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Potﬁebná v˘baviãka
Existují misky
pro v‰echny
velikosti psÛ.
Staãí si jen
správnû vybrat

S v˘bûrem
pomÛcek na péãi
o srst va‰eho
psa vám nejlépe
poradí chovatel

Výbavička pro štěně
Radostné oãekávání den ode dne roste. Koneãnû je to tady! Pﬁi‰el den D a nov˘ majitel si
jede pro vytouÏené ‰tûnû. Bûhem netrpûlivého ãekání na onen okamÏik by mûla pﬁijít ﬁada
i na zkompletování základního vybavení pro budoucího psího pﬁítele. Je pﬁece dÛleÏité,
aby se ‰tûÀátko v novém domovû cítilo od prvního dne dobﬁe a aby mu nic nechybûlo.

A

byste sam˘m rozãilením a netrpûlivostí pﬁi ãekání na nûco nezapomnûli, doporuãujeme vám sestavit
si seznam, kter˘ bude zahrnovat v‰echny
dÛleÏité body. Ve víru událostí by se vám
totiÏ mohlo snadno stát, Ïe byste nûkteré
dÛleÏité aspekty opomenuli. A faktorÛ,
na které by mûl myslet novopeãen˘ majitel psa, je celá ﬁada...

Obojky
Mûli jste za to, Ïe malé roztomilé ‰tûÀátko zatím je‰tû Ïádn˘ obojek nepotﬁebuje?
Chyba lávky. Naopak: v˘chova mladého
psa zaãíná v okamÏiku, kdy se dostane
k novému majiteli. V prÛbûhu prvních
t˘dnÛ a mûsícÛ Ïivota prochází ‰tûnû
dÛleÏitou fází vtiskávání, která ovlivní
cel˘ jeho pozdûj‰í Ïivot. Se psy, kteﬁí si
zavãas nezvyknou na no‰ení obojku nebo
na vodítko, mohou mít jejich nezku‰ení
majitelé v budoucnu znaãné problémy.
ProtoÏe kvalitní obojky mají svou cenu
a ‰tûnû koneckoncÛ je‰tû roste, vyplatí se
pﬁem˘‰let o tom, jak˘ obojek by pro zaãátek pﬁipadal v úvahu.
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V˘hodn˘ je nastaviteln˘
Nûkteré obojky lze modifikovat podle
velikosti psa, a proto jsou mimoﬁádnû
vhodné pro první úsek Ïivota. Vût‰ina
majitelÛ ‰tûÀat si oblíbila nastavitelné
nylonové obojky. Bez problémÛ je totiÏ
lze pﬁizpÛsobit obvodu krku psa a kromû
toho se snadno udrÏují v ãistotû.
Rozhodnû bychom nemûli udûlat tu chybu, Ïe bychom hned na zaãátku zakoupili velk˘ neposuvn˘ obojek – i kdyby se
nám sebevíc líbil. A dokonce ani kdyby
bylo pravdûpodobné, Ïe do nûj ‰tûnû jed-

DÛleÏité také je vybrat pro ‰tûnû
vhodn˘ lehk˘ a nastaviteln˘ obojek

nou doroste... NeÏ by k tomu do‰lo, snaÏilo by se totiÏ (nejspí‰ úspû‰nû) z pﬁedimenzované ozdoby krku vyvléknout
a zbavit se jí. Ov‰em kdyÏ se psu nûco
takového jednou podaﬁí, mívá to dalekosáhlé dÛsledky: bude se o to pokou‰et
opakovanû. Mlad˘ pes by v‰ak mûl naopak pochopit, Ïe obojek a vodítko jsou
pracovní pﬁedmûty, které fungují jako
prodlouÏená ruka majitele.

DÛleÏitá je kvalita
I kdyÏ u ‰tûÀat pﬁichází obojek ke slovu
jen na omezenou dobu, nemûlo by to
znamenat, Ïe se vzdáme poÏadavkÛ na
kvalitu. Mnoho levn˘ch obojkÛ je velmi
‰patnû ﬁemeslnû zpracovan˘ch. Slepené
nebo sepnuté obojky zpravidla mnoho
nevydrÏí a pﬁispívají k tomu, Ïe pes se
bûhem krátké doby nauãí zbavit se obojku prudk˘m ‰kubnutím. Dobﬁe zpracované obojky jsou dvakrát pro‰ité a nûkdy
je‰tû navíc spojené n˘ty.
Pﬁed koupí byste mûli dÛkladnû ohmatat
okraje obojku. Je tﬁeba se vyhnout v˘robkÛm, které mají ostré nebo neãistû zpra-
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Potrava

cované hrany, protoÏe pro ‰tûnû pﬁedstavují potenciální nebezpeãí.

Vodítka
Pro v˘bûr vodítek platí v zásadû tent˘Ï
základní princip jako pro v˘bûr obojkÛ.
Mûlo by se vyznaãovat dobrou kvalitou,
ãist˘m zpracováním a svou velikostí by
mûlo odpovídat velikosti zvíﬁete. Vûﬁte, Ïe
tûÏké dvojité vodítko, které bylo pÛvodnû
zam˘‰leno pro psa typu rotvajlera, nám
skuteãnû neprokáÏe nejlep‰í sluÏby, kdyÏ
budeme chtít nauãit základní ovladatelnosti na vodítku párkilogramové rostoucí ‰tûnû. Pﬁedimenzované vodítko mÛÏe
psa iritovat a vytvoﬁit v nûm odmítav˘
postoj. Tomu je tﬁeba se rozhodnû vyhnout, protoÏe vodítko je dÛleÏit˘m pracovním nástrojem budoucího v˘cviku
psa. Ponecháme na osobním vkusu kaÏdého z vás, zda dá pﬁednost tûÏkému provedení v kÛÏi, flexivodítku, nebo jednoduchému pletenému nylonovému
vodítku. DÛleÏité je, aby vodítko bylo tak
akorát do ruky, aby se dobﬁe drÏelo a aby
zvíﬁeti ani v nejmen‰ím nevadilo.
Flexivodítka mají tu v˘hodu, Ïe jejich délku lze ovlivÀovat stisknutím knoflíku.
Ov‰em nezku‰ené a hlavnû pohodlné
psovody mÛÏe svádût k tomu, aby rezignovali na v˘uku pﬁivolání, protoÏe psu

NezapomeÀte, Ïe ‰tûnû musí mít
k dispozici vodu i na zahradû

pro nácvik správného „chování u stolu“
rozhodnû vhodnûj‰í.

Keramika, nebo nerez?
V obchodech s potﬁebami pro zvíﬁata
nabízejí misky na krmení a na vodu z nejrÛznûj‰ích materiálÛ. Existují misky
z nerezu, z keramiky i z umûlé hmoty.
Urãitû nejvhodnûj‰í jsou misky z nerezu.
Nerez je velmi odoln˘ nerozbitn˘ materiál, kter˘ se navíc snadno ãistí. Keramické
misky sice vypadají na první pohled moÏná atraktivnûji, ov‰em skr˘vají v sobû
nebezpeãí, Ïe se dﬁíve nebo pozdûji rozbijí. Misky z umûlé hmoty by mûly b˘t jen
pﬁechodn˘m ﬁe‰ením a mûly by b˘t
ãasem nahrazeny dlouhodobûj‰í a stabilnûj‰í alternativou. V prÛbûhu ãasu se
totiÏ povrch misek z umûlé hmoty pokryje vrstvou ‰krábancÛ a r˘h, které nelze
dÛkladnû vyãistit, a pﬁedstavují proto
Ïivnou pÛdu pro bakterie. TotéÏ platí pro
‰patnû vysychající keramické misky.
Porézní povrchy se snadno zneãisÈují
a sk˘tají dobré podmínky k rozmnoÏování bakterií.

Pro kaÏdého nûco
Vhodn˘ obojek a vodítko jsou
absolutní nezbytností

pﬁece pohyb v dosahu nûkolikametrového vodítka „musí staãit“. K tomu by nikdy
nemûlo dojít! S bûÏn˘mi vodítky je v˘raznû snadnûj‰í manipulace, coÏ platí zvlá‰tû o obyãejn˘ch „metrov˘ch vodítcích“.
Nakonec jen majitel sám si musí vyzkou‰et, kter˘ typ vodítka jemu a jeho psu nejlépe vyhovuje.

Foto Minerva

Miska na krmení a na vodu
Pﬁi sestavování základní v˘baviãky pro
‰tûnû je dÛleÏité vzít v úvahu také jeho
fyzické potﬁeby. Pﬁi v˘bûru vhodn˘ch
misek si v‰ímáme pﬁedev‰ím jejich velikosti a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Miska vhodná pro bernard˘na bude
nûkolikat˘denní ‰tûnû pﬁímo ponoukat
k tomu, aby se do ní po hlavû vrhlo, a ãlovûk se pak nestaãí divit, kdyÏ ‰tûnû zastihne uprostﬁed misky. Men‰í misky jsou

Va‰e nové ‰tûnû si u chovatele pravdûpodobnû zvyklo na urãit˘ druh nebo znaãku
krmení. Zpoãátku byste se mûli striktnû
drÏet doporuãení chovatele, abyste u psa
nevyvolali poruchy v˘mûny látkové.
Pokud byste svého psa pozdûji z jak˘chkoli dÛvodÛ chtûli pﬁevést na jin˘ druh
potravy, mûlo by pﬁivykání probíhat
pomalu a postupnû. V den svého pﬁíchodu do nového domova a bûhem prvního
t˘dne by mûl pes rozhodnû v misce
nacházet jen to krmení, na které je zvykl˘.

Kvalitní miska na potravu i na vodu musí
b˘t stabilní a nemûlo by b˘t snadné ji pﬁevrhnout. Nûkteré modely jsou dokonce
opatﬁeny neklouzavou gumovou podloÏkou. Pro jistá plemena psÛ existují speciální konstrukce, které jim mají usnadnit
pﬁijímání potravy i pití. Tak se mÛÏeme
setkat napﬁíklad s miskami, které se smûrem nahoru zuÏují, aby z nich mohli jíst
i psi s dlouh˘ma zavû‰en˘ma u‰ima, aniÏ
by se jim pﬁi tom slechy za‰pinily od jídla.
Pro extrémnû velká plemena pak tu jsou
rÛzné stojany, s jejichÏ pomocí lze misku
variabilnû nastavit do vhodné v˘‰ky.

Hygiena je dÛleÏitá
Misky ãistíme ãistou horkou vodou. âisticí prostﬁedky mohou u nûkter˘ch psÛ
vyvolávat alergické nebo jiné negativní
reakce. DÛleÏité je misku dÛkladnû vyãistit po kaÏdém jídle. Zbytky jídla jinak
lákají mouchy a hmyz, coÏ mÛÏe pﬁispívat
k pﬁenosu nemocí.

Ze zaãátku by mûl pes v misce nacházet
krmení, na které je zvykl˘ od chovatele

Pﬁíjemné místeãko
Pokud nemáte v úmyslu svého budoucího
pejska natrvalo ubytovat u sebe v posteli
nebo na luxusním gauãi v ob˘váku, mûli
byste zaãít zavãas pﬁem˘‰let o jiné alternativû. Psi mívají rádi pohodlné psí pelí‰ky a velké mûkké pol‰táﬁe, ve kter˘ch se
tak krásnû klimbá a sní. Jako novinka se
objevily dokonce látkové psí boudy, které
se v˘bornû hodí ke hrám a ke schovávání.
Také proutûné ko‰íky s prací vloÏkou
nebo látkové prací „post˘lky“ b˘vají
u mal˘ch, ale i vût‰ích psÛ velmi oblíbené.
Jejich poﬁízení je v‰ak namístû aÏ pozdûji,
kdyÏ uÏ ‰tûnû trochu odroste a pﬁestane
okousávat, na co pﬁijde. Pro úpln˘ zaãátek
postaãí obyãejná lepenková krabice vystlaná ãistou mûkkou dekou, kterou teprve
postupem ãasu nahradíme atraktivnûj‰í
alternativou.

V‰echno by mûlo b˘t prací
Pﬁi v˘bûru vhodné loÏnice pro psa byste
mûli myslet v prvé ﬁadû na to, zda je prací. Varianty neumoÏÀující praní nepﬁicházejí v úvahu, protoÏe se z nich bûhem
velmi krátké doby stanou loÏiska infekcí
v‰eho druhu. Baktérie, plísnû a hmyz
totiÏ ve ‰pinav˘ch psích pelí‰cích nacházejí mimoﬁádné zalíbení a mohou se stát
pﬁíãinou koÏních nemocí a dal‰ích nepﬁíjemn˘ch jevÛ.
VloÏky psích ko‰íkÛ a lÛÏek by se mûly
pravidelnû prát, abychom od poãátku
bránili ‰íﬁení choroboplodn˘ch zárodkÛ.
Pﬁi praní je tﬁeba nastavit program
SVùT PSÒ 9/06
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Zajímavé hraãky
‰tûnû zabaví
a zároveÀ jsou
dal‰ími podnûty

Kartáãe a hﬁebeny
KaÏdá srst nezávisle na délce a kvalitû
potﬁebuje, aby se o ni peãovalo. Krátkosrstí psi se zpravidla spokojí s pﬁíleÏitostn˘m vykartáãováním a intenzivnûji je
tﬁeba o jejich srst peãovat jen v dobû línání. Dlouhosrstí psi s jemnou srstí nebo
s bohatou hustou srstí vyÏadují pravidelnou denní péãi, a pokud jejich majitel
není ochoten pravidelnû sáhnout po kartáãi a hﬁebenu, koÏí‰ek jim zplstnatí. Nûkterá plemena jako napﬁíklad pudlové se
dokonce musí pravidelnû stﬁíhat, aby se
rÛst srsti udrÏel pod kontrolou.
Kter˘ kartáã se hodí pro kterého psa,
záleÏí na individuální struktuﬁe srsti. Vût‰inou nejlépe poradí chovatel psa, kter˘
má dlouholeté zku‰enosti a pﬁesnû ví,
jak˘ druh kartáãe nebo hﬁebenu je nejvhodnûj‰í. Odborné obchody nabízejí
bohatou ‰kálu pomÛcek pro péãi o psí
srst. Existují kartáãe s pﬁírodními ‰tûtinami, gumová hﬁebílka, kartáãe s hust˘mi
i ﬁídk˘mi zuby a mnoho speciálních variant, které nacházejí uplatnûní pﬁedev‰ím
u v˘stavních psÛ. V pﬁípadû pochyb byste
si mûli sami vyzkou‰et, která z pomÛcek
je nejefektivnûj‰í.

VzhÛru do psího salonu
Kdo nemá dost ãasu nebo chuti o svého
psa dennû peãovat, ten by si mûl pﬁed
poﬁízením ‰tûnûte dÛkladnû rozmyslet,
která plemena nejsou nároãná na péãi.
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Nemá skuteãnû Ïádn˘ smysl rozhodnout
se pro nûjaké plemeno jen proto, Ïe se
nám líbí jeho atraktivní zevnûj‰ek. Smutn˘mi dÛsledky trvalého zanedbávání
potom b˘vají zplstnatûlá místa, ekzémy
a jiná koÏní onemocnûní. Kdo si mÛÏe
dovolit se sv˘m psem pravidelnû docházet do psího salonu, mÛÏe péãi o nûj pﬁirozenû pﬁenechat kompetentním osobám
a tím problém péãe o srst zdárnû vyﬁe‰it.
Ale pozor: taková péãe neb˘vá zadarmo,
pﬁipravte se na to, Ïe budete muset sáhnout nûkdy i dost hluboko do kapsy!
A je‰tû nûco: péãe o srst posiluje pocit
sounáleÏitosti. Psi si dokáÏou opravdu
uÏít, kdyÏ o nû jejich pán pozornû peãuje
a trochu je pﬁi tom i rozmazluje!

Hraãky
·tûÀata potﬁebují zamûstnání, jímÏ je pro
nû pﬁedev‰ím hra. Aãkoliv kaÏd˘ majitel
‰tûnûte by si pro nû mûl vyhradit co nejvíce ãasu, mohou nastat okamÏiky, kdy
‰tûÀátko bude muset b˘t ponecháno
samo sobû. V takov˘ch chvílích mohou
zajímavé a vhodnû volené psí hraãky hodnû pomoci a zabránit tomu, aby se vkradla nuda. Psí hraãky se ov‰em nesmûjí stát
v‰espasitelnou náhradou za pozornost
ãlovûka: posilují také interakci mezi majitelem a psem a mûly by se tímto zpÛsobem dennû vyuÏívat.
Odborné obchody nabízejí obrovské
mnoÏství psích hraãek. Ov‰em i tady je
namístû opatrnost: ne v‰echny v˘robky
jsou pro psy skuteãnû vhodné. Zvlá‰tû
takzvané v˘hodné nabídky nebo nápadnû
levné zboÏí mohou obsahovat nestálobarevné materiály, ba nûkdy dokonce
i toxické (jedovaté) látky.
Vy sami musíte pﬁijít na to, zda va‰eho
psa pﬁitahují více látková zvíﬁátka, gumové slepice, koÏené míãky nebo nûco úplnû
jiného. KaÏdá hraãka neprobudí v kaÏdém psu nad‰ení a chuÈ do hry. Vkus má
kaÏd˘ jin˘ a psi v tomto ohledu nijak
nezaostávají za lidmi. A je‰tû jeden tip:
pﬁíli‰ velké míãky jsou pro malé psy
nevhodné; a naopak pﬁíli‰ malé hraãky by
psi mohli spolknout.

Speciální ‰ampony
Pravidelné koupání psÛ by mûlo b˘t
vyhrazeno jen v˘stavním matadorÛm, ale
obãasné koupeli svého psa se nevyhne
témûﬁ nikdo. Nûkdy proto, Ïe se pes
neãekanû za‰piní, takÏe nic jiného neÏ
koupel nepomÛÏe, jindy kolem sebe ‰íﬁí
natolik nepﬁíjemn˘ zápach, Ïe se to zkrátka nedá vydrÏet (psi se k smrti rádi válejí
v rÛzn˘ch „voÀav˘ch“ vûcech, jeÏ jsou pro
ná‰ nos naprosto nepﬁijatelné).
V zásadû v‰ak psa není nutno pravidelnû
koupat. Pravidelná péãe o srst a kontrola
oãí a u‰í jsou za normálních okolností
zcela dostaãující k tomu, aby se udrÏel
pûkn˘ aÏ pûstûn˘ vzhled zvíﬁete. U plemen se siln˘mi koÏními záhyby (neapolsk˘ mastin, bordeauxská doga, ‰arpej
atd.) je nutno kontrolovat kÛÏi mezi
záhyby a podle potﬁeby ji o‰etﬁovat.
Pﬁehnaná hygiena mÛÏe b˘t dokonce
‰kodlivá: ãasté koupele naru‰ují pﬁirozenou ochrannou vrstvu kÛÏe a ãiní psa
náchylnûj‰ího ke koÏním nemocím. Proto
bychom, pokud uÏ psa jednou za ãas

Dummy a Ïv˘kací kosti
Dummy patﬁí k nejoblíbenûj‰ím psím
hraãkám a zároveÀ plní je‰tû dal‰í úkol:
jsou dobrou pﬁípravou na pozdûj‰í aktivity jako napﬁíklad na vodní práce. âím dﬁíve se pes nauãí zacházet s dummy (napﬁíklad pﬁi nácviku aportu), tím lépe.
Volské kÛÏe, Ïv˘kací kosti a hraãky
z buvolí kÛÏe podporují v˘mûnu zubÛ
a v˘bornû se hodí ohryzávání, které psy
dokáÏe zabavit na dlouhou dobu. U vepﬁov˘ch u‰í je ov‰em namístû nejvy‰‰í opa-

Foto Minerva

v praãce na vysokou teplotu, abychom
pﬁípadné pÛvodce nemocí skuteãnû zlikvidovali. Je moÏno pﬁem˘‰let i o tom, Ïe
do praãky pﬁidáme nûjak˘ dezinfekãní
prostﬁedek. Ty ãásti psího lÛÏka, jeÏ
vyprat nelze (proutûná konstrukce, umûlá hmota), lze ãas od ãasu postﬁíkat dezinfekãním sprejem.

vykoupat musíme, zásadnû mûli pouÏívat
‰etrné speciální psí ‰ampony. Vá‰ veterináﬁ vám s v˘bûrem urãitû poradí.
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která se ãistí docela snadno. Také pro vût‰í psy existují pﬁepravní boxy, které se
v autû instalují napevno. I ty lze snadno
ãistit a jsou velmi praktické, zvlá‰tû
pokud se psem jezdíte ãasto.

V letadle
To není pro zuby zrovna ideální! Toto
‰tûnû potﬁebuje na Ïv˘kání nûjakou
hraãku, která mu usnadní v˘mûnu zubÛ.

trnost: nûkteﬁí psi na nû reagují alergicky.

Transportky
KaÏd˘, kdo bude brát malé psy s sebou
do auta, ocení v˘hody transportky. Neposedná zvíﬁátka udrÏí na jednom místû,
takÏe neﬁádí a nepobíhají po celém autû.
Takov˘ transportní box má je‰tû dal‰í
v˘hody: zabahnûné psí tlapky zÛstanou
na podloÏce k tomu urãené a choulostivé
autopotahy neutrpí úhonu. Také v období línání jsou transportky skuteãn˘m
poÏehnáním: pokud jste se uÏ nûkdy snaÏili hodiny a hodiny odstraÀovat psí chlupy tvrdo‰íjnû ulpívající v sedadlech, urãitû dokáÏete ocenit v˘hody transportky,

I lidé, kteﬁí mají ve zvyku cestovat se psy
na vût‰í vzdálenosti, b˘vají odkázáni na
transportní boxy – pﬁinejmen‰ím pokud
cestují letecky. Psi váÏící více neÏ tﬁi kilogramy (u jednotliv˘ch leteck˘ch spoleãností s mírn˘mi odchylkami) nesmûjí
cestovat v kabinû pro pasaÏéry. Musí b˘t
umístûni v pﬁepravním prostoru letadla.

Pro bezpeãn˘ transport svého psa
budete potﬁebovat stabilní zaji‰tûní

Nejlep‰í ochranu jim poskytne právû stabilní pﬁepravní box velikostí odpovídající
pﬁepravovanému zvíﬁeti.
Pﬁi kupování transportního boxu je tﬁeba
dbát na kvalitu a zpracování. Nekvalitní
boxy se pﬁi ãastém pouÏívání rychle opotﬁebují a vût‰inou jsou konstruovány
ménû prakticky neÏ kvalitnûj‰í v˘robky.
Proto doporuãujeme od poãátku dbát na
vhodnou kvalitu. Levné transportky se
natrvalo zkrátka nevyplatí.

Sbûrací set
Skladn˘ sbûrací set, jenÏ se vejde do kapsy, je dobr˘m pﬁíspûvkem ke zlep‰ení
image majitelÛ psÛ. Je vcelku pochopitelné, Ïe se kolemjdoucí lidé nechtûjí
smíﬁit s tím, Ïe na chodníku musí probíhat slalomem kolem psích hromádek.
„Ná‰lapné miny“ ostatnû nikoho nepotû‰í ani pﬁed vchodem do supermarketu
nebo do garáÏe.
KdyÏ tedy k nûjaké neoãekávané pﬁíhodû
dojde, mÛÏe majitel za pomoci sbûracího
setu hromádku rychle odstranit, aniÏ by
si pﬁi tom za‰pinil ruce. Komu se sbûrací
set zdá pﬁíli‰ velk˘ nebo drah˘, mÛÏe
pouÏít obyãejn˘ plastov˘ sáãek.
■
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