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Sportujeme se psem: Dogtrekking 

Dogtrekking (někdy též dog-trekking) je kynologický 
vytrvalostní  sport, při němž jsou překonávány 
mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Dogtrekking je 
outdoorovým sportem, který vede účastníky k 
samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních 
(např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a 
vzájemné pochopení člověka a psa. 
Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď 
postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo 
vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). 
V žádném případě není možno jít se psem "na volno" 
(ani krátkodobě). Dogtrekkingové akce jsou obvykle 
pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší 
dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou 
buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují 
pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je 
doporučená délka etapy min. 40 km. Účastníci jsou při 
dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím 
podniku podepisují prohlášení, jímž stvrzují, že vstupují 
do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si 
vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého 
psa. 
V Česku se každoročně pořádá několik, 
převážně horských, závodů, které jsou zařazeny do 
seriálu mistrovství republiky. 
 

 
 

Autor: Pavel & Karel 
Zdroj: Wikipedie 

 

Z veteriny: Posypová sůl 

V zimě, pokud je to možné, vyhněte se s Vaším 
pejskem cestám, které jsou ošetřeny posypovou solí. 
Zdravé tlapě sice krátký kontakt s posypovou solí 
neuškodí, po návratu domů však tlapky vždy omyjte 
vlažnou vodou nebo otřete vlhkým hadrem, především 
pak prostory mezi jednotlivými prsty tlapky - toto místo 
bývá k podráždění nejnáchylnější. 
Jestliže má Váš pes citlivé nebo popraskané tlapy, před 
odchodem na procházku na ně naneste vrstvu 
vhodných mastí, jako např. Melkfett mast, měsíčková 
mast nebo vazelína. Mast nesmí být nijak škodlivá. 
Pokud má Váš pejsek poraněné nebo zanícené tlapy, 
jsou vhodným pomocníkem tzv. návleky na tlapy, které 
je možno obstarat v různých velikostech.  

Autor: Petra & Laky – z knihy: Velká kniha rad první pomoci 
pro psy 

 

Triky s Viky: Dej pac 

Dej pac patří mezi oblíbenou klasiku. Tento trik se může 

naučit každý pes a vždy bude považován za roztomilé 
gesto. Výsledek vypadá tak, že pes vsedě na povel "dej 
pac" zvedne tlapku do úrovně svého hrudníku. Člověku, 
kterému je packa nabízena, je tak umožněno  s ní potřást 
a opětovat tím psovi jeho zdvořilost.  
Krok za krokem: 
1) Posaďte psa před sebe. Do jedné ruky si 

schovejte pamlsek a držte ji před psem nízko nad zemí. 
Udělejte to tak, aby pejsek věděl, kde pamlsek je a tím 
jste mu umožnili se na něj dobývat. Povelem "dej pac" psa 
povzbuzujte, aby na vaši ruku s pamlskem dorážel 
tlapkou. Ve chvíli, kdy ji pozvedne ze země, psovi 
pamlsek z dlaně vydejte a náležitě ho pochvalte. 

Pokud pes na ruku doráží místo packy čumákem, 
lehce jej přes čumák klepněte. Tím mu dáte najevo, že 
jeho chování není žádoucí. Možná na vás také místo 
podání packy zkusí štěkat nebo zkoušet jiné věci, díky 
kterým byste mu pamlsek vydali. Možná nebude dělat 
vůbec nic. Vy však buďte trpěliví a psa neustále 
povzbuzujte. Můžete mu také zkus it na tlapku lehce 
poklepat nebo ji sami trochu přizvednout. Po přizvednutí 
jej ihned odměňte. 
2) Když pes chápe, že po něm chcete, aby packu 

zvedal, postupujte dále tak, že ruku s pamlskem budete 
dávat výše. Pokračujte, dokud nebude pes schopen dávat 
packu do úrovně své hrudi. Psa nezapomeňte vždy 
přesně v okamžiku, kdy provede požadovanou činnost 
pochválit a odměnit. 

Pokud při tomto kroku pes stále nechápe, co po 
něm chcete, změňte pamlsek na něco, co má pro psa 
nezaměnitelnou hodnotu, např. syrové maso, šunka, 
tavený sýr, prostě cokoli, po čem se bude sápat. 
3) Stoupněte si, jednu ruku, ve které máte schovaný 

pamlsek, natáhněte před psa a zavelte "dej pac". Když se 
pes dotýká vaší natažené ruky, pamlsek mu z ruky 
vydejte. 
4) Při dalším pokusu zkuste to samé bez pamlsku v 

té ruce, kterou psu nabízíte. Když se pes začne natažené 
ruky dotýkat tlapkou, chyťte mu ji a zatřeste s ní se slovy 
"hodný", poté jej ihned odměňte pamlskem, který máte 
předem připravený v druhé ruce. 
5) Těmito kroky lze psa naučit podávat i druhou 

packu. Je vhodné si však zvolit rozlišné povely. Např. pro 
jednu tlapku "pac" a pro druhou "ťap" 
Pokud na psovi vidíte, že jsou pro něj některé kroky 
zbytečné a trik zvládne bez nich, jednoduše je vynechejte. 
Tento trik, tak jako všechny ostatní, necvičte příliš dlouho, 
aby jeho provádění psa nezačalo nudit. Cvičte se psem 
několikrát denně a vždy cvičení ukončete úspěšným 
pokusem.               

Autor: Jana & Viktorka 
Ilustrační foto: 
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Někteří pejskové potřebují větší prostor 
 

Když uvidíte psa se žlutým šátkem, žlutou mašlí, nebo žlutou 
stuhou na vodítku, postroji nebo obojku, tak to signalizuje, že tento 
pes potřebuje více prostoru. Prosím, nepřibližujte se k tomuto psovi 
nebo k "jeho " lidem se svým psem. Žlutá barva znamená, že tento 
pes nemůže být v blízkosti jiných psů. Jak blízko je příliš blízko? To 
ví jen pes a "jeho" lidé, proto zachovejte odstup, nebo jim dejte 
možnost se vzdálit. 
Je mnoho důvodů, proč pes potřebuje více prostoru: 
 

Možná má zdravotní potíže, nebo je ve výcviku. Může jít o zachráněného pejska, pro 
kterého je okolní svět hrozivým místem. Pes může  mít špatnou zkušenost s jinými psi z 
minulosti, nebo jednoduše nepatří k přátelským psům, kteří touží každému říci AHOJ.  
 
Zkrátka, žluté označení znamená, že pes potřebuje o něco více prostoru.  

 
Tradiční předsilvestrovský výšlap 
 
29. 12. 2013 v den uskutečnění tohoto tradičního vánočního výletu měla být tedy tradičně, jak napovídá kalendář, zima se 
sněhem a mrazem. Nebylo ani jedno ani druhé, byla pouze tradice výletů a chuť ukončit domácí rozjímání kolektivní 
aktivitou lidí a psů pod širým nebem – potud nic nového v kategorii tradic. 
Za přímo překvapující byla skutečnost, kolik účastníků od Zruče až po Ledeč (Bojiště a Kynici nevyjímaje) si vzalo tradici za  
své a ve stanovený čas dorazilo se svými čtyřnohými (i dvounohými – nebylo to co pán to pes) miláčky na ledečské náměstí 
ke kašně (jen místo naší náčelnice dorazila omluva). Velící Pavel s  Kájou po pětiminutovce pro opozdilce a focení pro 
případnou identifikaci odpadlých účastníků, vydali pokyn k  odchodu s určeným východním azimutem proti proudu řeky 
Sázavy. Amorfně rozložený útvar 96-ti končetin způsobně kráčel předem určenou trasou.  
Vstup do lesa po červené, byl znamením několika hodinového vypuštění psů z vodítek. Výstup z lesa pak zastávkou nejen 
občerstvovací tekutinově, ale i srocovací – vůdčí tandem Nelly s Rozou (znalí čtenáři se snadno dovtípí, že se nejedná o 
Rózinku Vejsadovic, nýbrž o nováčka – NO z Kynic) měl dopředný tah výraznější než mrňousové vzadu. 
Na Stvořidlech si nás Pavel pro jistotu zdokumentoval opětovně a s uspokojením konstatoval, před nástupem na naši místní 
velehoru Melechov, nulový počet odpadlíků - od hladiny Sázavy je to na vrchol převýšením „pouhých“ 340m.  
Žlutá značka pěkně svítila na cestu, větřík vysušoval přebytečný pot z  čel psovodů, někteří si i začali odkládat. Jen psům to 
evidentně vůbec žádné problémy nečinilo.  
… 
A na tomto místě je řada pro připomenutí proč rozšíření tradic. Ovar v Pavlově, řízky v Kozlově a dnes Kocanda se svým 

gulášem, tvarohovými buchtami a dalšími pochutinami výtečné úrovně. I to byl důvod zatočení pelotonu na křížení značek 
vpravo – být co nejdříve u dobrot připravených Janou a týmem 3F. 
Lavice byly obsazeny spokojenými tvářemi nasycených účastníků a slyšet bylo jen domácí Cindy a Lorda, kteří se na 
intervenci psích návštěvníků do svého teritoria museli koukat zpoza mříží svých kotců. 
Servis i pro déle příchozí fungoval naprosto bezchybně včetně usazení a servírování – jen rohových buchet se již 
nedostávalo. Zaslouží než velkou pochvalu a poděkování. 
Dokoulení se z kopečka po zelené až opět na novotou se blyštící cestu okolo lomu, včetně dalšího dokumentování 
účastníků bylo dílem chvíle. Vnímavý pozorovatel fota by zde již zjistil ztráty v  osazenstvu. Na vině však nebyl les se svými 
nástrahami, ale zkratka pro děvčata z Bojiště. 
Tóny hudby v hlavách účastníků (vlastní výběr), provázená slovy chvály na adresu Pavla a Jany, se putování na Husově 
náměstí ukončilo. Přání dál rozšiřovat tradici již zůstalo. Bylo vysloveno, opakováno. Ve vzduchu se vznášelo po celý 
zbytek cesty z Kocandy a tímto je i zdokumentováno. Úvaha o pizze a její šanci obstát ve srovnání s  dosud absolvovanými 
pochutinami, zůstává bez rozuzlení, ale není silným štítem.   

 
Pzn. redakce: Článek byl  
z důvodu úspor značně ořezán. Jeho 
kompletní verzi i s tradiční 
závěrečnou statistikou naleznete na 
stránkách ZKO v sekci: Stalo se…  

 
Autor: BG dne 30. 12. 2013 

 
 
 

Data výcviku: 
Všeobecný výcvik – začátečníci – po telefonické dohodě na čísle 602387246 
Všeobecný výcvik – pokročilí – pravidelně každou neděli od 9:00. Sraz v 8:45 na Rašovci 
Agility – pravidelně každou neděli od 13:00 v Pivovaráku. V případě sněhu výcvik zrušen 
Mobility – středy od 18:00, sraz před Billou. Prosíme, abyste svojí účast potvrdili pomocí jednoduchého formuláře, 
který naleznete na stránkách: www.cvicakvledci.wbs.cz v sekci: Mobility 

http://www.cvicakvledci.wbs.cz/

