocnûním kÛÏe, 
srsti a u‰í, ktefií kolem 
sebe ‰ífií nelib˘ zápach.

Zelená známka –
antiparazitární obsahuje 
silice máty peprné, voÀatky
citronely a australského
ãajovníku. Je urãena jako
pfiírodní alternativa
k chemick˘m antiparazitárním
obojkÛm a pÛsobí proti
blechám a klí‰ÈatÛm. 

âervené a zelené známky
tûÏí z pfiímého pÛsobení
vybran˘ch esenciálních 
silic na mikroorganismy,
plísnû a parazity. 
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