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Sportujeme se psem: Skijöring 

V minulém čísle jsme si řekli co je canicross (běh se 
psem). Ten můžeme považovat za skvělou přípravu pro 
sport, který si představíme dnes. Zimní alternativou 
běhání je totiž skijöring – jízda za psem na lyžích. I této 
disciplíně se lze věnovat rekreačně, stejně jako 
závodně. Závodů bývá po celé ČR poměrně mnoho a 
většinou jsou součástí závodů psích spřežení.  
Oproti canicrossu jde díky lyžím o náročnější aktivitu na 
vybavení a také na počasí. Problém v praxi často 
nastává, pokud budete hledat upravené stopy. Ne 
všichni ostatní běžkaři jsou totiž nakloněni pohybu 
pejsků, ne všichni pejskaři mají slušné vychování. 
Ideální je trénovat v tu část dne, kdy není ostatních 
lyžařů tolik a dbát na neničení stopy pejskem.  
Chladnější počasí pejskům vůbec nevadí (mnohdy spíše 
naopak) a také u skijöringu příliš nezáleží na plemeni. 
Trasy je potřeba prodlužovat postupně a tempo může 
být oproti běhu vyšší, na což je potřeba také myslet. 
Pozor je potřeba dávat na strukturu sněhu, neboť hlavně 
u přemrzlého hrozí u pejsků poranění tlapek. Řešením 
je v tomto případě preventivní použití tzv. botiček.   
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Z veteriny: Podchlazení 

Normální tělesná teplota psa je 38,5°C. Pokud tělesná 
teplota klesne pod tuto hodnotu, pes se začne třást, je 
otupělý, má bledé sliznice, klesá mu pulz, může 
následovat kóma a smrt. Obecně platí, že teplota 
v rozmezí 36-38°C není pro psa nebezpečná. Psi, kteří 
musí pracovat ve vlhkém prostředí, jsou obzvláště 
náchylní k náhodnému podchlazení. Více ohrožená jsou 
mláďata a mladá zvířata do 8-10 měsíců věku, protože 
jejich termoregulační mechanismy nejsou ještě plně 
vyvinuty. Ohrožená jsou také stará zvířata, zejména ta s 
krátkou srstí.  
Je potřeba psa vysušit teplými ručníky, držet ho v teple. 
Měřte psovi teplotu každých 5 minut, pokud nestoupá, 
mělo by se začít s aktivním procesem zahřívání a pes 
by měl být převezen na veterinu. K zahřátí lze použít 
láhev s horkou vodou, ventilátory s teplým vzduchem, 
elektrické dečky nebo fény. Zároveň často kontrolujte 
teplotu psa, abyste ho nepřehřáli. 

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

 

 

 

Triky s Viky: 

Balancování aneb trpělivost s pamlskem 

Tento trik lze pojmout různě. Spočívá v tom, že na 
některou část těla svého psího kamaráda položíte 
pamlsek a on jej nesmí sežrat dřív, než k tomu dáte 
povel. Lze pamlsek umístit na přední packy (vleže) nebo 
také na čumák (vleže, vsedě). Pes se tak učí trpělivosti, 
a tak jako každým trikem se zlepšuje váš vztah se 
psem. Trik neděláme, když je pes hladový, 
neopakujeme jej příliš často a vždy jej ukončujeme 
úspěšným zvládnutím. 
 
A. Pamlsek na packách 

1. Psovi dáme povel „lehni“, na jednu z předních 
pacek umístíme pamlsek – např. granuli. 
Pokud nás pes nechce nechat na jeho packu 
pamlsek umístit, říkáme s důrazem slovo „ne“, 
„nesmíš“ a psu bráníme si pamlsek vzít. 
Pokud se nám zvedá, opětovně jej s povelem 
„lehni“ pokládáme. 

2. Ve chvíli, kdy se nám podaří na jeho packu 
pamlsek položit, i třeba na pár vteřin, psovi 
dovolíme pamlsek sežrat a pochválíme ho. 
Postupně prodlužujeme dobu, kdy pamlsek 
leží na pacce a pes na něj pouze upřeně 
hledí. 

3. Když už pes dokáže nějakou chvilku tolerovat 
to, že mu pamlsek leží na pacce a on se jej 
nesmí zmocnit, zvolíme si nějaký povel, 
kterým mu dovolíme si pamlsek vzít. Můžeme 
použít např.: „můžeš“, „vezmi“, „ber“ anebo 
„volno“. 

4. Takto můžeme psa doslova obložit pamlsky. 
Např. na každou packu jeden pamlsek, mezi 
packy několik pamlsků, atp. 

              
Autor: Jana & Viktorka 
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Ztráty a nálezy 
 

V životě svém jsou okamžiky příjemné, kdy mimo jiné nalezneme něco, co nám udělá radost a prosvětlí šeď všedního 
rytmu plynoucích událostí. Na opačném pólu jsou situace, kdy něco nebo někoho ztrácíme. Nálezy spojujeme 
s radostí, ztráty pak se smutkem až žalem dle míry blízkosti či závislosti na ztráceném až přímo ztraceném. Jelikož se 
pohybujeme v „našem“ psím světě, lze očekávat, že radosti nám tito rodinní čtyřnozí partneři přinášejí více než 
starostí – jinak bychom je neopečovávali. Od letošního roku, po vstupu nového občanského zákoníku v účinnost, 
přestali být věcmi a stali se bytostmi zaslouživšími si odpovídající péči. O krmení, cvičení, medicínské péči atd. zde 
hovořit nebudu, neb ta je u naprosté většiny pejskařů samozřejmá. Obvykle se říká čest výjimkám, na tomto místě 
však patří Fuj výjimkám, kteří dovedou svou péči až poslednímu rozloučení injekcí veterináře nebo přeplňováním 
psích útulků. S nalezenci štěněčího dorostu i dospělých psů má ZKO již natolik bohatou praxi, že se dostala i do 
televize a celostátního tisku. V těchto momentech se bohužel jedná o chovatele nezodpovědné a psy nechtěné, a 
proto takto vyčleněné. Na území města Ledče n/S řeší tuto oblast MěÚ - odbor životního prostředí součinnosti s MVDr 
Vrbkou – Veterinární ordinace Ledeč n/S. Z vyjádření MěÚ vyjímám „V současné době je tento problém řešen 
následovně: po oznámení odboru životního prostředí či panu MVDr. Pavlu Vrbkovi, který má s městem mandátní 
smlouvu na odchyt těchto toulavých psů - provede tento úkon on. Za tímto účelem má pan doktor i přístup do 
seznamu přidělených psích známek, nemusí tak odchyceného psa vždy umístit ihned do našeho přechodného psího 
útulku, zřízenému pro tuto činnost. Nachází se za pracovním úřadem. Jinak je i běžná praxe, že nálezci volají i paní 
Urbanové, která má v evidenci i rozšířené možnosti přímých kontaktů na držitele zrovna odchyceného (nalezeného) 
psa. 
Doba současná nám přinesla i lecjaké technické vymoženosti a obrazně řečeno, zmenšila svět a zkrátila vzdálenosti.  
Jelikož psi jsou běhaví, dokážou se přesunout i na značné vzdálenosti desítek kilometrů od místa „trvalého bydliště“ a 
pak se na rozdíl od Lassie či Gora nedokážou vrátit zpět. S využitím aktuálních technických vymožeností internetu, 
zkušeností ze systému Amber fungujícího v USA a iniciativy tuzemských jednotlivců (netýká se ZKO Ledeč) vznikl 
národní pátrací systém po ztracených zvířatech na portálu 
www.psidetektiv.cz 
Pátrací systém je systémem aktivním opírajícím se o dva základní pilíře: 
pátrací SMS a pátrací e-mailing. 
K pátrací akci sledující nález ztracence v tomto systému patří především: 

1. Rozeslání SMS s informacemi a fotkou ztraceného zvířete až na 
10000 lidí v jeden okamžik 

2. Rozeslání EMAILU s letákem ztraceného zvířete na VŠECHNY 
důležité kontakty ve vašem okrese (veterináři, zverimexy, myslivci, 
útulky ad.) 

3. Pátrání psího detektiva přímo v místě ztráty zvířete 
4. Nasazení pátracího letadla 
5. Zdarma vytvoření letáku online 
6. Zdarma uveřejnění inzerátu v databázi a na sociálních sítích jak 

Psího detektiva, tak našich partnerů (Pes v nouzi, Home4Pets ad.) 
7. Zdarma rady a tipy, jak můžete pátrat sami 

Podrobnosti k systému včetně cen si může každý zájemce zjistit na výše 
uvedené webové adrese. 
Přeji každému, ať se obejde bez služeb těchto institucí, těší se pouze 
z nálezů potěšitelných a netrpí ztrátami jakéhokoliv frustrujícího 
charakteru. 
Pro všechny případy již i před revolucí na každém nádraží existovalo 
oddělení Ztrát a nálezů na věci zapomínané v dopravních prostředcích. 
Dnes nechť, vznikne-li potřeba, pes se nám zatoulá, je řešena s využitím 
prostředků, jež doba nabízí a o nichž jsme se výše zmínili. 

  Autor: BG 
 

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 v Pivovaráku: kategorie Large a nováčci od 12:30 

kategorie Small a Medium od 14:00  
(16. 2. 2014 nebude výcvik agility) 

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

