
POÎÍRÁNÍ EXKREMENTÒ
Prosím o radu, jak pfievychovat nebo vy-
léãit devítiletého psa flat coated retrívra,
kter˘ pojídá psí exkrementy. L. D. Brno

PoÏírání exkrementÛ je psí zlozvyk, kter˘ se
trvale a úspû‰nû léãit nedá. U retrívrÛ je
zvlá‰tû ãast ,̆ snad proto, Ïe v‰e, co najdou,
okamÏitû prozkoumávají mordou. 
Pokud jde o poÏírání v˘kalÛ jin˘ch druhÛ
zvífiat, nûktefií etologové se domnívají, Ïe
jde o zakofienûn˘ zvyk z dob, kdy psi Ïili di-
voce a pojídali obsah zaÏívadel ulovené
kofiisti. Tato lahÛdka jim dnes, kdy jsou kr-

meni pfiedev‰ím granulemi a konzervami,
moÏná chybí. PoÏírají-li psí v˘kaly, coÏ
údajnû dûlají ãastûji feny neÏ psi, usuzuje
se, Ïe to souvisí s pudem feny „uklízet“
v˘kaly ‰tûÀat, aby je nemohli vypátrat
a ohrozit velcí predátofii. 
Rozhodnû je to zvyk nepfiíjemn˘, coÏ jako
majitelka fenky flata mohu potvrdit. Fy-
zické tresty nebo posypání nastraÏen˘ch
„lahÛdek“ pepfiem nebo ãili nejsou zpra-
vidla úãinné. Jedinou obranou je dobrá
ovladatelnost psa a jeho vãasné pfiivolání
vÏdy, kdyÏ mizí v ro‰tí nebo prozkoumává
podezfiel˘ objekt. 

KINEZIOLOGIE
Moje pfiítelkynû se s velk˘m úspûchem
podrobila kineziologické léãbû, a tak bych
se o tom rád dozvûdûla nûco víc. Také pro-
to, Ïe moje fenka má stejné pfiíznaky jako
moje pfiítelkynû, a tak mû napadlo, jestli
by se podobnû nedalo pomoci i jí. Lze tak-
to testovat také psy? M. Petrásková

Jist˘ americk˘ chiropraktik jménem George
Goodheart se od poãátku 60. let zab˘val
prastarou diagnostickou metodou star˘ch
InkÛ. Ti jiÏ kdysi dávno vûdûli, Ïe nûkteré
procesy probíhající na tûle a uvnitfi tûla se
dají pfiezkou‰et podle síly specifick˘ch sva-
lÛ. Tuto metodu pouÏívali Inkové k tomu,
aby dokázali bezpeãnû rozeznat pitnou
vodu od otrávené, nebo aby poznali jedo-
vaté rostliny. Goodheart z toho vyvinul ki-
neziologick˘ svalov˘ test. 
Slovo kinesis pochází z fieãtiny a znamená
pohyb, logos znamená uãení, tedy uãení
o pohybu. Pfii dne‰ním pouÏití slouÏí tento
svalov˘ test pfiedev‰ím k vytváfiení závûrÛ
o tûlesném a pocitovém stavu nûjaké osoby.
Tento test je terapeuty provádûn pfiímo na
pacientech (lidech), ale také prostfiednic-
tvím náhradní osoby (prostfiedníka). To
umoÏÀuje testování mal˘ch dûtí, zvífiat,
a samozfiejmû i psÛ. Pokud chceme zjistit
stav nebo funkãní po‰kození nûjakého or-
gánu, otestovat alergii nebo nalézt ochofie-
lou oblast tûla, pfiípadnû hledáme-li co nej-
úãinnûj‰í léãbu, terapeut tlaãí proti síle sil-
ného svalu. Tento sval naz˘váme také indi-
kaãní sval. Podle toho, jak je orgán po‰ko-
zen nebo jak nemocné tûlo vyuÏívá nûjak˘
lék nebo léãebn˘ postup ke znovunalezení
ztracené rovnováhy, reaguje testovan˘ sval
silnû nebo slabû. MÛÏe b˘t pouÏit prakticky
kaÏd˘ sval, kter˘ je dost siln ,̆ aby vydrÏel
tlak terapeuta. Nejedná se zde o mûfiení sil
mezi terapeutem a pacientem, ale o to, jest-
li urãit˘ sval dokáÏe pár sekund odolávat
urãité síle, která na nûj pÛsobí. Tento pro-
ces lze vysvûtlit tím, Ïe nervov˘ systém,
funkce svalÛ a orgánÛ, du‰evní i tûlesné síly
pÛsobí spoleãnû a v nás lidech prostfiednic-
tvím kineziologie znovu probouzejí dfiíma-

jící, zapomenutou intuitivní schopnost.
Zvlá‰tû vhodn˘ je pro tento test deltov˘
sval, kter˘ je namáhán tisknutím nataÏené
paÏe a pfiiná‰í to dobré v˘sledky. Pfied vlast-
ním testem je ov‰em nutné paÏní sval nej-
prve vyzkou‰et, zda je pro test zpÛsobil .̆ To
provádí terapeut podle urãitého schématu.
Pokud testování vhodnosti dopadne nega-
tivnû, je zde moÏnost aktivovat neurologic-
ká centra testované osoby prostfiednictvím
akupunktury nebo akupresury. Pokud po-
tom zpÛsobilost k testu dopadne pozitiv-
nû, znamená to, Ïe testovaná osoba je
vhodná a pfiipravená pro vlastní kineziolo-
gick˘ svalov˘ test. 
Test by mûl b˘t provádûn v˘hradnû zku‰e-
n˘m terapeutem za úãelem stanovení diag-
nózy. Testovací metoda se dá nauãit pouze
ãast˘m pouÏíváním a na základû pfiesn˘ch
vûdomostí. 

PROBLÉMOV¯ MAX
Máme doma dva psy. Mlad‰í Amy je bern-
sk˘ sala‰nick˘ pes, má 10 mûsícÛ a popr-
vé hárá. Je to bezproblémov˘ pejsek
s otevfienou povahou, pfiátelsk ,̆ hodn .̆
Star‰í Max je kfiíÏenec amerického kokr-
‰panûla, star˘ 8 let, kastrovan˘  – a pro-
blémov .̆ Stalo se asi nûkolik chyb, které
uÏ ale bohuÏel nevrátíme. Vzali jsme si ho
v pûti t˘dnech a já jsem byla malá, takÏe
jsme v˘chovu nezvládli. NedokáÏe se cho-
vat mezi ostatními psy bez agrese. Vychá-
zí maximálnû s fenami, nûkdy i se psy
men‰ích plemen. Nejhor‰í je, Ïe vÏdy,
kdyÏ dojde ke konfliktu, propadá úplné
hysterii. Max nemá pána a neplatí na nûj
vÛbec nic. Pokud ho okfiiknu, vrací mi to
vrãením nebo za‰tûkáním. Dokonce mû uÏ
i párkrát napadl. Pfiestûhovali jsme se do
domku se zahradou. Amy jsme se rozhod-
li si pofiídit jako „hodného hlídaãe“ i jako
spoleãnost Maxovi. Také jsme doufali, Ïe
aÏ vyroste, ukáÏe mu jeho místo ve smeã-
ce. Do takov˘ch 6 mûsícÛ jejího vûku ji
obãas napadal. Potom, co ho pfierostla,
bylo v‰e v pofiádku. Max jí ustupoval, ne-
útoãil. Abychom pfiede‰li nechtûn˘m ‰tû-
ÀátkÛm a sloÏitému hlídání psÛ v dobû
hárání, nechali jsme Maxe vykastrovat.
Také jsme doufali, Ïe bude klidnûj‰í. Jed-
nou se v‰ak do krve poprali o kost. KaÏd˘
dostal svoji, ale Maxovi se samozfiejmû lí-
bila ta Amina a ona uÏ vûdûla, jak si ubrá-
nit svoje. Od té doby jsme se snaÏili tako-
v˘m konfliktÛm pfiedcházet a kosti dostá-
vali oddûlenû. Minul˘ t˘den zaãala Amy
poprvé hárat, ale jejich vztah se nezmûnil.
Îádné vût‰í konflikty,  pfievládala toleran-
ce. A pak se to stalo: chystala jsem se

74 SVùT PSÒ 5/06

NA·E PORADNA

Odborníci vám radí
Odpovídá 
MVDr. Hana Îertová 
Etologická poradna, 
rozbor a fie‰ení neÏádoucího
chování psÛ a koãek
e-mail: poruchy@chovani.info

Dotazy a odpovûdi

Odpovídá Sylvie Eschová 
– vûnuje se alternativní
veterinární medicínû 
(napfi. reiki, geopatologie,
biorezonance, terapie 
barvami, telepatie aj.) 

Dotazy a odpovûdi

SP 05/06 74-75 Poradna  14.4.2006 9:30  Stránka 74



s nimi jít ven, vrazila do stolu, ze kterého
spadla Ïv˘kací kost, a byl konec. Chytli
se, mnû se podafiilo je od sebe oddûlit,
ale protoÏe stále ‰tûkali a vrãeli na sebe,
dala jsem kaÏdého do jiné místnosti. Asi
po 10 minutách jsem kaÏdému zvlá‰È za-
pnula vodítko a chtûla je dát zase k sobû,
ale Max nepfiestal s napadáním. Poãkali
jsme pÛl dne, ale ani to nepomohlo. Paní
doktorka nám dala zatím homeopatika na
zklidnûní. Za jakoukoliv radu bych byla
vdûãná.  A. K., Jeseník

Vá‰ problém je trochu komplikovan˘ - ne-
jenÏe si pejsci zaãínají vymûÀovat pozici ve
své malé smeãce, ale navíc je tu dlouho ne-
fie‰ená snaha Maxe pfiivlastÀovat a bránit si
nûkteré v˘hody, které pfiíslu‰ejí pouze „‰é-
fovi“.  Vzhledem k velikosti Amy a její po-
hlavní dospûlosti (první hárání) a také
vzhledem k tomu, Ïe uÏ si nenechá od Maxe
jen tak vzít kost a dovede se o svá práva
ráznû pfiihlásit, pfiedpokládám, Ïe vedoucí
roli ve smeãce pomalu pfiebírá ona. Urãitû
k tomu pfiispûla Maxova kastrace (nejvût-
‰ím hnacím motorem za vysok˘m postem je
totiÏ samãí pohlavní hormon testosteron)
a Amino hárání (feny nejvût‰í „ramena“ dû-
lají v období fiíje, bfiezosti a odchovu mlá-
ìat). TakÏe momentální stav, kter˘ u vás
teì nastal, se dá logicky vysvûtlit nadbyt-
kem, resp. chybûním dÛleÏit˘ch hormonÛ,
a s odeznûním Aminy fiíje (popfi. fale‰né bfie-
zosti) se opût situace trochu uklidní. Z dlou-
hodobého hlediska je tfieba pfiipravit Maxe

na to, Ïe uÏ nebude ‰éfem a bude se muset
smífiit s rolí „dvojky“. Mûli byste mu dát
jasnû najevo, Ïe pro vás je „jedniãkou“ Amy,
a podpofiit ji v jejích nárocích. To znamená
pfiivítat se s ní jako s první, jako první ji na-
krmit, pomazlit se s ní, pohrát si, dát jí pa-
mlsek nebo kostiãku a Maxovi nic (na chvil-
ku jej uvázat, aby si to Amy v klidu snûdla).
Maxe nelitovat, nechlácholit, nemazlit se
s ním. Vypadá to krutû, ale jen tak se dá
rychle docílit toho, Ïe Max pfiijme svou no-
vou roli a smífií se s ní. 
A nejen to. PomÛÏe vám to v fie‰ení toho
druhého problému - Maxovy urãité nadfia-
zenosti vÛãi vám. Tím, Ïe mu pfiestanete vû-
novat pozornost, se pro nûj stanete atrak-
tivní a Ïádoucí. VyuÏijte toho a dennû se
vûnujte alespoÀ 15 minut procviãování zá-
kladní poslu‰nosti. S kapsou plnou maliã-
k˘ch kouskÛ nûjaké neodolatelné dobroty,
formou hry, vesele, aby to obû strany bavi-
lo. Nauãte Maxe pfiedev‰ím pfiivolání a po-
vel „lehni, zÛstaÀ“. Ne‰etfiete chválou, pa-
mlsky a sv˘m nad‰ením a vypilujte cviky
tak, aby byl Max ovladateln˘ i ve vypjat˘ch
situacích - kdyÏ se potkává s druh˘mi psy
nebo si chce vyfiizovat úãty s Amy. SnaÏte se
vyhnout tûlesnému trestu - ten by Max
z va‰í ruky nemusel pfiijmout, mohl by se po
vás ohnat nebo vás i o‰klivû napadnout.
Pfiipravte si doma prázdné plechovky od
piva nebo koly, dejte do nich pár fazolek,
pfielepte dÛkladnû otvor, a kdyÏ nastane si-
tuace, Ïe Max neposlechne, hoìte plechov-
ku. Bez komentáfie, ale dÛslednû, vÏdy kdyÏ
dûlá nûco nepfiístojného. Musí si uvûdomit,
Ïe kdyÏ se chová agresivnû a hystericky,
nûco na nûj pfiiletí (nemusíte ho trefit, sta-
ãí, kdyÏ plechovka udûlá rámus). Jakmile se
lekne, zkuste jej pfiivolat a usmûrnit jej
(klidnû, ale dÛslednû) povelem, kter˘ zná
a kter˘ jste s pomocí mlsíkÛ a denního pro-
cviãování vypilovali k dokonalosti. Venku se
chovejte podobnû, jen místo plechovky
hoìte napfiíklad fietízek nebo svazek sta-
r˘ch klíãÛ. Mám trochu obavy, Ïe se Max
vzhledem ke svému vûku a povaze bude se
svou novou rolí smifiovat tûÏce. Pokud ne-
budou dostateãnû úãinná homeopatika,
která jste dostali od paní doktorky, doporu-
ãuji se na ni obrátit znovu a poÏádat ji
o pfiedepsání antidepresiv, která by Max
uÏíval asi tfii mûsíce a která by mu pomohla
snáze se smífiit se ztrátou vÛdãího postave-
ní jak vÛãi Amy, tak vÛãi vám.

BUDE MÒJ PES PLNOCHRUP¯?
Vlastním dvoumûsíãní ‰tûnû nûmeckého
ovãáka s PP a v jeho mléãném chrupu
jsem nenalezla dva zuby, P1 a P2. Chova-

telka i veterinární lékafika mi ale fiekly, Ïe
pes má správn˘ poãet zubÛ. V dostupné
literatufie jsem se doãetla, Ïe u ‰tûÀat ne-
rostou v mléãném chrupu pouze stoliãky
(moláry). Je moÏné, aby zuby P1 a P2
v mléãném chrupu chybûly? Mohou na-
rÛst aÏ po pfiezubení? T. Sováková, Praha

V úplném mléãném chrupu psa je celkem
dvacet osm zubÛ. V kaÏdé polovinû horní
i dolní ãelisti je jich sedm. Zubní vzorec
mléãného chrupu je I3 C1 P3, coÏ zname-
ná, Ïe v polovinû jedné ãelisti jsou tfii fie-
záky neboli incisivy (I), jeden ‰piãák ãili ca-
ninus (C) a tfii zuby tfienové neboli premo-
láry (P). Chybûjí v nûm tedy v‰echny sto-
liãky neboli moláry (M) a vût‰inou také prv-
ní premoláry (P1). Obvykle se v polovinû
horní i dolní ãelisti nacházejí vedle sebe,
poãítáno od stfiedu ãelisti do stran, tfii fie-
záky (I1, I2 a I3), jeden ‰piãák (C) a tfii zuby
tfienové (P2, P3 a P4).
Jako první zuby se ve vûku 3 aÏ 4 t˘dne
profiezávají u ‰tûÀat nahofie i dole ‰piãáky
a souãasnû, nebo o nûkolik málo dní po-
zdûji, také první fiezáky (tzv. klí‰Èky, I1).
Druhé a tfietí fiezáky, tzv. stfieìáky a krajáky
(I2 a I3), se objevují zanedlouho, v 5. aÏ 6.
t˘dnu vûku. Zuby tfienové se profiezávají
vût‰inou v dobû od 4. do 8. t˘dne. Podle
pfievaÏujícího názoru to jsou zuby znaãené
v zubním vzorci dospûlého psa (v trvalém
chrupu) jako P2, P3 a P4. Nepravidelností
ve v˘voji mléãného chrupu je ov‰em mno-
ho. U jednotliv˘ch plemen se mÛÏe ponû-
kud rÛznit doba, kdy se zuby profiezávají,
nûkdy mÛÏe b˘t obtíÏné rozhodnout jedno-
znaãnû podle velikosti a tvaru korunek tfií
zubÛ za ‰piãákem, zda pfiesnû odpovídají
druh˘m, tfietím a ãtvrt˘m zubÛm tfienov˘m. 
Není moÏné s urãitostí pfiedpovûdût, zda
pes tazatelky bude v dospûlosti pl-
nochrup ,̆ protoÏe jsou známy pfiípady, kdy
z chudozubého ‰tûnûte vyrostl plnochru-
p˘ pes, i takové, kdy z plnochrupého ‰tû-
nûte vyrostl jedinec chudozub .̆ ProtoÏe
doba profiezávání zubÛ mléãného chrupu
je individuální, mÛÏe b˘t ‰tûnû, i kdyby
nyní je‰tû nemûlo v‰echny zuby, za dva tfii
t˘dny plnochrupé. 
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Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.
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