Váš pes neustále na všechno vrčí a štěká?
Naučte ho poslušnosti
Mám rok a půl starou fenku jorkšíra, která neustále na všechno štěká a vrčí. Na cizí lidi, děti,
psy, ale i na některé členy rodiny. Neposlechne ani mé povely, někdy jsem z toho štěkání už
unavená. Napsala do rubriky Proti srsti MF DNES zoufalá čtenářka.

Dodává, že přemýšlela o zklidňujících prášcích nebo feromonovém obojku. Pomůže to? Jak
jinak má odnaučit fenku štěkat?

Ptejte se na problémy se svými mazlíčky
"Prášky nebo obojek mohou problém lehce ovlivnit, ale asi jej nevyřeší. Je otázka, proč se tak
zvíře chová," konstatuje trpce Vladimíra Tichá z Českomoravské kynologické unie.

Je nutné zapracovat na výchově dodatečně
"Pravděpodobně jste zanedbali výchovu nebo spíše socializaci fenky v době, kdy byla ještě
štěnětem. Na jejím chování se může odrážet také nevyrovnaná nebo přecitlivělá povaha.
Problém se bude zřejmě obtížně napravovat," odhaduje zkušeně Tichá.

Abyste čivavu odnaučili na všechno štěkat, musíte okamžitě začít s důslednou výchovou

V první řadě je třeba pracovat na poslušnosti fenky a dát jí jasně najevo, že štěkání je projev
nežádoucí. Je dobré jí v bytě určit místo, kam ji můžete povelem odeslat, ale kde nebude
rušena.
"Vaše povely musí být vždycky stejné, důrazné, ale nesmějí fenku ještě víc stresovat. Pokud
se zvíře chová tak, jak po něm vyžadujete, je třeba je patřičně pochválit a odměnit, například
pamlskem," radí kynoložka.
Je také dobré fenku zaměstnat a dostatečně fyzicky unavit. Možná by vám dokázali poradit v
některé z organizací, jež se zabývají základní výchovou psů. Ono se totiž řešení hledá
mnohem lépe na základě praktické zkušenosti. Zvlášť se psem, který se chová jinak než
ostatní.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/vas-pes-neustale-na-vsechno-vrci-a-steka-naucte-ho-poslusnostipb5-/hobby-mazlicci.asp?c=A110207_153738_hobby-mazlicci_mce

Psa otrávíte rozinkou nebo sladidlem,
kočku psím sprejem proti klíšťatům
24. ledna 2011, aktualizováno 9:39
Víte, že psa nebo kočku může zabít třeba čokoládový dort? Veterinární lékaři tyto případy
znají z praxe, laici to bohužel většinou netuší. To bylo impulzem ke spuštění nekomerční
internetové databáze se seznamem látek jedovatých pro zvířata.

Hrozny a rozinky běžně konzumované lidmi jsou pro zvířata toxické foto: Profimedia.cz
Díky vědcům z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno) a z Ústavu pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) tak majitelé a chovatelé domácích
mazlíčků na stránkách www.vettox.cz snadno zjistí, s jakými toxiny může jejich zvíře přijít
do styku a jaká je první pomoc v případě otravy.

Nebezpečné jsou rostliny i úklidové prostředky
Databáze je k dispozici nejen v češtině, ale i v angličtině a má dvě části. V toxikologické je
seznam látek, které se v našem okolí běžně vyskytují a mohou být pro většinu zvířat jedovaté.
U každé je uvedeno riziko, které zvířeti hrozí v případě zasažení nebo pozření, a také
praktické rady, jak v takovém případě postupovat. Druhá část, označená jako
farmakovigilanční, obsahuje informace o lécích, na jejichž účinky jsou jednotlivé druhy zvířat
různě citlivé.
daleka ne každý majitel psa nebo kočky ví, že čokoláda je pro zvířata toxická
Všem zvířatům může být smrtelně nebezpečné například pozření většího množství pesticidů
či herbicidů. Pro psy i kočky je ale nebezpečná i čokoláda; tuk může poškodit slinivku a
obsažený teobromin způsobuje u zvířat poruchu srdečního rytmu až srdeční zástavu.
Psa může zabít už pozření tabulky čokolády. Není vhodná ani jako odměna podávaná po
kostičkách, protože teobromin se v těle kumuluje (viz poradna na vettox.cz).
A speciálně psy ohrožuje i docela obyčejné a v mnoha domácnostech běžné umělé sladidlo
xylitol (stimuluje slinivku, která vyloučí velké množství inzulinu a pes zkolabuje nebo
dostane křeče), nebo hroznové víno a rozinky.
U citlivých jedinců totiž vede pozření rozinek k rychlému selhání ledvin a úmrtí. V praxi byl
zaznamenán případ, kdy pes uhynul už po pozření pouhých 8 rozinek. Příznaky jsou
žíznivost, zvracení, průjem, křeče, později slabé nebo úplně chybějící vylučování moči. Ale
díky tomu, že se látky obsažené v hroznech a rozinkách déle vstřebávají, je možné v rámci
první pomoci do hodiny po pozření vyvolat zvracení a podat aktivní uhlí.
Psí přípravky proti klíšťatům a blechám obsahující permethrin jsou zase typickým příkladem
látky, která se u jednoho druhu používá ku prospěchu, ale naopak kočku, králíka nebo
ježka může otrávit i jeho velice malé množství. Někdy dokonce stačí, aby tato zvířata přišla
do kontaktu se psem, který byl přípravkem ošetřen.
Prostředky proti blechám a klíšťatům téměř vždy poškozují nervovou a svalovou soustavu
zvířete. Jako první pomoc se doporučuje podat dávku aktivního uhlí (rozpuštěné ve
vodě, kočce stříkačkou do tlamičky) a odvézt zvíře k veterináři. Přesto taková otrava nemusí
dopadnout dobře, nutné je dbát hlavně na prevenci.
Chemicky ošetřená voda v akváriu obsahuje herbicidy a rozhodně není vhodná k pití

Podobně smrtelně nebezpečné mohou být pro kočky chemikálie používané k ošetřování vody
v akváriu vyrobené na bázi herbicidů, či úklidové prostředky. I některé rostliny jsou pro
zvířata jedovaté.
Nebezpečí otravy ale kupodivu většinou nehrozí při pozření vteřinového lepidla; řešíte
ale podráždění sliznic nebo tlapky přilepené k papíru.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/psa-otravite-rozinkou-nebo-sladidlem-kocku-psim-sprejem-protiklistatum-1lc-/hobby-mazlicci.asp?c=A110121_111528_hobby-mazlicci_mce

Když se nastydne váš pes, nezkoušejte na
něm svoje oblíbené léky
21. října 2010 10:15
"Máme pětiletou kavalírku. Bývá často zahleněná a máme pocit, že ji bolí v krku. Zkoušeli
jsme různé sirupy, ale bez většího efektu. Neexistují nějaké pastilky? Nebo není možné použít
některý lidský lék, třeba stopangin? Fenka je hodná, nechala by si sprej vstříknout," ptala se
čtenářka MF Dnes v rubrice Proti srsti.

Neexperimentujte na svém psu a nesnažte se vyřešit jeho zdravotní problémy léky určenými
pro člověka. Nemocný pes pes patří do rukou veterináře foto: Profimedia.cz
Určitě není rozumné "střílet naslepo". Lepší je zjistit skutečnou příčinu, proč u vaší fenky
plemene kavalír King Charles španěl k zahlenění dochází.

"Ona to nemusí být nemoc odpovídající lidskému bolení v krku. Podobné potíže může vyvolat
například anatomický problém typu delšího měkkého patra nebo odchylky ve stavbě
dýchacích cest, může to souviset s oběhovým systémem psa, roli může hrát třeba i nadváha.
Neuděláte chybu, když se poradíte s veterinářem," říká Vladimíra Tichá z Českomoravské
kynologické unie.

"Obecně platí, že různé pastilky, které mají výborný efekt u lidí, u psů funkční nejsou. Pes
nebude pastilku cucat, on ji s největší pravděpodobností spolkne a očekávaný účinek se pak
nemůže dostavit," vysvětluje Tichá jako zkušená pejskařka.
Bez předchozí domluvy s veterinářem není vhodné používat ani různé spreje. Hrozí
nebezpečí, že vyvolají opačný efekt, než si přejete. "Přece jen, lidské léky jsou postaveny tak,
aby pomohly lidem. V případě zvířat je třeba, aby jejich použití a způsob dávkování určil ten,
kdo ví, co si může dovolit a čemu se má vyhnout," konstatuje Tichá.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kdyz-se-nastydne-vas-pes-nezkousejte-na-nem-svoje-oblibeneleky-psn-/hobby-mazlicci.asp?c=A101021_092053_hobby-mazlicci_mce

Když vám pes ničí věci, je to z nudy nebo ze
strachu a úzkosti
29. května 2010 0:29
„Máme jedenáctiměsíčního dalmatina, je poměrně veliký, zřejmě po rodičích. Zhruba od léta
je z něj ničitel první třídy, hlavně když jsme v práci. Nechali jsme mu k ničení předsíň, v
domnění, že z toho vyroste, že se prostě jen nudí. Ale nic se nezměnilo,“ napsali čtenáři do
poradny Proti srsti MF DNES.
Pes vám může
ničit věci v
domácnosti

pouze z nudy,
ale může to
být také
projev strachu
a úzkosti.
"Zkoušeli jsme domluvy, tresty, odpuzující spreje. Nic nepomáhá. Teď už dokonce ničí věci, i
když jsme doma,“ pokračují zoufalí majitelé psa ničitele, kteří si se svým miláčkem nevědí
rady.
"Pes skutečně může ničit věci pouze z nudy, ale může to být také projev strachu a úzkosti,"
vysvětluje odbornice na chování zvířat Hana Žertová. Pro první předpoklad svědčí to, že pes
se ničení věnuje i v době, kdy je někdo doma. Je třeba ho naučit hrát si s věcmi, které jsou ke
kousání určeny. "Pokaždé, když si vezme nějakou vaši věc, okřikněte ho a hned mu nabídněte
jeho hračku," radí etoložka.
"Píšete, že jste mu nechali k ničení předsíň, ale přesto ho trestáte. Proč? Pokud mu vymezíte
takto malý prostor, měly by tam být jen věci, se kterými si smí hrát," vysvětluje Žertová. Tedy
žvýkací kosti, duté hračky z pryže naplněné granulemi a masem (ty je samozřejmě nutné
odečíst z krmné dávky), zelenina jako je například mrkev, dřevěná polínka, staré noviny a
krabice a podobně. Jako místečko postačí stará deka. Věci, se kterými si nehraje, postupně
odstraňte.
Před odchodem je třeba psa pořádně unavit vydatnou procházkou proloženou cvičením.
Mladý pes by neměl být doma sám déle než čtyři nebo pět hodin. Pak je nutné jej zase vzít
ven a pořádně zaměstnat, aby doma převážnou většinu času odpočíval.
Snaží-li se pes kousáním předmětů zmenšit svoji úzkost, bude třeba jej cíleným cvičením
pomalu přivykat na vaše odchody a délku jeho samoty postupně prodlužovat
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kdyz-vam-pes-nici-veci-je-to-z-nudy-nebo-ze-strachu-a-uzkostipq1-/hobby-mazlicci.asp?c=A100523_024954_hobby-mazlicci_mce

Když na vás pes skáče, zmáčkněte mu
tlapku nebo dejte povel Sedni!
8. července 2010 0:07
"Máme šestiměsíční fenku, křížence staforda. Stále po nás skáče a vítá nás, i když nás
neviděla jen pět minut. Jak ji to odnaučit?" zeptala se čtenářka v rubrice Proti srsti MF DNES.

Dokonce i
stafordšírského
bulteriéra můžete
odnaučit skákat na
lidi
foto: Profimedia.cz

"Američtí stafordšírští teriéři i stafordšírští bulteriéři bývají často představováni jako
krvelační agresivní psi. Jejich majitelé ale vědí, že jejich vztah k člověku je naopak tak plný
zájmu a přátelství, že to až může obtěžovat," vysvětluje Vladimíra Tichá z Českomoravské
kynologické unie.

Nejúčinnější je výchova od štěněte
Vše se dá vyřešit výchovou. Není rozumné trestat psa, který dává najevo náklonnost. Někdy
jej stačí zaměstnat a dřív, než začne nevhodným způsobem projevovat svoji radost, mu
například nabídnout hračku.
Někteří výcvikáři doporučují psovi zmáčknout tlapku tak, aby mu to bylo nepříjemné. Pes si
nemilý pocit spojí se svým chováním: skočil jsem na pána a nebylo to příjemné, raději ho tak
vítat nebudu. Potěšující také je, že i stafordi časem přijdou trochu k rozumu a intenzita vítání
se zmírňuje.

Vůbec nejlepší je ale pracovat na poslušnosti a v okamžiku, kdy pes na člověka skáče, dát
povel: "Sedni!" Pokud pes poslechne, je třeba jej hodně chválit a třeba i odměnit pamlskem.
Většina psů po krátké době místo skákání před majitelem v očekávání něčeho dobrého i bez
povelu poslušně usedá.
Ve vztahu se psem by měl člověk rozhodovat o tom, co je vhodné a co ne. A čím dříve si
vytvoří jasná pravidla typu "Já jsem pán a ty jsi pes, který mě poslouchá", tím lépe. "Ve
štěněcím věku se správného postavení psů a lidí v hierarchii smečky dosahuje daleko snáze
než u dospělých psů," radí kynoložka Tichá.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kdyz-na-vas-pes-skace-zmacknete-mu-tlapku-nebo-dejte-povelsedni-psa-/hobby-mazlicci.asp?c=A100707_133726_hobby-mazlicci_mce

Nový psí obojek umí posílat e-maily a SMS,
najde ztraceného psa
5. dubna 2010 12:34
Letos by se měl na trhu objevit psí obojek s radiovým spojením. Obojek prý bude moci vysílat
textové zprávy nebo e-maily majitelům, jehož zvířecí miláček se někde zatoulá.
Nový psí
obojek umí
posílat SMS
foto: ČTK
Vzhledem k tomu, že většina Američanů dnes již vlastní mobilní telefon, chce se silná
telekomunikační firma v USA AT&T nyní zaměřit na jejich psy. Na trh pošle speciální psí
obojek, který bude umět trvale sledovat pohyb zvířete. Poslouží i jako vysílač v případě, že se
pes majiteli ztratí. Obojek v tomto případě prý vyšle textovou zprávy nebo e-mail.

Telekomunikační společnost o psích obojcích s bezdrátových spojením mluví už více než rok,
nyní je téměř připravena spojit majitele psů s jejich ztracenými miláčky. Společnost
představila červený obojek pro velké psy, ale lze ho použít pro psy jakékoli velikosti.
Představitel společnosti Ralph de la Vega zatím ale neřekl, kde se bude prodávat a kolik bude
stát.
Psí obojek by podle něho mohl získat mnohem větší trh, než se čekalo. Jeden zájemce se už
ptal, zda by nebylo něco podobného pro sledování dospívajících dětí. "Moje žena říká, že by
jeden takový obojek chtěla pro mě," řekl jeden vedoucí pracovník firmy, který odmítl říci
svoje jméno.

psy sleduje i GPS navigace
Myšlenka trvalého sledování psa mimo vymezený revír není nová.
I u nás lze koupit elektronické hlídání psů (viz článek o
elektronických obojcích se systémem GPS). Systém funguje
podobně jako běžná navigace v autě, rozdíl je jen v tom, že
přijímač GPS pozice nemá v rukou majitel psa, ale pes samotný na
obojku. Svému majiteli se pak do přístroje na displej vysílají údaje
o okamžité poloze prostřednictvím běžné vysílačky, která je
součástí psího obojku.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/novy-psi-obojek-umi-posilat-e-maily-a-sms-najde-ztracenehopsa-puf-/hobby-mazlicci.asp?c=A100326_093312_hobby-mazlicci_bma

I z roztomilého štěněte se dá vychovat
tyran, který neustále štěká
7. března 2010 0:07
„Máme devítiměsíčního zlatého retrívra, který neustále štěká. Začne každé ráno kolem půl
šesté a přestane, až když ho pustíme z kotce a dáme mu krmení," popsali svůj problém čtenáři
MF DNES.
Bez důsledné
výchovy
vyroste z
roztomilého
štěňátka tyran.
Tím ale terorizující štěkání nekončí. "Po dvou hodinách, kdy je puštěný, mu dáme hračku s
dobrůtkami, které rychle vydoluje, sedne si proti vchodu a svým silným hlasem dává najevo,
že nechce být sám. Podobné je to při procházkách. Co dělat?" S tímto problémem a prosbou o
radu se na rubriku Proti srsti MF DNES obrátili zoufalí majitelé ani ne ročního štěněte. Je
evidentní, že jeho výchovu nezvládají zrovna s přehledem.

Bez výcviku a důslednosti to nejde

"Je naprosto normální, že pes štěká, když varuje před nebezpečím nebo chce přivolat pomoc.
Obzvláště hlídací psi pohybující se volně po pozemku varují případné vetřelce štěkotem,"
vysvětluje Šárka Navarová z opavské poradny pro poruchy chování zvířat.
Vytrvalé štěkání psa umí pořádně znepříjemnit život. "Zamyslete se nad jeho příčinou a nad
tím, jak na něj reagujete. Z vašeho popisu bych se přikláněla k pravděpodobnému naučenému
chování a dožadování se pozornosti. Bylo by chybou psovi ustoupit a věnovat se mu,"
upozorňuje Navarová majitele mladého retrívra.
"Uvědomte si, co všechno si pes rozhoduje, v čem všem mu vyhovíte a hlavně v jakých je to
souvislostech," analyzuje popsanou situaci etoložka. Štěkáním ráno si přivolá vypuštění z
kotce a krmení, štěkáním přede dveřmi si vynutí hračky a pozornost majitelů, kteří se mu poté
na zahradě věnují. A chce a štěkáním vyžaduje stále více a více her a jejich času.
"Přestane váš pes štěkat, když mu to přikážete? Pokud ne, nekřičte na něj. Pak to vypadá, že
pes prostě štěká a majitel křičí, takže je všechno v pořádku," vysvětluje Navarová, jak pes
chápe takovou situaci.
V podstatě lze celý problém shrnout velmi jednoduše. "Váš pes si zřejmě nemusí nic zasloužit
a veškerou vaši pozornost získává naprosto zadarmo. A to je chyba," rezolutně vyslovuje svůj
soud etoložka.
A přidává praktické rady: "Nevím, jestli má váš pes nějaký základní výcvik, zda poslouchá
důsledně alespoň nějaké povely. Pokud ano, doporučuji cvičit a trvat na dokončení povelu.
Pokud ne, kontaktujte kynology a poraďte se o výcviku základní poslušnosti. Důslednost je
nezbytná, zvláště když je pes v pubertálním věku."
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/i-z-roztomileho-stenete-se-da-vychovat-tyran-ktery-neustalesteka-1cs-/hobby-mazlicci.asp?c=A100304_231255_hobby-mazlicci_mce

