Pes venku v zimě: Tipy, jak připravit psa na chladné období
Péče o psa se mění spolu s ročním obdobím. Měli bychom přizpůsobit nejen stravu, ale také
svého mazlíčka chránit před prochladnutím. Pes v zimě vyžaduje speciální pozornost nejen
z hlediska chladu, ale též vlhka, a to ať z důvodů zapocení nebo sněhové nadílky. Zohlednit
bychom měli také psí plemeno, typ srsti, věk zvířete a v neposlední řadě zdravotní stav. Jak
tedy připravit psa na zimu?

Jak pečovat o psa v zimě? Pozor na štěňata a psí seniory
V zimě je nejohroženější psí skupinou ta nejmladší a ta nejstarší. U nich byste měli zvážit
pořízení kvalitního oblečku pro psy na zimní období - svetřík, mikina, bunda, pláštěnka anebo
softshell. Nenechte se zviklat posměšky neznalých, jde vám o zdraví vašeho psa!
Vhodným oblečkem psa v zimě chráníte před rizikem zdravotních komplikací. Samozřejmostí by
mělo být přizpůsobení psího jídelníčku ročnímu období. Pes v zimě potřebuje vitamíny na
podporu imunity a choulostivější jedinci také kloubní výživu. Nezapomínejte, že pes v zimě musí
mít zdravou srst, která jej před chladem chrání (pomůže například rybí olej), ale též pravidelné
kartáčování. Pokud je srst znečištěná a dlouhodobě zavlhlá, pak se snižují i její termoregulační
vlastnosti.

Pes v zimě: Nevzdávejte se procházek
Stejně jako lidé, i pes potřebuje pravidelný pohyb. V zimě byste však měli přijmout několik zásadních
pravidel.
Buďte stále v pohybu. Sportovní psi obvykle na akci nemají „oblečky“, jinak se zapotí.
Pořiďte reflexní prvky – bývá šero a pes není z projíždějícího auta obvykle vidět včas.
Nakupovat choďte bez psa - uvázat jej před obchodem je zaručená cesta k veterináři.
Milovníkům vodních zdrojů nechte zajít chuť. Pes by se měl v zimě vodě vyhnout.
Pozor na tlapky. Pes v zimě může trpět nejen chladem, úrazy na ledu, nastydnutím, ale ve
městech je problémem i posypová sůl na chodnících a ulicích. Doma tlapky po procházce vždy
omyjte a ošetřete případně mastí. U některých plemen je vhodné zvážit boty po psy. V Další
z možností jsou přípravky proti omrzání.
6. Zamrzlé plochy jsou nebezpečná past. Pokud se vám pes propadne do vody, volejte hasiče.
Záchrana je skutečně komplikovaná.
7. Pes (nejen) v lese na vodítku! Obzvlášť v zimě může pes chytit „stopu“ a i mezi paneláky
vám zmizí za srnou, myší anebo zajícem. Zatímco v létě někde přečká, zima je opravdu
nebezpečná.
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Pokud pes venku v zimě bydlí na zahradě
Pokud máte či plánujete psy, kteří budou trvale venku, je třeba je na období zimy připravit,
respektive přizpůsobit prostředí, ve kterém žijí. Na co se zaměřit?
1. Zateplený kotec – základem je „kvalitní“ ubytování. Zateplení psí boudy/kotce by mělo být ze
tří stran (a to alespoň polystyrenem). Ideálně vytvořte i předsíňku, aby teplo neunikalo příliš rychle.
Jako podestýlku zvolte slámu nebo dřevitá vlnu.
2. Zapomeňte na deky. Vypadají lákavě, ale po navlhnutí jsou časovanou bombou, pes od nich
může nastydnout. Variantou je jejich pravidelná obměna.
3. Voda nesmí zamrznout. Investovat můžete do vyhřívané misky, ale postačí pravidelná obměna.
4. Pravidelné krmení obohacené o různé vitamíny pečující o imunitu, srst a klouby.

Pes venku v zimě? Tipy na závěr
Psi s artrózou či diabetem jsou na chlad výrazně náchylnější.
Venkovní psi neberte do vytopeného domu na delší dobu (např. na noc). To může u
dlouhosrstých plemen vyvolat „střídání“ srsti, čímž oslabí i své tělo.
Teplý vývar s granulemi nebo ohřátá masová konzerva bude pro psa příjemné zahřátí.
Nepřetápějte byt.
Více než chlad škodí vítr!

