
˘zkumy pfiesvûdãivû dokazují, Ïe
mozky tvorÛ, jimÏ se dostalo jen
málo dotekÛ a her, jsou v˘raznû

ménû vyvinuté neÏ u jejich ‰Èastnûj‰ích
soukmenovcÛ. Doteky i zamûstnání jsou
tedy pro na‰e psy velmi dÛleÏité. 

MasáÏ je prastar˘ prostfiedek
MasáÏ je nejstar‰ím léãebn˘m prostfied-
kem! JiÏ 2600 let pfi. n. l. se âíÀané
a EgypÈané snaÏili léãit jejím prostfiednic-
tvím naru‰ené funkce tûla. VÏdyÈ i vy si
koneckoncÛ tfiete stehno, kdyÏ si ho nara-
zíte, nebo ne? Na‰i psi to sami nedoká-
Ïou, proto bychom jim mûli trochu
pomoci. Dne‰ní klasické masáÏe se etab-
lovaly kolem roku 1800 a ãasto b˘vají
kombinovány s pohybov˘mi cviãeními
(fyzioterapie). Tady uÏ ov‰em vstupujeme
na území nemocn˘ch psÛ, a to bychom
mûli pfienechat odborníkÛm!

Chladivé a hfiejivé pol‰táfiky
KdyÏ budete chtít svého psa masírovat,
mûli byste mu pfiedtím zahfiát svaly,
samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe mu to
nebude vadit. Nûktefií totiÏ (stejnû jako
lidé) dávají jednoznaãnou pfiednost chla-
du. Pokud tedy zjistíte, Ïe pes je v teple
neklidn˘, zatímco v chladu uvolnûnû leÏí,
mÛÏete vyuÏít kostky ledu a podobnû.
Existují také speciální pol‰táfiky, které se
dají vychladit do ledniãky a potom pfiiklá-
dají. Chlazení by v‰ak nemûlo probíhat
pfiíli‰ dlouho, u krátkosrst˘ch psÛ cca 15
sekund, u dlouhosrst˘ch aÏ 3 minuty.
SnaÏte si prostû jen sáhnout, zda je kÛÏe
chladná, to úplnû staãí. Naproti tomu
teplo mÛÏeme aplikovat 10 aÏ 20 minut.
Potom zaãneme s dotyky. Jimi povzbuzu-
jeme odtékání lymfy (tkáÀové tekutiny)
a zvy‰ujeme prokrvování. Funguje to
podobnû jako hlazení. Nejlépe rukama
psu pfiejíÏdíme po srsti, jemn˘m tlakem
a co nejpomaleji. KdyÏ hladíme pfiíli‰
rychle, psa to neuklidÀuje, ale naopak po-
vzbuzuje a on se stává neklidn˘m. 

Nesmí to bolet! 
Pokud psa chceme umût pofiádnû pro-
hníst a promasírovat, musíme si to ales-
poÀ jednou nechat pfiedvést odborníkem
(klidnû to mÛÏe b˘t i humánní masér
nebo fyzioterapeut). Pfii masírování psa
uchopíme za vrchní vrstvu kÛÏe a „val-
chujeme“ ji podobnû, jako to ãinily na‰e
babiãky, kdyÏ zadûlávaly tûsto, jen ne tak
pevnû. Pokud pes vypískne, je zcela jasné,
Ïe jsme nezvolili vhodnou techniku, pro-
toÏe správná masáÏ psa nesmí bolet.
Hnûteme pfiímo svaly a mûli bychom za
tímto úãelem vûdût nûco o tom, jak svaly
pracují a jak probíhají svalová vlákna.

14 SVùT PSÒ 3/07

PÉâE O PSA 

Wellness

Masáže a fitness
pro každého psa
MasáÏe dûlají dobfie kaÏdému – proã ne na‰im psÛm?
Proã byste jim je nedopfiáli? VÏdyÈ masírovat mÛÏe kaÏd ,̆
kdo se to nauãí. ¤eã je pfiirozenû o zdrav˘ch psech. I na nû
v‰ak mohou mít masáÏe velmi pozitivní vliv: napfiíklad pfii
pfii o‰etfiování namoÏen˘ch svalÛ, uvolÀování napjat˘ch
svalÛ a pfiirozenû pfii vytváfiení dobrého pocitu. 

VMasáÏe
mají  velmi
pozitivní
vliv i na
zdravé psy
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Sval jemnû uchopíme mezi obû ruce
a hnûteme. I tady se technika podobá
hnûtení tûsta.

Úãinné vibrace a tfiesy
Dále lze provádût vibrace nebo tfiesy. Pes
musí b˘t naprosto uvolnûn˘. Vezmûte ho
tfieba za pfiední konãetinu (zatímco on
uvolnûnû leÏí na boku) a opatrnû mu s ní
zatfieste. Ale opravdu opatrnû, ne tak jako
nûktefií lidí tfiepou rukou vám!! KdyÏ se
vám podafií nalézt správnou techniku, vá‰
pes si to oblíbí a vy uvidíte, Ïe pfii tfiesení
jednou konãetinou se otfiásá cel˘ pes.
Pfiedpokladem pfiirozenû je, Ïe se zvífie
zcela uvolní. Tûmito otfiesy mÛÏete v˘raz-
nû pomoci dokonce i psÛm trpícím artri-
tidou, ale jak uÏ jsme si fiekli, u nemoc-
n˘ch zvífiat je nutno se pfiedem poradit
s fyzioterapeutem nebo jin˘m odborní-
kem! Pro zdravého psa pfiedstavuje tfiese-
ní pfiíjemné uvolnûní. 

Pfii chfiipce ne!
Celou masáÏ zakonãíme hlazením, aby
mohly b˘t neãistoty, které se uvolnily
z tkání, odvedeny pryã – aby se jako „od-
pad“ dostaly z tkání. 
Pokud se tak nedûje z terapeutick˘ch
dÛvodÛ, nemasírujte svého psa dennû!
A nezapomínejte, Ïe i masáÏ pfiedstavuje
urãitou zátûÏ pro obûhov˘ systém! To je
také dÛvod, proã byste nikdy nemûli
masírovat psa, kter˘ je postiÏen˘ nûjakou
infekcí nebo nachlazením, pfiípadnû
zánûtem, protoÏe jednak by se tím infek-
ce ‰ífiila po celém tûle a jednak by to dále
zatûÏovalo beztak uÏ namáhan˘ systém. 

MasáÏe a trénink 
napomáhají rozvoji svalÛ
Naopak masáÏ je skvûlá po nûjakém spor-
tovním v˘konu nebo po pfietûÏování. Za

pomoci masáÏí lze také posilovat svaly,
ale jen tehdy, kdyÏ je sval tak slab˘, Ïe pes
vlastnû uÏ nemÛÏe pofiádnû bûhat. Pokud
ho chcete dostat znovu do formy, dopo-
ruãuji vám kaÏdodenní pfiesnû dávkovan˘
trénink, pozdûji uskuteãÀovan˘ je‰tû 2 aÏ
3krát t˘dnû. Zaãínáme na deseti minu-
tách a kaÏdou tfietí aÏ ãtvrtou tréninko-
vou jednotku ho prodluÏujeme. Ne pfiíli‰
rychle a ne moc, stále pfii práci ‰etfiíme
klouby. Je mnoho moÏností, nejjedno-
du‰‰í je nechat psa bûÏet vedle kola tak,
aby stále musel klusat. Pes má tfii druhy
pohybu: nejpomalej‰í krok, rychlej‰í klus,
tedy stfiední tempo, a nejrychlej‰í cval.
Kromû toho mÛÏete psa v létû nechat pla-
vat, coÏ je velmi dobré pro jeho klouby.
Pfiedpokladem zde samozfiejmû je, aby
pes ochotnû chodil do vody.
Pro vût‰í zvífiata mÛÏe b˘t vhodn˘m tré-
ninkem taÏení vozíku, které velmi posilu-
je pánevní konãetiny. Hodí se zvlá‰tû pro
plemena, jako je sibifisk˘ hasky a dal‰í
sever‰tí psi, bernsk˘ sala‰nick˘ pes, novo-
fundlandsk˘ pes, svatobernardsk˘ pes
atd. Nebudete si muset hned pofiizovat
speciální vozík, staãí trochu vynalézavos-
ti. V zimû pes mÛÏe táhnout sáÀky, v létû
se mÛÏete vy sami nechat táhnout na
kole. Ov‰em v kaÏdém pfiípadû bude
potfiebovat fiádn˘ postroj, protoÏe pro
krk by táhnutí znamenalo velmi nezdra-
vou zátûÏ. Ale klidnû si to nûkdy vyzkou-
‰ejte sami (zátûÏ nesmí b˘t na poãátku
pfiíli‰ velká) a budete pfiekvapeni, s jakou
radostí a hrdostí vá‰ pes potáhne domÛ
za sebou nákup, a jen tak mimochodem
tím je‰tû pracuje na vylep‰ení své kondi-
ce. A kdyÏ pak budete veãer spoleãnû
sedût pfied televizí, mÛÏete mu je‰tû
poskytnout malou masáÏ a pfiíjemnû tak
zavr‰it den pln˘ pfiíjemn˘ch záÏitkÛ . 

Monika Gossmannová
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Sval jemnû
uchopíme 
mezi obû ruce
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