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Jak vybrat vybavení – postroj
Pro začátek Vaší canicrossové kariéry Vám bohatě postačí postroj na pejska, vodítko a sedák.
V dnešním díle tedy probereme postroje, což je malinko věda, ale zároveň velmi důležitá
položka. Nechci zde propagovat žádnou značku, probereme všechny v ČR dostupné. Na foto
jsem pak posbírala prostě to, co mám doma po ruce. Je ale důležité vybírat vybavení od
výrobce, který se na mushing specializuje. Většinou se jedná o aktivní závodníky a tak vše
prochází pečlivým vývojem i důkladným testováním. U nejrůznějších kopií jsem se vždy
setkala s nějakými podstatnými chybami, které ale laik nemusí postřehnout. Raději tedy vždy
originál, investice se rozhodně vyplatí.
Postroj vybírejte opravdu důkladně!!! Zlaté pravidlo – zkoušet, zkoušet, zkoušet. Zde nejsem
fandou internetového nakupování. Velmi často potom postroje sedí špatně, a to bohužel i u
těch šitých ,,na míru“. Neméně důležité je ale také zkoušet tam, kde tomu opravdu rozumí
(což ne všechny zverimexy splňují).
Dobrý postroj může rozhodnout o tom, zda tahání Vašeho pejska bude bavit či nikoliv.
Přirovnala bych to k výběru bot. Nemusí Vás přímo dřít, stačí pokud Vám nebudou na
chodidle sedět. Určitě Vás to potom nebude motivovat k nějakému výkonu.
Upozornila bych ještě na jednu často opomíjenou věc a tou je šířka postroje mezi předními
packami. Někteří mají přední packy blízko u sebe a postroj je třeba tomu přizpůsobit.
Úplně ideální je přijít se poradit s výběrem na společné tréninky, kde je možnost si postroje
vyzkoušet přímo v praxi. Druhou dobrou variantou jsou prodejní stánky na mushingových
závodech.

A teď už k rozdělení:

Krátké - Postroje Nonstop dogwear Line, ZeroDC Short, Manmat Guard.

Tyto postroje nejsou moc vhodné přímo do tahu, spíše jde o postroje pro každodenní použití
na vycházky, do auta nebo jiné kynologické aktivity. Na plný zápřah nejsou úplně
konstruované, o čemž svědčí i přítomnost různých přezek apod. To jsou vždy částí, která se
může poškodit nebo pejska dřít. Vhodné jsou naopak pro malé pejsky (asi do 40 cm
kohoutkové výšky), vodítko mezi psovodem a pejskem zde tvoří lepší úhel, než kdyby měl
malý pejsek postroj dlouhý (tažné vodítko by zde šlo příliš vysoko).

Dlouhé - Nonstop dogwear (Free Motion nebo Nansen), Manmat (Sled, Light
weight, Light Weight Long, Lash, Hound, Siberian Race), ZeroDC (Faster),
Eurohusky
Tyto postroje jsou konstruované přímo pro zápřah. Musí být z nenasákavého materiálu, který
v žádném případě neodírá. Postroj nemá žádné přezky, obléká se přes hlavu. To může být
malinko obtížnější, takže citlivější pejsky je dobré na to naučit postupně.
Výběr postroje u jednotlivých výrobců:
Nonstop dogwear rozděluje postroje na ty pro individuální disciplíny (Free Motion) a
týmové (Nansen).
Většina z Vás tedy sáhne po variantě Free Motion, kde je především důležité, aby seděl
rozměr kolem krku. Délka i šířka hrudníku už jsou do jisté míry variabilně nastavitelné, což je
velmi praktické.

U Manmatu je na výběr několik typů, které se liší v poměru šířka krku x šířka hrudníku x
délka zad (čtvercový rámec huskyho x obdélníkový typ ohaře…). Je třeba tedy pejska velmi
dobře měřit a porovnat všechny varianty postrojů, které výrobce nabízí. Jedná se o postroje
typu X-back, tedy s křížem přes záda.

U ZeroDC se postroj nazývá Faster. Od ostatních se liší volnými zády. Tyto postroje jsou
vyráběny ve standartních velikostech, pokud ale máte atypického pejska, výrobce Vám
postroj ušije na míru.

Eurohusky šije postroje typu X-back v několika velikostech, ale je schopen je i přizpůsobit
individuálním požadavkům.

Výše na obrázku byly vyfoceny postroje, které sedí.
Zde jsem pro ukázku svým psům postroje pomíchala. Takhle to tedy vypadá, když
postroje sedí špatně:

Zde je postroj malý, psa škrtí kolem krku a docházelo by k sýpání.

Zde je naopak velký, sešití na zádech má fenka až na kohoutku a postroj by ji omezoval
v pohybu.

Kdyby nám tak pejsci mohli říct… :-). A tak nezbývá než svého psa pozorovat, při nákupu
zkusit více typů a i v průběhu tréninku neustále kontrolovat možné oděrky (především
namáhaná místa –hrudník, podpaždí).
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Vždy mě zajímal sport, ještě více zvířata. První fenka chodského psa Dixie přišla v roce 2004.
Vyzkoušely jsme si společně obrany, stopy, poslušnost, dogtrekking, agility,
frisbee. Mushingová kariéra začala asi v roce 2008. Životem mi v následujících letech prošlo
mnoho psů nejrůznějších plemen. Některé jsem socializovala, některé trénovala, závodila s
nimi na kole, koloběžce i v kategorii C (spřežení do čtyř psů). Jezdila jsem také jako handler.
V současné době jsou mými parťačkami dvě flekaté fenky Evropského saňového psa Cora a
Meri. Obrovští dříči, ovladatelné, soutěživé a velmi rychlé. Prostě nejlepší :-) Díky nim
většina závodů končí na stupních vítězů.

