
Turistika so psom  
— na voľno alebo nie?
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Vôdzka, nepriateľ či kamarát?

Naučte svojho psíka vnímať vôdzku 
ako takú „pupočnú šnúru“. Čosi,  čím 
ste spoločne prepojení a  čo slúži pre 
jeho bezpečie — ako také viditeľné 
spoločné puto. Každý psík sa dá vy-
chovať, len treba vedieť ako naňho. 
Správne vychovaný a poslušný psík je 
parťákom do každej pohody i  nepo-
hody. S vychovaným psíkom je aj tu-
ristika jednoduchšia, lebo viete, že sa 
môžete spoľahnúť, že poslúchne, keď 
mu to poviete a že ste pripravení lep-
šie prekonať spoločné dobrodružstvá.

Slovenské turistické chodníčky

Slovensko je nielen krásna krajina, 
ktorá nám ponúka nádhernú a  roz-
manitú prírodu od vysokých štítov až 
po malebné dolinky, ale je to aj kraji-
na dosť tolerantná voči psičkárom. Zá-
kony sú v otázke voľného pohybu po-
stavené rozumne a logicky. So psíkom 
môžete navštíviť v  podstate akékoľ-
vek miesto v  slovenskej prírode. Nie-
kde sú dané určité obmedzenia, ale 
inak sa s ním dostanete takmer všade. 
Samozrejme, sú miesta, kde je vstup 
so psíkom úplne zakázaný, ale bývajú 
to väčšinou súkromné pozemky, pa-
miatky, pietne miesta, jaskyne, verej-
né priestranstvá a  podobne. A  zákaz 
vstupu so psíkom tam zvyčajne svoje 
opodstatnenie naozaj má, respektíve 
si to z  nejakých dôvodov neželá ma-

jiteľ pozemku. V  prírode (štátne úze-
mie) však obmedzovaný takmer vô-
bec nie ste, a tak ak vášho psíka máte 
pod kontrolou, môže si váš chlpáč uží-
vať dlhé kilometre po vašom boku na 
voľno.

Nie vo všetkých krajinách je to také 
ružové ako u nás a napríklad v sused-
nom Poľsku je vstup psíkov do akého-
koľvek národného parku úplne zaká-
zaný.

Zákon o ochrane prírody a krajiny SR 
nikde nespomína žiadne zákazy vo-
denia psíka v prírode. Spomína však 4. 
a  5.stupeň ochrany, kde je zákaz voľ-
ného púšťania psov (okrem výnimiek 
ako sú služobné, poľovnícke alebo po-
licajné psy atď.). Zvyčajne ide o národ-
né parky, prírodné rezervácie, chráne-
né krajinné oblasti a  podobne. Tieto 
však bývajú takmer vždy označené. 
Na značkovaných turistických chodní-
koch spravidla vždy nájdete začiatok 
hranice takéhoto územia označený ta-
buľkou a častokrát je tam aj návštevný 
poriadok s vyznačenými obmedzenia-
mi. V niektorých návštevných poriad-
koch nájdete preškrtnutý piktogram 
psíka, ktorý mnohých návštevníkom 
robí vrásky na čele. Takéto obmedze-
nia sú však v rozpore zo zákonom SR. 
Návštevný poriadok však môže upra-
viť podmienky vstupu so psíkom a to 
najčastejšie tým, že vyžaduje vode-
nie psa na vôdzke, prípadne náhubok. 
Práve ten sa konkrétne spomína v náv-
števnom poriadku Tatranského národ-
ného parku, ale zatiaľ som sa ešte ne-
stretla s tým, že by tento „ zaujímavý“ 
a podľa mňa zle vymyslený bod  niekto 
kontroloval, alebo pokutoval. Náhu-
bok preto môžete naozaj s  kľudným 
svedomím nechať doma. Avšak vo-
denie psa na vôdzke je naozaj prís-
ne kontrolované a  nie je žiadna rari-
ta, že turistov nerešpektujúcich  toto 
pravidlo aj pokutujú. Zákon nikde 

 nešpecifikuje dĺžku a typ vôdzky a tak 
dopriať psíkovi troška voľnosti a  zá-
roveň neporušiť zákon sa dá šikovne 
dosiahnuť použitím dlhšej pármetro-
vej vôdzky. Z mojich skúseností mám 
s pohybom so psíkom práve v Tatrách 
veľmi milé spomienky a reakcie turis-
tov sú z  99  % veľmi pozitívne. Mož-
no je to však práve tým, že dbám na 
to, aby moje psíky neobťažovali turis-
tov a nerušili voľne žijúcu zver. Často-
krát sú turisti psíkmi tak nadšení, že sa 
s nimi chcú odfotiť, alebo si ich pohla-
diť. Mnoho zvedavých turistov ma za-
stavuje s rôznymi otázkami, alebo len 
širokými úsmevmi s  pochvalami na 
psíkov. A  ono by to tak aj malo byť, 
každého milovníka prírody a  zvierat 
predsa poteší pohľad na psíka.

Čierny pasažier

Argumentom mnohých turistov je 
fakt, že pohyb v  náročnejších teré-
noch je niekedy so psíkom na vôdzke 
komplikovaný. V podstate to môže byť 
pravda, a preto treba vždy zvážiť pou-
žitie správnej vôdzky. Donútiť mať psí-
ka pripnutého vás naozaj nemôže nik-
to, avšak je to rovnaké ako cestovanie 
v MHD „načierno“ — robiť to môžete, 
musíte si však byť vedomí rizika po-
kuty. Rovnako je to aj s porušovaním 
návštevného poriadku daného úze-
mia. Ak sa predsa len rozhodnete pre 
tento risk, dodržujte aspoň základné 
pravidlá slušnosti a bezpečnosti: vždy 
si psíka dajte k  nohe, alebo pridržte, 
keď vidíte iného turistu a  nedovoľte 
psíkovi odbiehať mimo vyznačeného 
chodníka, alebo nebodaj plašiť či lo-
viť zver.

Otázka púšťania psíkov na voľno počas prechádzok a turistiky 

v prírode čoraz viac rezonuje medzi psičkármi či v médiách. 

V tomto čísle by som jej preto chcela venovať väčší a potrebný 

priestor, aby sme si ukázali, ako si čo najviac užiť pobyt 

v prírode a nedostať sa pri tom do konfliktu s inými ľuďmi 

či nebodaj zo zákonom.

Typický príklad tabule s návštevným poriadkom zakazujúcim psa. 
V takom prípade dajte psa na vôdzku a pokračujte po trase.

Kólie pózujú pri vstupe do CHKO, kde psíky môžu vstúpiť, 
ale musia byť na vôdzke.
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Poľovný revír

Až 91  % územia SR je poľovným reví-
rom. Revír začína 200 m od najbližšej 
pozemnej stavby. Zákon SR o  poľov-
níctve spomína zákaz voľného po-
hybu psa vo vzdialenosti väčšej ako 
50 m od osoby, ktorá psa vedie (rovna-
ko uvádza výnimky ako sú služobné či 
poľovné psy a pod.) Práve pohyb „oby-
čajnou prírodou“ je v podstate pohy-
bom práve po týchto revíroch. Psík te-
da podľa zákona môže byť na voľno. 
Avšak to, keď Vám psík odbehne, ale-
bo ho nemáte pod kontrolou, už bo-
hužiaľ môže práve tu dopadnúť oveľa 
horšie, ako len pokutou! Člen poľov-
níckej stráže je podľa tohto zákona 
oprávnený usmrtiť v  poľovnom revíri 
voľne sa pohybujúceho psa. Našťastie 
tento zákon ďalej spresňuje, že sa to 
nevzťahuje na psa, ktorý má nasade-
ný obojok alebo prsný postroj výraz-
nej farby, odlišnej od jeho farby srsti.

Pri mojich potulkách prírodou sa s po-
ľovníkmi priamo či nepriamo stretá-
vam takmer dennodenne. Téma po-
ľovníci versus psičkári je čoraz viacej 
diskutovaná aj medzi psičkármi, aj 
v médiách. Súvisí to s tým, že posled-
né roky nastal rozmach kynológie, 
psích športov a celkovo sa psík stal čo-
raz populárnejším členom domácnos-
tí množstva slovenských rodín. 

S tým súvisí aj to, že ľudia psíka bráva-
jú so sebou ako člena rodiny aj na rôz-
ne aktivity a jeho pohyb už nie je ob-
medzený len na územie jeho „ dvora“, 
 alebo prechádzky okolo  bloku. 
 Zároveň však v  posledných desaťro-

čiach dochádza aj k popularizácii po-
ľovníctva, rozširovaniu jeho členskej 
základne a aj k predlžovaniu doby lo-
vu oproti pôvodným starým kalen-
dárom lovu, ktoré plne rešpektovali 
doby párenia, rodenia mláďat, či pre-
srsťovania zveri. Je teda logické a cel-
kom prirodzené, že otázka stretu záuj-
mov medzi poľovníkmi a psičkármi je 
čoraz častejšia a pálčivejšia. 

K  vyhroteniu „pomáha“ aj fakt, že 
v  médiách sa málokedy prezentujú 
dobré a  pozitívne veci. Oveľa väčšiu 
senzáciu a pozornosť získajú z článkov 
o  „zlých poľovníkoch, alebo nezod-
povedných psičkároch“.  Nepríjemné 

 skúsenosti turistov s  poľovníkmi po-
tom tieto domnienky len  utvrdzujú, 
a  tak sa niet čomu čudovať. Napriek 
tomu si nemyslím, že tento fakt je 
spôsobený nárastom „tých zlých“ na 
oboch stranách. Skôr ide o to, že naj-
častejšie sa do konfliktu dostávajú 
práve psičkári nerešpektujúci pravidlá 
a  zákony a  na druhej strane, najčas-
tejšie sa turisti stretávajú práve s  tý-
mi „horšími“ poľovníkmi, ktorým vadí 
každý pohyb v  ich revíri. Milých, po-
korných a usmiatych poľovníkov často 
ani nestretávame, lebo sa venujú práci 
vo svojom revíri a nemajú potrebu sa 
zastavovať, kontrolovať a „ buzerovať“ 
turistov.

Krásne pohľady z Volovských vrchov 
na hrebienky Vysokých Tatier.

Psíky si výlety so svojimi „ ľuďmi“ neskutočne užívajú.
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Aby som sa dozvedela informácie 
z prvej ruky, opýtala som sa názor a re-
álne skúsenosti „zo života“ priamo po-
ľovníka. Na moje zvedavé otázky mi 
odpovedal poľovnícky hospodár, člen 
poľovníckej stráže, pán Ing. Ján Jacko. 
Všimla som si, že v  poľovníckych ro-
čenkách, ktoré posledné roky evido-
vali extrémne množstvo psov usmr-
tených poľovníkmi (tzv. pytliačiace 
psy) sa začali tieto stavy rapídne zni-
žovať. Pán Jacko mi vysvetľoval, že tie-
to úbytky sú spôsobené práve dôsled-
nejšou evidenciou psov na dedinách, 
zavedením povinného čipovania, 
platenia daní a  následnou kontro-
lou týchto povinností. Klesol tak po-
čet psov v  nezodpovedných rukách. 
Problémom totižto bývali najmä svor-
ky psov z osád, ktoré poľovníkom spô-
sobovali rozsiahle straty v ich revíroch. 
Poslednú dobu sa tak na svetlo sveta 
dostávajú skôr prípady, keď poľovník 
zastrelí psa, ktorý sa len zabehol z do-
mu, alebo odbehol od majiteľa. Tých-
to prípadov nie je veľa, ale dôslednou 
medializáciou práve tie dostávajú veľ-
kú pozornosť. Našťastie táto mediali-
zácia spôsobila to, že aj poľovníci, kto-
rí sú veľmi prísni a  netolerujú voľne 
pobehujúcich psov vo svojom revíri si 
nedovolia takéhoto psíka zastreliť, le-
bo vedia, že by mohli mať problém zo 
zákonom, ak bol pes riadne označený.

Každý správny poľovník 
má po svojom boku psa

„Každý poľovník by mal mať psa. 
 Poľovník bez psa je len polovič-
ný poľovník. Psík vie  poľovníkovi 
v  mnohých smeroch pomôcť. 

Upozor ní na zver, pomôže pri do-
hľadávke zveri. Keď je poľovník 
psičkár, nestrelí určite psa, ktorý je 
aj ďalej než 200  metrov od dediny 
a je označený. On sám totiž vie, aký 
silný je ten vzťah medzi psom a ma-
jiteľom…“ vysvetľuje pán Jacko. Pre-
to je dôležité byť opatrný a  psíka si 
zabezpečiť viditeľným označením (vý-
razné farby, široký obojok, vesty či šat-
ky a pod.), pre minimalizovanie rizika 
stretu s poľovníkom. Takisto by sme si 
mali psíka poznať a ak nemáme isto-
tu, že psík nám neodbehne za zverou, 
radšej by sme ho mali mať na vôdz-
ke. Život nášho psíka nám už potom 
nič nevráti. „Skúsený poľovník vidí 

 rozdiel medzi štvaním zveri (pytlia-
čiace psy) a vyplašením zveri zo zá-
bavy (psy odbehnuté od pána) — 
a  na takého psa nikdy nevystrelí“ 
vysvetľuje pán Jacko. Zároveň aj jeho 
samého veľmi znepokojujú nezodpo-
vední poľovníci, ktorí strieľajú na všet-
ko čo sa v lese hýbe, bezmyšlienkovi-
te a často bezdôvodne, len za účelom 
potechy zo strieľania, alebo pochvále-
nia sa medzi kolegami, čo všetko stre-
lili. Preto najlepšie čo môžeme  urobiť, 
je mať svojho psíka pod kontrolou 
a  dohľadom počas celého nášho po-
bytu v prírode a tým minimalizujeme 
riziko takmer na nulu. „Nie každá po-
ľovačka je o tom, aby poľovník nie-
čo vyniesol z toho lesa, alebo stre-
lil… je to o zážitku…“ vysvetľuje pán 
Jacko a smeje sa, že niekedy môže byť 
pre poľovníka zážitkom aj stretnutie 
s  turistami, pretože mnoho psičká-
rov má negatívne zážitky s tým, že ich 
počas výletu zastavil poľovník a tvrdil 
im, že tam nemajú čo hľadať. „Revír 
nie je poľovníkov, tie pozemky ne-
patria jemu, on to má len v prenáj-
me, robí tam len výkon práva poľov-
níctva a  nemá právo obmedzovať 
 ľudí.“ Les je štátny majetok a my, ako 
občania republiky máme rovnaké prá-
vo pohybovať sa po jej území ako po-
ľovník. Ak sa pohybujeme po vyzna-

Kto patrí do prírody viac, než zvieratká?

Národný park Poloniny — ako vo väčšine NP i tu psík smie sprevádzať pána len na vôdzke.
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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.

čených chodníčkoch, psíka máme 
ovládateľného, alebo na vôdzke, ur-
čite nás žiaden poľovník z lesa vyhnať 
nemôže. Výnimočne môže nastať si-
tuácia že sa počas turistiky ocitne-
me na území, kde práve prebieha po-
ľovačka. Každá spoločná poľovačka 
musí byť ohlásená na miestnom úra-
de a označujú sa aj vstupné cesty do 
lesa.  Avšak, chodníčkov je veľa, a  tak 
máloktorý turista niečo také postreh-
ne. Ako sa zachovať v situácii, že v blíz-
kom okolí začujeme svišťanie guliek? 
Ak sa vám stane, že sa nedopatrením 
dostanete do územia, kde práve pre-
bieha  poľovačka „…najlepšie je os-
tať stáť,  počkať, kým to prejde. Po-
hyb je zlý v takom čase. Rozprávať, 
aby poľovníci počuli, že tam nie-
kto je, prípadne zakričať a tým dať 
o sebe vedieť…“ vysvetľuje pán Jac-
ko. Psíkov si dajte k sebe, udržujte ich 
v pokoji a vyčkajte, kým budete môcť 
bezpečne pokračovať ďalej. Ak počas 
výletu stretnete poľovníka, môžete 
sa informovať, či na okolí neprebieha 
poľovačka a on vám isto aj rád poradí 
bezpečnú trasu.

Kedy sa najviac poľuje?

„Za starých čias bol pokoj v  reví-
ri od 15.  januára do 16. mája. Zver

mala pokoj. Teraz sú zmeny v  zá-
kone a  poľuje sa v  podstate ne-
pretržite. Je to aj kvôli diviačiemu 
moru, ale najmä kvôli rôznym mi-
moriadnym odstrelom, čo často-
krát ide proti prírode, ale je to bo-
hužiaľ tak  …“ reaguje pán Jacko na 
moju otázku, v ktorom ročnom obdo-
bí sú poľovníci najviac aktívni. Najin-
tenzívnejšie obdobie je predsa len od 
septembra do konca roka. Poľovač-
ky najčastejšie prebiehajú dve hodi-
ny pred západom slnka a dve hodiny 
pred jeho východom. V prípade, že sa 
teda vraciate z výletu domov ku kon-
cu dňa treba pamätať na to, že najmä 
za dedinami na poliach a lúkach býva 
mnoho posedov a  v  tomto časovom 
intervale už môžu byť poľovníci tam. 
Zvýšte preto opatrnosť a zabezpečte, 
aby psík neodbiehal. To je totiž pres-
ne ten čas, kedy zvedavá zver vychá-
dza von z lesov na polia a lúky a psík 
má tak oveľa väčšiu šancu, niečo zací-
tiť. Ak sa Vám počas turistiky stane, že 
natrafíte zoči voči na divú zver ( diviak, 
srna, líška, medveď a  pod.), určite 
 netreba panikáriť. Zver je prirodzene 
plachá a  pokiaľ nie je zranená, alebo 

sa necíti ohrozená, volí útek. Ak sa to 
však nestane a zver prekvapíte v  tes-
nom kontakte, nemá význam od zveri 
utekať. Môžeme v nej totiž vyvolať ko-
ristnícky pud. Ideálne je ostať stáť, dať 
si psíka k nohe na vôdzku „… zobrať 
ruksak, alebo kabát nad hlavu, uro-
biť sa veľkým, hlasno na zver nakri-
čať …“ radí pán Jacko, ako sa vyhnúť 
napadnutiu zverou.

Pohyb v teréne bez konfl iktov

Pár jednoduchých pravidiel a  váš vý-
let sa stane bezpečným a  bezprob-
lémovým. Stačí troška tolerancie vo-
či druhým, veď príroda je tu pre nás 
všetkých. Počas mojich nespočetných 
výletov som sa stretla s mnohými ľuď-
mi, hubármi, turistami, poľovníkmi. 
Väčšina z nich však na psíky reagova-
la veľmi pozitívne. Veď koniec koncov 
aj psy sú súčasťou prírody, ktorú tak 
všetci zo srdca milujeme! 

Mgr. Janka BROSSMANNOVÁ
chovateľská stanica Yaless Blue

www.yalessblue.com, www.havkoland.sk
Snímky: © autorka
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