
Máte rádi psy? 

Chcete si koupit akitu? 

Máte ji doma? 

POZOR na genetické onemocnění! 

 

Sebaceozní adenitida 

 

 

Ahoj já jsem W-Vaki Ken Amana alias BUBU. 

 

Ochraňujme život našich nejlepších přátel! 

Nadační fond BushiDo – IRU 

www.nadejeproakity.cz 



Na jaře roku 2007 jsme si k našemu akiťákovi, 

bílému jako sníh, vyhlédli žíhanou nevěstu z 

dlouholeté chovné stanice. Byla za tou ohradou 

taková malinkatá, okatá a celou svou bytostí 

hlásala světu – jsem malá lady. Sice pravda, 

měla na akitu trochu malou hlavu (pozor 

neplést malou hlavu a malý rozum), takže 

jsme věděli, že na výstavě nebude perfektní, 

ale o to nám nešlo. Důležitá byla bonitace a 

založení správného chovu. Naše fenečka (alias 

Bubu) je celý svůj život jemná, mazlivá, 

pečovatelská a plná porozumění. Předvádí 

všechna pozitiva svého plemene. Těšili jsme se 

na zařazení do chovu a na štěňátka až do 

chvíle, kdy jsme po četných návštěvách lékařů, 

problémech s kůží, léčení kortikoidy, 

neustálém drbání nešťastné fenky, které bylo 

očividně zle při zánětech kůže, obdrželi zprávu 

od lékaře, že trpí sebaceozní adenitidou (SA). 

Odkud je akita? 

Japonská Akita Inu (v překladu pes z Akity – 

myšleno provincie Akita) je japonským 

symbolem štěstí a věrnosti. Dříve bývala 

společníkem samurajů, dnes se z její 

společnosti těší lidé z celého světa. Nejlépe se 

akitám žilo za časů císaře Tokugawi – v 17. st., 

kdy psi byli císařským dekretem chráněni. 

Roku 1931 bylo plemeno císařem Hirohitem 

označeno za národní památku a poklad. Tím 

akity bezpochyby jsou. Více se dozvíte 

například na našich stránkách 

www.nadejeproakity.cz nebo z knihy Akita 

autorek Barbary J. Andrewsové a Meg Punell-

Carpenterové (nakl. Fortuna Libri 2009). 

 



Jak akita vypadá? 

 „Japaneseakita“ od Sevenfatdogs na projektu Wikipedie v jazyce angličtina. 

Licencováno pod CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japaneseakita.jpg#/media/File:Japa

neseakita.jpg 

Akita je společenské plemeno psů původně 

šlechtěných k lovu medvědů. Je velký se silnou 

stavbou těla, působí ušlechtile a důstojně. 

Hlava je široká, čenich střední, klínovitého, ne 

však špičatého tvaru. Svými rysy akity lidem 

připomínají vlka a pudově se jich lidé bojí. 

Přispívá k tomu i fakt, že akita téměř neštěká 

– pozoruje potencionální oběť, zhodnocuje, zda 

stojí za okupování (tj., zda má nějaké jídlo), a 

zvažuje strategii. Tito psi jsou velmi bystří. 

Mezi červenou, pískovou, bílou či tmavou 

barvou akity si zcela jistě vyberete nebo je libo 

žíhaného skoro tygra? 

Z vlastní zkušenosti UPOZORŇUJEME: 

Akita není pes pro každého – Akita je pes 

jednoho pána, byť svou rodinu miluje. 



Nevíte-li, kde je Vaše místo ve Vašem 

životě, neberte si akitu za společníka – 

psychicky Vás rozdrtí na celé čáře, zvlčí a 

ovládne svou „smečku“ vč. Vás. Je to pes 

s vlastní inteligencí a své názory na svět 

málokdy opravuje. Tomu se musíte 

přizpůsobit, jinak bude nešťastná akita i 

Vy. 

Co je to nemoc SA? 

SA (sebaceozní adenitida apod.) je laicky 

řečeno destrukce mazových žláz kůže 

zánětlivými procesy. Nemoc není přenosná na 

člověka (byť patří i mezi lidské choroby). 

Přenáší se geneticky. Akitě vypadává a šupinatí 

srst, vše ji svědí, na těle se otevírají živá až 

hnisavá (zapáchající) ložiska. Často je vidět, 

jak akita trpí. Aktivní a nádherně huňatý pes 

se mění na smutnou vypelichanou trosku. 

Fotografie nemocných pejsků najdete např. na 

našich stránkách www.nadejeproakity.cz. 

Odborně zpracované podrobné povídání 

českého specialisty na onemocnění SA pana 

doktora Rybníčka v článku pro časopis Pes 

přítel člověka najdete na stránkách 

www.pespritelcloveka.cz/upload/SA_php.pdf. 

Choroba je o to zákeřnější, že se projevuje 

zpravidla mezi 4. a 6. rokem života zvířete a 

postihuje i jiná plemena psů, nejen akity. 

Jak nemoc SA potvrdíme? 

Pouze odborným lékařským vyšetřením – 

biopsií kůže. Vodítky mohou být nekvalitní, 

suchá, matná srst, vypadávání srsti, šupinatění 

kůže (např. uši, ohon) a další příznaky. 



Jak bojovat proti nemoci? 

Aplikací léčiv nebo alternativní medicínou. 

Akitu bude třeba koupat, provádět zábaly, 

masírovat (nám se osvědčil dětský kartáček na 

vlasy a široký měkký kartáč na čištění oděvů – 

Bubu tohle drbání přímo miluje).  Z léčiv jsou 

osvědčené léky na bázi cyklosporinu na 

veterinární předpis. Z alternativní medicíny 

můžete použít specifické oleje, nebo přípravky 

a speciální šampony. 

Léčení nemocné akity je velmi nákladné. 

Budete-li léčit léky, připravte se na výdaj 

asi 3 000 Kč každý měsíc do konce života 

Vašeho pejska. Budete-li léčit 

alternativně, finanční výdaje budou 

menší, ale potřebná péče bude časově 

náročnější. 

Návod na správné česání pejska: 

Pořiďte si kvalitní měkký psí hřeben, spíše 

kartáč. Bubu nevadí ani česání proti srsti. Jen 

česání ocásku příliš nemiluje. Opatrně okolo 

zánětlivých ložisek, která zároveň zkontrolujte 

a ošetřete mastí nebo olejem. Česání je 

důležité – srst se čistí, kůže se prokrvuje, 

vyživuje. 

Návod, jak správně koupat pejska: 

Je dobré před koupáním kožíšek prodrbat 

(jemně). Měkký dětský kartáček na vlasy 

můžete používat i při koupání. Voda musí být 

vlažná, stačí, když do ní ponoříte ruku a bude 

příjemně vlažná. Pejska postupně namáčíme 

od ocásku (může si ve vodě i sednout) až po 

hlavu – po namočení hlavy bude mít tendenci 



se oklepat. :-) Osobně doporučujeme umýt 

pejska po krk a hlavu si nechat až nakonec. 

Pozor, aby se nedostala voda do uší. Šampon 

nebo přípravek můžete nanášet rukou nebo 

prolévací lahví či sprejem. Doporučení: naučte 

pejska, aby se nebál sprchování. Ve stejném 

pořadí vmasírujte léčivé oleje. Nezapomeňte 

srst důkladně opláchnout vlažnou vodou. 

Zabalit do osušky, jemně promačkávat srst;  

čím více vody vysušíte, tím lépe. Nechte pejska 

přirozeně na vzduchu doschnout, aby se kůže 

nezapařila. Ideální je vyrazit za slunných dnů 

na procházku. Po koupeli je možné ošetřit oči 

zvlhčujícími kapkami, abychom předešli 

podráždění z koupele.  

Stále si chcete koupit akitu?  

A chcete minimalizovat riziko, že právě ta Vaše 

bude nemocná? POMŮŽEME VÁM. Poskytneme 

Vám maximum informací o vhodných chovech, 

poradíme, na které věci si dát při výběru 

štěňátka pozor a na které věci se máte zeptat 

chovatele. Pokusíme se prověřit rodokmen 

Vámi vybraného pejska v databázi nemocných 

jedinců a identifikovat, zda u štěněte hrozí 

riziko propuknutí choroby SA nebo indispozice 

genomu (Váš pejsek může být pouze 

přenašečem na další generace svých 

potomků). 

To vše provedeme zdarma v rámci kodexu 

Nadačního fondu BushiDo – IRU. 

Prověření si objednejte na našem e-mailu 

nf@irucz.cz. 

 

mailto:nf@irucz.cz


Je Vám líto nemocných pejsků a máte 

možnost přispět na dobrou věc?  

Budeme rádi, když nám přispějete jakoukoliv 

finanční částkou na účet nadačního fondu 

BushiDo – IRU číslo 2100077995/2010 

vedený u FIO Banky a. s. 100 % Vašeho 

příspěvku bude poskytnuto nemocným 

pejskům, na jejich léčbu. Chcete se stát 

dobrovolníkem a pomáhat nám? Kontaktujte 

nás s nabídkou pomoci na nf@irucz.cz. 

Poděkování 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost 

informačnímu letáčku. Uvítáme, podíváte-li se 

na naše stránky www.nadejeproakity.cz, kde 

najdete podrobnější informace o aktuálním 

dění i fotografie nemocných akit. Loučíme se s 

Vámi hamletovskou otázkou: 

„Koupit nebo nekoupit akitu?“ 

Odpoví Vám autorky již zmíněné publikace 

Akita dámy Barbara J. Andrewsová a Meg 

Punell-Carpenterová (nakl. Fortuna Libri 2009). 

Citace strana 38 ISBN 978-80-7321-477-7  

„Kdyby akity byly lidmi, létaly by tryskáčem na 

hranicích možností nebo by se potápěly na dno 

oceánu, případně by jezdily na býcích při 

rodeu! Akita je vůdce - je zvědavá, samostatná 

a ten typ „osobnosti“, o které se píšou knihy a 

vyprávějí legendy! Té se těžko čelí!“ 

Chcete-li parťáka a šelmu v jednom, je volba 

jasná. A osobní doporučení? Jsme 100% PRO. 

Nadační fond BushiDo – IRU je tu proto, 

aby pomáhal akitám. :-) 

mailto:nf@irucz.cz


 

Pes je nejlepší přítel… 

 

Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ. Děkujeme. 

 

 

 

Bushi - Patron nadačního fondu... 


