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Turistika je jedna z mála aktivít,
ku ktorým netreba psa špeciálne
cvičiť ani viesť. Je to prirodzená
súhra človeka a psa, založená
na prekonávaní rôznych vzdialeností
prírodou.

ľudských obydlí, keďže bohužiaľ ešte stále sa do potokov priamo vypúšťajú odpadové splašky.

Väčšina psov, bez rozdielu plemena
či veľkosti, turistiku miluje a naplno
si ju užíva.

Ako začať?
Rekreačná turistika je aktivita, s ktorou sa
dá začať viac‑menej kedykoľvek. Aj netrénovaný pes má v porovnaní s netrénovaným človekom oveľa väčšiu fyzickú výdrž.
Samozrejme, ak sa však človek rozhodne
venovať turistike aktívne, je vhodné začať postupne. Čiže vyberať si na začiatok
ľahšie a kratšie túry, kým sa posilní fyzická kondícia psovoda aj psa. Nie je nič horšie ako preceniť svoje či psie schopnosti pri
výbere trasy, terénu a vzdialenosti, pretože
určite si chcete turistiku užívať, a nie pri
nej trpieť!

Šteniatko a turistika, dá sa to?
S turistikou sa dá začať už v mladom veku
psa. Spoločnými prechádzkami sa buduje puto medzi pánom a psom a posilňuje
sa fyzická kondícia psa prirodzeným spôsobom. To má nesmierny vplyv na zdravý
vývoj pri raste a pes sa spoznávaním nových a rôznych prostredí v podstate aj socializuje a posilňuje si odolnosť nervovej
sústavy.
Ak chceme s našim šteniatkom začať v budúcnosti aktívne športovať, prvý rok jeho

života dbáme na kvalitnú stravu, výživové
doplnky a nepodceňujeme pohyb. Práve
naopak, dostatočný a vyvážený pohyb je
základom správneho vývoja. Ideálne je pre
dorast a mladé psy vyberať kratšie trasy po
mäkkom povrchu, s dlhšími prestávkami
na oddych a celkovo veľmi voľným tempom. Odporúča sa tiež sledovať psa a pri
prvých náznakoch jeho únavy prechádzku
ukončiť. Laikovi sa môže zdať, že jeho šteňa či mladý pes ma nevyčerpateľné množstvo energie a žiadna trasa mu nie je dosť
dlhá. Netreba sa však nechať zmiasť. Mladé psy si často nedokážu energiu rozumne rozložiť, preto ju veľakrát extrémne
prečerpajú už na začiatku trasy a potom
nevládzu. Psy vedia byť veľmi excitované a húževnaté, čiže často nedajú na sebe
poznať únavu, aj napriek tomu, že už nevládzu.

Poďme na to!
Ideálny čas na štart aktívnej turistiky je
dosiahnutie veku jedného roku. Ak sme
naše šteniatko viedli k aktívnemu pohybu
v mladosti, po ukončení aktívneho rastu
po jednom roku a overení jeho zdravotného stavu (napr. RTG kĺbov), môžeme začať postupne plánovať aj náročnejšie trasy.
Brzotínska skala

Psy sa výborne orientujú v teréne, dokážu si pamätať rôzne miesta aj celé roky,
vrátiť sa po vlastných stopách a prekonávať aj náročnejšie úseky než ľudia. Pri plánovaní výletu je dôležité sledovať viacero
ukazovateľov. Je fajn, ak sa vieme orientovať v mape, pozrieť si profil trasy, prevýšenia, náročnosť terénu, exponovanosť
daných miest — a samozrejme vhodne to
prispôsobiť a zladiť s turistickým vybavením a najmä počasím. Príroda býva niekedy nevyspytateľná, no napriek tomu sa
snažíme predvídať počasie a prispôsobiť
tomu i trasu.

Vybavenie na turistiku
Netreba zabúdať, že aktívna turistika nie
je žiadna hodinová prechádzka v lese. Človek sa často ocitne „mimo civilizácie“ po
dobu niekoľkých hodín či dní. Preto je
lepšie byť dobre vybavený, ako potom čeliť problémom a improvizovať, či nebodaj
sa vedomky vystavovať riziku úrazu. Základom pri turistike je mať vhodnú obuv.
Dobré a kvalitné turistické topánky sú
často alfou i omegou. Samozrejme, treba
mať aj vhodné oblečenie, čiže nepodceňovať krajinu. Nášmu psíkovi musíme v prvom rade zabezpečiť dostatok vody a jedla. Ak ideme na jednodňovú túru, jedlo
nie je nutné, avšak voda je dôležitá. Netreba sa spoliehať na prírodné zdroje. Často
môžu byť nedostupné alebo kontaminované. VŽDY nosíme aspoň minimálne
množstvo vody pre psa so sebou (ráta sa
zhruba pol litra na 10 kg psa). Pre psa môže byť výraznejšia strata vody fatálna! Najmä v letných mesiacoch to nikdy nesmieme podceniť.
S pomocou mapy vieme často odhadnúť,
či sa počas cesty nebude nachádzať nejaký vhodný zdroj vody a môžeme teda rátať s jej doplnením a napojením psa. Nikdy nedovolíme psovi piť z mlák, močiarov,
stojatej vody! Ideálna je tečúca voda, studničky a pramene. Potoky sú vhodné tiež,
ale treba sa vyhnúť napájania psa v oblasti
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Dôležitou vecou pri turistike je aj označenie psa. Každý pes by mal — bez ohľadu na to, či sa ide von vyvenčiť alebo ide
na turistiku — mať vždy obojok s lysetkami. Ideálne je nechať si vygravírovať psíkove meno spolu s vašim telefónnym číslom a adresou. V núdzi poslúži aj fixkou
napísané číslo na obojku. V prípade straty či zatúlania psa to výrazne uľahčí jeho
identifikáciu a vrátenie majiteľovi. Nespoliehajte sa len na čip! Pre lepšie označenie
psa v teréne, najmä ak je navoľno, odporúčam výraznejšiu farbu obojku, či postroja.
Je to z bezpečnostných dôvodov, aby bolo
viditeľné jeho označenie aj na väčšiu diaľku (aj kvôli bezpečnosti pred poľovníkmi).
V šere, v snehu či po tme je dobré použiť
svietiace obojky alebo prívesky. Pes je vďaka nim viditeľný aj v tme, čo je dobré nielen pre majiteľa, ale aj pre ľudí, či dopravné prostriedky, ktoré by sa mohli v teréne
pohybovať.
Ako výbavu na turistiku by som odporučila nosiť so sebou aj príručnú lekárničku.
Mala by obsahovať asi to, čo tá „naša ľudská“ plus pinzetu‑háčik na vyberanie kliešťov a papučky pre psa v prípade poranenia
jeho labiek. Aj keď turistika nie je nebezpečná aktivita, stať sa môže všeličo a obyčajná malá lekárnička môže pomôcť zachrániť aj život! A nielen vášmu psovi, ale
i vám. Ako povinnú výbavu na turistiku
odporúčam nosiť vždy čelovku alebo ručnú baterku.
Z vlastnej skúsenosti viem, že príroda je
nevyspytateľná a človek niekedy aj napriek
plánovaniu ostane v prírode neplánovane
dlhšie ako by si želal. Pri mobiloch aj ostanem. V dnešnej dobe už takmer všetky
mobily majú GPS navigáciu. Je to veľmi
užitočná vec. S kvalitnými mapovými podkladmi je takmer nemožné stratiť sa a človek má prehľad kde v teréne sa nachádza.

Turistika v lete
Aj turistika v lete ma svoje špecifiká. Dni
sú dlhé, vidno v podstate až do neskorého večera, čiže sa dajú plánovať náročnejšie a dlhšie trasy. Dokonca i túry s prespaním vonku v stanoch, útulniach alebo
ubytovniach, zároveň spojené s opekaním
pri ohni. Letné obdobie je ako stvorené
na turistiku. Okrem tých príjemných vecí však leto prináša aj pár nástrah. Sú nimi hlavne silné horúčavy. Pre psa je veľmi
nevhodné aby podával výkony vo vysokých
teplotách, preto treba pri horúčavách plánovať trasy vedúce najmä cez les a tienistými miestami. Ak sa nedá vyhnúť dlhým

Sninský kameň

úsekom s priamym slnkom, treba si v prípade únavy urobiť prestávku. Psovod by
mal sledovať fyzický stav svojho psa a nedovoliť jeho preťaženie či prehriatie. V letných horúčavách sa obzvlášť treba snažiť
vyberať trasy mimo asfaltu, pretože rozhorúčený asfalt je pre psie labky veľmi nepríjemný a teplota sála aj hore a môže „dopomôcť“ k celkovému prehriatiu psa. Veľmi
dôležitý v lete je aj pitný režim, ako som už
spomínala. V lete sa potreba vody pre psa
vyšplhá až na litre za jeden deň, čiže treba
s tým rátať a vždy ju zabezpečiť.

Turistika v zime
Zima je obdobie, kedy to na prvý pohľad
vyzerá, že sa toho veľa „nenaturistikuje“.
Väčšina ľudí totiž uprednostňuje túry
v teplom počasí. Z vlastnej skúsenosti však
môžem povedať, že zimná turistika je nielen obľúbená, ale dokonca niekedy pre psa
aj vhodnejšia než tá letná. Základ sa opäť
odvíja od dĺžky dňa a od počasia.
V zime sa plánujú väčšinou kratšie trasy —
a to nielen pre už spomínané kratšie dni,
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ale najmä kvôli pomalšiemu postupu v teréne kvôli snehu. I jednoduchá trasa sa
v polmetrovom snehu môže stať neporovnateľne náročnejšou a zdĺhavejšou. Počas turistiky v snehu sa dlhosrstým psom
zvyknú robiť snehové či ľadové guličky
medzi vankúšikmi na labkách. Spravidla
sa tento problém objavuje keď sa vonkajšie teploty pohybujú okolo nuly a sneh je
vlhký a čerstvý. Ak psovi dôkladne ostriháte srsť okolo vankúšikov a prípadne mu
natriete priestory medzi vankúšikmi koz-

Opatrnosti nie je nikdy dosť!

Navoľno či nie?

Aj keď turistika nie je nebezpečná aktivita,
predsa len na nás občas číhajú určite nástrahy. Väčšine z nich sa však dá vyhnúť,
ak je psovod rozvážny a chová sa zodpovedne. Popri pobyte v prírode je veľmi časté, že sme konfrontovaní s jej prapôvodnými obyvateľmi — divou zverou. Zver je vo
všeobecnosti taká plachá, že sa vám vyhne
— najmä ak nešliapete sami a s niekým
sa rozprávate (čiže robíte hluk) a najmä

Ja osobne preferujem turistiku so psom
navoľno, ale výrazne odporúčam, ak máte
psa, ktorému nemôžete veriť v jeho poslušnosti, radšej vodiť na vôdzke! Najmä ak sa
nachádzate v národnom parku, či chránenej krajinnej oblasti. Dokonalá privolávačka nie je vtedy, ak pes reaguje na povely
v pokoji, ale vtedy, ak ho dokážete odvolať aj od preňho vzrušujúcej situácie, akou
môže byť hon za pachmi divej zveri.
Ak sme už načali tému vôdzky, samozrejme, nemusím asi ani hovoriť, že je dobré ju
použiť všade tam, kde nemáte istotu alebo
sa bojíte o bezpečnosť svojho psíka. Napríklad ak prechádzate v okolí ciest, alebo
idete po nebezpečnom či exponovanom
teréne, alebo aj na miestach, kde sa nachádza priveľa ľudí. Nezabúdajte, že aj keď je
váš psík milý, priateľský a neagresívny, sú
ľudia, ktorí sa môžu psov báť, a preto treba byť ohľaduplný.
Na záver mi len ostáva popriať vám, aby
ste si voľný čas so svojim psíkom v prírode
užili naplno, ale samozrejme, vždy i bezpečne.
Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ
Snímky: archív autorky

Vysoké Tatry

metickou vazelínou alebo špeciálnym krémom presne na to určeným, tento problém sa veľmi výrazne eliminuje. V zime
majú psy tendenciu menej piť a na hydratáciu organizmu často využijú „zobnutie si zo snehu“. Pokiaľ pes nežerie sneh
vo veľkom množstve a nárazovo (čo by mu
mohlo spôsobiť zažívacie alebo respiračné problémy, najmä ak je rozhorúčený), je
tento druh osvieženia pre psa v poriadku.
Samozrejme, aj pre psov platí staré známe
pravidlo „nejedzte žltý sneh“.
Zima je vďaka mrazivému počasiu zvyčajne veľmi vhodná na návštevu vyvýšených
miest, odkiaľ sa núkajú prekrásne výhľady na okolie. Častá inverzia a čistý mrazivý vzduch tomuto faktu len nahráva. V lete totiž býva viditeľnosť kvôli horúčavám,
vlneniu vzduchu a oparom paradoxne obmedzenejšia.

ak máte psa, ktorého pach zver cíti už na
diaľku. Pes je aj výborný ochranca. Je dobré naučiť ho, aby za žiadnu cenu za zverou neodbiehal a nelovil ju. Práve naopak
— aby na ňu upozorňoval (ideálne štekaním, čím ju aj odplaší).
Ak sa len predsa dostanete do priameho
kontaktu s neústupnou zverou, existujú
určité odporúčané postupy. V našich lesoch z nebezpečnej divej zveri najčastejšie stretnete diviaka. Sú to plaché zvieratá, ktoré sa ľudom vyhýbajú, ale ak sa vám
ich predsa len podarí prekvapiť, treba pomaly bokom ustupovať a nepozerať sa im
do očí. Ak by ste mali pocit ohrozenia, treba sa snažiť urobiť veľký hluk, prípadne
rozpažiť ruky, aby ste pôsobili väčší. Voči psovi však diviak rešpekt nemá, a preto je dobré ho pri takomto priamom strete
okamžite privolať a držať pri sebe.

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ
Autorka je tajomníčkou Klubu chovateľov
kólií a šeltií. Je majiteľkou chovateľskej stanice
dlhosrstých kólií YALESS BLUE. Vo voľnom
čase sa aktívne venuje turistike so psom.
Spoločnosť jej robí nerozlučná štvornohá
kamarátka — blue merle kólia Grace.

