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Úvod 

Na moji ročníkovou práci jsem si vybrala téma péče o psa. Pro toto téma jsem se 

rozhodla, protože mám moc ráda psy a přemýšlela jsem, jaké téma týkající se psů 

bych si vybrala. Chtěla bych vás i sebe seznámit se správnou péčí o psa. V mé práci 

se zmíním o základních potřebách, péči o srst, krmení a zdravotní péči. 
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1. Základní potřeby 

Při pořízení psa jsou nutné potřeby, alespoň ty základní. Základní potřebou je 

pelech, aby měl pes kde spát a odpočívat. Dále misky, obojek, vodítko a pro 

zkrášlení srsti hřebeny a kartáče. Pro mladé psy a štěňata, která si ráda hrají, 

nesmí chybět ani hračky. 

 

1.1 Pelech 

Velikost pelechu je důležitá. Pes by měl mít možnost si tam pohodlně 

lehnout na bok s nataženýma nohama. Mnoho psům vyhovuje pelech 

s pevným ohraničením. 

Existuje několik druhů pelechů:  

 molitanové pelechy  

o jsou měkké a nejčastěji používané 

o je možné je vyprat, ale molitan se začne trhat  

 proutěné pelechy  

o vypadají nádherně, ale psi je žvýkají  

 pelechy plněné polystyrenovými kuličkami  

o jsou snadno tvarovatelné a vhodné pro starší psy 

 pelechy ohraničené ze všech stran (kukaně a iglú) 

o vhodné pro psy, kteří mají rádi klid 
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                    proutěný pelech        pelech s polystyrenovými kuličkami 

 

 

 

 

molitanový pelech                   kukaň 
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 1.2 Misky 

Každý pes potřebuje misky, na vodu a žrádlo. Vyrábějí se z různých 

materiálů, z hliníku, plastu, oceli nebo keramiky. Malým plemenům 

vyhovují misky s nižším okrajem a psům s dlouhýma povislýma ušima 

misky s vysokým krajem, aby si nenamočili uši. Psí misky se musí taky 

umývat, stejně jako lidské talíře. 

 

 1.3 Obojek a vodítko 

Dobré vodítko by mělo vydržet psovi celý život. Zvolte vodítko tak, aby 

pohodlně padlo do ruky a bylo vhodné pro velikost psa. 

Samonavíjecí vodítko se hodí na vycházky, pro výcvik se nehodí. 
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Pro plemena s dlouhým krkem (př. vipet) jsou nejlepší široké ploché 

obojky, úzké kožené obojky jsou dobré pro psy s dlouhou srstí (př. zlatý 

retrívr). Pod utaženým obojkem by mělo být místo na dva prsty. To 

znamená, že je obojek volný, ale nesesmekne se, když pes škubne 

dozadu. 

Obojky s přezkou nebo rychloupínací obojky jsou pro chrty. 

 

Pro výcvik se hodí stahovací řetízek. Ten by se ale neměl používat na 

ovládání chování psa, protože může, nejčastěji u malých plemen, 

způsobit stlačení průdušnice. 
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Pokud psovi nevyhovuje obojek, pořiďte mu postroj. Méně namáhá 

oblast krku – hodí se pro malá plemena se širokým krkem (př. mops) 

nebo pro psy s křehkou průdušnicí (př. yorkshirský teriér nebo čivava). 

 

 

1.4 Hřebeny a kartáče 

Kartáčovací sada psa by měla obsahovat správné pomůcky pro typ 

jeho srsti.  

Na psy s krátkou srstí (př. boxer) bude stačit gumový kartáč nebo 

vyčesávací rukavice. 
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Na jiná plemena budou vyžadovat celou řadu kartáčů, od jemných 

hřebenů až po oboustranné kartáče a kovové hřebeny. 

 

 

kovový hřeben    jemný hřeben 

 

 

oboustranný kartáč 
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1.5 Hračky 

Hračky pro psy jsou velice důležité pro správný vývoj psa a budování 

vztahu mezi psem a jeho pánem. Vybírejte vždy bezpečné hračky 

odpovídající stáří a velikosti psa. Podle studií je nejlepší počet hraček 

pro psa okolo pěti.  

Vždy oblíbenou hrou je přetahování. Přetahovadlo umožňuje dobrý 

chvat psu i pánovi. 

 

Můžete se taky přetahovat o hrací kroužek, který může navíc posloužit 

k házení a přinášení. 

 

Nepoužívejte pro aportování klacky nebo kameny, gumové kroužky a 

míčky jsou mnohem bezpečnější. 
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2. Srst 

 

2.1 Koupání 

Pokožka a srst každého psa vyžaduje pravidelné mytí a kartáčování, 

občas zastřihování. Většině psů prospívá koupel zhruba jednou za 

měsíc. 

Postup při koupání: 

1. Před koupelí psa vyčešte. Nastavte sprchu na příjemně teplou. 

Použijte dětský šampon, který neštípe do očí nebo šampon pro psy. 

2. Naneste psovi šampon na celé tělo a potom ho důkladně 

spláchněte. Pokud nebude srst stále zbavena špíny, umyjte ji ještě 

jednou. 

3. Vytřete psa ručníkem. U psů s delší srstí můžete použít fén na vlasy 

- teplotu nastavte na nízkou. 

 

U psů, kterým stále roste srst (př. pudl) a u plemen s hustou srstí (př. 

knírač), je nezbytné stříhání, aby jim v létě nebylo horko. U ostatních 

plemen stáčí zastřihování, aby se srst necuchala.  

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.2 Typy srsti 

 

Dlouhá srst (kolie, staroanglický 

ovčák, novofundlandský pes, 

německý ovčák, psi typu špic).  

 

Hedvábná srst (afghánský chrt, maltézáček, 

yorkshirský teriér, lhasa apso, španěl, setr, 

pekingský palácový psík). 

 

Hladká srst (boxer, vipet, hladkosrstý 

jezevčík, labradorský retrívr, velškorgi). 

  

 

Kudrnatá nelínající srst (bedlingtonský teriér, pudl, 

kerry blue teriér). 

 

Hrubá - drátovitá srst (hrubosrstý jezevčík, 

knírač, většina teriérů). 

 

Zvláštní typy srsti (puli). 
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2.3 Zbarvení srsti 

 

Modré mramorované (merle) - směs chlupů 

černé, modré a šedé barvy. 

 

Strakaté - na těle jsou skvrny ve dvou 

barvách. 

 

Sedlo - tmavá skvrna na hřbetě, tvarem i 

umístěním připomínající sedlo. 

 

Pšeničné - barva zrající pšenice, od světle 

žluté po žlutohnědou (plavou). 

 

Tříbarevné (trikolor) - skvrny ve třech 

barvách, např. černé, bílé a tříslové. 

 

Bělouš (roan) - zbarvení, kde jsou 

smíchány chlupy bílé a barevné. 
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Sobolí (sable) - šedé, plavé, tříslové, 

zlaté nebo stříbrné chlupy s černými 

špičkami. 

 

Žíhané - pruhy tmavé srsti na světlejším 

podkladě. 

 

 

Šedě grošované (grizzle) - směs chlupů 

směs chlupů šedomodrých, červených 

(rezavých) a černých. 
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3. Krmení 

 

3.1 Co by pes neměl jíst? 

Ovoce a zelenina: 

 avokádo, rozinky, hroznové víno, rybíz, ořech, pecky, cibule, 

česnek, syrová kukuřice 

 luštěniny, kapustu, kedlubnu, květák a čerstvý chléb podávat jen 

v malých dávkách, působí nadýmavě 

  Nápoje: 

 alkoholické nápoje, pivo, káva, čaj 

  Ostatní:  

 kynuté těsto, houby, čokoláda a čokoládové výrobky, sladkosti, 

slané potraviny (uzeniny), potraviny kořeněné pálivým kořením 

nebo nadměrné množství soli, slezina, potraviny slazené umělým 

sladidlem, naklíčené brambory 
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3.2 Kolikrát denně krmit? 

 
 Dospělý pes: 1-2x  

 Starý pes: 2-3x 

 Štěně do 3 měsíců: 4-5x 

 Štěně do 6 měsíců: 3-4x 

 Štěně do 9 měsíců: 2-3x 

 Štěně do 12 měsíců: 2x 

 Kojící a březí feny, pracovní psi, velká plemena: 2-3x 

 

 

3.3 Pamlsky 

 

Pamlsky pro psy se vyrábějí v mnoha různých tvarech a chutích. Hodí 

se pro výcvik nebo zábavu jako odměna. Všichni psi nemají rádi 

všechny pamlsky. Zjistěte pokusem, kterým sucharům a pamlsků dává 

pes přednost. 

Suchary s čokoládovou polevou, hovězí a kuřecí pamlsky, věnečkové 

pamlsky, suchary ve tvary kosti, sušené maso, kůže na žvýkání, kosti 

z lisované kůže, atrapy uzenin, psí čokoláda, psí piškoty.  

Žvýkačky pro psy jsou lepší pro čištění zubů a odstranění zubního 

kamene než kosti. 
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3.4 Torze žaludku 

 

Torze (přetočení) žaludku je nebezpečný stav, kdy částečná nebo 

úplná torze žaludku zabraňuje přísunu nebo odsunu potravy. Způsobuje 

ji rychlé nahromadění plynů nebo tekutiny v žaludku. Žaludek se rozšíří 

a může se přetočit, tím uzavře vstupní i výstupní otvor a přeruší přívod 

krve do žaludku a sleziny. Postižený pes může slintat, dávit se, 

nepokojně přecházet nebo projevovat známky bolesti. Rychle se u něj 

rozvíjejí symptomy šoku. Jediné, co můžete udělat, je zavolat 

veterináře, který bude psa co nejrychleji operovat. Nezasáhne-li 

veterinář okamžitě, hrozí nebezpečí smrti šokem. Torze se vyskytuje 

hlavně u velkých plemen s hlubokým hrudníkem (př. německý ovčák, 

německá doga, dobrman, výmarský ohař) starších dvou let, kteří hned 

po nakrmení cvičí. Pes by měl jíst a pít v menších dávkách. Misku 

umístěte na zvýšené místo a tím omezíte množství polykaného 

vzduchu. Prudší hry a cvičení nepovolovat dříve než za dvě hodiny. 
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4. Zdravotní péče 

 

 
 

4.1 Oči 

 
Oči nejsou v pořádku, pokud slzí, jsou zarudlé, zalepené hnisem nebo 

mají modrý nebo bílý zákal, měli by být jasné. Po spaní vzniknou někdy 

v očích ospalky - malé tvrdé hrudky zaschlých slz, zachycují se v 

řasách nebo koutcích. 

Jdou snadno odstranit navlhčeným hadříkem. 

 

 

4.2 Uši 

 

Při onemocnění uší se může objevit třepání hlavou, naklánění hlavy na 

jednu stranu a škrábání se na uších. 

V uších se psům, stejně jako u lidí, tvoří ušní maz. 

Roztok na rozpouštění mazu dejte do zvukovodu, ucho promasírujte a 

papírovým kapesníkem vytřete roztok, který zůstal na kraji zvukovodu. 

V letním období jsou častými problémy u psů, především s převislým 

uchem, záněty zvukovodu, kvasinkové infekce nebo osiny zapadlé 

v uchu. Po každé procházce vysokou trávou nebo obilím zkontrolujte 

psí ucho. 

 

 

4.3 Zuby a dásně 

 

Příznaky onemocnění ústní dutiny jsou slintání, tření tlamy packami, 

nadměrné žvýkací pohyby, známky bolesti při žvýkání a zápach 

z tlamy. 

Zdravé dásně jsou růžové. 



19 
 

Jednou týdně čistěte psovi zuby měkkým kartáčkem nebo vatou 

namočeným ve slané vodě nebo pastou pro psy. 

Dávejte mu žvýkačky (pamlsky) pro psy z hovězí kůže, které zabraňují 

nadměrné tvorbě zubního kamene. 

 

4.4 Nos 

 

Nezdravý nos je popraskaný, bolavý, suchý a vytéká z něj hnisavý 

výtok. 

 

4.5 Drápy 

 

Při dostatku pohybu se drápy obrušují samy. 

Pozor na paspárky (páté prsty), které se nedotýkají země a musí se 

stříhat. 

 

4.6 Anální žlázy (váčky) 

 

Pes má dvě anální žlázy, každou na jedné straně řitního otvoru. 

U každého psa se v análních žlázách tvoří nažloutlý zapáchající sekret. 

Jejich úkolem je vyměšovat pachové látky do trusu psa a pomáhat při 

značkování. 

Psi, kteří si otírají zadek o koberec, mají zablokované anální váčky. 

Normálně se vyprazdňují přirozeně, ale pokud jsou plné (jsou tvrdé), 

měli bychom je vymáčknout. 

 

4.7 Kůže a srst 

 

Na kůži by neměli být žádné hrudky, boule ani šupinky. 

Srst by měla vypadat čerstvě, čistě a neměla by být lepkavá. 
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Závěr 

Toto je konec mé ročníkové práce. Myslím, že jsem si zvolila dobré téma, protože se 

mně dělalo dobře a doufám, že jste se dozvěděli něco nového, protože já ano. 

 

Resumé 

This is the end of my coursework. I think I chose a good topic because it made me 

well and I hope you learned something new. 
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