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Jak pes pfiijde na pfiivolání

Volnû pobíhají-
cí pes musí
poslouchat za
v‰ech okolnos-
tí. Jinak pfied-
stavuje poten-
ciální nebezpe-
ãí pro sebe
i pro jiné.
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xistují dva od základÛ odli‰né
pfiístupy k v˘chovû. Oba vedou
k tomu psa udrÏet poslu‰ného i na

vût‰í vzdálenost. Oba vedou nakonec
k cíli. Pfiesto je dÛleÏité, aby se majitel
dÛslednû rozhodl pro jednu z obou
cest. Nejvût‰í chyba spoãívá v tom, Ïe se
majitel psa pfiíli‰ snadno zfiekne jedné
metody a pokou‰í se zvolit tu druhou.
Psovi - a to bychom mûli je‰tû jednou
zdÛraznit - je úplnû jedno, jak˘m
zpÛsobem se nauãí poslouchat povely.
Pro úspûch je rozhodující zvolit
takovou metodu, která nejlépe vyhovuje
majiteli a o které je majitel pfiesvûdãen,
Ïe nejvíce odpovídá jeho povaze. 

PRVNÍ METODA: 
POSTUPNÉ P¤IBLIÎOVÁNÍ
Zde psa pfiivykáme pomalu na
následování majitele na volno.
Procházky zaãínáme se psem na
vodítku. AÏ v okamÏiku, kdy se pes
nauãí úspû‰nû chodit na vodítku
a pochopí, Ïe jeho místo je i ve volné
pfiírodû po boku jeho pána ãi paní,
zaãneme ho postupnû pou‰tût „na
svobodu". Cílem je, aby pes neustále
(i bez vodítka) vyhledával místo po
boku svého pána, na které je zvykl˘.
Tato metoda je vhodná pro v‰echny 
psy s vyslovenû vyjádfien˘m 
loveck˘m instinktem, umínûné 
psy a majitele prvních psÛ. 

PES, KTER¯ NA VODÍTKU
TÁHNE, UTEâE
Prvním krokem je tedy zajistit
ovladatelnost na vodítku. ·tûnû bychom
mûli pfiivykat pochybu na vodítku co
nejdfiíve a mûli bychom ho nauãit
spofiádanû chodit u nohy. Psa pfiipneme
na jednoduché koÏené vodítko.
Natahovací vodítko je rozhodnû
zakázané a v této fázi v˘chovy se 
nikdy nesmí pouÏít! JestliÏe pes vyrazí
dopfiedu a na vodítku táhne, majitel 
se zastaví. Psa usmûrní energick˘m
povelem „K noze!" provázen˘m slab˘m
trhnutím a pfiimûje ho zaujmout
správné postavení: po levé stranû

psovoda. Musíme ov‰em psovi 
povolit také urãitou volnost, protoÏe
nemÛÏeme oãekávat, Ïe se bude po
celou dobu procházky pohybovat
pfiesnû po boku psovoda. Pes by mûl
mít moÏnost oãichávat okraje cesty
a podívat se na zajímavé vûci. Hrubou
chybou ov‰em je tolerovat psovi, aby
neustále táhl na vodítku dopfiedu
a snaÏil se vyrazit vpfied. V pfiípadû
potfieby trvá první procházka venku
s vodítkem jen nûkolik málo minut.
JestliÏe pes na vodítku neustále táhne,
musíme ho vÏdy pfiitáhnout zpût. VÏdy
stejn˘m energicky vysloven˘m povelem
„K noze!" provázen˘m trhnutím
vodítkem. Jako pozitivní posilovaã
mÛÏeme pouÏít pamlsek, kter˘ neseme
v dlani levé ruky. JestliÏe pes jde
spofiádanû u nohy, odmûníme ho za
chÛze pamlskem z levé ruky. Tak s ním
pracujeme s kombinací záporn˘ch
a kladn˘ch podnûtÛ. Toto takzvané
podmiÀování pfiiná‰í pfii uãení
optimální v˘sledky. Pes nesmí volnû
pobíhat, dokud není na vodítku
dokonale ovladateln˘. Chceme-li

dosáhnout dobré ovladatelnosti 
na vodítku, musíme postupovat
naprosto dÛslednû. 

MISTRNÉ ZVLÁDÁNÍ
NEZVYKL¯CH SITUACÍ
Podle uãenlivosti psa mÛÏeme
ovladatelnosti na vodítku dosáhnout 
za tfii aÏ ãtyfii t˘dny. Pak bychom mûli
psa pfiivést do nezvykl˘ch situací.
Procházet s ním po frekventované ulici,
podniknout procházku do mûsta nebo
se nechat pfiedjíÏdût a míjet cyklisty. Pes
musí ignorovat také bûÏce, osoby na
pojízdném kfiesle, dûtské koãárky atd.
Jakmile pes suverénnû zvládá v‰echny
situace, nastává okamÏik, kdy bychom
mûli podniknout druh˘ krok: psa
odvykat pohybu na vodítku.
Nejdfiíve pfii procházce pustíme vodítko
na zem, takÏe ho pes za sebou volnû
táhne. Psa ov‰em i nadále udrÏujeme
povelem „K noze!" v poÏadované pozici
a sledujeme, jak je to s jeho poslu‰ností.
JestliÏe se projeví náznaky, Ïe by pes
chtûl vyrazit, dokáÏe rychlé pfii‰lápnutí
vodítka k zemi hotové divy. Postupnû
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Jak pes pfiijde na pfiivolání

Slepá poslušnost bez vodítka!

TfiebaÏe retrívfii jsou milí psi a jejich v˘cvik je snadn˘, 
nemûli bychom nikdy podceÀovat jejich lovecké pudy

E

Chceme-li nechat pobíhat svého psa mimo vlastní zahradu bez vodítka, musíme 
si nevyhnutelnû b˘t jisti, Ïe pes pfiijde na povel. Pes musí poslouchat i na vût‰í
vzdálenost. Chceme-li toho dosáhnout, musíme dodrÏovat následující pravidla.
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potom mÛÏeme psovi vodítko na
procházkách odepínat. Pes, zvífie závislé
na sv˘ch zvycích, nyní bûÏí tak, jak se to
nauãil - dobrovolnû vedle nohy. 

NEJâASTùJ·Í CHYBY:
TOLERANCE A AGRESIVITA
Chyby, které se mohou vyskytnout 
pfii této metodû, jsou následující:
1. Majitel toleruje psovi taÏení na
vodítku. Pes, kter˘ na vodítku táhne
dopfiedu, bez vodítka uteãe. Jakmile ho
osvobodíme od bfiemene nepfiíjemného
vodítka, vyrazí a uÏívá si získané
svobody. Ke svému majiteli se
dobrovolnû hnedtak nevrátí. Tady
nepomÛÏe volání, kfiik ani prosby. Proto
je bezpodmíneãnû nutné, abychom
bûhem v˘cviku psovi dÛslednû
nedovolovali táhnout na vodítku 
a vÏdy podnikli potfiebná protiopatfiení. 
2. Agresivní tón hlasu majitele psa:
povel „K noze!" bychom mûli vyslovit
hlubok˘m a samozfiejm˘m hlasem.
U‰ím psa by nikdy nemûl znít agresivnû.
Tento povel má psa uklidnit a má ho
pfiivést na bok psovoda, aby posílil
vazbu mezi psem a jeho velitelem. 
Agresivní chování vzbuzuje v psovi
strach a pokusy o „ukonej‰ení" majitele:
pes se pokou‰í odstoupit dál od
majitele, nedívá se mu do oãí nebo se
zaãne chovat rozpaãitû. Jsou to v‰echno
signály, které si nezku‰ení majitelé 
psÛ vysvûtlují zcela chybnû jako truc
nebo vzpouru a které jsou zdrojem
nedorozumûní. Je dÛleÏité dobfie 
se kontrolovat a povely psovi 
vydávat zásadnû vyrovnan˘m 

a klidn˘m, ale rozhodn˘m hlasem. 
3. ¤ada majitelÛ své psy zkazí. Bûhem
v˘cviku je nejdÛleÏitûj‰í dÛslednost.
Pokud by se psem vyrazil na procházku
nûkdo jin˘, musí dodrÏovat stejná
pravidla. Pes také nesmí táhnout na
vodítku, jinak by byl ohroÏen v˘sledek
celého v˘cviku. Pes se musí nauãit, Ïe
jeho místo je po boku jeho ãlovûka. 
V˘hody této metody jsou v bezpeãnosti
a spolehlivosti. Jako majitel psa
dokáÏeme odhadnout, jak se bude
dobfie socializovan˘ pes pfiivykl˘
nejrÛznûj‰ím vnûj‰ím podnûtÛm chovat
i pfii pohybu na volno. Proto je tato
metoda nejvhodnûj‰í pro majitele, ktefií
mají psa poprvé, a u psÛ, ktefií velmi
Ïivû reagují na vnûj‰í podnûty a ktefií
mají napfiíklad vyslovenû rozvinuté
lovecké chování. 

DRUHÁ METODA: 
SKOK DO STUDENÉ VODY
Druhá metoda vyuÏívá sociálního

chování psa. Nejvhodnûj‰í je pfiedev‰ím
pro zku‰ené majitele psÛ a pfii v˘chovû
‰tûÀat. Zásady této metody jsou
postaveny na tom, Ïe se pes - jako zvífie
Ïijící ve smeãkách - niãeho nebojí tolik,
jako Ïe ztratí spojení se smeãkou. 

POHYB BEZ VODÍTKA
POSILUJE VAZBU
·tûÀata proto dÛslednû necháváme, aby
se hned od zaãátku pohybovala bez
vodítka. Nejdfiíve v dobfie pfiehledném
terénu. Majitel vyuÏije kaÏdé
pfiíleÏitosti, aby se ‰tûnûti schoval.
·tûnû, které se v‰eteãnû vzdálilo od
majitele, se vyleká a horlivû zaãne svého
páníãka nebo paniãku hledat. A kdyÏ je
najde, je jeho radost veliká. Tímto
zpÛsobem se ‰tûnû nauãí nenechávat
svého majitele nikdy ani na okamÏik
z dohledu. Také v tomto pfiípadû se
optimálního v˘sledku dosáhne
kombinací záporn˘ch a kladn˘ch
podnûtÛ. Negativním podnûtem je zde
úlek a strach z osamûlosti. Pozitivní
posilovaãe by se v tomto pfiípadû mûly
pouÏívat, jestliÏe ‰tûnû dobrovolnû
zÛstává v blízkosti své smeãky:
napfiíklad hrou na kofiist, 
aportováním nebo pamlsky. 
Nev˘hoda: Nekontrolovatelné 
zrakové podnûty
V˘hodou této metody je, Ïe intenzivnû
posiluje vazbu mezi psem a jeho
majitelem. Nev˘hodou naopak je, Ïe
mohou nastat pfiedem nevypoãitatelné
události. AÏ do konce totiÏ nevíme, jak
se pes bude chovat, kdyÏ ho pustíme
z vodítka. Jak se bude chovat k ostatním
psÛm? PfieváÏí zvûdavost na cizí zrakové
podnûty jeho strach z opu‰tûnosti? Jak
bude volnû se pohybující ‰tûnû reagovat
na nekontrolovatelné vnûj‰í podnûty -
napfiíklad na zvonek kola projíÏdûjícího
cyklisty, na zajíce, kter˘ se rozebûhne po
poli, nebo na bûÏce pro zdraví? To jsou
rizika, která mohou zpÛsobit problémy
pfiedev‰ím v dne‰ní dobû, která je psÛm
tak nepfiátelská. Tato metoda se
nedoporuãuje k v˘cviku psÛ s velkou
potfiebou lovu nebo pohybu - je tedy
nevhodná pro lovecká plemena, saÀové
psy a chrty. Zku‰en˘ majitel v‰ak mÛÏe
touto metodou velmi úspû‰nû cviãit
ovãácké a pastevecké psy - napfiíklad
nûmecké ovãáky nebo kolie. V˘sledek
b˘vá pÛsobiv˘: tito psi pak jsou vÏdy po
boku svého pána, neustále ho pozornû
sledují a jsou pfiipraveni okamÏitû
zareagovat na kaÏd˘ jeho pokyn. ■
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Pro úspûch perfektního pfiivolání je rozhodující zvolit správnou
metodu, která nejlépe vyhovuje majiteli i povaze psa 

Jak pes pfiijde na pfiivolání

U psa, kter˘ na vodítku táhne, 
mÛÏeme pfiedpokládat sklony k útûku
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