
Tipy na prázdniny
Máte v úmyslu vzít si na letošní 

zahraniční dovolenou i domácího 
mazlíčka? 

Pak je dobré znát všeobecné pod-
mínky cestování se zvířaty, i požadav-
ky dané země, kam zamíříme. Měli 
bychom i vědět, že štěňata a koťata 
mladší tří měsíců nesmí cestovat do 
zahraničí.

Na otázky ŽN, týkající se cestová-
ní se zvířaty do zahraničí, odpovída-
jí žďárské veterinářky MVDr. Marie 
Dobrovolná a MVDr. Pavla Košťálová. 

Kam po Evropě můžeme vzít s  
sebou na dovolenou pejska nebo 
kočičku? A je, dle vašich zkušeností, 
některá země pro cestování se zvíře-
tem problematická? 

Marie Dobrovolná: Po EU můžete 
cestovat bez problémů s pejskem, 
kočkou, fretkou a jiným mazlíčkem, 
pokud jsou označeni mikročipem spl-
ňujícím příslušné ISO normy. Některé 
státy také uznávají označení čitelným 
tetováním, které bylo provedeno před 
3. 7. 2011. Výjimkou je však Chorvat-
sko, do kterého lze vycestovat pouze s 
planým čipem.

Co musíme vyřídit ještě před ces-
tou? Potřebují zvířata nějaký pas a 
speciální očkování?  

Pavla Košťálová: Před cestou musí 
být zvířátko označeno mikročipem, 

musí mít platný pas, vystavený schvá-
leným veterinárním lékařem, a platnou 
vakcinaci proti vzteklině. Cena čipu a 
pasu se pohybuje od 550 Kč do 750 Kč.

Platí pro psy a kočky v autě nějaká 
bezpečnostní opatření? 

Marie Dobrovolná: Přepravované 
zvíře nesmí ohrozit řidiče ani rozpty-
lovat jeho pozornost. Na trhu je velmi 
různorodá nabídka bezpečnostních 
pásů do auta, mříží či přepravek, kde 
má zvíře své pohodlí a bezpečí. 

Když psi a kočky cestu špatně sná-
ší, dá se vyzkoušet i některý z dostup-
ných preparátů na kinetózy.

Co přehřátí  nebo naopak klimati-
zace ve voze? 

Pavla Košťálová: Vždy je třeba 
zohlednit délku cesty a počasí, vhod-
né je dělat zastávky, hlídat pitný režim 
přepravovaného zvířete a zabránit pře-
hřátí. Klimatizaci zavčas před zastáv-
kou vypnout, aby si zvíře zvyklo, a pře-
dešlo se tak teplotnímu šoku. 

Na co si dávat pozor při dovolené: 
např. paraziti, hmyz, hadi…

Pavla Košťálová: Určitě je na prvním 
místě třeba zvážit, jestli zvíře s sebou 
na dovolenou vůbec brát, a případně 
oslovit svého veterináře, který dopo-

ručí vhodné ošetření proti zevním i 
vnitřním parazitům a  vhodný repe-
lent… Obzvlášť některé oblasti jsou 
pro psy a kočky ze střední Evropy 
vysloveně nebezpečné. 

Měli bychom pro zvíře přibalit na 
cestu nějaké léky? 

Marie Dobrovolná: Příruční lékár-
nička pro zvířecího miláčka by měla 
obsahovat: dezinfekci, obvaz, přípra-
vek na zastavení průjmu (např. Smec-
ta, živočišné uhlí,..), kleštičky či háček 
na odstranění klíšťat, případně anti-
histaminika (léky na alergie).

Nepříjemné by bylo, kdyby náš 
pes někoho napadl či se serval 
s místními psy….

Pavla Košťálová: To rozhodně. Je 
nutné mít v pořádku vakcinaci proti 
vzteklině a pas vždy po ruce, být po 
celou dobu ve střehu a případným 
nehodám se snažit předejít.

Platí po našem návratu nějaké 
doporučení pro zvíře? 

Pavla Košťálová: Záleží, kam bylo se 
zvířetem cestováno, pokud cestovalo 
rizikovými oblastmi, pak je vhodné se 
domluvit s ošetřujícím veterinárním 
lékařem na preventivním vyšetření a 
případných testech na onemocnění 
vyskytující se v dané oblasti.

Lenka Kopčáková

Než se vydáme do zahraničí se psem

PŘED VYCESTOVÁNÍM se zvířetem do ciziny radí veterinářky Marie Dobro-
volná (vlevo) a Pavla Košťálová mít v pořádku vakcinaci proti vzteklině, mikročip 
i platný pas. Foto: Lenka Kopčáková


