
raní prokazuje pfii
v˘chovû nedocenitelné
sluÏby – to samozfiejmû

platí nejen o psech. Hra dokáÏe
vytvofiit dÛleÏit˘ kontakt mezi
ãlovûkem a psem a je také
dÛleÏitou terapií pfii celé fiadû
poruch chování. Ve hfie se
buduje dÛvûra – pokud ov‰em
hru zvládáme správnû.
Spoleãná hra je zvlá‰È dÛleÏitá
pfiedev‰ím pro psy, ktefií musí
strávit nûkolik hodin dennû
sami. Pfii správné hfie se 
psi mimo jiné uãí zamûstnávat
se na chvíli sami.
U ‰tûnûte nemá hra zpoãátku
Ïádn˘ váÏn˘ v˘znam, ‰tûnû se
pokou‰í hraãku nosit kolem
nebo se snaÏí chytit vlastní
ocas. Hra rozvíjí pfiirozenou
zvûdavost zamûfienou na
v‰echno nové, na vûci i situace,
a díky tomu je aktivní formou
uãení. Toho mÛÏeme vyuÏívat
i bûhem v˘cviku psa.

HRA JAKO TERAPIE 
Pes ãas od ãasu potfiebuje
odreagovat si loveck˘ pud,
kter˘ se v nûm hromadí.
K tomu potfiebuje
nevyhnutelnû vhodnou
„kofiist“. Pneumatiky jízdního
kola nebo mopedu, míhající 
se dûtská l˘tka nebo l˘tka
kolemjdoucího, nûkdy také
sousedova koãka. Chceme-li
tomu zabránit, musíme si se
sv˘m psem hrát co nejvíc.
Kromû hry s ostatními psy 
je pro psa a jeho vztah
k ãlovûku mimofiádnû dÛleÏitá
právû hra s ãlovûkem.
KaÏd˘ majitel psa mÛÏe pro
svého ãtyfinohého pfiítele
vymyslet program proti dlouhé
chvíli, kter˘ je psovi ‰it˘ na
míru. Se spoustou trpûlivosti,
neustál˘m opakováním
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Hry rozvíjející myšlení
Pfiinejmen‰ím od okamÏiku, kdy border kolie Rico dokázala v televizním pofiadu Vsaìte 
se, Ïe... své umûní, hovofií se o nich v‰ude – o psech, ktefií dokáÏou nejrÛznûj‰í umûlecké
kousky. V‰echno, co pfiekraãuje obvyklé „Dej pac!“, povaÏují lidé za umûlecké hfiíãky. KaÏd˘
„normální“ pes v‰ak je schopen nauãit se celou fiadu tûchto her – a ohromnû se tím baví!

Zvlá‰tû psi
s velkou chutí
k jídlu se dokáÏou
nauãit v‰echny hry
snadno a nûkdy
i jen po nûkolika
opakováních

H
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a odmûÀováním i tûch
nejmen‰ích úspûchÛ se kaÏd˘
pes mÛÏe nauãit hotové
umûlecké kousky. Po
pomûrnû krátké dobû zaãne
pes za maliãk˘ pamlsek 
– nebo prostû z ãiré radosti 
– sbírat rozházené papíry,
tfiídit míãky do správn˘ch
otvorÛ v krabici nebo
vybalovat malé kousky
krmiva z krabice. Pes se
snadno dokáÏe nauãit také
zábavné povely – napfiíklad
„Usmûj se!“ (vytáhnout pysky
nahoru), „Umyj se!“ (olizovat
si tlamu), „Najedl jsi se?“
(potfiesení hlavou) nebo
„Má‰ mne rád?“ (strãení
nosem do ruky). Cel˘ trik je
velmi jednoduch˘: kdykoliv si
pes napfiíklad olízl tlamu,
usly‰el povel: „Umyj se!“, aÏ
se nauãil spojit si tento povel
s vlastním pohybem. Zvlá‰tû
psi s velkou chutí k jídlu se
dokáÏou nauãit v‰echny
myslitelné hry snadno
a nûkdy i jen po nûkolika
opakováních. Vyzkou‰ejte si
to! Musíte jen mít dostatek
nápadÛ a trpûlivosti 
– a pfiedev‰ím musíte
zapomenout na hubování.
Vût‰ina psÛ je díky tomu
velmi vyrovnaná a spokojená
– a nejeden pes se pfii nácviku
umûleck˘ch kouskÛ úspû‰nû
odnauãil své zlozvyky
a projevy naru‰eného
chování.

AGILITY
Mezi pravdûpodobnû
nejznámûj‰í pohybové hry
a hry rozvíjející my‰lení ve
spojení s pohybem patfií
agility. Dal‰í takovou hrou,
která sice je‰tû není pfiíli‰
známá, ale rychle se ‰ífií, je
degility. Stejnû jako v agility
je zde velmi dÛleÏitá zábava
a dÛvûra, sportovní duch je
aÏ na druhém místû. Pfii
degility se pracuje na pruÏnû
postaveném parkúru bez
pevného schématu. Souãástí
parkúru je celá fiada
dobrodruÏn˘ch zafiízení 
– napfiíklad závûsné 
mÛstky, labyrint...
Pomûrnû novou formou
aktivní ãinnosti je tanec se

psy. SoutûÏící – lidé se psy –
pfiedvádûjí na hudbu správn˘
sled krokÛ. Kromû chÛze pfii
noze chodí psi pozpátku, do
stran, otáãejí se kolem své
osy (twist) a pfieskakují
ãlovûku pfies nohy nebo paÏe.
Tento sport je známûj‰í díky
televizním zprávám.
Informace naleznete
napfiíklad na stránkách
www.dogdancing.de
Pro tûlesnû velmi aktivní psy
a plemena s velkou potfiebou
pohybu existují vhodné hry
jako flyball nebo disc-dog-
frisbee. Flyball je t˘mov˘
sport. T̆ m tvofií ãtyfii aÏ ‰est
psÛ a pfii tomto sportu se
mohou majitelé se sv˘mi 
psy opravdu vydovádût.
Základem je nacviãit se sv˘m
psem spolehlivé aportování.
Pfii flyballu je hra s míãem
spojena s parkúrem
s pfiekáÏkami a je skvûlou
moÏností pro psy, ktefií
milují aportování a hry
s míãem. Tento sport se
zrodil z náhodného objevení
boxu na flyball (dotykem
boxu se z boxu vymr‰tí míã),
byl doplnûn o nejrÛznûj‰í
pfiekáÏky a v souãasnosti má
celou fiadu dvou i ãtyfinoh˘ch
pfiíznivcÛ. (Informace
napfiíklad na stránkách
www.flyball.de)
Disc-dog-frisbee mÛÏeme
hrát sami se psem nebo 
také v druÏstvech a na
nejrÛznûj‰ích soutûÏích.
(Informace mimo jiné 
na stránkách
www.discrockers.de)

HRY ROZVÍJEJÍCÍ
MY·LENÍ
Existují ale také rÛzné hry
rozvíjející my‰lení, pfiiãemÏ
pes je schopen nauãit se
hotové umûlecké kousky:
Vyhledávání pamlsku:
Zpoãátku schováváme
oblíben˘ druh pamlsku pfied
psem na jednoduch˘ch
místech a pes se smí dívat.
Nalezení pamlsku provázíme
hlasit˘mi projevy radosti, psa
chválíme a navíc znovu
odmûníme. Asi neexistuje
pes, kter˘ by nemûl chuÈ na
dal‰í pamlsek a kter˘ by

pozornû neãekal, aÏ páníãek
nebo paniãka zase nûco
schovají. Skr˘‰í mÛÏe b˘t
star˘ ruãník nebo povlak na
pol‰táfi – jen Ïádné plastové
sáãky, pes by se mohl
zadusit!
Hra na skofiápkáfie je
postavena na vyhledávání
pamlskÛ. Pamlsek nejdfiíve
schováme pod papírov˘
pohárek a pes ho musí zpod
pohárku „osvobodit“. Pak
pouÏijeme jeden pamlsek, 
ale dva pohárky. Podle
inteligence a nad‰ení psa
mÛÏeme poãet pohárkÛ
libovolnû zvy‰ovat.
Schovávání hraãek:
Oblíbenou hraãku psa nebo
pamlsek schováme tak, aby je
pes snadno na‰el - pes musí
vÏdy uspût, aby ho hra bavila
a neznudila ho. Jako skr˘‰e
pfiipadá v úvahu místeãko
pod dekou, v prázdné
krabici, v pokoji, zatímco pes
ãeká pfied zavfien˘mi dvefimi
(to uÏ je verze pro pokroãilé).
Hned od poãátku pouÏíváme
jako podnût povel „Hledej!“
Slalom: Pes prochází klikatû
pod nohama majitele,
zatímco ãlovûk se pomalu
pohybuje vpfied a psa

neustále láká dopfiedu. Tento
cvik lze pouÏívat i v tanci se
psem, pfiípadnû jako základní
nácvik.
Umûlecké kousky na povel:
Povely k umûleck˘m
kouskÛm nacviãujeme se

psem stejnû jako u her
popsan˘ch v˘‰e: poÏadované
chování ihned odmûníme
chválou a pamlskem 
a jako podnût pouÏijeme
odpovídající povel. Mírná
„pomoc“ zvednutím
pfiíslu‰né tlapky napfiíklad
u povelu „Dej pac!“ 
nebo „Panáãek pán!“ je
samozfiejmû dovolena.
Dej pac! - Panáãek pán –
Mrtv˘ pes – Válení – Tip-tap
(stfiídavé dávání pac – pravá-
levá-pravá-levá) – Styì se!
(schování hlavy mezi tlapky)
Pro pokroãilé: Nûkteré 
hry rozvíjející my‰lení
vyÏadují opravdu velkou
inteligenci a velmi dobré
vedení ze strany ãlovûka.
Nûkdy b˘vá pomûrnû sloÏité
psovi vÛbec vysvûtlit, co od
nûj chceme. Pfii nácviku
v‰ech her, které jsou zde
popsány, mÛÏeme
samozfiejmû pouÏívat dal‰í
podnûty jako napfiíklad
clicker - klikátko.
Hrou pro pokroãilé 
je napfiíklad 
„Zavfii dvefie!“, kdy se pes
uãí na povel zavfiít dvefie. Mûl
by do dvefií strkat tak dlouho,
aÏ západka zaklapne.
K tomuto cviku je nutn˘
trochu nároãnûj‰í v˘cvik.
Pfiedpokladem samozfiejmû je
také urãitá základní
inteligence a pedagogická
‰ikovnost majitele psa.

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávání pod ‰ir˘m
nebem vyÏadují je‰tû vût‰í
míru pozornosti psa
i ãlovûka. Pes musí b˘t
schopen ignorovat ru‰ivé
podnûty a plnû se soustfiedit
na svého majitele a fie‰enou
úlohu. KaÏdá hra – pohybová
ve skupinû psÛ nebo hra
rozvíjející my‰lení doma ãi
na zahradû – posiluje vztah
ãlovûka se psem. KaÏdou hru
lze souãasnû povaÏovat za
pfiirozené cviãení
poslu‰nosti, které vÏdy
znovu staví ãlovûka na
nejvy‰‰í místo 
v hierarchii smeãky.

Marion Brehmerová,
psycholoÏka zvífiat
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„Hry nikdy
není dost!
A pes se

vám za ni
odvděčí svojí
vyrovnanou
a přátelskou
povahou..“
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