
1Nepodceňujte přípravu. Jestliže je-
dete na  delší dobu, připravte mazlíč-

kům věci, na  které jsou zvyklí: dostatek 
krmiva, jejich misky, pelíšky a  oblíbené 
hračky.

2 Některá zvířata jsou na změny citlivá, 
usnadněte cestování jim i sobě. Přidá-

vejte jim do krmiva Zylkène®, veterinár-
ní přípravek, čistě přírodní doplňkové kr-
mivo na bázi mléka. Má uklidňující účin-
ky, pomůže jim zvládnout nepříjemné si-
tuace a změnu prostředí. Psům i kočkám 
chutná, není návykový a  nezpůsobuje 
útlum a spavost. Může být podáván všem 
mazlíkům bez ohledu na stáří a zdravotní 
stav. Začněte přidávat Zylkène® včas, nej-
lépe 3–7 dní předem, jednou denně, podle 
hmotnosti zvířete. U citlivých koček radě-

ji dávejte dvojnásobnou dávku. Zylkène® 
můžete používat neomezenou dobu nebo 
opakovaně.

3 Zvířata by měla cestovat v přepravce, 
transportní kleci nebo zabezpečená 

tak, jako dbáte na bezpečnost dětí v autě. 
Vyvarujte se cestování mazlíčků „na  vol-
no“. Přepravky zajistěte např. pásy nebo 
vhodným umístěním v zavazadlovém pro-
storu.

4 Mazlíčci by neměli jíst nejméně dvě 
hodiny před začátkem cesty. Krme-

ní odložte, udělá jim radost po  příjezdu. 
Vždy s  sebou berte láhev s vodou, ať se 
mohou často napít. Při každé příležitosti 
vodu doplňte.

5 Dělejte přestávky minimálně kaž-
dé dvě hodiny, pravidelně venčete 

a nabídněte vodu. Během jízdy větrejte, 
a  to i  při zapnuté klimatizaci. Reguluj-
te teplotu nejen podle sebe, ale i  podle 
zvířat. Pokud cestujete ve  vedrech, tak 
je zchlaďte vodou. Nikdy nenechávejte 
mazlíčky v  autě samotné. Motivujte je 
pamlskem.

6 Nemůžete mazlíčky vzít s sebou, nebo 
vám selhalo hlídání? Také jejich umís-

tění do  hotelu, nebo k  příbuzným a  zná-
mým může být pro psa či kočku stresující. 
Dávejte jim Zylkène®, aby pobyt v novém 
prostředí zvládli v klidu. 

Konzultujte použití Zylkène® se svým vete-
rinárním lékařem.

Více informací najdete
na www.vetoquinol.cz.

6 tipů, jak zvládnout 
cestování s mazlíčkem

Chystáte se na dovolenou 
a zvažujete, zda vzít svého 
psa nebo kočku s sebou?
Zde je několik doporučení, 
jak cestovat bezpečně 
a v klidu.

Nemůžete mazlíčky vzít s sebou neb
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