
Psia lekárnička

Keď idem na výlet so psami, vždy mám 
ruksak dopoly naplnený  vecami pre 
psov. Väčšinu z nich síce (našťas tie) ne
potrebujem, ale presne pre ten  jeden 
moment, kedy ich  budete  potrebovať, 
sú na nezaplatenie.  Základná vec, kto
rá by určite  nemala chýbať vo výbave 
žiadneho  turistu — psíčkara, je lekár
nička. Môže sa zísť aj nám, aj psíkovi. 
Veľa ľudí premýšľa, čo by mala taká 
psia lekárnička obsahovať. Moja rada 
je jednoduchá — začínam vždy kúpou 
„ľudskej lekárničky“ — jednak preto, 
lebo väčšina produktov v nej je totož
ná s tou psou a jednak preto, lebo náš 
psík na turistiku nechodí bez nás (as
poň zvyčajne, hihi). Preto by bolo fajn, 
ak by taká lekárnička obsahovala všet
ko, čo má — bez rozdielu, či chceme 
ošetriť seba, psíka alebo len vytiahnuť 
tŕň z labky okoloidúcemu levovi.
 dezinfekčné prostriedky: Beta

dine, Septonex, alebo iné bežne 
 používané dezinfekcie účinne po
slúžia aj nám aj psíkovi. Sú zákla
dom každej lekárničky a  sú alfou 
a omegou pri ošetrovaní.

 obväzový materiál: Využitie má 
všetko, čo nájdeme v  ľudskej le
kárničke, či už obväzy, trojnohá 
šatka. V prípade reznej rany či kr
vácania sa hodí všetko. Skvelá vec, 
ktorú odporúčam dokúpiť je ad-
hezívny obväz pre psíkov. Urči
te to poznáte od veterinára, je to 
taký ten samolepiaci obväz,  ktorý 
skvele drží sám o  seba. Často ho 

Bezpečnosť v teréne 
Výbava psovoda a psíka
Každé dobrodružstvo v prírode nám ešte dlho ostane príjemne rezonovať v mysli, ak domov 

dôjdeme spokojne unavení, plní zážitkov a emócií. Občas nás zastihne dážď, občas sa stratíme, 

ale neskôr sme práve pre tieto príhody najväčšie hviezdy medzi kamarátmi, keď im to 

zo smiechom celé rozprávame. Určite by sme však nechceli spomínať na zážitky, kedy sme 

pre vlastnú nevedomosť privodili zranenie alebo nekomfort sebe, či nášmu štvornohému 

kamarátovi. V tomto dieli sa preto tak troška „postrašíme“ a povieme si o tom, ako byť na výlete 

pripravený „takmer na všetko“.
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veterinár používa, keď zavádza ka
nylku pri odbere krvi. Skvelá vy
chytávka je tekutý obväz Akutol. 
Je to sprej, ktorý sa hodí najmä na 
poranenia, ktoré je komplikova
né obviazať, lebo silnejšie krváca
jú — napríklad na reznú ranu na 
vankúšiku. Tento sprej funguje ako 
„sekundové lepidlo“. Ranu doslova 
zalepí, ochráni ju pred špinou, vo
dou, ale pritom nebráni regenerá
cii pokožky a hojivým procesom.

 doplnky: gumové rukavice, izo
termická fólia, náplaste, nožnič
ky, zatváracie špendlíky, väčšia 
striekačka … to všetko je šikovné 
a môže sa hodiť pri rôznych ošet
rovacích úkonoch. Veľmi dôleži

té je pribaliť si pinzetku, či háčiky 
na vyberanie kliešťov, pretože 
počas výletu môžeme nejakého 
prisatého kliešťa na psíkovi nájsť. 
Vtedy  je vhodné ho čo najskôr 
odstrániť a  nečakať, kým príde
me domov. Je dobré mať v  lekár
ničke aspoň jednu psiu papučku 
pre psíka — ak by si poranil lab
ku. Papučky by sme mali vyberať 
také, ktoré nie sú dizajnové, ale 
funkčné — teda sú vodeodolné, 
z pevného, ale ohybného materi
álu, dobre psíkovi sedia a nevyzú
vajú sa mu. Najšikovnejšie sú také, 
 ktoré sa uťahujú suchým zipsom 
okolo labky psíka.

 lieky: Vždy nosím v lekárničke liek 
pre seba, v  prípade úrazu, boles
ti, alebo teploty. Najčastejšie je to 
Ibalgin, Paralen, Acylpirín, alebo 
iný náš obľúbený liek, ktorý nám 
dobre funguje. Tento liek v  žiad
nom prípade nedávame psíkom! 
Veľa ľudských liekov je silne to
xických pre psíka a  bez konzultá
cie s  veterinárom v  žiadnom prí
pade na psíkovi nerobíme pokusy. 
Psíky znášajú bolesť lepšie, ako 
my a  v  prípade akéhokoľvek úra
zu psíka ošetríme a  pokúsime sa 
čo o  najskorší návrat do civilizá
cie k veterinárovi. On sa už posta
rá o správne utlmenie psíka, podľa 
typu úrazu. Nenecháme sa ukecať 
ani radou od internetových od
borníkov „dajte mu štvrtinku ibal
ginu“… a  podobné babské rady. 
Lebo sa veľmi ľahko môže stať, že 
u  veterinára budete okrem pri
márneho úrazu riešiť ešte aj vážne 
poškodenie vnútorných orgánov. 
Čo však z  ľudských liekov pri se
be majte vždy, je Peroxid vodíka 
(3  %). Používame ho na vyvolanie 
zvracania (zriedime ho v  pome
re  v  pomere 1:1  s  vodou). Použi
te striekačku, aby ste roztok dosta
li až do krku. Podávajme ho vtedy, 

Vždy zvážime, aký terén naše psíky zvládnu 
vyšliapať bez rizika úrazu. Snímka Pavol Gerec

Psia lekárnička by mala byť našim kamarátom  
pri každej turistike. Snímka www.hikingdogco.com
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ak sme videli, že pes zožral  čosi 
otrávené, či nebezpečné. Hojivá 
masť na báze aloe vera, nechtí
ka, propolisu je tiež veľmi užitočná 
vec, konkrétne na rôzne uštipnu
tia, popálenia, drobné popraska
nia kože či ranky. Ďalšou veľmi uži
točnou záchranou je EnteroZoo 

gel, ktorý slúži na detoxikáciu or
ganizmu zvieraťa. Pri prechode 
tráviacim traktom na seba viaže 
toxické látky, patogénne bakté
rie a alergény a odvádza ich stoli
cou z tela von. Zmierňuje priebeh 
infekčných hnačiek, či otráv. Na
pokon posledným, ale zásadným 

liekom v  lekárničke by malo byť 
antihistaminikum — napríklad 
liek Zodac. Použijeme ho v  prí
pade, ak nás, alebo psíka uštipne 
had, osa, včela, mravec, alebo do
staneme prudkú alergickú reakciu. 
Účinkuje veľmi rýchlo a bezpečne. 
Pre malého psíka stačí štvrtinka, 
pre stredného polovička a  veľký 
hafan znesie celú tabletku. Krásne 
to uľaví od bolesti a  opuchu.

Priznám sa, nahnevané zemné osy, 
alebo pristúpené včielky sú počas 
 našej turistiky na bežnom poriadku 
a  taký Zodac často spravil z  mojich 
psíkov opäť normálne bytosti, keď
že po poštípaní osou sa do pár minút 
premenili na rozprávkového Alfa. 

Ďalšou záľubou mojich psíkov je po
jedanie vakcinačných návnad pre 
 líšky. Môžete prosím mojim psíkom 
vysvetliť, že o ich každoročnú vakciná
ciu sa veľmi rada postarám ja a nemu
sia mi vypomáhať? Ktorý mlsný jazý
ček by však odolal voňavým hnedým 
„koláčikom“, ktoré sú voľne porozha
dzované v lesoch, že? 

Jedno „šťastie“ pre mojich psíkov je to, 
že vedia, že v žiadnom prípade nesmú 
jesť nič zo zeme (aspoň keď sa teda 
pozerám, haha). Preto ak takúto „mls
notu“ nájdu, vedia, že musia zahrať 
dokonalé divadlo:
1. Nájsť návnadu.
2. Tváriť sa, že sme ju nenašli a že ňu-

cháme kvietky, trávičku alebo čosi 
čo ňuchať legálne môžeme.

3. Sledujeme, kedy sa panička nepo-
zerá a  máme 1  sekundu na to, aby 
sme návnadu schytili a na jeden šup 
zhltli. Žuvanie je neprípustné!!! Tým 
by sme sa hneď prezradili!!!

4. Ak sme psíky kostolné, začneme sa 
modliť, aby na to panička  neprišla…

5. Ak žiadne modlitby nepoznáme, je 
veľká pravdepodobnosť, že to tá pa-
nička nejako zistí a potom nás čaka-
jú hrozné tortúry. Dá nám vypiť pe-
roxid vodíka a my po pár minútach 
návnadu vyzvraciame a  bude nás 
za trest bolieť bruško ešte do večera.

6. Ak nám na to panička podľa  bodu 
č.  4 neprišla, my sa síce teraz  tešíme, 
ale veľmi nám to nepomôže. To 
však zistíme až o  24 — 48  hodín, 

Mosty a rebríky v národných parkoch sú výzva aj pre psíkov. Zvýšme opatrnosť, aby sa na nich nezranili

Dexter si užíva slniečko na pláži. Morský vietor sa postaral o to, že mu aj napriek vysokým teplotám nebolo horúco
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kedy  samovoľne vyzvraciame blis-
ter od očkovacej látky. Vyzerá to 
ako klasický blister od liekov (alobal 
a  plast) a  vo vnútri je ružová očko-
vacia tekutina.

7. Keď ste aj vy pažroši ako my, tak bu-
de blister ešte v  celku. Ak ste však 
gurmáni a koláčik ste pred zjedením 
požuvali (vraveli sme vám v bode 3, 
že to nemáte robiť!!!), tak ste sa prá-
ve zaočkovali. Do troch dní sa pre-
meníte na líšku a narastie vám veľ-
ký ryšavý chvost, z ktorého do roka 
a do dňa urobia kožuch! Aspoň tak 
nám to vravela panička, keď dote-
lefonovala s ujom veterinárom. Vraj 
sa nám nič iné stať nemôže. Ale pre-
zradíme vám tajomstvo — ešte stá-
le sme kólie, takže podľa mňa nás 
len strašia.

Výbava psíka do terénu

Každý psík je iný a jeho výbava sa mô
že líšiť od veľkosti a plemena. Nejaké 
všeobecné zásady však existujú. Psík 
by mal mať vždy na sebe obojok. Je to 
okrem jeho funkcie pripnutia na vôdz
ku aj taký vizuálny signál pre ostat
ných ľudí, že psík niekomu patrí a je 
označený. Je veľmi vhodné, ak je obo
jok výraznej farby, aby ho bolo vidno 
už z diaľky. 

Na obojku by mal vždy byť identifi-
kačný štítok s vašim telefónnym čís
lom a menom psíka. Nie, to, že psík je 
čipovaný vám vo chvíli jeho straty na
ozaj nepomôže. Nikto v lese nenosí zo 
sebou čítačku čipov a väčšina turistov 
cudzieho psíka nebude chytať a  brať 
zo sebou niekam do dediny, na polí
ciu, ku veterinárovi a pod. Buď sa bo
ja,  alebo sa neobťažujú unúvať. Je to 
jednoducho realita, takže naozaj je 
POTREBNÉ, aby psík mal označenie 
menom a číslom. Pretože len to pre
svedčí skoro každého turistu, aby na 
to číslo zavolal a overil si, či psík, ktorý 
k nemu práve pribehol, nie je zabeh
nutý. 

Tento moment môže byť kľúčový 
a môže vášmu psíkovi zachrániť život, 
preto ho nepodceňujte. To, že psík má 
na obojku lysetku, že je očkovaný, ale
bo že máte zaplatené dane na miest
nom úrade, je tiež v danom momente 

málo užitočné. Dovolať sa na miest
ny úrad, alebo k  vášmu veterinárovi 
 nemusí byť možné. Z mojej skúsenos
ti sú najlepšie štítky z  nehrdzavejúcej 
ocele, kde je číslo a meno VYRAZENÉ, 
a nie gravírované — pretože každý gra
vír po čase bledne, slabne a ošúcha sa. 

Štítok s vyrazenými údajmi vám  vydrží 
večne, ak ho samozrejme,  nestratíte. 
Takéto štítky na objednávku vyrába
me napríklad my — v  našich chova
teľských potrebách HAVKOLAND 
a   objednať si ich môžete aj  online — 
www.havkoland.sk. A  nie,  naozaj 
 nestačí, ak si na štítok dáte vyraziť 
len meno vášho psíčka — to, že  tento 
krásny chlpatý kamoš, ktorý  pribehol 

k turistom sa volá HEKTOR, v tej chví
li nepomôže naozaj nikomu. Ak so psí
kom plánujete dlhší výlet a  viete, že 
psík bude musieť byť na vôdzke, je 
vhodné, aby mal psík aj postroj. Je to 
na turistiku oveľa pohodlnejšie, ako 
obojok. K nemu sa hodí buď obyčaj-
ná vôdzka, alebo ak je váš psík veľký 
ťahač, tak vôdzka s amortizérom. 

Ťahacie schopnosti psíka môžete 
 využiť vo svoj prospech, ak si kúpite 
aj bedrový pás, o ktorý si psíka zapne
te a psík vás bude celú túru ťahať. Vy 
ušetríte energiu a aktívny psík sa viac 
unaví a posilní si svalstvo. Využite pre
bytočnú energiu vášho psíka vo váš 
prospech! Postroj do prírody by mal 

Reflexná šatka je veľmi šikovná pomôcka na označenie nášho psíka. Snímka: Ing. Peter Suvák
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byť vždy z  kvalitných materiálov, aby 
nepoškodil a neodrel kožu psíka a do
konale mu sedel. 

Dajte si záležať na výbere vhodného 
postroja. Zle padnúci postroj je psí
kovi rovnako nepríjemný, akoby ste 
vy mali nepohodlné alebo tlačiace tu
ristické topánky. Postroj musí byť zá
roveň určený na ťahanie, čiže klasic
kého ťažného typu, na hrudi v  tvare 
písmena  Y. Len takýto postroj správ
ne a dobre rozkladá váhu a nezaťažu
je kostrový aparát Vášho psíka pri po
hybe a ťahu. 

Šikovným doplnkom pre psieho turis
tu je aj psí batoh. Hodí sa len pre väč
šie a silnejšie psíky a musí tiež dobre 
sedieť a  umožniť rovnomerne rozlo
žiť záťaž na oboch stranách. Vhodný je 
napríklad na nosenie pamlskov, gra
nuliek, či vody, alebo skladacej misky. 

Čím sme sa premostili aj k tejto dôle
žitej veci — povinnej výbave. Hodí sa 
silikónová skladacia miska, ktorá je 
odolná, nezaberá veľa miesta a je ľah
ká. To, že vo vašom ruksaku nesmie 
chýbať dostatok vody pre psíka, há
dam ani spomínať nemusím. Mnoho 

ľudí sa pýta, či psík potrebuje na tu
ristiku aj topánky. Moje odpoveď vo 
všeobecnosti je — nie. Zdravý nor
málny psík si poradí s  každým teré
nom a  nehrozí mu zranenie. Ak mu 
zranenie v  danom teréne hrozí, nie 
je to potom terén vhodný na turisti
ku so psíkom. Avšak sú prípady, ke
dy psík topánočky zo zdravotných či 
iných dôvodov potrebuje. Vtedy je 
dobré vybrať mu kvalitné musher-
ské alebo turistické topánky od re
nomovaných  outdoorových značiek, 
ako je Manmat,  Nonstop dogwear, 
Hurtta a podobne. Len takéto kvalitné 
a špičkové topánočky vám zaručia po
hodlie, bezpečnosť a  dlhú životnosť 
topánočky pri mnohých kilometroch 
v teréne.

Bezpečnostná výbava psíka

Ako doplnkové vybavenie psíka po
važujem jeho bezpečnostné označe
nie v  teréne, kvôli dobrej viditeľnosti 
pre iných turistov, poľovníkov, alebo 
len tak, pre váš dobrý pocit. Na to slú
žia reflexné šatky, či reflexné vesty. 
Výrazné farby a  odolný materiál váš
ho psíka spoľahlivo rozžiaria, a  bude 
dobre viditeľný aj na diaľku. Môžete 
tak predísť rôznym nedorozumeniam 
a  môže vám to pomôcť aj v  prípade, 
že sa psík zabehne. Uvidíte ho totiž aj 
na veľkú vzdialenosť. Ak dané doplnky 
budú mať ešte aj reflexné prvky, bude 
to priam dokonalé. Uľahčí to viditeľ
nosť psíka v tme. 

Pre vašu a  psíkovu bezpečnosť sa 
 ešte hodí mať v  ruksaku  pribalený 
 slzný  obranný sprej, alebo pre 
 náročnejších — elektrický paralyzér. 
Znie to troška ako z hororu a s najväč
šou pravdepodobnosťou to nikdy ne
využijete, ale nikdy neviete, čo sa vám 
môže počas turistiky prihodiť. Sprej 
alebo paralyzér vie veľmi účinne za
staviť či už ľudského alebo zvieracie
ho útočníka. Nožík radšej  nechajte 
v  príborníku. Táto zbraň sa môže 
 veľmi pekne „otočiť proti vám“, ak s jej 
narábaním nemáte skúsenosti. Okrem 
toho, môže spôsobiť vážne poranenia, 
alebo smrť, na rozdiel od spreju alebo 
paralyzéra, ktoré útočníka len znehyb
nia, alebo odradia. Váš psík i tak nevie 
čítať, takže pohľadnice z  väzenia ho 

Naša Jaylin po uštipnutí osou. Opuch pravého oka sme zmiernili okamžitým podaním antihistaminika
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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.

veľmi nepotešia. Svetielkujúce oboj-
ky a  prívesky je dobré mať tiež pri
balené v ruksaku, ak ideme na nočnú 
 turistiku, alebo vieme, že sa nám sko
ro stmieva. V prípade, že váš psík má 
dlhú srsť, alebo nemá rád dážď, pribaľ
te mu do výbavy aj pršiplášť,  alebo 
 vestu, ktorá mu dodá pocit sucha 
a bezpečia.

Ako sa vyhnúť zraneniam

Kto sa bojí, nech nechodí do lesa, 
 hovorí staré príslovie. V teréne sa mô
že stať všetko, ale ak dodržíte pár zá
kladných pravidiel, výrazne toto riziko 
zminimalizujete:
1. Vyberajte vždy len terény, ktoré 

sú vhodné pre vás a vášho psíka. 
 Zvážte jeho kondíciu, vek, pleme
no a  radšej psíka podceňte, ako by 
ste ho mali preceniť.

2. Pozorujte správanie psíka po-
čas výletu. Je psík spokojný? Nie 
je uťahaný? Nekríva, netacká sa? 
Nemá problém s  terénom, nič ho 
nebolí? Ak sa vám niečo nepozdá
va, radšej v túre nepokračujte, ale
bo vyberte ľahšiu variantu.

3. Vyhýbajte sa rančom, farmám 
a  pasienkom, kde by mohli byť 
pri stádach strážne pastierske psy. 
Pastiersky pes stádo neochráni, ak 
bude na reťazi a preto veľakrát far
mári nechávajú psov na voľno. Pre 
takých psov je vniknutie do ich 
teritória hrozba a  majú potrebu 
ho chrániť. Preto sa radšej takým 
miestam vyhnite. To platí aj o do
bytku a  ovciach. Rozhnevané ro
haté kravičky vedia tiež ublížiť, ak 
si špacírujete rovno cez stred ich 
pasienkov.

4. Vyhýbajte sa prechodu húština-
mi, nepriechodnými terénmi, ne
značenými cestami. Také miesta sú 
domovom divej zveri a  mohlo by 
dôjsť k  nepríjemným stretom. Ak 
vás topánky na také miesto už za
viedli, hlasne sa rozprávajte a rob
te troška hluk, aby o vás zver vede
la a stihla utiecť.

5. Berte do  úvahy aj počasie.  Dlhé 
pochody po rozpálenom asfalte, 
skalách, či lúke môžu ľahko pri
vodiť spálenie labiek, úpal alebo 
kolaps psíka. V horúčavách si plá
nujte kratšie trasy, alebo plánujte 

najdlhšie časti pochodu na ráno, či 
podvečer. Cez obdobie najsilnej
ších páľav zmiernite tempo, ale
bo sa vyhnite úsekom bez tieňa. 
Vyberajte skôr trasy lesmi, je tam 
príjemne chladno. Sledujte poča
sie — ak sa vám zdá, že sa počasie 
náhle začína kaziť, radšej uprav
te a skráťte trasu. Ak vás  zastihne 
búrka, nájdite si skrýšu — senník, 
útulňu, altánok, alebo niekedy aj 
hustý strom. Schovajte sa však 
vždy do lesa. Nikdy sa nezdržujte 
počas búrky (s bleskami) na otvo
renom priestranstve, kde ste pre 
blesk najväčším terčom. V prípade 
silného vetra však radšej voľte te
rény otvorené — tam nehrozí rizi
ko pádu stromov.

6. V prípade, že sa psík zraní, pokúste 
sa voliť najkratšiu možnú trasu do
mov. Ak to ide, priblížte si svoj od
voz aj na úkor toho, že by ste mali 
s autom ísť cez územia, kde je zákaz 
vjazdu. Ak to ide a jeho stav je vážny, 
psíka sa pokúste odniesť na rukách, 
alebo na chrbte, aby sa nemusel na
máhať. Ak ste si neistý a obávate sa 
o zdravotný stav svojho psíka, zavo
lajte veterinára, vie vám podať rady 
aj na diaľku cez telefón.

Verím, že som vás týmto článkom 
nevystrašila — nebolo to mojim 
úmyslom. So psíkmi sme prešli veľa 
kilometrov, prihodilo sa nám veľa uda
lostí, niektoré aj vyzerali nebezpečne, 
ale napokon VŽDY všetko dobre do
padlo. To iba vďaka tomu, že sme bo
li pripravení, duchaprítomní a  nik
dy sme nepodľahli strachu a panike… 
a  vždy, opakujem vždy sme mysleli 
pozitívne! 

Napokon, ja stále budem tvrdiť, že tu
ristika so psíkom je omnoho bezpeč
nejšia aktivita, ako také bežné adrena
línové sídliskové venčenie, kde na vás 
častokrát číhajú oveľa horšie nástrahy. 

Tak smelo do prírody a užite si to! Te
raz už viete na čo si dať pozor a čo mať 
zbalené v  ruksaku, aby váš výlet pre
biehal hladko a bezproblémovo.

Mgr. Janka BROSSMANNOVÁ
chovateľská stanica Yaless Blue

www.yalessblue.com, www.havkoland.sk
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