
nuité a Indiáni severní tajgy a tundry
se skuteãnû o své psí pomocníky
v létû pfiíli‰ nestarali. âasto je v létû

vypustili na fiíãní ostrov a zanechali
jejich osudu; v lep‰ím pfiípadû je obãas
pfiijíÏdûli v kanoích nakrmit masov˘m
odpadem ãi rybami. Helge Ingstad, kter˘
mezi kanadsk˘mi Indiány Ïil po nûkolik
let v první polovinû 20. století, ve své
knize Lovci koÏi‰in pí‰e: „Psi jsou (rozu-
mûj v létû – pozn. aut.) v‰ude. Kam se jen
hnete, klop˘táte pfies vyhladovûlá, na
kost vyhublá psí stvofiení. Mnozí leÏí
s topornû nataÏen˘ma nohama a vyhfií-
vají se, jiní se plíÏí kolem stanÛ, pátrají-
ce po kofiisti. Naskytne-li se jim pfiíleÏi-
tost, vklouznou bleskurychle dovnitfi
a pokusí se uloupit nûco na zub. Pak se
za nimi vrhne skwó se snûÏnicemi, mísa-

mi nebo s tím, co je po ruce, a za Ïalost-
ného vytí nastane ústup.“
Mushefii obvykle ctí „zákon“, Ïe se sv˘mi
psy netrénují, kdyÏ vzdu‰ná teplota pfie-
sáhne +15 °C, neboÈ hrozí akutní nebez-
peãí pfiehfiátí jejich psích atletÛ. Je tfieba
tedy skuteãnû prázdniny prolelkovat?
Urãitû nikoliv, jen se musíme pfiizpÛso-
bit a zmûnit na‰e návyky z chladnûj‰ích
roãních období.

Plemena
K tradiãním plemenÛm vhodn˘m pro sa-
Àov˘ sport patfií známí „chlupáãi“ sever-
sk˘ch taÏn˘ch plemen: sibifi‰tí hasky,
alja‰‰tí malamuti, samojedové a grón‰tí
psi. V poãátcích mushingu (sportu psích
spfieÏení) v âesku, respektive v b˘valém
âeskoslovensku, byli rovnûÏ ãasto vyuÏí-

váni i ãe‰tí hor‰tí psi a ãeskosloven‰tí
vlãáci. Tato plemena uÏ v‰ak na závodech
v souãasnosti takfika nejsou vidût. Teprve
pozdûji se na na‰í „mushingové scénû“
objevili alaskani (alaskan husky – psi bez
prÛkazu pÛvodu, ktefií byli vy‰lechtûni
jako specialisté na mushing). Celosvû-
tov˘m hitem posledních let jsou tzv.
evrop‰tí saÀoví psi (psi bez prÛkazu
pÛvodu), ktefií byli vy‰lechtûni z ohafiÛ
s pfiímûsí krve napfiíklad grejhaundÛ ãi
pointrÛ atd.; EHS jsou povaÏováni za
skuteãné „psy formule 1“ – pro svou chuÈ
do práce a nepfiekonatelnou rychlost
(zejména na sprintov˘ch tratích). 
V individuálních mushingov˘ch disciplí-
nách (napfiíklad v canicrossu, bikejörin-
gu, skijöringu a scooteru) jsou nûkdy oje-
dinûle vyuÏívána i dal‰í plemena psÛ
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(napfiíklad border kolie, pitbulové, ir‰tí
setfii, pointfii, dobrmani, nûmeãtí ovãáci
atd.). Dog-trekkingu se vûnují kynologo-
vé s celou plejádou psích plemen od tûch
nejmen‰ích (praÏsk˘ krysafiík) aÏ po ty
nejvût‰í (leonbergr ãi nûmecká doga).

Nejsou pro kaÏdého
Domyslíme-li toto ponûkud povrchní tvr-
zení, dojdeme k závûru, Ïe Ïádné psí ple-
meno (ostatnû tak jako jak˘koliv pes vãet-
nû vofií‰kÛ) není pro kaÏdého! KaÏdé
plemeno má svá specifika, genetické
poselství a úãel – stejnû jako kaÏd˘ dopis
mívá svého adresáta. Vybírat si psí pleme-
no jen podle exteriéru b˘vá o‰idné
a chybné rozhodnutí pfiiná‰í starosti
a zklamání ãlovûku i zvífieti.
SaÀoví psi jsou svobodomyslné bytosti
s vlastní (docela tvrdou) hlavou a jsou
nabití energií a ãinorodostí, kterou si
musejí „vybít“ v práci. Pokud práci nema-
jí, odreagovávají si svou energii na
nûãem jiném, coÏ se ãlovûku vût‰inou
nelíbí. S tím musí nov˘ potencionální
majitel poãítat. Tûmto psÛ je tfieba vûno-
vat mnoÏství ãasu a láskyplné energie.
A také vlastního potu – neboÈ musíte b˘t
tûmto psÛm dobr˘mi a v˘konn˘mi spa-
ringpartnery. Pro pecivály stejnû jako pro
pfiíli‰ zamûstnané lidi s minimem volné-
ho ãasu se saÀoví psi rozhodnû nehodí.
Navíc tato plemena jsou psi typicky
smeãkového typu, jin˘mi slovy – milují
Ïivot ve smeãce (a v samotû, stejnû jako
jejich pfiedkové – vlci, strádají!). Není
v‰ak nezbytnû nutné chovat dva a více
saÀov˘ch psÛ; „saÀáci“ totiÏ respektují
vhodné partnerství i s jin˘m psím dru-
hem: tak napfiíklad moje první alja‰ská
malamutka Beryl uzavfiela ‰Èastné (a bez-
problémové) celoÏivotní partnerství
s irsk˘m teriérem Andym.
V kaÏdém pfiípadû v‰ak chov saÀov˘ch
psÛ vyÏaduje od ãlovûka bezbfiehé
porozumûní, trpûlivost a lásku, dÛsled-
né a neúplatné vedení a spousty aktiv-
ního pohybu a zábavy. Odmûna, které
se dobrému majiteli od jeho volnomy‰-
lenkáfisk˘ch psích partnerÛ dostane, je
nezmûfiitelná…

Letní aktivity
V létû saÀové psy zpravidla do tréninko-
v˘ch vozíkÛ nezapfiaháme. Vy‰‰í vzdu‰ná
teplota je pro vût‰í fyzické zatíÏení tabu.
V ãasn˘ch ranních a podveãerních hodi-
nách, kdy sluneãní Ïár pomine, se v‰ak
nemusíme vzdávat canicrossu, bikejörin-
gu ãi scooteru. (Letní sezony mohou vyu-
Ïít i specialisté v˘hradnû na mushing
k v˘chovû nov˘ch lídrÛ – vÛdãích psÛ.
Právû individuální disciplíny - canicross,

bikejöring i scooter – jsou skvûlou pfiíleÏi-
tostí k dokonalému zvládnutí povelÛ na
zmûnu smûru /Gee = dÏí – povel pro
odboãení vpravo; Haw = hó – povel
k odboãení vlevo; i k dal‰ím povelÛm
potfiebn˘m pro mushing.) V kaÏdém pfií-
padû v‰ak – s ohledem na teplotu – v˘raz-
nû zkrátíme tréninkovou vzdálenost
i tempo v˘konu. Zlaté pravidlo zní: nesle-
dujte stopky (!), sledujte pohodu a mo-
mentální dispozice svého psa! Na zvy‰o-
vání v˘konu zaãnûme myslet aÏ za – pro
ná‰ sport – pfiíznivûj‰ího poãasí, tedy
zpravidla s nadcházející podzimní sezo-

nou (kdy jiÏ také zaãínáme zapfiahat
saÀové psy do tréninkov˘ch kár). I v let-
ním období se samozfiejmû nemusíme
vzdávat dog-trekkingu (dokonce i v létû
nám kalendáfi akcí tohoto stále oblíbenûj-
‰ího kynologického sportu nabízí kon-
krétní závody). Pfii dog-trekkingu v‰ak
pochopitelnû nemusíme myslet pouze na
závody, ale pfiedev‰ím na na‰e vlastní
individuální v˘pravy. Pfii jejich peãlivém
plánování pouÏívejme nejen vlastní
mozek, ale i turistické mapy. Máme-li
moÏnost, dáme pfiednost horsk˘m kraji-
nám s nadmofiskou v˘‰kou nad 1000 m n.
m. (kde je zpravidla vÏdy v˘raznû chlad-
nûji). âeské a zejména slovenské hory
nám nabízejí nesãíslné mnoÏství vynikají-
cích moÏností. I zde v‰ak pfii plánování
denních etap buìme stfiízliví a nikoho se
nesnaÏme ohromit poãtem zdolan˘ch
kilometrÛ: nejde nám pfiece o ãísla, n˘brÏ
o pfiíjemné záÏitky a o pohodu svou
i na‰ich psích pfiátel. Pfii studiu mapy
vûnujme maximální pozornost potokÛm,
fiíãkám, rybníkÛm, jezírkÛm a studánkám
– za teplého poãasí jsou spásou na‰ich
psÛ. Pfiíjemné ochlazení na‰ich (nepotí-
cích se) ãtyfinoh˘ch kamarádÛ dûlá
s jejich kondicí a dobr˘m pocitem sku-
teãné zázraky! Za teplého poãasí vyuÏívej-
me v‰ech moÏností koupele na‰ich pej-
skÛ v pfiírodních (nezávadn˘ch!) tocích.
Psi se na rozdíl od nás neochlazují poce-
ním (kromû potních Ïláz mezi prsty na
tlapkách) a vodní koupel je pro nû Ïivo-
todárná. U „vá‰niv˘ch psích plavcÛ“ – to
není problém – do kaÏdého vodního Ïivlu
se vá‰nivû a s nad‰ením vrhají. Jsou v‰ak
i psi, ktefií plavání nijak nemilují: ty ales-
poÀ ochladíme (za laskavého konej‰ení)
dÛkladn˘m poléváním.
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Pitn˘ reÏim
Pitn˘ reÏim sv˘ch psÛ (ostatnû - stejnû
jako svÛj vlastní) musíme dÛslednû dodr-
Ïovat po cel˘ rok. V létû jej povy‰me na
„hrdelní zákon“; je pro zdraví psÛ Ïivotnû
dÛleÏit˘. Abychom si byli jisti mnoÏstvím
pfiijat˘ch tekutin, mÛÏeme si pomoci
masov˘m v˘varem, kter˘ psi nad‰enû
a s rozko‰í vychlemtají. I na túrách nám
bude masov˘ v˘var v˘znamn˘m „napáje-
cím“ pomocníkem: postaãí v˘var v litrové
plastové láhvi, kter˘ pfii napájení fiedíme
pitnou vodou. Pouhá litrovka v˘varu tak
vystaãí i pfii ãastém napájení na dobrou
stovku na‰lapan˘ch kilometrÛ. Psu totiÏ
vût‰inou k nad‰enému pití vût‰inou
postaãí jen „libû ovonûná“ tekutina.
Pro úplnost doplÀuji letní radu Jany
Fulierové z její knihy Yoshi a my – Îivot
so samojedom: „NaplÀte plastov˘ sáãek

vodou, dejte zmrznout, potom dole pro-
píchnûte nûkolik dírek a umístûte pej-
skovi do misky; postupn˘m táním bude
mít pes stále ãerstvou studenou vodu.“
Pfiiznávám, Ïe mnû se tato rada neosvûd-
ãila: mí temperamentní malamuti by
ledovou kostku okamÏitû rozkousali
a spolykali i s nebezpeãn˘m plastem.
Av‰ak se zmrzl˘mi ledov˘mi kostkami
jim v létû udûlám spoustu radosti. (A co
teprve taková vycházka ke krasobruslafi-
ské hale, pfied níÏ je kopec umûlého
ledu?! Klouzání ledních medvûdÛ po
ledové kfie je niãím proti Framovu
a Mishovu srpnovému fiádûní pfied kra-
sobruslafisk˘m svatostánkem…)

Radost plné misky
Letní v˘Ïivu taÏn˘ch psÛ musíme pfiizpÛ-
sobit sníÏení jejich pracovní zátûÏe. Kva-

litní kompletní granulovaná krmiva
nejsou v‰elékem, ale dnes jsou v krmn˘ch
dávkách na‰ich ãtyfinoh˘ch pfiátel jistû
nezastupitelná. (V letním období dáváme
pfiednost zejména hypoalergenním ty-
pÛm krmiv.) Ani v létû v‰ak nesmíme
zapomenout na maso, i kdyÏ zákonitû
sniÏujeme podíl Ïivoãi‰n˘ch tukÛ. Pfií-
roda nám navíc ‰tûdfie nabízí spoustu
druhÛ ovoce a zeleniny: dopfiejme pej-
skÛm pfiirozen˘ pfiísun vitaminÛ a mine-
rálÛ. (Proti gustu Ïádn˘… mí psi zboÏÀu-
jí témûfi ve‰keré ovoce – sami si sbírají
jahody, trhají tfie‰nû, ba‰tí jablka, chrou-
pají hru‰ky, louskají ofiechy, oÏdibují
rybíz, angre‰t, sbírají ‰vestky. Do krmné
dávky jim strouhám mrkev, pfiidávám
kedlubny a – kukufiici – v období „mléãné
zralosti“, po které se mohou utlouci.)
V miskách na‰ich ãtyfinoh˘ch pfiátel by
nemûly chybût ani mléãné v˘robky,
zejména tvaroh a s˘ry.
Do potravy (pfiípadnû do napájení – ale
do potravy je to podle mého názoru
v˘hodnûj‰í) je dobré pfiidávat speciální
elektrolyty (napfiíklad „Elekrolyt psi“).
V̆ bornû napomáhá regeneraci v˘konné-
ho potencionálu a má rovnûÏ pfiím˘ vliv
na rozloÏení tekutin v tûle a pfienos elek-
tronáboje ve svalech a tím potaÏmo i na
vy‰‰í v˘konnost. Pfii intenzivní zátûÏi brá-
ní úniku elektrolytÛ, rovnûÏ vyrovnává
ztrátu minerálních solí a stopov˘ch prv-
kÛ pfii svalové únavû. Je i nesmírnû
v˘hodn˘ v hork˘ch letních dnech.
Vynikajícím pfiípravkem je i tekut˘ roztok
s L-karnitinem (pro zv˘‰ení v˘konného
potencionálu psa). (L-karnitin ãi carnitin
hraje klíãovou roli v energetické látkové
v˘mûnû ve‰kerého svalstva vãetnû srdce.
L-karnitin je látka podobná vitaminÛm.
MÛÏe b˘t v organismu vytvofien z ami-
nokyselin Lysinu a Lethionu a je velkém
mnoÏství obsaÏen ve svalech. Pes v‰ak
ztratil takzvanou vlastní syntézu, tedy
i vytváfiení L-karnitinu z aminokyselin
pravdûpodobnû historickou nepfietrÏitou
nabídkou L-karnitinu v mase uloven˘ch
zvífiat pfied tisíci lety.) Primárním zdro-
jem energie pro svaly kostry a obzvlá‰tû
pro srdeãní sval jsou tuky. Potfiebná
energie pro práci svalÛ je zaji‰tûna spa-
lováním tukÛ. Tato forma získávání ener-
gie je naz˘vána Beta oxidace. Tuky jsou
vytvofieny z mastn˘ch kyselin a L-karni-
tin se váÏe s mastnou kyselinou a pro-
pou‰tí ji do mitochondrií (tj. do místa
spalování). ProtoÏe tuk mÛÏe b˘t v tûle
uloÏen v‰ude, má tûlo vÏdy zásoby ener-
gie. Pokud ale chybí L-karnitin v dosta-
teãném mnoÏství, nemohou se mastné
kyseliny dostat v optimálním mnoÏství
do mitochondrií. Tûlu chybí – pfies exis-
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tující zásoby energie ve formû tuku –
potfiebná vlastní aktivní energie. Tak se
projevuje nedostatek L-karnitinu zvlá‰tû
pfii zv˘‰eném poÏadavku na fyzick˘
v˘kon. Podle odborníkÛ vykazuje v devá-
tém roce Ïivota jedna ãtvrtina a ve vûku
více neÏ dvanácti let jiÏ tfii ãtvrtiny psÛ
srdeãní onemocnûní. Tento fakt pouka-
zuje podle nejnovûj‰ích poznatkÛ na
roky trvající nedostatek L-karnitinu, pro-
toÏe srdeãní sval pouÏívá témûfi v˘hrad-
nû mastné kyseliny jako zdroj energie.
Pfiípravky s L-karnitinem (tekuté i prá‰-
kové) podporují ãinnost srdeãního svalu,
zkracují období regenerace po zátûÏi
a podporují imunitní systém. L-karnitin
pfiená‰í mastné kyseliny do mitochondrií
a tím podporuje tvorbu energie z tukÛ.
RovnûÏ se podílí na celkové energizaci
organismu a zároveÀ pfiispívá k redukci
pfiípadné nadváhy zvífiete. Samozfiejmû
podporuje srdeãní a mozkovou ãinnost
a zlep‰uje fyzickou a psychickou v˘kon-
nost. Navíc i podporuje vyuÏitelnost vita-
minÛ rozpustn˘ch v tucích. 

Nástrahy léta
O nebezpeãí zanechat psy za horkého
poãasí samotné v uzavfien˘ch automobi-
lech se psalo nesãíslnûkrát… Pfiesto
dodnes psi v létû umírají v zaparkovan˘ch
autech: nedávno dokonce na parkovi‰ti
pfied brnûnsk˘m v˘stavi‰tûm, v nûmÏ se
zrovna pofiádala mezinárodní psí v˘stava.

O tomto smutném - a vraÏedném nebez-
peãí se sama pfiesvûdãila i legendární Joy
Adamsonová (autorka nezapomenutelné
lvice Elsy), která ve svém zaparkovaném
landroveru tak pfii‰la o levhartí kotû. 
Léto v‰ak pfiiná‰í i dal‰í, mnohem nená-
padnûj‰í nebezpeãí. Jedním z nich jsou
lesní asfaltové silniãky. Na‰e zemû je jimi
pro‰pikována – nekvalitním asfaltem jsou
ãasto „vylity“ i odlehlé konãiny ·umavy.
Je to ãásteãnû dûdictví „vojenské strate-
gie“ b˘valého totalitního reÏimu, ãásteã-
nû ov‰em i „strategie“ lesního hospodáfi-
ství na‰í souãasnosti. Podobn˘m stezkám
se ani pfii peãlivém (aÏ pedantském) plá-
nování túr a v˘‰lapÛ nelze vyhnout.
Rozpálen˘ nekvalitní asfalt (se „rtuÈovit˘-
mi“ bublinami) je tr˘znitelem psích tla-
pek (byÈ sebeodolnûj‰ích). Genetiãtí rodi-
ãové na‰ich psÛ – vlci – nebyli na asfaltové
pasti evolucí vybaveni. Nezb˘vá tedy, neÏ
abychom na‰e psí pfiátele pfied asfaltovou
zhoubou ochránili my! Není to tak tûÏké:
staãí jen pfied podobnou túrou dobfie psí
tlapky promazat (napfiíklad jelením
lojem, indulonou, lékafiskou vazelínou
atd.) a pro jistotu pfiibalit do batohu spe-
ciální psí botiãky (booties), které vyrábí
nûjaká specializovaná firma (booties vyrá-
bí v nûkolika velikostech tfieba ãeská fir-
ma ManMat). Na botiãky je urãitû dobré
psa zvyknout „naneãisto“, tedy v dobû,
kdy je vÛbec nepotfiebuje. Nebude se jich
pak chtít (v dobû, kdy je skuteãnû bude

potfiebovat) zbavit a vyhazovat noÏky
jako maÏoretka ãi pubertální kladrubák.
V letním období rozhodnû nemohu
doporuãit pouÏívání psích nosiãÛ (dog-
packing); kdy nám v chladnûj‰ích mûsí-
cích na‰i psi mohou pomoci s no‰ením
v˘zbroje ve speciálních batÛÏcích. Nosiãe
na zádech totiÏ urãitû v˘znamnû zvy‰ují
nebezpeãí pfiehfiátí psího organismu.

Pozorujme psy!
Zdraví na‰ich psÛ musí b˘t na‰ím „evan-
geliem“! Proto neustále sledujme jejich
momentální stav, jejich pohodu, potfieby
a kondici. Îádn˘ plán, Ïádn˘ itineráfi,
Ïádné „smûlé“ cíle nesmûjí b˘t dogma-
tem! KdyÏ si to situace vyÏaduje, nevá-
hejme ukonãit túru nebo zabivakovat.
NejdÛleÏitûj‰í na na‰em konání je
naprostá ohleduplnost k na‰im psÛm.
VÏdy nám musí jít nejprve o zdraví,
radost a pohodu, a aÏ nûkde níÏe v Ïeb-
fiíãku hodnot o v˘kon. Kam nedorazíme
dnes, tam dojdeme zítra…

Psí sny
AÈ jsou na‰e letní psí aktivity sebeboha-
tûj‰í, taÏní psi (alespoÀ ti typicky sever‰tí)
patrnû ve sv˘ch dfiímotách sní i v létû
o jiskfiivém snûhu a zasnûÏen˘ch pláních,
k nimÏ byli zrozeni. A aÈ je horké léto
sebedel‰í, oni se jednou do svého krásné-
ho a mrazivého snu urãitû probudí…

Jaroslav Monte Kvasnica
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SA≈OVÍ PSI

Milují pohyb bez ohledu na roãní období

Alaskani
milují práci
ve spfieÏení
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