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CYKLISTIKA A IN-LINE BRUSLENÍ

Bez pfiípravy radûji ne

S kolem a bruslemi
Jízda na kole nebo na koleãkov˘ch bruslích dnes patfií
k tûm vÛbec nejoblíbenûj‰ím sportovním aktivitám
‰iroké vefiejnosti. Ani kdyÏ si pofiídíte psa, nemusíte
kolo postavit do garáÏe a brusle odhodit do kouta.
Svého ãtyfinohého pfiítele mÛÏete vzít s sebou.

Rekreaãní
cyklistické
vyjíÏìky
prospûjí zdraví
ãlovûka i psa.
Je v‰ak nutno
se na nû dobfie
pfiipravit
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cela bez pfiípravy to ale nepÛjde.
Pes se nejprve musí nauãit
bûhat u kola. VÏdyÈ jinak by se

bûhem vyjíÏìky on i jeho pán mnoho-
krát ocitli v ohroÏení Ïivota! A co kdyÏ
s sebou chtûjí vzít na vyjíÏìku psa? To
uÏ je sporné téma, protoÏe hrozí nejed-
no nebezpeãí. Pokud se pfiesto nechce-
te této riskantní kombinace vzdát, bude
alfou a omegou správná prÛprava
obou: dûtí i psÛ. 

Pohyb je prospû‰n˘
Nûktefií psi potfiebují k tomu, aby byli
‰Èastní, velké mnoÏství pohybu. Ani dlou-
hé procházky jim samy o sobû nestaãí.
Obzvlá‰tû temperamentní zvífiata se
z nich vracejí stále plná energie, zatímco
jejich páníãek padá vyãerpáním. Právû
v takov˘ch pfiípadech se mÛÏe stát kolo
velmi prospû‰n˘m pomocníkem. ·lápne-
me do pedálÛ a pes si to vesele poklu‰e
vedle kola... Zní to prakticky a pohodlnû.
My udûláme nûco pro své zdraví, budeme
si ‰etfiit klouby a psu se dostane vût‰í por-
ce vytouÏeného pohybu. 

Rizika
ProjíÏìky v doprovodu psa se mohou
bezpochyby stát pfiíjemnû stráven˘m vol-
n˘m ãasem a udûlají dobfie obûma: ãlovû-
ku i zvífieti. Ov‰em takov˘ v˘let také mÛÏe
skonãit fiaskem. Îádá si totiÏ cvik, zku‰e-
nosti a obezfietnost. Jinak hrozí nebezpe-
ãí, Ïe pfiíjemná vyjíÏìka skonãí v pfiíkopû
nebo ve sloupu u cesty. 
Dfiíve neÏ psu dovolíte, aby vás doprová-
zel u kola, ho musíte podrobit solidní
v˘chovû. Musí bezpodmíneãnû poslou-
chat slovní pokyny svého pána a hlavnû:
v Ïádném pfiípadû se nesmí jen tak roz-
bûhnout, kdyÏ pfied sebou spatfií koãku
nebo jiného psa. 
Nevychovaní psi pfiedstavují nebezpeãí,
jeÏ nelze podceÀovat. K nejriskantnûj‰ím
zpÛsobÛm chování patfií nekontrolované
táhnutí na vodítku a pokusy náhle vybûh-
nout pfied kolo a kfiíÏit cestu. Nûktefií
hazardéfii, ktefií se najdou i mezi psy,
dokonce vyskakují na kolo, coÏ jezdce
samozfiejmû vyvede z rovnováhy a mÛÏe
mu to snadno pfiivodit o‰kliv˘ pád. 

Dûti, kola a psi?
Zní to lákavû, ale pozor: dûti obtíÏnû zvlá-
dají extrémní situace, které mohou rych-
le pfiesáhnout jejich síly, navíc ani kdyÏ
hrozí váÏná nehoda, vût‰inou neb˘vají
schopny dostateãnû rychle reagovat.
I vycviãen˘ a dobfie vychovan˘ pes mÛÏe
pod vlivem nûjakého vnûj‰ího podnûtu
zareagovat neãekan˘m zpÛsobem a dítûti
na kole zpÛsobit obrovské problémy.

Dûtem ãasto chybí uÏ jen fyzická síla
k tomu, aby dokázaly najednou zvlád-
nout kolo vyvedené z rovnováhy a psa
dychtícího po zábavû. 

KdyÏ je pes lovec
V zásadû se mÛÏe kaÏd˘ pes nauãit, aby
pûknû bûhal vedle kola – o tom není
pochyb. Úspûch závisí pouze a jen na
dobré v˘chovû a pravidelném nácviku.
Zku‰en˘ majitel to bezpochyby zvládne.
Zaãáteãník se ov‰em mÛÏe doãkat nejed-
noho pfiekvapení. Velkou roli mÛÏe hrát
i plemeno psa. Náhle propuknuv‰í
loveck˘ pud u loveckého psa se mÛÏe
postarat o nevítané zrychlení, ale také
o bolestivé salto mortale. Pohled na zají-
ce upalujícího po poli kamsi do dáli
mÛÏe zpÛsobit, Ïe pes zcela zapomene
na páníãka v sedle kola.
Podobnû tomu je se silou a velikostí psa.

Je to uÏ pofiádn˘ rozdíl, je jestli na vodít-
ku zatáhne ãivava, nebo statn˘ novo-
fundlanìan.

Mladí radûji ne
Taková vyjíÏìka se psem v‰ak má také
mnohé v˘hody. Zvífie je koneãnû vytíÏeno
a majitel se mÛÏe tû‰it na klidn˘ a neru-
‰en˘ veãer bez v˘ãitek svûdomí. Ov‰em
pro ‰tûÀata a mladé psy nepfiichází tato
forma zátûÏe v úvahu! Bylo by to pfiíli‰
namáhavé pro vyvíjející se kosti, ‰lachy
a klouby. Svého majitele mÛÏe na cyklis-
tick˘ch vyjíÏìkách doprovázet jen dospû-
l˘, plnû vyvinut˘ pes. Pokud si nejste jisti,
zda vá‰ pes vÛbec má fyzické pfiedpokla-
dy k tomu, aby vás mohl doprovázet
u kola, mûli byste se je‰tû pfied první
vyjíÏìkou poradit se sv˘m veterináfiem.

Tréninkov˘ stav
Individuální tréninkov˘ stav psa je dal‰ím
aspektem, na nûjÏ musí brát zodpovûdn˘
majitel zfietel. Kdo psa doposud bral jen
na krátké vycházky, stûÏí mÛÏe oãekávat,
Ïe se z jeho zvífiete pfies noc stane mara-
tonsk˘ bûÏec. Vzdálenosti na kole je tfieba
postupnû zvy‰ovat a vÏdy pfiizpÛsobovat
momentální kondici psa.. 
Roli zde hraje i teplota: pfii velk˘ch
vedrech je nutné brát v úvahu zdraví psa.
KdyÏ uÏ chceme vyráÏet, pak jen ráno
nebo veãer, ne v pravé poledne. Pfii vût-
‰ích vzdálenostech je tfieba zafiazovat pfie-
stávky na odpoãinek a pes by mûl mít
moÏnost se pfii nich napít. 
A je‰tû jedno: nezapomínejte, Ïe vá‰ pes
se musí pohybovat také na podzim
a v zimû. Nestaãí vyjíÏdût jen na jafie
a létû, kdy je pfiíjemné klima, zvífie, které
si pfiivykne na pohyb, bude potfiebovat
odpovídající zátûÏ také v chladnûj‰ích
obdobích roku.

Eliane Leuteneggerová

Pokud je pes dobfie vychovan˘ a pfii
vhodném velikostním pomûru je
myslitelné i takového spojení
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„Některým psům
ani dlouhé

procházky samy
o sobě nestačí.
Pro ně se může

stát kolo
praktickým

pomocníkem.“
NeÏ svého psa vezmete na
podobnou nároãnou túru, musí
b˘t plnû dospûl˘, vyvinut˘
a dostateãnû trénovan˘
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