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ZDRAVÍ

Pfiehfiátí

Slunce může zabíjet!
Psi patfií mezi zvífiata citlivá na teplo, protoÏe v kÛÏi nemají Ïádné potní
Ïlázy. Tûlesná námaha v teplém letním dnu nebo dlouhé jízdy autem
v rozpáleném voze mohou u psÛ vyvolat úÏeh nebo zpÛsobit sluneãní úpal.
Pfiíznaky nejsou zpoãátku nijak nápadné, stav psa se ale rychle zhor‰uje
a mÛÏe akutnû ohrozit jeho Ïivot. Pak je tfieba co nejrychlej‰í pomoc.

Stoupne-li
tûlesná teplota
psa nad 40
stupÀÛ Celsia,
dojde k poru‰e
obûhového
systému
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estliÏe se „rozehfieje“ ãlovûk, zaãnou
fungovat potní Ïlázy a produkují
pot - po celém povrchu lidského

tûla. Chlad vznikající odpafiováním vlh-
kosti na povrchu kÛÏe pak zaji‰Èuje její
ochlazování. Psi v‰ak podobné potní Ïlázy
vÛbec nemají - aÏ na pol‰táfiky tlap a nos-
ní houbu, coÏ je ov‰em pfiíli‰ málo, neÏ

aby jim odpafiování potu pfiineslo úlevu.
Mají ov‰em jiné zpÛsoby jak regulovat
teplotu svého tûla. JestliÏe zaãne stoupat
teplota tûla psa, pes zaãne funût. Jazyk mu
visí z tlamy a dechová frekvence stoupne
aÏ na 400 vdechnutí za minutu. Díky
tomu se psovi z jazyka odpafiuje voda
a objem odpafiené vody mÛÏe dosáhnout
aÏ 200 ml za hodinu. 
Stoupne-li tûlesná teplota psa nad 40
stupÀÛ Celsia, dojde k poru‰e obûhového
systému. Aby se krev ochladila, ãerpá totiÏ
organismus krev z vnitfiních orgánÛ tûla
smûrem k povrchu. V˘sledkem je, Ïe se
vnitfiní ãásti tûla psa, v nichÏ se nacházejí
Ïivotnû dÛleÏité orgány, prokrvují jen ne-
dostateãnû. Pes vypadá nervóznû, chvûje
se, jazyk mu visí z tlamy nebo zvífie apa-
ticky leÏí na zemi. JestliÏe jeho tûlesná tep-
lota dále stoupá a pfiesáhne 44 stupÀÛ
Celsia, pes zemfie na úÏeh. ÚÏeh tedy
mÛÏe b˘t zpÛsoben nejen pfiím˘m slu-
neãním svûtlem, ale také prost˘m zahfiá-
tím a nepfiím˘m sluneãním záfiením na-
pfiíklad v automobilu. Od úÏehu se odli-
‰uje sluneãní úpal. Ten vzniká následkem
pÛsobení intenzivního sluneãního záfiení
na hlavu. Tím se sniÏuje cirkulace krve
v mozku a organismus se zaãne pfiehfií-
vat. Dal‰í pfiíznaky jsou stejné jako u úÏe-
hu a také léãba je stejná. 

Pfiíznaky se mohou projevit se
zpoÏdûním.
Pfiíznaky úÏehu nebo sluneãního úpalu se
mohou projevit s ãasov˘m zpoÏdûním,
tedy napfiíklad aÏ po jízdû na kole nebo po
vydatném slunûní. Pes je nervózní, jazyk
mu visí daleko z tlamy a silnû funí. Nûkte-
rá zvífiata vypadají dezorientovaná, potá-
cejí se a rychle ztrácejí rovnováhu. Majitel

psa musí jednat rychle. Musí dopravit psa
na chladné místo chránûné pfied prÛva-
nem. Tûlo psa bychom mûli chladit vodou.
Nejdfiíve nohy, potom bfiicho a hrudník
a nakonec i hlavu. Psovi nabídneme nûco
k pití, a jestliÏe se jeho stav rychle nelep‰í,
ihned s ním vyhledáme zvûrolékafie. 

Zvlá‰È ohroÏení jsou ãerní psi
Zvlá‰È ohroÏení jsou psi s tmavou a drs-
nou srstí. Tmavá barva rychle absorbuje
sluneãní svûtlo. Z tohoto dÛvodu se na-
pfiíklad na zahradách pouÏívají ãerné fó-
lie - k urychlení skliznû. Pod ãernou fólií
se pÛda ohfiívá zvlá‰È rychle. Také fólie
solárních zafiízení je ãerná, protoÏe pro-
stû zachytí maximální moÏné mnoÏství
sluneãního tepla, zatímco svûtlé barvy
s vysok˘m podílem bílé odráÏejí svûtelné
paprsky. TotéÏ platí i pro psy s tmavou
barvou srsti. Také na nû pÛsobí infraãer-
vené záfiení slunce podstatnû intenzivnû-
ji neÏ na psy s bílou srstí. Vzhledem ke
své dosud nezralé konstituci jsou poten-
ciálnû pomûrnû znaãnû ohroÏená i ‰tû-
Àata a samozfiejmû také psi s bohatou
srstí a obtloustlí psi. 

Jízda na kole je v horku tabu
PÛsobení slunce se nûkdy jednodu‰e pod-
ceÀuje. Pfii jízdû na kole si ãlovûk uÏívá
osvûÏujícího proudu vzduchu a ãastokrát
si ani nev‰imne, jak ohromnou zátûÏ
pfiedstavuje slunce pro psa. Právû „hrdá“
plemena jako boxefii, ovãáci a dobrmani
se pak vyãerpají aÏ za hranice sv˘ch moÏ-
ností, protoÏe nemají v povaze projevit
slabost. Jízda na kole za tepl˘ch sluneã-
ních dní proto patfií mezi nejãastûj‰í pfií-
ãiny úÏehu nebo sluneãního úpalu u psÛ.
V takov˘ch dnech bychom mûli kolo ra-
dûji nechat v garáÏi, a chceme-li se pfiesto
na nûm projet, vytáhnout ho jedinû pozdû
veãer nebo za svûÏího jitra.

Auta skr˘vají rizika
Podívejme se ale na nejãastûj‰í pfiíãinu úÏe-
hu u psÛ: automobily. Je úplnû lhostejné,
zda pes ãeká v zaparkovaném automobilu,

nebo zda se musel vydat na cestu automo-
bilem uprostfied poledního vedra - teploty,
které v autû narÛstají, b˘vají pro psa ãasto-
krát neúnosné. Proto bychom rozhodnû
mûli dodrÏovat nûkterá bezpeãnostní opat-
fiení. Nikdy nenecháme svého psa del‰í
dobu samotného v autû. Postupující slunce
udûlá z auta obratem ruky rozpálenou v˘-
heÀ. Pak nepomÛÏe ani Ïádné pootevfiené
okno, kter˘m proudí do auta jen malé
mnoÏství ãerstvého vzduchu. Pfii del‰ích
jízdách autem bychom s sebou vÏdy mûli
mít studené a mokré utûrky, které si doma
pfiipravíme a zabalíme do hliníkové fólie
a do igelitu. Tak zÛstanou utûrky dlouho
chladné. JestliÏe je psovi poloÏíme na hlavu
nebo na zátylek, odpafiovaná voda zajistí
obratem ruky ochlazení a osvûÏení psa. Do
auta jako nepostradatelné vybavení samo-
zfiejmû patfií také pfienosná miska na vodu
a láhev s dostateãn˘m mnoÏstvím vody.
Psovi budeme v pravideln˘ch intervalech
dávat pít malá mnoÏství vody. Tím mu na-
hradíme ztrátu tekutin, kterou utrpûl sv˘m
funûním. Dbáme samozfiejmû na to, aby
pes nepil pfiíli‰ hltavû. Velká mnoÏství vody,
která pes rychle spolyká, mohou zpÛsobit
obávané pfietoãení Ïaludku. Proto se dopo-
ruãuje psovi nabídnout opakovanû radûji
men‰í mnoÏství vody. 

Sluneãní lázeÀ je povolena 
jen v pfiimûfiené mífie
Ná‰ boxer miluje slunûní. Posadí se pfiímo
na nejÏhavûj‰í slunce a se slastn˘m po-
vzdychnutím se pak poÏitkáfisky svalí na
zem. Nechám ho, aby si uÏíval sluneãního
tepla, ale pravidelnû ho dÛkladnû postfií-
kám zahradní hadicí. Nebo mu pokládám
na hlavu a na zátylek mokrou bílou utûr-
ku. On uÏ to zná a rád si to nechá líbit.
KdyÏ mu je pfiíli‰ teplo, sám se odebere do
kuchynû a lehne si tam na chladné dlaÏ-
diãky. Nebezpeãí ov‰em hrozí v okamÏiku,
kdy pes na sluníãku usne. Proto bychom
mûli nebezpeãn˘m situacím radûji pfied-
cházet a máme-li sebemen‰í pochybnosti,
mûli bychom psa radûji poslat do stínu.

A. W.

Zv˘‰í-li se teplota psa, dechová frekvence
stoupne aÏ na 400 vdechnutí za minutu
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První pomoc:
Psa musíme dopravit 
na chladné místo. 
Tûlo psa chladíme vodou.
Postupujeme následovnû: Psovi
nejdfiíve postfiíkáme nohy, potom
bfiicho a hrudník a nakonec i hlavu.
Psovi nabídneme nûco k pití, a jestliÏe
se jeho stav rychle nelep‰í, ihned
s ním vyhledáme zvûrolékafie.

První pfiíznaky pfiehfiátí:
● nervozita,
● chvûní,
● jazyk visí psovi daleko z tlamy,
● silné funûní,
● ztráta orientace,
● poruchy rovnováhy,
● kfieãe, zimnice,
● mdloby.

Pfiehfiátí
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