
ysoké teploty mohou dát psÛm
pûknû zabrat. Úpal, ekzémy, prÛ-
jem a zvracení – to jsou symptomy,

které se bûhem léta objevují podstatnû
ãastûji neÏ jindy. Svût psÛ vám prozradí
jak tûmto problémÛm pfiedcházet a jak se
chovat v pfiípadû nouze.
KdyÏ zaãnou teploty ‰plhat do závrat-
n˘ch v˘‰ek, je hygiena alfou a omegou.
Dokonce i malé zbytky potravy, které
zÛstaly v misce na krmení, se mohou zka-
zit bûhem nûkolika minut a po poÏití pak
mají nepfiíjemné úãinky na Ïaludek i stfie-
va. Proto se vÏdy postarejte o to, aby
v‰echny zbytky krmení hned po jídle
zmizely z misek. Tím pfiedcházíte nepfií-
jemn˘m problémÛm s trávením. I pfies tu
nejúzkostlivûj‰í hygienu se v‰ak v létû
‰ífií nebezpeãní pÛvodci onemocnûní.
Kombinace vysok˘ch teplot a vysoké vlh-
kosti vzduchu jim nabízejí ideální pod-
mínky pro Ïivot. Onemocnûní se proje-
vuje prÛjmem a zvracením. Pokud
vyluãované tekutiny neobsahují krev,
mÛÏe se majitel psa pokusit dostat v‰e
pod kontrolu samostatnû. JestliÏe ov‰em
pfiíznaky onemocnûní pfietrvávají déle
neÏ dva dny, je tfieba vyhledat zvûroléka-
fie. Uvádíme nouzov˘ plán pro pfiípad
prÛjmÛ a zvracení u psÛ:

PRÒJEM A ZVRACENÍ
● Jakékoliv krmení je 24 hodin tabu. Pes
dostane pouze ãerstvou pitnou vodu,
která by v‰ak nemûla b˘t pfiíli‰ studená.
● Po jednodenním hladovûní je na
programu dieta. Napaden˘ Ïaludek
pfiece nechceme pfietûÏovat. R˘Ïe, ovãí
s˘r a tvaroh jsou velmi vhodné k tomu,
aby pomohly postiÏenému Ïaludku
opût na nohy. Psovi budeme podávat
nûkolik men‰ích porcí dennû. To
usnadÀuje trávení a je to lep‰í neÏ dvû
velká jídla dennû.
JestliÏe dieta nepfiinese poÏadovan˘ ús-
pûch, mûli bychom ihned vyhledat zvû-
rolékafie. PrÛjem a zvracení velmi rych-
le zpÛsobují dehydrataci organismu
psa, coÏ je v pokroãilej‰ím stadiu Ïivo-
tu nebezpeãné.

ÚPAL 
Pes silnû funí, jeho srdce divoce bije a pes
má zv˘‰enou teplotu? MoÏná jím otfiásají
také kfieãe a ztrácí chvílemi vûdomí? Pak
moÏná utrpûl úpal. Psi se nemohou potit,
a proto jim ke zchlazení tûla zb˘vá jen
funûní. Za vysok˘ch teplot a na pfiímém
slunci v‰ak tento mechanismus nemusí
staãit k tomu, aby zabránil pfiehfiátí orga-
nismu. Pak je nevyhnutelná akumulace
tepla – a v˘sledkem je úpal. JestliÏe je pes
postiÏen váÏn˘m úpalem, drÏte se násle-
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LETNÍ čas
Záfiící slunce, spoleãenské veãery u grilu a radost
z koupání – díky tomu je léto nejkrásnûj‰ím roãním
obdobím. PoÏitkem je i procházka se psem, kdyÏ jsou
lesní cesty suché a ‰Èavnaté louky zpestfiuje luãní kvítí.
Milé letní mûsíce v‰ak mají také nejednu záludnost.

V

Funûní je
u psÛ jediná
moÏnost 
jak si
zchladit 
tûlo
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dujícího nouzového plánu: 
● Psa dopravte na stinné chladné místo.
● Psa zchlaìte vlhk˘mi ruãníky nebo
studenou vodou.
● Pfii zchlazování postupujte opatrnû.
Zaãíná se u nohou a pokraãuje se poté
postupnû po celém tûle.
● Psovi nabídneme pitnou vodu nebo
mu ji nalijeme opatrnû do tlamy.
● Je-li pes v bezvûdomí, postupujeme
podle schématu ABC.
● JestliÏe do 10 aÏ 15 minut nepozoru-
jeme v˘razné zlep‰ení, je tfieba psa ihned
dopravit ke zvûrolékafii.

LEP·Í JE PREVENCE
Pfii prevenci úpalu toho mÛÏeme udûlat
opravdu hodnû. MÛÏeme mimo jiné:
● Psa nikdy nenechávat za vysok˘ch tep-
lot samotného v automobilu. I zdánlivû
stinné místo se mÛÏe bûhem ãtvrthodin-

ky zmûnit na místo na slunci, a to pak
znamená ohroÏení Ïivota psa.
● Pfied pfiehfiátím mÛÏe psa ochránit
mokré triãko, které psovi obleãeme
a obãas ho navlhãíme vodou z láhve.
● Bûhem poledního horka psa nenutíme
k tûlesné námaze. Procházky lze napláno-
vat na ãasné ranní hodiny a odloÏit do
pozdního veãera.

·PATNù SE HOJÍCÍ RÁNY
Vzhledem k vysok˘m letním teplotám
a velké vlhkosti vzduchu se i malá zranû-
ní mohou rychle zanítit a hnisající rány se
odmítají hojit. Bûhem letních mûsícÛ je
proto zvlá‰È dÛleÏité pravidelnû psa pro-
hlédnout, zda neutrpûl nûjaké drobné
poranûní – napfiíklad ‰krábance, kousnu-
tí, fiezné nebo bodné ranky. Pfiípadná zra-
nûní je tfieba dÛkladnû vydezinfikovat
a v pfiípadû potfieby lékafisky o‰etfiit.

Kromû toho existuje nûkolik druhÛ
much, které rády kladou vajíãka do ran
savcÛ. Po krátké dobû se v infikované
oblasti vylíhnou larvy much, které se
dÛkladnû zavrtají do masa napadeného
zvífiete. JestliÏe zÛstane invaze mu‰ích
larev neléãená, mohou se bûhem krátké
doby rozvinout nebezpeãné zánûty.

HOT SPOTS
Nemají nic spoleãného s hork˘mi pohle-
dy, tímto pojmem se oznaãují mokvající
ekzémy, které trápí pfies léto celou fiadu
psÛ. Tyto ekzémy pfiednostnû vznikají na
krku a zádi psa. Psi si je intenzivnû olizu-
jí a ‰krábou, a tak se z nich bûhem nûko-
lika málo dní rozvinou plo‰né ekzémy. 
Mokvající ekzémy by mûl vÏdy o‰etfiit zvû-
rolékafi. Masti a injekce pomáhají zhojit
zanícen˘ povrch kÛÏe a brání také nové-
mu roz‰ífiení nemoci. 

SOUÎENÍ S PARAZITY
V létû zaÏívají paraziti konjunkturu.
Klí‰Èata, blechy, roztoãi, v‰i a ãervi se
mnoÏí nezadrÏitelnû a ztûÏují a znepfií-
jemÀují Ïivot psÛm i jejich majitelÛm.
Pravidelné odãervování, profylaktická
péãe proti parazitÛm a pravidelná kaÏdo-
denní péãe o srst jsou v létû velmi dÛleÏi-
té. Proti tasemnicím a blechám lze bojo-
vat velmi úãinnû: existují vysoce úãinné
pfiípravky spot-on (k aplikaci mezi lopat-
ky psa), které se nanesou na kÛÏi psa. ·kr-
kavky a mûchovci se musí likvidovat
pomocí vhodn˘ch odãervovacích past
nebo tablet. Zvûrolékafi vám jistû doporu-
ãí úãinné pfiípravky, které psovi pomo-
hou projít létem bez parazitÛ. K.P.
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Psa nikdy nenecháváme
v létû samotného.
Auto se mÛÏe stát
smrtonosnou pastí.

Mokr˘ ruãník nebo
triãko pomáhají
zabránit pfiehfiívání psa

Bûhem poledního
vedra by si pes

i jeho majitel 
mûli dopfiát

odpoãinek
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