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Otázka drÅ¾ení psa v bytÄ› nebo v kotci je stále diskutovaná. Já sama jsem si vyzkou&scaron;ela oba zpÅ¯soby, i
smí&scaron;ený. Z obecného hlediska je skuteÄ•nÄ› dÅ¯leÅ¾ité, o jakou jde rasu, i kdyÅ¾ pokud se majitel skuteÄ•nÄ› obÄ›tuje
v bytÄ› kaÅ¾dá rasa. ObÄ›Å¥ se týká pohybu i srsti.

Bulteriér je stÅ™ední, takÅ¾e se do bytu vejde naprosto v pohodÄ›. Hlavou ani ocasem nesmetá talíÅ™e na stole, coÅ¾ nám d
dÄ›lala soustavnÄ›.

Srst v bytÄ› podléhá celoroÄ•ní výmÄ›nÄ›, takÅ¾e musíte více uklízet. Nebývá obÄ•as pÅ™íli&scaron; hustá, zato bývá nádhern
lesklá, jak si ji pes vytírá v posteli. ÄŒasto pÅ™i prohlídce v ordinaci pÅ™ekvapím majitele, kdyÅ¾ poznám, kde pes spí.

Musíte po venÄ•ení od podzimu do jara umývat nohy. Tím samozÅ™ejmÄ› kÅ¯Å¾e VELMI trpí. Vhodné je pÅ™idat do vody oce
kapek citronu, mÄ›síÄ•kovou tinkturu apod. Tlapky je potÅ™eba dosucha vysu&scaron;it. NÄ›kdy promazat, nÄ›kdy zapudrova
podle tvorby mazu nebo infekce kvasinkami (Ä•ervenohnÄ›dý maz). NebezpeÄ•né je i Ä•astÄ›j&scaron;í koupání, to platí pro
v&scaron;echna krátkosrstá plemena. Dlouhosrstí psi jsou vy&scaron;lechtÄ›ní na vy&scaron;&scaron;í odolnost ke
koupání, ale i tak doporuÄ•uji koupat nanejvý&scaron; 1x za 2 mÄ›síce. A to pouze vyÅ¾ivujícími &scaron;ampony
vy&scaron;&scaron;í kvality a s pouÅ¾itím kondicionéru nebo norkového oleje nebo placenty.

Psovi musíte zajistit pohyb, musíte Ä•astÄ›ji chodit ven, ménÄ› se vyspíte. Pokud chodíte do práce, je tÅ™eba mladého psa
unavit pÅ™ed odchodem. Ze zku&scaron;enosti vím, Å¾e 4-5 hodin vydrÅ¾í &scaron;tÄ›nÄ› dobÅ™e. Del&scaron;í doba uÅ¾
nudná a hledá si zábavu. MÅ¯Å¾e se nauÄ•it niÄ•it zaÅ™ízení bytu. &Scaron;tÄ›nÄ› do pÅ¯l roku doporuÄ•uji nechávat
nanejvý&scaron; 4 hodiny samotné a to po dÅ¯kladné procházce nebo hÅ™e. Jakmile se pes nauÄ•í beztrestnÄ› niÄ•it nebo
vykonávat potÅ™ebu v bytÄ›, uÅ¾ ho to neodnauÄ•íte.

Z mého pohledu "pes pÅ™ítel Ä•lovÄ›ka" patÅ™í domÅ¯, spí v dobÄ› va&scaron;í nepÅ™ítomnosti, stejnÄ› dennÄ› spí 8-13 ho
stále s vámi, vidí vás, sly&scaron;í vás, jdete kolem nÄ›j, pohladíte ho, pohovoÅ™íte s ním, ohnete se a dáte mu pusinku
anebo si pohrajete.

Já jsem mÄ›la psy v bytÄ› od mých 10 let a dokud jsem nebydlela v domku (asi od 25 let), nepoznala jsem tu úlevu
nemuset venÄ•it 3x dennÄ›. StejnÄ› spali doma, ale ráno jsem jen otevÅ™ela dveÅ™e. Po manÅ¾elském konfliktu musela Vér
ven, ale po pracovní dobÄ› jsme stále byly doma spolu a spaly jsme spolu. Pes je doma polid&scaron;tÄ›ný a nesmírnÄ›
&scaron;Å¥astný, neboÅ¥ má spoleÄ•nost. Venku sice mÅ¯Å¾e Ä•Å¯rat, kdy chce, ale je sám. Nudí se, sám nebude bÄ›hat
nebo se pÅ™etahovat. Zhloupne nebo zdivoÄ•í.

Také Å¾ivot v kotci je z mého pohledu utrpení. SamozÅ™ejmÄ› nemám nic proti nÄ›kolika hodinovému pobytu v prostorném
kotci. I my jsme nÄ›kdy v malé kanceláÅ™i. Ale vÄ›t&scaron;inu Ä•asu by mÄ›l pes trávit ve spoleÄ•nosti aspoÅˆ psa, kdyÅ¾ ne
Ä•lovÄ›ka. ÄŒím více bude vá&scaron; pes doma, tím bude chytÅ™ej&scaron;í a ovladatelnÄ›j&scaron;í, pokud máte alespoÅˆ
základní schopnosti pro výcvik a výchovu. Pokud je nemáte, jste mÄ›kcí a nedÅ¯slední, bude pes v bytÄ› velmi chytrý, ba
pÅ™ímo vychytralý, ale navíc despotický, tyranizující a posléze Å™ídící celou domácnost.

Jako ideální stav je pro mÄ› pobyt psa na zahradÄ› nebo dvorku na volno s jiným psem a 2/3 Ä•asu doma s pánem. Je to
pohodlné pro vás a rozvíjející pro psa. Rozvíjejícím myslím, Å¾e venku se psem se rozvíjí jeho sociální chování v rámci
svého druhu a svalová hmota pÅ™i spoleÄ•ných hrách, doma rozvíjí slovní zásobu, protoÅ¾e s ním stále mluvíte a nÄ›co po
nÄ›m chcete a nÄ›co ho uÄ•íte, napÅ™. povel uhni, buÄ• tam, poÄ•kej, chce&scaron; nÄ›co dobrého, dej mamince pusinku... to
jsou povely, které napÅ™. Union perfektnÄ› ovládá. PrávÄ› teÄ• spí pod mojí Å¾idlí a já s ní nechci pohnout, abych ho
nevzbudila. Zcela bÄ›Å¾nÄ› v dobÄ› mé administrativní práce spí v ordinaci na zemi nÄ›kolik psÅ¯. Miluji tu pohodu.
Kdo Å™íká, Å¾e drÅ¾ení psa v bytÄ› je trápení, je spí&scaron;e alibista, který není schopen svému psovi obÄ›tovat Ä•as. U
takového Ä•lovÄ›ka by se pes v bytÄ› jistÄ› trápil.

Víte, já si myslím, Å¾e ani pes zavÅ™ený 8 hodin v bytÄ›, se netrápí, je-li dospÄ›lý a vyvenÄ•en. On se moc netrápí ani ten ml
protoÅ¾e se zkrátka vyÄ•Å¯rá a víte, jak si vyhraje, kdyÅ¾ vám zdemoluje byt? Tolik zábavy mu urÄ•itÄ› neposkytnete, kdyÅ¾
jste celý den doma s ním.

DrÅ¾ení psa v bytÄ› je pÅ™edev&scaron;ím trápení Ä•lovÄ›ka, protoÅ¾e musí psovi zabezpeÄ•it uspokojování psychických a
potÅ™eb.
Pes v kotci majiteli usnadní spoustu práce a dává mu velmi malou motivaci právÄ› k uspokojení tÄ›ch psychických a
fyzických potÅ™eb.
http://www.littlebull.cz
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TakÅ¾e, jestli se ptáte právÄ› mÄ›, co je lep&scaron;í, Å™íkám vám, vezmÄ›te si svého psa domÅ¯.Informace a foto poskytla
MVDr.Simona Müllerová - CHS Trojský kÅ¯Åˆzdroj: mazlicci.cz
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