
Na dovolenou se většina z nás připravuje poměrně důkladně. 
Pozornost bychom měli věnovat také pohodlí našeho čtyřnohého 
zvířecího souputníka. Nejvíce nebezpečí číhá na jihu nebo 
v exotických zemích – hrozí klíšťata nebo komáři, kteří mohou 
přenášet i nebezpečné nákazy (například srdeční červivost). 

Proti Parazitům bojujte už nyní
„Základní pomoc poskytnou repelenty, antiparazitární obojky 
anebo pipety s antiparazitární látkou,“ radí veterinář společnosti 
Energy Group Lubomír Chmelař. Pomohou i preparáty přírodní 
medicíny. Vnímavost ke krev sajícímu hmyzu omezíme jejich 
preventivním podáváním (například Gynevet).

Při cestách do zahraničí je dobré dopředu zjistit, co která země 
(včetně tranzitní) požaduje ve vztahu ke zvířatům na svém území. 
Výhodu v tomto ohledu skýtá příslušnost Česka k Evropské unii, 
která má v této oblasti harmonizovánu legislativu. 

Psi musí být jednoduše identifikovatelní. Za tím účelem se 
poskytuje takzvané očipování elektronickým čipem (podrobnosti 
na www.identifikace.cz). Za poplatek tuto službu provádějí 
soukromí veterinární lékaři. Na základě jednoznačné identifikace 
musí veterinář vystavit takzvaný psí pas (mezinárodní očkovací 
průkaz). 

Pes musí být očkován proti vzteklině, což by ale neměl být pro 
chovatele žádný problém, protože tuto povinnost od tří měsíců 
stáří psa vyžaduje i česká legislativa. „Většinou postačuje běžná 
polyvalentní vakcína,“ vysvětluje Lubomír Chmelař. To jsou veškeré 
povinnosti, které vyžaduje cesta se psem do států Evropské unie.

Je pochopitelné, že zvláště pejsek, který většinu svého času tráví na 
zahradě domu nebo v bytě, může podlehnout stresu z cestování. 
I když jsou i tací, kteří mají naopak cestovní horečku a velmi se 
těší. Psychický tlak a z toho plynoucí možné zdravotní kombinace 
můžeme dopředu snížit vhodnou přípravou na cestování. Imunitu 
a odolnost zvířete pomáhá zvýšit preventivní podávání přírodních 
preparátů – například Virovetu. Ten skvěle poslouží i při počínající 
infekci, kterou doprovází kýchání nebo kašel. Eliminovat možnost 
otrav a průjmů pomůže další přírodní produkt – Cytovet. Etovet 
pak přispívá k řešení chronických psychických obtíží. Přípravky je 
vhodné podle dávkování podávat před cestou, začít můžete už nyní 
(více najdete na www.energyvet.com).

Do kufru či batohu něco na imunitu
A co na cestu s sebou? Určitě Imunovet. „Působí jako přírodní 
antibiotikum a dočasně nahradí i specializované preparáty na 
poruchy trávení i dýchacího aparátu. Využijete jej při jakémkoli 
úrazu,“ říká Lubomír Chmelař. Najde své uplatnění i při poštípání 

Jak připravit psa na dovolenou?
Jsou třeba doklady, vakcinace i prevence
čeká nás Doba Dovolených, a to i zahraničních. nechat Doma svého 
čtyřnohého kamaráDa se nikomu moc nechce, někDy to ani nejDe. 
seznamte se teDy s tím, co buDete Potřebovat na cestu. 
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hmyzem nebo kousnutí jedovatým hadem. Aplikuje se do rány 
i vnitřně. Díky němu získáte potřebný čas pro vyhledání odborné 
pomoci.

Výše jsme si řekli, co potřebujete pro cestu se psem do států 
Evropské unie. Zmiňme se ještě o výjimkách některých zemí. Je 
můžete očekávat ve Velké Británii, Severním Irsku, ve Švédsku a na 
Maltě. Zde požadují potvrzení z uznané laboratoře Evropské unie 
o efektivitě očkování proti vzteklině. Lhůty se pohybují od šesti do 
tří měsíců předem. Velká Británie, Irsko, Malta, Finsko a Kypr také 
vyžadují do dvou dní před vstupem aplikovat psovi prostředek proti 
echinokóze a klíšťatům. Švédsko a Finsko trvají na ošetření proti 
echinokóze maximálně 10 dní před vstupem do země. 

některé nároky vás mohou zaskočit
V nečlenských zemích Evropské unie se musíte připravit na 
větší variabilitu požadavků, které je dobré vždy aktuálně ověřit 
prostřednictvím oficiálních informačních stránek příslušných států. 
Potíž pro vás může nastat paradoxně při návratu domů. Zpětný 
vstup do zóny Evropské unie je možný pouze s platným pasem, 
navíc zvíře musí splnit veterinární podmínky dané členské země. 
Pro některé země platí poměrně neočekávaná pravidla. Například 
do Chorvatska, kam směřuje velká část turistů z Česka, můžete 
vycestovat s takzvanými bojovými plemeny (například pitbull) 

jen za předpokladu, že jsou zapsáni v registru Mezinárodního 
kynologického svazu (více na www.fci.be).

Při samotné cestě potřebuje váš čtyřnohý společník v podstatě to 
samé jako vy. U psů, kteří nemohou odvádět teplo potními žlázami 
jako člověk, je v létě velmi důležitý pitný režim. Pes se de facto 
potí pouze skrze tlapy, teplotu pak odvádí také prostřednictvím 
jazyka. Jde o relativně malé plochy těla a přehřátí v jižních zemích 
může nastat docela snadno. Běžně si pes vleze do stínu, ovšem 
na cestě to někdy nebývá možné. Proto mu dopřejte právě vodu, 
lehce stravitelnou stravu (případně i s vitamíny na přírodní bázi) 
a možnost odpočinku mimo sluneční záření. Vše uvedené prospěje 
pochopitelně i vám, šťastnou cestu. 

Nejvíce nebezpečí 
číhá na jihu nebo 
v exotických zemích.
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Co bude na Cestě potřebovat váš pes

»  psí pas (mezinárodní očkovací průkaz) 

»  jasný prvek identifikace (čip)

»  preparáty proti parazitům

»  preventivní přípravky (Gynevet, virovet, cytovet apod.)

»  vitaminy (nejlépe přírodní, například biomultivet)

»  dostatek tekutin a odpočinku

»  vaši přítomnost
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