
Povel Sedni! upevníte
nejlépe tak, Ïe budete

svého psa pozorovat. Jakmile si zaãne
sám od sebe sedat, fieknûte nahlas
Sedni! a potom ho pfiehnanû
pochvalte. Jeho motivaci urãitû
posílí i vhodn˘ pamlsek. Na zaãátku
v˘cviku se omezte jen na to, Ïe
budete psa pozitivnû posilovat vÏdy
v momentû, kdy sám usedá. Nebude
to trvat dlouho, a pes si va‰e povely
zaãne spojovat s tím, co dûlá. 

vûdomte si, Ïe pokud budete chtít
svému psu v pozdûj‰ím vûku
dopfiát svobodu pohybovat se

v civilizovan˘ch oblastech bez vodítka,
bude muset vÏdy spolehlivû poslechnout
tyto rozkazy. Vy sami jste totiÏ schopni
rozpoznat potenciální nebezpeãí ãasto

mnohem rychleji, neÏ by to uãinil pes
samotn˘. KdyÏ se pes chystá k pronásle-
dování kolemjedoucího auta nebo zajíce
poskakujícího po poli, mÛÏete toto neÏá-
doucí chování pfieru‰it hned v zárodku
uÏ jen samotn˘m povelem Sedni!, abyste
psa vzápûtí pfiivolali. Sophie Krauseová
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Ke mnû! a Sedni! patfií k základním povelÛm, které 
musí znát a ovládat kaÏd˘ pes. V˘cvik je bezpodmíneãnû
nutn˘ a mûl by probíhat s maximální dÛsledností.

U

znamení rukou, napfiíklad
zvednûte prst, natáhnûte
paÏi nebo nûco podobného.
To bude mít zaprvé tu
v˘hodu, Ïe si vá‰ pes
zvykne dívat se také na vás
a nejen poslouchat vá‰
hlas. Získáte tak absolutní,
neomezenou pozornost
svého psa. A za druhé
gesta, která budou kaÏdou
osobou, jeÏ se psem chodí,
provádûna stejnû, usnadní
jeho komunikaci s jin˘mi
lidmi. Hlasy znûjí – zvlá‰tû
pro psí ucho – kaÏd˘ úplnû
jinak. ¤ízné Sedni! není pro
psa zdaleka totéÏ jako
nûÏnû vydechnutí Sedni! 
Pokud v‰ak slovní povel
navíc doprovází obvyklé
gesto rukou, bude 
pes lidem rozumût 
mnohem lépe. 

1.

Ke mně! Sedni!

ZároveÀ s vyslovením
povelu dejte speciální 2.

KdyÏ vá‰ pes ovládne povel Sedni,
zaãnûte pozvolna a na oploceném území s dal‰í fází. Nechejte psa
usednout, opakujte povel s nataÏenou rukou a couvnûte pár krokÛ
dozadu. Jdûte pomalu a zpoãátku skuteãnû jen nûkolik krokÛ.
Nepfieru‰ujte pfii tom zrakov˘ kontakt se psem. Toto upfiené zírání
pouÏívají i psí rodiãe, aby své potomstvo pfiimûli k pasivitû. Potom
zavolejte vesel˘m, lákav˘m hlasem: Ke mnû! Povel mÛÏete doplnit
povzbuzujícím tlesknutím – vá‰ pes k vám nyní okamÏitû pfiibûhne. A vy
ho za to vydatnû pochválíte. Doporuãujeme oba tyto povely odnynûj‰ka
procviãovat dennû – doma i mimo dÛm, pozdûji také na místech, kde je
pes rozptylovan˘ dal‰ími vjemy. Postupnû intenzitu ru‰iv˘ch podnûtÛ
zvy‰ujte. Nenechte se odradit pfiípadn˘mi negativními zvraty. Tréninku
prospûje, kdyÏ pochvaly budou ãím dál sporadiãtûj‰í a uÏ ne pravidelné.
Zlep‰í to ochotu psa poslouchat a také jeho pozornost. 
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