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Z veteriny: Přehřátí 

Pokud dojde k celkovému zvýšení tělesné teploty, zvíře 
se chce ochladit zrychleným dýcháním. Při tom dochází 
k odpařování a zvíře ztrácí tekutiny. Pokud nemá přístup 
k vodě, tyto ztráty se prohlubují, zvíře přestává být 
schopno kompenzovat přehřátí a dochází ke snížení 
tlaku krve v oběhu, zahuštění krve, rozvoji dehydratace 
a následně šokového stavu. 
 
Pro koho je přehřátí nejvíce nebezpečné 

- mladí, staří nebo obézní jedinci 

-  zvířata s velmi hustou srstí 

- zvířata nemocná, především se srdečními nebo 

dechovými potížemi 

-  zvířata namáhaná výcvikem nebo jinou zátěží za 

horkého počasí 

Také rozpálená vozovka může při dlouhé chůzi způsobit 
popáleniny polštářků na tlapkách. 
 
Jak předcházet přehřátí 
- v horkých dnech nenechávejte nikdy svá zvířata v 

zaparkovaném autě 

- zvíře musí mít k dispozici chladnou pitnou vodu 

-  výcvik nebo dlouhé procházky absolvujte ráno nebo 

v podvečer nebo vybírejte prostředí, kde je dostatek 

stinných míst např. les, park 

- pokud se musíte pohybovat na místech s plným 

sluncem, chlaďte zvířata poléváním vodou nebo jim 

umožněte koupání. Pozor!!! Při plavání se pes 

nezchladí, naopak se mu organismus ohřívá, proto 

nechte raději psa brouzdat se vodou a neházejte 

mu aporty! 

Jak poznáme přehřátí 
Přehřátí neboli hypertermie je velice závažný stav, který 
může rychle skončit smrtí. Proto je nutné jej včas 
rozpoznat a zahájit léčbu.  
 
- ztížené nebo velmi rychlé dýchání 

- suchá, horká kůže, suché sliznice pysků, suchý 

horký čenich ve vyšším stádiu slinění, jasně 

červené dásně, jazyk a sliznice 

- neklid a nervozita v první fázi, později dezorientace, 

skelný pohled a zhoršená reakce na vnější podněty, 

apatie  

- zrychlování srdečního tepu, slábnutí organismu a 

případný kolaps organismu 

Nejdůležitější je zvíře účinně ochladit. Doporučujeme 
balení do mokrých ručníků, postříkání chladnou vodou 
nebo postupné namočení celého těla v chladné vodě. 
Vhazování celého zvířete do ledové vody napuštěné 
vany nedoporučujeme, protože vlivem velkého 
teplotního rozdílu může dojít k šokové reakci organismu 
a ta celý problém ještě prohloubí. 

Zdroj: www.muj-pes.cz 

 

 

Triky s Viky: Záda 

Tento trik patří mezi ty náročnější a ne s každým 
pejskem je reálný. Vypadá tak, že dostanete svého psa 
na svá záda. I přes náročnost je u diváků velmi 
oblíbený.  
 
1. Začneme tím, že si lehneme na břicho a ruku 

s pamlskem dáváme na svá záda tak dlouho, dokud 
nám na ně pejsek alespoň jednou packou 
nestoupne. Za každé dotknutí packy zad psa 
chválíme, aby pochopil, co je naším záměrem. 

2. Při dalších opakováních přidáváme slovní povel 
„záda“, „nahoru“ nebo cokoli, co si sami zvolíme. 

3. Pokud pes zvládá vlézt na naše záda všemi 
packami, můžeme se postupně začít zvedat. 

4. Z lehu na břiše přejdeme na leh s přizvednutím 
svého těla na předloktí a opět psa lákáme na záda 
pomocí pamlsku. Dbáme na to, aby naše záda byla 
vždy v rovině. 

5. Pokud již trik zvládáme bez problémů na předloktí, 
můžeme psovi záda opět trochu zvednout. 
Postupujeme pomalu a se vší opatrností. Pejsek 
v nás musí mít důvěru, musí si být jist, že je to pro 
něj bezpečné. Proto musíme dávat pozor, aby při 
učení z našich zad nějak nešikovně nespadl. Také 
z toho důvodu volíme vhodné oblečení, které psovi 
nebude klouzat. Pokud přecijen cítíme, že se na 
zádech nemůže udržet, zvážíme, zda jej jistit 
rukama anebo pro něj bude lepší ho nechat 
samotného seskočit.  

6. V závěru našeho úsilí by měl pejsek na záda skočit, 
když stojíme a jsme v předklonu. 

7. Psa nezapomínáme motivovat pamlskem, chválit a 
odměňovat. 

               
Autor: Jana & Viktorka 

Ilustrační foto: 
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Zápisky týlaře z 6. Psího majálesu v Ledči n/S 
 
Sobotní ráno 10. 5. 2014, den konání letošního Psího majálesu. Nastoupená jednotka psích začátečníků se svými psovody na 
Rašovci se dožaduje provedení naplánovaného výcviku – jsou do jednoho, bez rozdílu žena či muž, pes či fena, uspokojení.  

Po domácím odběru stravy jsem nucen si odpustit zdravotní odpočinek a nastoupit do týlu frontové linie.  Nellyně se ještě 
jednou v duchu omlouvám a bez ní, ale s plným kufrem (vozidlovým) dorážím do Pivovaráku – místa konání majálesových aktivit. 

Přítomné dívky vedené hlavní pořadatelkou akce Janou Peškovou a sportovní komisařkou Petrou Blažkovou nejen, že 
stihly se svými drahými polovinami (dvounohými) postavit stan, nýbrž zvládnuto je i postavení soutěžní tratě pro agility a vyvěšení 
propozic odpoledních soutěží.               

Ať koukám do všech světových stran, vidím kupu účastníků dvounohých i čtyřnohých, jen generalitu ZKO nikoliv. Zato 
rodinka Vejsadovic, doprovázena při svém příchodu tentokrát pouze Rózou, třímá v rukách mimo fotoaparátu pro dokumentování 
dění  i maskovaný tác s překvapením.  

Je 14:10 hod, akademická čtvrthodinka uplynula a na sluncem zalitém závodišti zahajuje Jana Pešková šestý ročník Psího 
majálesu v Ledči n/S. Při losování startovních čísel bylo vystoupáno až k 18-ce a všichni co umí číst písmenka (nikoliv stopy) jsou 
vysláni přečíst si propozice závodu a seznámit se s tratí agility (řídí P.Blažková). 

Startovní pole vede a jako první nastupuje s číslem 1 Eliška Starostová s NO Enny.“ Přišel, viděl (zazávodil) a zvítězil“ 
stručně a jasně shrnuto. 

Závodníci závodí, oheň spokojeně plápolá, a aby nepolykal svou potravu jen pro nic a za nic (od sluníčka je tepla 
dostatečně), dostává první porci (testovací) nakládaných vepřových bůčků. Plamen je spokojeně olizuje, zatímco se soutěžícím 
rosí čelo a zvyšuje frekvence dechu i tepu – přitom jim samozřejmě i tráví a roste chuť na doplnění energetické základny.      

Dokud se řešilo maso, klobásy a špekáčky nemělo mužské osazenstvo problém. Některá pozdě narozená děvčata však 
maso odmítla a dala přednost Pepovi (samozřejmě grilovacímu). Situaci zachraňuje operativní improvizací Jana Kočová, jež pro 
další fázi rozšířila můj týlový tým. Jen si občas odskočila zasoutěžit a jednu chvíli to s Dennym brala v zápalu akce po čtyřech i 
Jana samotná. 

Při pokukování zpoza ohniště mi utkvěl v paměti i nejmenší a současně nejmladší 
účastník soutěže Barborka Nečasová s čivavou Týnkou. 

Druhý moment, který na sebe upozornil, byla duální poslušnost Luboše Slavíka s 
Letti a jejím synem Astíkem. 

17:00 podle plánu přichází na řadu vyhlášení výsledků a medailová žeň. Potlesk 
neutuchá, diplomy šustí a z některých úspěšných závodníků se stávají pendleři mezi 
stupni vítězů a domácím boxem.  

Po 18:00h dostává týlová jednotka výrazné posílení od zůstavších jedinců, aby 
byla započata postupná likvidačně úklidová fáze na všech frontách od sportovního 
vybavení přes stan až po zbylé drobty proviantu a zalití ohniště. 

V 18:35 hod si po vzoru Mrazíkové vypravěčky mohu říci: „I já jsem tam byl“ a 
vrátím se příští rok opět neb se jedná o akci povznášející ducha kolektivu, utužující 

symbiózu člověk – pes a pomáhající odreagování od běžných starostí všedního dne (a nejen proto, že se jedná o sobotu). 
pzn. redakce: článek byl z úsporných důvodů značně zkrácen. Plnou verzi si můžete přečíst na webu ZKO 

Autor: BG 
 

 

Pozvánka na agility kurz s Barborou Zelinkovou  
 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 30.6 – 4. 7. 2014 
 

Pondělí: skupina začátečníků od 16:00 do 18:00 
skupina pokročilých od 18:00 do 21:00 (i déle)  

Úterý:   skupina začátečníků od 16:00 do 18:00  
skupina pokročilých od 18:00 do 21:00 (i déle)  

Středa: volný den, společný výlet  
(sraz v 17:30 na vlakovém nádraží v Ledči) 

Čtvrtek: skupina začátečníků od 16:00 do 18:00  
  skupina pokročilých od 18:00 do 21:00 (i déle)  

Pátek:  Klubové agility závody:  prezence 15:00 – 16:00  
       2 běhy začátečníků 16:00 – 17:00  

Jumping + Agility pokročilých 17:00 – 18:30 
do 19:00 - vyhlášení výsledků, předání cen 

Afterparty – turnaj v Ultimate, grilovačka a spoustu další zábavy 
 
 
členové ZKO mají tréninky zdarma, nečlenové 50kč za jeden trénink 
Věci potřebné: pevný nylonový/kožený obojek (ne řetízek), delší vodítko vhodné i na úvaz psa, skládací židličku / křesílko, 

misku na vodu, dostatečné množství pamlsků, hračku, očkovací průkaz s platným očkováním 
Věci potřebné na výlet: náhubek do vlaku, misku a vodu pro psa. 
Závody: poplatek za každého startujícího psa: 100Kč.  Přihlášku najdete v propozicích na webu ZKO. 


