
imofiádnû dÛleÏité je, Ïe kdyÏ
má vá‰ pes problémy se zády,
va‰e první cesta by mûla vést

k veterinárnímu lékafii. Je naprosto
nezbytné pfiijít zdravotní poru‰e na
kloub. Veterináfi si mÛÏe udûlat pfied-
stavu o celkovém vzhledu psa, ohmatat
citlivou oblast a eventuálnû ho dokonce
poslat na rentgen, aby bylo moÏno urãit
pfiíãinu obtíÏí. Rozhodnû nelze do-
poruãit, abyste se psem zahájili nûjakou
pohybovou aktivitu nebo dokonce cel˘
program, dokud veterináfi nevnese do
celého problému jasno. Za urãit˘ch
okolností by se tím mohl celkov˘ stav

zhor‰it, nebo by dokonce mohla vznik-
nout chronická po‰kození.

Pokud v‰ak veterináfi nebude mít ná-
mitky, je tu mnoho sportovních aktivit,
jeÏ jsou vhodné i pro psy, ktefií mají
problémy s pátefií.

IDEÁLNÍ JE PLAVÁNÍ
Pokud bolesti zad zpÛsobilo pfiepûtí
nebo jsou dÛsledkem prodûlan˘ch
vyléãen˘ch zranûní, mÛÏe se plavání stát
ideální fitnessovou alternativou. Voda
nese váhu psa; klouby, ‰lachy a vazy
a v neposlední fiadû i obratle se pohy-
bují, aniÏ by pfiitom docházelo k jejich
pfiíli‰nému zatûÏování.
Plavání má i dal‰í v˘hody: pravideln˘mi
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ZDRAVÍ

Jak psa udrÏet fit

PROBLÉMY se zády
Problémy zad jsou velmi roz‰ífiené a mívají mnoho pfiíãin.  Pfiíãinou bodav˘ch
bolestí v okolí obratlÛ jsou pfiepûtí, zranûní nebo problémy typické pro dané
plemeno. PostiÏení psi se vût‰inou i pfies svÛj handicap mohou pohybovat, 
je v‰ak dÛleÏité jejich denní aktivity pfiizpÛsobit onemocnûní. Podle druhu
problému mohou b˘t urãité pohyby ‰kodlivé, nebo naopak prospû‰né.

M

Balanãní
‰ÀÛry mohou
psu pomoci
znovu nalézt
tûlesnou
rovnováhu po
prodûlan˘ch
potíÏích
s pátefií

Ve vodû mohou psi trénovat opûrné
svalstvo, aniÏ by zatûÏovali obratle a klouby
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tréninky ve vodû lze oslabit strmost
kloubÛ a také napûtí v okolí obratlÛ. Pfii
tom bychom se v‰ak nemûli snaÏit psu
pomáhat zvenãí tfieba tím, Ïe ho budeme
ponoukat ke hfie. Mnohem vût‰í smysl
má, kdyÏ se bude moci ve vodû pohy-
bovat podle své chuti a potfieby. Roz-
pustilé fiádûní by mohlo b˘t spí‰e na
závadu, protoÏe by mohlo stávající potíÏe
je‰tû zhor‰it. Domníváte se, Ïe plavání
pfiichází v úvahu pouze v létû? Nemusí to
tak b˘t. Mnozí psi jdou rádi do vody i za
chladnûj‰ího poãasí. Ale vzhledem
k tomu, Ïe chlad mÛÏe potíÏe se zády
zhor‰it, je tfieba mít stále po ruce pár
star˘ch froté ruãníkÛ, abyste svého psa
mohli okamÏitû po vylezení z vody vytfiít
dosucha. Dokud pes plave, chladnûj‰í
teploty mu nevadí, ale kdyby potom mûl
celé hodiny pobíhat s mokrou srstí, to uÏ
by ideální nebylo. 

PROCHÁZKY
Na fitnessprogramu va‰eho psa by mûly
b˘t i pravidelné procházky, ov‰em
vzhledem k existujícím potíÏím s pátefií
byste rozhodnû nemûli pom˘‰let na
jogging ani jízdu na kole. Radûji si dejte
dvakrát dennû svou trasu a pfiitom
svého psa pozornû sledujte. Pokud jde
neochotnû, lehá si, nechce jít dál nebo
prostû jen celkovû pÛsobí nespoko-
jen˘m dojmem, je trasa pfiíli‰ dlouhá.
PÛsobí–li v‰ak fit a vesele, mÛÏete vzdá-
lenost kaÏd˘ch pár dní trochu pro-
dlouÏit, dokud se vám nepodafií najít
optimální míru.

V ÎÁDNÉM P¤ÍPADù!
Pokud má vá‰ pes problémy se zády,
existují také sportovní odvûtví, která pro
nûj rozhodnû nepfiicházejí v úvahu.
Nevhodné jsou skoky stejnû jako náhlá
zrychlení a prudká pfiibrÏdûní. Pfii nich by
si pes mohl navíc je‰tû po‰kodit bederní
obratle. L. Tellington-Jonesová vyvinula
v rámci svého programu TTouch zvedání
bfiicha, které má pomáhat právû psÛm,
jeÏ mají problémy s pátefií. Budeme

potfiebovat buì ruce, nebo ruãník.
U obou metod musíme dbát na co
nejpomalej‰í pÛsobení.Pokud pracujeme
rukama, leÏí na‰e levá ruka pod bfiichem
psa, zatímco pravá spoãívá na na jeho
hfibetû. Nyní vyvineme rukou tolik
jemného tlaku ve smûru obratlÛ, kolik
pes je‰tû povaÏuje za pfiíjemné. V této
pozici setrváme asi ‰est sekund a poté si
dáme dal‰ích deset sekund, abychom tlak
postupnû zase zredukovali. Rozhodne-
me–li se pro metodu s ruãníkem, budeme
postupovat následujícím zpÛsobem: ná‰
pes nyní leÏí uvolnûnû na boku, zatímco
my provádíme zvedání bfiicha ruãníkem.
Pokud je pfiítomna druhá osoba, mÛÏe
provádût navíc je‰tû TTouch na ãenichu,
aby psa uklidnila. Ruãník leÏí pod
trupem psa tak, Ïe jeho stfied je pfiesnû
pod bfiichem. Pokud pes nechce za Ïád-
nou cenu zÛstat leÏet, mÛÏete zvedání
bfiicha provádût také ve dvou ze stoje.
Zatímco jedna osoba pevnû drÏí ruãník,
druhá ho jemnû táhne smûrem vzhÛru,
ale jen tak vysoko, aby to psu bylo je‰tû
pfiíjemné. Zaãneme na hrudním ko‰i
a suneme se vÏdy o ‰ífiku ruãníku dál
a dál dozadu.Bûhem ‰esti sekund vy-
táhneme ruãník nahoru a dal‰ích ‰est
sekund udrÏujeme kontakt. Následnû si
dáme deset sekund na to, abychom
ruãník zase pomalu spustili. Klesání
ruãníku je pfii provádûní ze v‰eho
nejdÛleÏitûj‰í, protoÏe má nejv˘raznûj‰í
úãinky. Zaãneme na bfiichu hned za
lokty a posouváme se dopfiedu vÏdy na
‰ífiku ruky.Pokud potíÏe se zády odezní,
nasazuje Linda Tellington–Jonesová
s oblibou balanãní ‰ÀÛry, aby zvífieti
znovu pomohla k vût‰ímu povûdomí
o jeho tûle.

K. P.

Pfii zvedání bfiicha se uvolÀují
svalové partie na zádech

Co zádÛm prospívá:
● plavání,
● masáÏe,
● zvedání bfiicha,
● procházky.

Pravidelné krátké procházky jsou
lep‰í neÏ nároãná a dlouhá túra
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