
Turistika so psom  
— ako začať
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P síčkari ku pozitívnemu  vzťahu 
k  prírode majú hádam najbliž šie, 

keďže so svojim miláčikom chtiac‑nech‑
tiac trávia veľa času na venčení. Trend 
aktivít so psami  stúpa a  ľudia si čoraz 
viac uvedomujú, že psík ako spoloč‑
ník ich môže sprevádzať aj pri rôznych 
voľno‑časových aktivitách.

To, čo je pre mnohých z nás prirodze‑
né, môže byť pre iných stále veľkou 
neznámou. Kým niekto trávi voľné 
chvíle potulkami so psíkom po lesoch, 
kopcoch a lúkach, pre iného je  pobyt 
so psíkom obmedzený len na záhra‑
du, či vypustenie psíka na  sídliskovom 
 venčovisku. Mnohým ľudom to takto 

pri ich životnom štýle vyhovuje. Psí‑
kovi k  šťastiu veľa netreba, ak má 
správnu starostlivosť a  pozornosť 
pána, uskromní sa aj s  menším ča‑
som stráveným v  prírode. Mnoho ľu‑
dí a  psíkov by však aj chcelo, ale ne‑
má odvahu, nevie kam by šli, či tam 
môžu, a  preto to radšej ani neskúša‑
jú. Kým niektorí z nás od malička „de‑
rú topánky“ po turistických chodníč‑
koch, mnoho ľudí ak nebolo rodičmi 
vedených k  turistike, nemá mnoho 
skúseností. Ak však patríte k  tým ľu‑
dom, ktorí po turistike a  čase stráve‑
nom v prírode so psíkom už dlhšie po‑
kukujú a chcú vedieť „ako na to“, tento 
seriál bude určený práve pre vás.

V  dnešnom úvodnom článku začne‑
me takým základným prehľadom, 
ktorý by si mal prečítať každý začí‑
najúci turista a zároveň to bude taká 
reklama na to, čo vás čaká, ak si sériu 
článkov prečítate celú. Pretože o kaž‑
dom detaile, každej téme, sa dá toho 
písať veľmi veľa —  tak to aj spravím! 
Naozaj môžeme rôzne témy rozdeliť 
do viacerých článkov a veľa sa naučiť. 
Verím, že sa vám môj seriál o turisti‑
ke bude páčiť, že zodpovie vaše otáz‑
ky a motivuje vás obuť sa, vziať psieho 
kamoša a  vyraziť na výlet plný dob‑
rodružstiev a  zážitkov. Lebo neza‑
búdajme, žijeme len raz a z gauča od 
 televízora toho mnoho nezažijeme.

V dnešnom uponáhľanom svete sa čoraz viac ľudí utieka ku prírode. Nájdu tam liek 

na stres, prepracovanosť, problémy či únavu. Aktívny oddych, alebo len pomalé prechádzky 

prírodou vedia človeka dobiť pozitívnou energiou. Príroda na nás pôsobí nielen esteticky, 

ale i „chemicky“. Nadmerné používanie umelých materiálov, televízne obrazovky, monitory 

počítačov, tlačiarne, kopírky, fajčiarsky dym, či smog ničia zdravé záporné ióny a sú príčinou 

nadbytku kladných iónov, ktoré negatívne pôsobia na naše zdravie. Naopak, záporné ióny 

pôsobia na nás veľmi blahodarne. Sú produktom prírody vznikajúcim fyzikálnymi procesmi. 

Priaznivý a liečivý vplyv záporných iónov na organizmus človeka a jeho psychiku je vedecky 

dokázaný.

Fotka z 2248 m. vysokého štítu Bystrá, v Západných Tatrách.
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V  tomto seriáli článkov o  turistike so 
psíkom sa sústredíme na jednodňo‑
vú turistiku na Slovensku. Dovolen‑
ky so psíkom, ubytovania so psíkmi, 
viacdňové túry či turistiky v  zahra‑
ničí si necháme na potom, pretože 
to sú veci, kde už sú mnohí limitova‑
ní ( časom, deťmi, financiami, dopra‑
vou…). Avšak párhodinový výlet do 
prírody, to môže absolvovať takmer 
každý z nás.

Kam ísť?

Táto zásadná otázka často posadí 
„na zadok“ mnohých začínajúcich tu‑
ristov. Miest je tak veľa, až sa nedá roz‑
hodnúť, a  vlastne ani nevieme ako 
sa tam dostaneme a či tam so psom 
môžeme. Pravda je taká, že so psíkom 
na území Slovenska môžeme takmer 
všade — aj do národných parkov či 
chránených krajinných území. 

Neexistujú zákazy, či obmedzenia — 
sú len určité pravidlá. Pre začínajúcich 
turistov je najlepšie začať spoznávať 
okolie svojho mesta, nie ďaleko od 
svojho bydliska, kde sa cítia bezpečne 
a  v  prípade akýchkoľvek problémov 

sa vedia vrátiť. Popremýšľajte, kde ste 
chodili radi ako deti, kde chodia vaši 
kamaráti psíčkari, alebo kde je v oko‑
lí vášho mesta nejaké pekné miesto, 
o  ktorom sa často hovorí, že stojí za 
návštevu. 

Vyberajte si overené miesta. Postup‑
ným zbieraním skúseností na turistike 
budete svoje „pôsobisko“ prirodzene 
rozširovať ďalej. Zvedavosť a túžba za 
novými miestami vám postupne roz‑
šíri obzory aj pre ďalšie miesta. Vybe‑
rajte si miesta, kde nie sú davové turis‑
tické atrakcie, miesta, kde sa nekonajú 
ten deň žiadne akcie, a ktoré nie sú až 
tak extrémne navštevované. Nechce‑
me ísť predsa na korzo, ale oddýchnuť 
si a načerpať energiu. 

A čím viac ľudí, tým skôr sa vám mô‑
že stať, že natrafíte aj na nepsíčka‑
rov, ktorí práve takéto davové turistic‑
ké atrakcie vyhľadávajú a majú pocit, 
že zvieratká nepatria do prírody, ale 
len do ZOO, prípadne na reťaz. Ideál‑
ne ciele na turistiku so psom sú hra‑
dy, výhľadové kopce, náučné chodníč‑
ky, skalné útvary, horské chaty, jazerá, 
vodopády, planiny a podobne.

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Ako si vyhľadať výlet vo vašom okolí 
alebo neokolí.

 Ako zistíme, či je dané miesto 
 vhodné na turistiku so psíkom.

 Ako sa naučíme, kde treba dodržia‑
vať aké pravidlá.

 Ako vyberieme správny výlet v  zá‑
vislosti od veku, kondície a fyzických 
schopností nášho psíka.

Ako sa orientovať v teréne 
a práca s mapou

Vedeli ste, že sieť značenia sloven‑
ských turistických chodníkov je najdo‑
konalejšia na svete? Áno, znie to ne‑
uveriteľne, ale je to pravda. Dnes je 
na Slovensku vyznačených viac ako 
15  000  kilometrov turistických trás. 
Približne taká vzdialenosť delí Sloven‑
sko od Antarktídy. Existuje veľa ne‑
značených chodníkov, zvažníc, náuč‑
ných či lesníckych chodníčkov… Na 
začiatok si však vždy vyberajte zna‑
čené turistické chodníky. Mnoho ľu‑
dí si myslí, že farby značených trás 
( červené, modré, žlté a zelené)  svedčia 

Pozor jednosmerka! Zákaz obiehania.
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o náročnosti trasy ako v prípade lyžiar‑
skych zjazdoviek. Nie je to tak. Je to len 
určitý systém a hierarchia, ktorá urču‑
je ich farebnosť. Orientácia na nich je 
najjednoduchšia a keď budete sledo‑
vať značenie, je takmer nemožné za‑
blúdiť, alebo sa stratiť. Najmä, ak pou‑
žívate pre kontrolu aj mapu. Je dobré 
si pred každým plánovaným výletom 
sadnúť k mape a naštudovať si tra‑
su. Mapu si však treba zobrať aj so se‑
bou, veľmi pomôže a uľahčí orientáciu 
v teréne a upresní nám aj miesto kde 
sme, a ako ďaleko nám ostáva ešte do 
cieľa. V dnešnej dobe sa už používajú 
online mapy, kde máme úžasné mož‑
nosti plánovania trasy. Spomeniem 
servery ako www.freemap.sk alebo 
www.hiking.sk. Pre pohyb v  teréne 
nám výborne poslúžia naše smartfóny 
s mapovými aplikáciami a GPS navi‑
gáciou. Existujú aplikácie, ktoré fungu‑
jú aj bez pripojenia na internet (tzv. of‑
fline mapy), pretože v prírode nemusí 
byť pokrytie signálom vždy také do‑
konalé ako v  meste… a  často (v  tých 
najnevhodnejších chvíľach) ostaneme 
bez prístupu na internet. Preto treba 
mať v  mobile radšej takéto aplikácie, 
aby sme vedeli, že je na nich spoľahnu‑

tie. Presne nám ukážu kde sme, čo nás 
ešte čaká, aký terén nasleduje a  prí‑
padne, kde sa dá spraviť nejaká šikov‑
ná skratka. Nezabudnite mobil pred 
turistikou naplno nabiť a pre istotu si 
zbaliť záložný zdroj (powerbank)!

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Ako si naplánovať trasu doma za po‑
čítačom — aké stránky k tomu pou‑
žiť a čo za možnosti nám ponúkajú.

 Aké navigačno‑mapové aplikácie si 
nainštalovať do nášho mobilu a ako 
s nimi pracovať.

 Ako sa naučiť čítať z  máp — o  ná‑
ročnosti terénu, dĺžke trasy a  času, 
ktorý nám na trasu treba.

 Stratili sme sa, ako postupovať?

Bezpečnosť v teréne. 
Výbava psovoda a psíka

V  prírode sa treba vždy pohybovať 
v  súlade s  našimi fyzickými a  psy‑
chickými možnosťami. Netreba sa 
hanbiť priznať si, že už nevládzeme 
a  otočiť sa naspäť. Netreba podce‑
niť ani počasie a radšej sa domov vrá‑

tiť skôr, než nás zastihne jeho nepria‑
zeň, alebo tmavé rúško noci. Treba 
pozorovať aj nášho psíka, či ešte vlá‑
dze, či sa niekde nezranil, či sa niečo‑
ho nevyľakal, alebo či nemá problém 
s daným terénom. Podľa výberu trasy 
treba zvážiť aj „povinnú výbavu“, pre 
nás i  pre psíka. Zadovážiť si psiu le‑
kárničku a papučky pre psíka (v prí‑
pade zranenia labky). Podľa výberu 
trasy pripravíme aj psíkovu „výbavu“ 
— ak bude poväčšine času behať na‑
voľno, postačí mu obojok a  vodidlo. 
Ak predpokladáme, že psík bude mu‑
sieť časť trasy, alebo celú trasu absol‑
vovať na vodidle, vždy psíkovi dáme 
aj postroj s vhodnou vôdzkou (tzv. vo‑
didlo s amortizérom — tj. pružné vo‑
didlo). Nezabudnime, že psík by mal 
mať okrem povinného čipovania aj 
obojok s  identifikačným štítkom — 
kde je vygravírované, vyrezané, či vy‑
šité jeho meno a vaše telefónne číslo. 
Môže mu to v prípade zabehnutia za‑
chrániť život. Pre pobyt v  prírode vy‑
beráme vždy výrazné farby oboj‑
kov a postrojov, aby bolo už z diaľky 
 vidno, že psík je označený. Skvelá 
 výbava na turistiku je reflexná šatka, 
alebo reflexná vestička. V prípade, že 

Skalný hríb Čertova skala (pri obci Budča), ktorý váži 17 ton  
a leží na styčnej ploche 58 × 38cm.
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máme jemné alebo citlivé plemeno, 
zvážime podľa počasia aj pribalenie 
oblečenia pre psíka do nášho ruksaku. 
Radšej nosiť zbytočne, ako pokaziť si 
výlet tým, že psíkovi bude zima, alebo 
sa poraní, či zabodliakuje (dlhosrsté 
plemeno). Pre dlhosrsté plemená od‑
porúčam pribaliť aj hrebeň, ak by bolo 
treba odstrániť bodliaky so srsti.

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Čo ma obsahovať psia lekárnička.
 Ako vybrať vhodné papučky alebo 

oblečenie pre psíka — turistu.
 Ako vybrať správny postroj, obojok, 

ruksak pre psíka, vôdzku na turistiku.
 Ako čo najlepšie označiť psíka a  čo 

robiť v prípade jeho zabehnutia.
 Ako sa vyhnúť zraneniam v  prírode, 

aké zranenia psíkovi najčastejšie hrozia 
a ako postupovať, ak sa nám to prihodí.

 Ako si zistiť počasie a  čo robiť, ak 
predpoveď nevyjde.

Nástrahy v prírode

Veľa ľudí sa bojí na turistike nezná‑
meho terénu, alebo prirodzených 

obyvateľov lesa. Ako neskúsení tu‑
risti by sme si však mali vybrať overe‑
né terény, o  ktorých sa dočítame na 
internete, alebo sa dozvieme od ka‑
marátov, ktorí tam už boli. Zisťujme 
si! Nechoďte na turistiku nepriprave‑
ní! Treba vždy používať aj vlastný zdra‑
vý rozum a vyhýbať sa miestam, ktoré 
sú nevhodné na prechod. Môžu to byť 
nebezpečné skalnaté terény, rebríko‑
vé úseky, reťazové úseky, úseky veľ‑
mi zničené lesnou ťažbou, rozvodne‑
né úseky a podobne. 

Treba sa naučiť, že v  prírode okrem 
nás žijú aj zvieratká. Žiadne lesné 
zvieratko nie je také nebezpečné, že 
by sme sa ho mali reálne báť. A  nie, 
ani diviak, ani medveď a ani had. Všet‑
ko o nás vie a ak sa dá, volí útek. Pa‑
mätajte — lesná zver útočí len ak je 
to jej posledná možnosť a nemá šan‑
cu na únik. Nikdy nedovoľme psíko‑
vi prenasledovať zver a keď už dôjde 
k stretu, psíka si dajme k nohe, urob‑
me hluk, krik, prípadne dupot… a po‑
maly sa vzdiaľme smerom od zveri. Je 
dobré, ak na turistiku nechodíme sa‑
mi, ale aspoň vo dvojici, budeme sa cí‑
tiť istejšie, bezpečnejšie a družný roz‑

hovor odplaší lesnú zver. Takisto sa 
učíme vnímať aj psíkove reakcie, kto‑
ré nám často napovedia, ak je v oko‑
lí nejaká zver. Vždy si so sebou nosme 
nejaké antihistaminikum (napr. liek 
Zodac), ktoré môžeme podať sebe aj 
psíkovi v prípade uštipnutia hmyzom, 
alebo hadom. Ak ste turista‑začiatoč‑
ník, vyhýbajte sa prechodom cez 
húšťavy, malinčie, husté porasty, vy‑
soké trávnaté lúky. Práve tam môžu čí‑
hať skryté diviaky, hady, líšky… Také‑
to miesta obľubujú a ak máme strach 
a rešpekt, radšej sa takýmto miestam 
vyhnime.

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Čo robiť v prípade stretu s divou zve‑
rou (jeleň, diviak, líška, medveď, had 
a podobne).

 Ako postupovať, ak dôjde k  pora‑
neniu divou zverou, hmyzom, 
 hadom…

 Ako sa naučiť vyberať terény, ktoré 
nie sú nebezpečné pre nás a nášho 
psíka a ako sa im vyhnúť.

 Ako čo najlepšie označiť psíka a  čo 
robiť v prípade jeho zabehnutia.

Kólie si to užívajú na nádhernej horskej lúke vo Vysokých Tatrách.
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Navoľno alebo nie?

Večná otázka turistov so psíkmi. Bude‑
me sa tejto téme venovať obšírne, ale 
základné pravidlá sú tieto:

Kedy psík MÔŽE byť navoľno: 
Ak je poslušný, mierumilovný a drží sa 
pri nás. Ak neodbieha. Ak má spoľahli‑
vú privolávačku. Ak nenaháňa, nesto‑
puje, neprenasleduje divú zver. Ak ne‑
má problém s  inými ľuďmi a  psíkmi. 
Ak sme si istí, že psík v prípade preľak‑
nutia v panike neutečie.

Kedy psík NEMÔŽE byť navoľno: 
Vo všetkých národných parkoch, príp. 
v  chránených krajinných územiach, 
kde to oznamuje doplnková tabuľka 
pri vstupe. Všade, kde nájdeme ozna‑
čenie, že psík nesmie ísť navoľno, prí‑
padne tam, kde má vstup úplne zaká‑
zaný (napr. niektoré hrady, rekreačné 
zariadenia, súkromné pozemky, skan‑
zeny atď). 

Ak psík prenasleduje a loví zver. Ak psík 
odbieha príliš ďaleko od nás. Ak sa vám 
psík zdá nesvoj, vystrašený alebo ne‑
počúva povely. Ak máte podozrenie, že 

v blízkosti je zver. Ak je na turistickom 
chodníku zvýšené množstvo turistov. 
Ak pes agresívne reaguje na ľudí či psí‑
kov. Ak nemáte istotu, že psíka máte 
pod kontrolou. Ak je psík zranený.

Nezabudnite na najzákladnejšie 
pravidlo turistiky — ohľaduplnosť. 
Buďte úctiví a  tolerantní k  ľudom 
a iným zvieratám. 

Vždy si psíka dajte k  nohe, alebo za‑
pnite na pár chvíľ na vodidlo, ak oproti 
vám idú iní turisti — aj keď váš psík je 
priateľský, nikdy neviete, či daný člo‑
vek nemá strach zo psov, alebo zlú 
skúsenosť. 

A verte mi, hádku alebo úraz si naozaj 
domov doniesť nepotrebujete.

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Spresníme si zákony a vyhlášky, ako 
je to s pohybom psíka v prírode.

 Načrtneme si, aké situácie sa nám 
môžu prihodiť a ako sa im vyhnúť.

 Otvoríme citlivú tému poľovníci 
 versus psíčkari.

Občerstvenie v prírode

Podľa dĺžky, náročnosti a výberu trasy 
si musíme so sebou zobrať jedlo a pi‑
tie pre seba aj pre nášho psieho ka‑
maráta. Voda & miska je povinná vý‑
bava za každých okolností!!! Najmä 
v  lete. Naučíme sa, ako nájsť prame‑
ne, pitnú vodu a  podobne, ale nikdy 
sa na to na 100  % nespoliehajte. V prí‑
pade dlhšej trasy môžete vziať ľahké 
občerstvenie na dodanie energie aj 
pre vášho psíka. Alebo sa s ním podeľ‑
te o svoju desiatu, určite to ocení. Vý‑
borné je, ak po trase nájdete chaty či 
rekreačné zariadenia, kde sa dá najesť, 
doplniť vodu pre psíka a oddýchnuť si. 
Môžeme si v prírode opekať aj na ohni 
na vyhradenom mieste.

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Aké možnosti občerstvenia pre nás 
a nášho psíka máme počas turistiky.

 Ako nájsť vhodné miesto na ope‑
kanie, čo opekať, ako založiť oheň 
a ako ho uhasiť.

 Čo je najvhodnejšia strava pre psíka 
počas turistiky.

Horské chodníčky si vedia naši labkáči poriadne užiť.
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Typy dopravy 
— výhody/nevýhody

Na turistiku sa nám väčšinou treba ne‑
jako dopraviť. Najjednoduchší spô‑
sob je doprava vlastným autom. Nie 
sme závislí na iných, plánujeme si svoj 
vlastný časový harmonogram a  má‑
me svoj vlastný komfort. Nevýhoda je 
však v tom, že sa musíme vrátiť z turis‑
tiky po tej istej trase k autu aj nazad, 
alebo naplánovať okruh, ktorý končí 
aj začína pri aute. Tu oceníme výhody 
autobusovej či vlakovej dopravy, 
že môžeme vyraziť z  jedného miesta 
a odviesť sa domov z miesta druhého. 
Je tu však značná časová nefl exibilita. 
Zároveň to vyžaduje dokonalé časo‑

O autorke:

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ je majiteľkou cho-

vateľskej stanice dlhosrstých kólií YALESS 

BLUE a spolumajiteľkou chovateľských potrieb 

HAVKOLAND. Vo  voľnom čase sa aktívne ve-

nuje turistike so svojimi psíkmi. Jej parťáci sú 

4 dlhorsté kólie — zľava: Ginka, Jaylin, Grace 

a Dexter, s ktorými už prešla tisícky kilomet-

rov po slovenských i zahraničných turistických 

chodníčkoch. Psíky sa zatiaľ nesťažujú. Bohaté 

zážitky a skúsenosti sa vám pokúsi odovzdať 

v sérii článkov, venovaných turistike a začínaj-

úcim turistom.

vé plánovanie. A to sa niekedy v prí‑
rode nedá. Preto musíme vždy mať 
„záložný plán“ a nenechávať si návrat 
z výletu na posledný autobus či vlak. 
Lebo sa nám ľahko môže stať, že ho 
nestihneme…

Čo sa dozviete v nasledujúcich 
častiach? Napríklad aj toto:

 Výhody a nevýhody cestovania au‑
tom, autovýbava pre psíka, tipy na 
vhodné parkovania v prírode.

 Výhody a  nevýhody cestovania 
 verejnou dopravou, pravidlá cesto‑
vania so psíkmi.

 Alternatívne možnosti dopravy na 
turistiku.

Verím, že som spomenula  všetky 
základné veci, ktoré by sme mali 
 vedieť, ak chceme začať s turistikou. 
A  vás tento článok  zaujal, budem sa 
tešiť ak si prečítate jeho pokračova‑
nia, kde dané témy rozoberieme do 
detailov. Na konci tohto seriálu z vás 
budú prakticky vyškolení turisti, kto‑
rých môžeme uviesť do praxe. Samo‑
zrejme, dané témy oživím aj mojimi 
bohatými a  niekedy až neuveriteľne 
dobrodružnými turistickými zážitka‑
mi, takže sa máte na čo tešiť.  
Turistike zdar!
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Kólie vo svojich ochranných overaloch. Používame ich vo výnimočných prípadoch veľmi zlého počasia, 
či prechodu cez lúky s množstvom bodliakov.
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