
Pfied cviãením: 
Vybití pudÛ 

Pes, kter˘ stráví cel˘ den zavfien˘
v bytû a pak se dostane ven, není
okamÏitû schopen tréninku. VÏdyÈ
cel˘ den odpoãíval a teì prahne po
nov˘ch smyslov˘ch záÏitcích. Z toho
dÛvodu se doporuãuje zafiadit pfied
trénink procházku. Pes by mûl mít
moÏnost se dostateãnû vybûhat a také
se pfied tréninkem vyprázdnit. Teprve
kdyÏ má pes pfiíleÏitost se dostateãnû
probûhnout, má trénink smysl. 

otivaci tedy nelze zanedbávat,
protoÏe je dÛleÏit˘m, pokud ne
dokonce tím rozhodujícím im-

pulsem pfii úspû‰né v˘chovû. Z toho
dÛvodu byste mûli se sv˘m psem cviãit
skuteãnû, pouze kdyÏ máte úplnû ãistou
hlavu a jste schopni se krátkodobû sou-
stfiedit jen na psa a na spoleãn˘ trénink.
Pokud cítíte, Ïe jste nesoustfiedûní, una-
vení nebo rozãílení, mûli byste trénink
radûji vzdát. S. Krauseová
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Trénink psÛ – seriál 2. díl

Je logické a pochopitelné, Ïe efektivní trénink musí bavit
jak psa, tak psovoda. Jen v takovém pfiípadû ho budou
oba provádût pravidelnû. Îe se s pravidelností dostaví
také úspûchy, je pak jen logick˘m dÛsledkem.

M

Trénink by mûl probíhat
zásadnû P¤ED jídlem. Má to
dva dÛvody. První je ten, Ïe
u psa najedeného do sytosti
by mohlo dojít k pfievrácení
Ïaludku v dÛsledku
vydatného pohybu.
Zvlá‰tû ohroÏena jsou
plemena s objemn˘m
hrudním ko‰em. Obrácení
Ïaludku si Ïádá okamÏit˘
zásah veterinárního 
lékafie, pfiesto ãasto 
konãí smrtí zvífiete.
Druh˘m dÛvodem je, Ïe
hladového psa lze snadnûji
motivovat pamlsky. A jak 
uÏ jsme se zmínili v˘‰e,
motivace znamená pro
trénink rozhodující impuls.

1.

Trénovat s radostí

Konãit pozitivnû

Trénovat vÏdy 
s prázdn˘m Ïaludkem 2.

Dva krátké tréninky dennû
Ménû znamená více. Na tomto starém pfiísloví
nûco je. Pozornost psa zpravidla ochabuje
nejpozdûji po 15 minutách. V tomto ohledu
samozfiejmû je‰tû existují v˘znamné rozdíly,
zãásti podmínûné plemennou pfiíslu‰ností.
Vyslovenû pracovní psi, jako jsou border kolie, 
se tréninku nemohou nasytit a hravû zvládnou
del‰í a ãastûj‰í tréninkové jednotky – a nûkdy 
je dokonce vyÏadují. Flegmatiãtí nebo spí‰e
klidnûj‰í psi mohou b˘t plnû vytíÏeni jiÏ deseti
minutami. Trénujte se psem radûji dvakrát dennû
pût minut, neÏ jednou t˘dnû hodinu. Úspûch se
tímto zpÛsobem dostaví podstatnû rychleji.

3.

Tréninková jednotka by mûla mít
pozitivní konec. Pes by mûl bûhem
tûchto 10 minut zaÏít úspûch a b˘t za
nûj také vydatnû chválen. Pokud pes
úspûch nezaÏije, není to vina jeho,
n˘brÏ psovoda. Zkorigujte trochu 
svá oãekávání a rozloÏte celkov˘ 
cíl na více dílãích cílÛ. Neoãekávejte,
Ïe pes okamÏitû provede komplexní 
sled pohybÛ, ale zaãnûte 
s mal˘mi ãásteãn˘mi kroky. 
V pfií‰tím díle se dozvíte, jak 
pfiesnû byste mûli postupovat. 
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