
Srpnová témata v čísle 8 bychom mohli shrnout jako SLUNCE, CESTOVÁNÍ, 
LETADLO a MELOUN – i to je prost ě léto! 

 

Slunce pohledem veterináře? Vězte, že je to pohled více než zajímavý. Věděli jste 
například, že… 

…sluneční světlo potřebují k udržení zdraví v podstatě všichni savci? Sluneční světlo je 
nezbytné a zásadní pro produkci „hormonu štěstí“ – serotoninu, který je obsažen 
v čokoládě a většině antidepresivních léků. Dnešní doba vede k tomu, že do práce chodíme 
často za úsvitu a domů se vracíme těsně před nebo až po západu slunce. Velké procento 
populace „moderního“ světa je o potřebné hodiny působení slunečního světla připraveno. Na 
rozdíl od našich prarodičů pracujeme převážně uvnitř, pod umělým osvětlením.  

Mnozí chovatelé, dnes již nejenom v zahraničí, se pyšní propracovanými klimatizovanými 
chovatelskými stanicemi, které jsou dobře izolovány nejenom proti chladu, ale i proti 
slunečním paprskům. Zřejmě jim nikdo při projektování takového zařízení neřekl, že většina 
savců MUSÍ mít alespoň deset hodin plného slunečního světla, aby zůstala zdravá. My, lidé, i 
naši domácí mazlíčci jsme se přesunuli k moderně řečeno indoorovému (vnitřnímu) 
způsobu života. Zde je možné hledat důvod, proč my (lidé) i oni (zvířecí miláčci) trpíme 
často více nebo méně vážnou psychickou deprivací, nedostatečnou hladinou vitamínu D, 
melatoninu a dalších životně důležitých hormonů. Výsledkem je stále se zvyšující 
procento populace na lécích modifikujících psychiku a chování, školní násilí je na 
historicky nejvyšší úrovni.  

Antidepresiva jsou nadpředpisována a je smutné, že lékaři a veterináři nedokážou předepsat 
„více slunečního světla“, než začnou předepisovat preparáty na ovlivňování štítné žlázy nebo 
léky na ovlivňování psychiky. Ano, i zvířatům dnes předepisujeme antidepresiva… 

 
 

 

Meloun 

„Pane doktore, je období melounů, které naše děti milují. Stane se, že děti se spravedlivě 
rozdělí i s našimi psy. Nemusíme se bát, nemůže meloun být pro psa problematický podobně 
jako třeba hrozny?“ 

Na tuto otázku čtenáře odpovídá v aktuálním čísle MVDr. Milan Štourač.  

 

 

Pes a cestování LETADLEM? Proč ne? 
 
Cestovat se dá rozličnými dopravními prostředky. Můžete vyrazit pěšky, osobním nebo 
obytným autem, vlakem, lodí… a třeba i letadlem. Ano, je to nejrychlejší, ale zároveň 
nejsložitější způsobem přepravy psů. Před cestou je nutné s dostatečným (někdy i 



několikaměsíčním) předstihem zjistit, co vše je nutné zařídit. Všechny informace potřebné 
pro převoz psa cestujícího z ČR do zemí EU a informace pro návrat z jakéhokoliv státu zpět 
do ČR najdete na stránkách Státní veterinární správy ČR. Pozorně si je prostudujte, jelikož 
podmínky v jednotlivých zemích se můžou změnit i několik dní před vaším odletem. 
Přelétáte-li mezi dvěma zeměmi, platí podmínky země, do které cestujete, v závislosti na 
zemi, ze které vyjíždíte. Může být tedy rozdíl, pokud vyjíždíte z cizí země s českým, od 
narození očkovaným psem, nebo pokud byste chtěli vycestovat s místním potulným psem. 
Týká se to zejména zemí, kde hrozí nebezpečí nákazy vzteklinou. V některých, zejména 
asijských zemích, je vycestování s místním psem přímo zakázané. 
Určitě musíte mít psa označeného čipem a řádně očkovaného proti vzteklině. Některé země 
si stanovují povinnost ošetření proti parazitům a odčervení. Dejte pozor, proti jakým 
parazitům se ošetření požaduje. Může to být i proti takovým, proti kterým se běžně v ČR 
neodčervuje. Ve vlastním zájmu zjistěte, jací parazité se v dané zemi vyskytují, a ošetřete psa 
i nad povinný rámec. Případně kupte potřebné antiparazitní přípravky na dobu pobytu v 
dané zemi. Vše musí být samozřejmě zapsáno ve veterinárním průkazu/pasu, který musíte 
mít s sebou.  
Nezapomeňte se také podívat na podmínky přepravy do vámi zvolené destinace i na 
stránkách letecké společnosti. Může se stát, že budou odlišné od podmínek stanovených 
danými státy. 
Přepravní podmínky leteckých společností se liší! Například: 
 
British Airways – hmotnost a rozměry neuvádí, cena za jeden let 125 €, rezervace přes tzv. 
OpenSkies. 
Binter Canarias – hmotnost a rozměry bez limitu, cena od 20 €, rezervace přes kontaktní 
centra osobně, nebo telefonicky. 
Transavia – hmotnost 75 kg, rozměry 102×69×76 cm, cena 60 €, rezervace on-line při koupi 
letenky nebo při on-line check-inu, případně přes kontaktní centra. 
České aerolinie – hmotnost max. 32 kg, rozměry 130×69×80 cm, cena 119 € za každý směr 
cesty, rezervace pomocí kontaktního centra nebo rezervačních kanceláří. Přeprava na palubě 
letadla – hmotnost max. 8 kg, rozměry 43×30×27 cm, cena 59 € za každý směr cesty. Výjimku 
tvoří certifikovaní asistenční psi pro cestující se zrakovým postižením nebo s omezenou 
schopností pohybu, kteří jsou na jejich doprovodu závislí. Asistenční psy přepravují zdarma v 
kabině pro cestující, pokud jsou v postroji, na vodítku, mají osvědčení o výcviku a 
požadované cestovní doklady. Všechny ostatní psy, včetně psů pro emocionální podporu 
cestujícího, přepraví v kabině pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru letadla za 
standardních podmínek a za poplatky uvedené výše. V kabině pro cestující lze přepravovat 
nanejvýš tři malé schrány se zvířaty: dvě ve třídě Economy a jedno ve třídě Business, 
maximálně však jednu schránu na jednoho cestujícího. Cestujete-li se zvířetem na palubě, z 
bezpečnostních důvodů nemůžete sedět na sedadlech v řadách u nouzových východů. 
 
 
Kompletní články najdete v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 9. 
 
 
 

 


