AKTIVITY

Turistika so psom
— kam ísť?
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Hrebene Západných Tatier sú na turistiku so psom ako stvorené. Snímka: Ing. Peter Suvák
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Výhľadové vrchy sú naše najobľúbenejšie turistické ciele.
Každý meter výšľapu je na vrchole štedro odmenený výhľadom.
Snímka: Mgr. Jana Brossmannova

AKTIVITY
M noho ľudí sa ma pýta na rady, kam so psíkom do prírody
— na výlet či turistiku. Veľakrát sedím nad mapami i hodiny
a premýšľam, kam zajtra pôjdem… je to totiž niekedy hotová
mágia vybrať výlet. A niekedy to človeka „ťukne“ hneď
a dopadne to dobre.

V

eľa ľudí, ktorých som so sebou
na výlet zobrala, bolo nadšených
výberom miesta, trasy, lokality, a ču‑
dovali sa, ako je možné, že som to
takto dokonale naplánovala.
Prezradím vám to, nie je to žiaden
zázrak, len rokmi vydreté skúsenosti.
Skúsenosti vydreté mnohými „totál‑
nymi prepadákmi“, ktoré vás však po‑
sunú ďalej a naučíte sa čo áno… a čo
nie.
Naučiť sa správne vybrať výlet je ako
varenie. Chce to troška 
skúseností,
občas mrknúť do receptu, a jednodu‑
cho skúšať… a buď to vyjde alebo ne‑
vyjde. Ale zjesť sa to dá vždy — len
niekedy s poriadnou dávkou sebaza‑
prenia. Ale ak budete takto „variť výle‑
ty“ často, môže sa z vás jedného dňa
stať výletný šéfkuchár, to mi verte.
Mnoho mojich geniálnych nápadov
skončilo katastrofálne a aj teraz sa
mi ešte (ostrieľanej harcovníčke) sta‑
ne, že trafím nie že vedľa, ale že úpl‑
ne mimo! Koľkokrát som sa predierala
hustým lesom bez chodníčka, lúka‑
mi s metrovou trávou plnou žihľavy,
cestami tak zničenými a rozbahne‑
nými, že som seba aj psov musela po
návrate doslova strčiť do práčky… či
som natrafila na miesta kde bolo pri‑
veľa áut, priveľa ľudí, priveľa hmyzu,
priveľa snehu, priveľa všetkého mož‑
ného, že ste už aj radi, keď si konečne
sadnete do auta a idete domov.
A niekedy stačí len obyčajná búrka,
priveľká zima, prisilné horúčavy, alebo
stúpiť nechtiac do potoka a zmočiť si
topánky… a výlet je zničený.
Napriek tomu sa do prírody vraciam
stále zas a znovu, takže to prosto za to
stojí! Čo ťa nezabije, to ťa posilní a keď
už nič iné, tak aspoň historky z po‑
kazených výletov zabavia všetkých
vašich kamarátov.
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Ako si vyhľadať výlet vo vašom
okolí alebo neokolí?
Mám rada sociálne siete, veľa sa na
nich dozviete a mnohokrát sa inšpi‑
rujete. Sledujte statusy kamarátov,
statusy ľudí v turistických skupinách
a nasávajte inšpirácie. Prihláste sa
do FB skupiny Turistika na Sloven‑
sku, prípadne jej psičkárskej „odnože“
Turistika na Slovensku — psíkovia.
Je tam veľa členov a môžete získať ve‑
ľa nápadov. Veľakrát na FB nájdete aj
skupiny zacielené pre psíčkarov z ur‑
čitej lokality. Napríklad — Psičkári
v Košiciach, Psičkári BA…
Z internetových stránok je v eľmi uži‑
točná stránka www.vypadni.sk
a www.kamnavylety.sk, kde si
vieš šikovne filtrovať podľa lokali‑
ty a miest. Psičkársky turistický web
www.kakac.sk Ti ponúkne tiež ve‑
ľa nápadov a mnoho toho nájdeš aj
na mojej stránke www.yalessblue.
com/kolia‑dlhosrsta/tipy‑na‑vy‑
lety‑so‑psom. No a neváhaj použiť
Google, napríklad s frázami ako: „kam
na výlet v okolí xy (doplň názov svoj‑
ho mesta, či obce).

Ako zistíme, či dané miesto je
vhodné na turistiku so psíkom?
Keď s turistikou začínate, vyberajte
si overené miesta, neskúšajte hľadať
nové chodníčky, neznačené trasy ale‑
bo ísť len tak naslepo. Nemusí sa to
vyplatiť. Na dobrodružstvá a objavo‑
vanie bude priestor neskôr, keď sa po‑
riadne v prírode oťukáte. Ak už máme
vybraté miesto alebo lokalitu, musíte
si zistiť, či je vhodná so psíkom. V pod‑
state na Slovensku neexistuje loka‑
lita, ktorá by bola so psom zakázaná
(napríklad v susednom Poľsku psí‑
ky nemôžu do žiadneho národného
parku!). To, že s našim chlpáčom mô‑
žete v podstate všade však nezname‑
ná, že je to všade aj vhodné. Niekde je
nevhodný terén (ostré a prudké skaly,

previsy, reťaze, stúpačky či rebríky, po‑
lomy, ťažba…), niekde zasa priveľa ľu‑
dí (masové turistické výstupy, obľúbe‑
né turistické destinácie) a niekde je to
prosto nevhodné pre dané ročné ob‑
dobie (dlhé úseky na slnku, alebo pri‑
veľa snehu…). Samozrejme, netreba
zabúdať na sezónne uzávery, ktoré sa
týkajú niektorých území, ako sú Vyso‑
ké Tatry atď.
Ako sa najjednoduchšie dozviete, či
daná trasa alebo lokalita vyhovuje tu‑
ristike so psíkom? Opýtate sa! Skúste
skúsených psičkárov, prípadne zadaj‑
te otázku v nejakej z Facebookových
skupín, ktoré som hore spomínala,
alebo si to dajte ku vám ako status
a počkajte si na odpovede kamarátov.
Ak vás inšpiruje nejaký status psičkára
na Facebooku, opýtajte sa do komen‑
tárov na veci, čo vás o danom výlete
zaujímajú. Zisťujte si, informujte sa, je
to najjednoduchšia cesta, ako predísť
nepríjemným prekvapeniam.

AKTIVITY

Ako sa naučíme, kde treba
dodržiavať aké pravidlá?
Vo všeobecnosti platí, že psík na vôdz‑
ke musí byť podľa zákona len v ná‑
rodných parkoch, alebo tam, kde je to
vyslovene uvedené. Jedna vec sú pra‑
vidlá a druhá vec je realita. Čo vám po‑
radím ja, z mojich skúseností? Buďte
vždy ohľaduplní! Ku okoliu, ku príro‑
de, ku zvieratkám i ľudom.
Dodržujte pravidlá a ak sa rozhod‑
nete ich porušiť, robte to „bezpečne“
a hlavne, prijmite za to plnú zodpo‑
vednosť. Aj tam, kde by pes mal byť
na vôdzke je niekedy potrebné pustiť
ho pre bezpečnosť, ale vždy sa ubez‑
pečte, že nad ním máte p
 lnú kontrolu,
že ho viete odvolať alebo privolať, že
neobťažuje turistov, alebo neloví zver.
Aj ja častokrát na horských chodníč‑
koch pustím psíkov navoľno, aby sme
sa na skalách neprizabili, ale vždy, ak
vidím, že v diaľke ide turista, psíkov si

privolám a pripnem, pretože nechcem
ohroziť bezpečnosť druhých a najmä
ich vyľakať (nezabúdaj, to že ty miluješ
psíkov, neznamená, že ich musí mať
rád každý!). Ak sa ale inak nedá, rad‑
šej obmedzím svoj a psíkov komfort,
ako by som mala ohroziť ľudí, zver či
prírodu.
Znova opakujem: Ohľaduplnosť musí
byť na prvom mieste! Pretože ak bu‑
dú psičkári neohľaduplní, budú pribú‑
dať zákazy a obmedzenia. Dôležité je
neriešiť, ale predchádzať! Ak odhad‑
neme veci dopredu a budeme mať
svojho psíka plne pod kontrolou, vy‑
hneme sa problémom a turistiku si
užijeme naplno a bez nervozity.
Čo myslíte, čoho je dôsledok to, že sa
v novom návštevnom poriadku pre
Vysoké Tatry zvažoval zákaz vstupu
so psom? Je to práve výsledok bene‑
volentnosti a porušovania pravidiel
nezodpovednými psíčkármi!

Ako vyberieme správny výlet
v závislosti od veku, kondície
a fyzických schopností psíka?
Pri výbere výletu musíme vždy zvážiť
aj vhodnosť terénu, dĺžu trasy, výber
lokality s ohľadom na kondíciu a po‑
treby nášho psíka. Ak chceme mať
obaja z turistiky radosť, musíme to byť
práve my, ktorí toto vezmeme do úva‑
hy a správne odhadneme. Nie je nič
horšie, ako prísť domov so zraneným
psom, prehriatym psom alebo psom,
ktorý sa nebude vedieť ešte tri dni po
túre postaviť na nohy…
Vek psa: V podstate existujú len dve
obmedzenia — príliš mladý a príliš sta‑
rý pes. Ak máme psíka, ktorý už ukon‑
čil rast a je vo veku, kedy sa na ňom
ešte neprejavujú stopy staroby, tak ne‑
musíme mať s prispôsobovaním trasy
s ohľadom na jeho vek starosti. Mladé
a staršie psy však vždy potrebujú krat‑
šie trasy v nenáročnom t eréne. Vzhľa‑
Pes a Mačka 6/ 2019
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AKTIVITY

sú pre začínajúcich
Prechádzky lúkami a lesmi
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Kólie na hrebeňovke Malej Fatry. Snímka: Ing. Peter Suvák

prechádzky, asi nebude najlepší
nápad na prvý šup naplánovať
celodenný výstup na tatranský
štít. Predlžujme a sťažujme vý‑
lety postupne. Budujme kon‑
díciu, svalstvo a výdrž psíkom
postupne a vyhneme sa tak
nepríjemným dôsledkom úna‑
vy, svalovice, alebo zranení.

dom na ich kĺbový a kostrový aparát
(ktorý je buď ešte vo vývoji, alebo už
vo vetchom stave) volíme vždy mäkké
povrchy, ideálne lúky, lesy, vyhýbame
sa asfaltu a betónu, alebo aspoň pridl‑
hým úsekom po tomto teréne, snaží‑
me sa o rovinaté terény, prípadne len
mierne kopce a radšej trasu skrátime,
akoby sme ju mali predlžovať a po‑
tom to „prepísknuť“. Pristupujme k psí‑
kom v tomto ako keby boli deti, alebo
dôchodcovia. Vzali by ste svoju bab‑
ku alebo 2‑ročného syna so sebou na
hrebeňovku do Malej Fatry?

Fyzické schopnosti: Aj ple‑
meno psíka hrá veľkú rolu pri
výbere výletu. Ak máme brachycefa‑
lické plemeno (t. j. plemeno s krátkou
lebkou a so skráteným nosom, ako sú
mopsík, buldoček atď.), musíme sa vy‑
hýbať náročným výletom, najmä v ho‑
rúcom počasí. Ak máme veľké a ťažké
plemeno, tiež treba zvažovať nároč‑
nosť trasy. Nehovoriac o krátkono‑
hých plemenách s dlhým chrbtom
(ako jazvečík), pre ktorých môžu byť
veľmi nepríjemné skalnaté terény, kde
musia prekonávať skoky, prevýšenia
z kameňa na kameň a podobne. Ak je
psík chorý, alebo má hendikep, tiež na
to musíme brať ohľad.

Kondícia psa: Aj tu na to ideme tak
ľudsky, ako ja vravím „sedliackym ro‑
zumom“. Ak so psíkom chodíme len
okolo bloku, na krátke a nenáročné

Nedá mi nespomenúť faktor ako je po‑
časie. To extrémne ovplyvňuje výlety.
Vždy si pred výletom pozrite predpo‑
veď počasia a nebojte sa zmeniť trasu,
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či dĺžku výletu, alebo výlet zrušiť, ak vy‑
zerá nepriaznivo. Zvažujte aj vhodnosť
trasy pre dané ročné obdobie. Niekto‑
ré trasy sú jednoducho v zime kvô‑
li snehu nepriechodné a iné sú zasa
nevhodné v lete. Myslite na to, že žia‑
den psík neocení dlhé pochody po lú‑
kach bez tieňa, alebo po rozpálených
kameňoch v najsilnejších horúčavách.
Plánujte aj čas, kedy vyrazíte na danú
trasu. Časový manažment je extrémne
dôležitý. Zistite si dĺžku trasy, ak ste tu‑
rista bez kondičky, troška ten čas pre‑
dĺžte a k tomu si stále prirátajte ešte
čas „plus“ na občerstvenia, fotenie, od‑
dych, alebo „náhodné udalosti“.
S posledným bodom sa s vami pre
dnešný článok  lúčim a to zasa spo‑
mienkami…na faktor počasie verzus
turistika…
…koľkokrát sme do nitky zmokli pri neočakávanom daždi, skrývali sa pred
ním do senníka/krmelca, alebo poľovníckeho posedu, či pod strom s hustými listami,
…koľkokrát sme v zime pár kilometrov
šli pol dňa, lebo sneh bol po kolená
a tesne pred cieľom, do polpása v snehu
sme to museli vzdať,

AKTIVITY

Čas strávený so psíkmi kamarátmi v prírode sa nedá vyvážiť ani zlatom. Snímka: Ing. Peter Suvák

…koľkokrát psy zastali na konci tieňa,
a pozreli na mňa, či to s tým prechodom
cez tú dlhú lúku plnú slnka myslím vážne,
..koľkokrát sme šli po blate až nám farbu topánok a nohavíc nebolo vidno, psy
do polpása hnedé, alebo sme prešli cez
lúku plnú bodliakov a repikov, či vysokú
trávu čerstvo po daždi,
…koľkokrát sme sa štverali takmer
štvornožky hore kopcom, ktorý pripomínal skôr kolmú stenu než terén na turistiku a nadávala som si v duchu (alebo
i v ne-duchu) prečo som radšej neostala
doma sedieť,

NEZABUDNUTEĽNÝM, DOBRODRUŽNÝM, ŠPECIÁLNYM… a vytiahol ťa opäť
von na ďalší deň, dať tomu druhú, tretiu, milióntu šancu …lebo… nezabúdaj
…vždy to za to stojí! Žijeme len raz! Tak
neseď doma a poď von!

 Aké navigačno-mapové aplikácie si
nainštalovať do nášho mobilu a ako
s nimi pracovať.
 Ako sa naučiť čítať z máp — o náročnosti terénu, dĺžke trasy a času,
ktorý nám na trasu treba.
 Stratili sme sa, ako postupovať?

Čo váš čaká v ďalšom čísle?
 Dozviete sa: Ako sa orientovať v teréne a práca s mapou
 Ako si naplánovať trasu doma za počítačom — aké stránky k tomu použiť a čo za možnosti nám ponúkajú.

Mgr. Janka BROSSMANNOVÁ
chovateľská stanica Yaless Blue
www.yalessblue.com, www.havkoland.sk
Snímky: © autorka, Ing. Peter Suvák

…koľkokrát som šla domov tmavým lesom úplne po tme (púšťajúc si pesničky
v mobile na odplašenie zveri a snáď aj
na pozdvihnutie svojej nálady) a bála
som sa ako v horore len preto, lebo som
zle odhadla čas trasy,
…ach panebože, a koľkokrát som sa stratila, zablúdila, nadišla si 2-krát toľko kilometrov, len preto lebo som si zle pripravila
trasu alebo nesledovala značky… (a to sa
deje pravidelne aj doteraz, haha).
…KOĽKOKRÁT práve tieto nepríjemnosti spôsobili, že ten výlet sa STAL

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ je majiteľkou chovateľskej stanice dlhosrstých kólií
YALESS BLUE a spolumajiteľkou chovateľských potrieb HAVKOLAND. Vo voľnom
čase sa aktívne venuje turistike so svojimi psíkmi. Jej parťáci sú 4 dlhorsté kólie — zľava: Ginka, Jaylin, Grace a Dexter, s ktorými už prešla tisícky kilometrov
po slovenských i zahraničných turistických chodníčkoch. Psíky sa zatiaľ nesťažujú.
Bohaté zážitky a skúsenosti sa vám pokúsi odovzdať v sérii článkov, venovaných
turistike a začínajúcim turistom.
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