
ení divu, Ïe v takov˘ch situacích
sebou cuknou, vykazují známky
strachu a jsou krajnû nejistí. My

sice nejsme schopni psÛm slovnû vysvût-
lit, co se zrovna dûje, zato je mÛÏeme pfii-
pravit na to, aby se dokázali vypofiádat se
situacemi, které v nich vzbuzují strach.
Poté, co jsme se v tomto seriálu zab˘vali
pfienosem nálad, budeme se dnes vûnovat
tomu, jak se psem cílenû nacviãit styk
s okolním prostfiedím a pfii tom zároveÀ
podpofiit jeho psychiku.

Obrázek 1: Cyklista! 
Není objektem, kter˘ by se mûl pronásle-
dovat, lovit nebo na nûjÏ by se mûlo
naskakovat, ale tvorem, jemuÏ vyhovuje

neobtûÏován zmizet kdesi v dáli. Nûktefií
psi na to ov‰em mají úplnû jin˘ pohled,
a proto je nutno s nimi takové situace
dÛkladnû procviãit. KoneckoncÛ cyklisté
jsou dnes témûfi v‰ude, je celkem jedno,
zda bydlíte ve mûstû, nebo na vesnici. Za
normálních okolností psa zásadnû nevo-
díme na stranû do silnice, abychom se
vyhnuli tomu, Ïe náhle skoãí pod auto.
Nyní je ov‰em Ïádoucí tûsn˘ kontakt
s podnûtem zvan˘m cyklista. Psi jsou na
vodítku a pokojnû kráãejí u nohy zrovna
tak, jak se to pfiedtím nauãili na cviãi‰ti.
Na‰e cviãební skupina se chová pfiíklad-
nû. Není divu, vÏdyÈ cel˘ t˘m pilnû cviãil.
Zpoãátku to ov‰em mÛÏe vypadat také
úplnû jinak, a právû v takovém pfiípadû se

vyplatí pfiedem se domluvit se spfiíznû-
n˘m cyklistou a situaci zinscenovat.
KoneckoncÛ není zrovna zdvofiilé kazit
cyklistÛm, ktefií se chtûjí rekreovat,
radost tím, Ïe kolem nich necháme
poskakovat svého psa. Pozdûji mÛÏeme
vodítko odepnout a nechat psa jít na vol-
no u nohy. Pfii tom je ov‰em tfieba ho vel-
mi pozornû sledovat, abychom jak˘koli
náznak neposlu‰nosti rozpoznali hned
v zárodku. Dbejte na to, aby se vá‰ pes
soustfiedil v˘hradnû na vás, a v pfiípadû
nezbytnosti pouÏijte k získání jeho
pozornosti hraãku nebo pamlsek. Co je
vhodnûj‰í, záleÏí na tom, na kter˘ z obou
podnûtÛ vá‰ pes lépe reaguje: zda je víc
hrav˘, nebo Ïrav˘.
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UÏ jste se také nûkdy lekli, kdyÏ kolem vás náhle pfiejel hfimící náklaìák? 
UÏ se vám témûfi zastavilo srdce, kdyÏ sbûrn˘ vÛz pod va‰imi okny zaãal
z kontejneru vysypávat sklo? Mnû ano. A co mají teprve fiíkat psi, ktefií na 
rozdíl od nás nedokáÏou pochopit souvislost s neãekanou zvukovou kulisou?
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Obrázek 2: Konû! 
To, co nejednoho ãlovûka na procházce
uvede do stavu radostné blaÏenosti,
mÛÏe b˘t pro psa b˘t maximálnû stresu-
jící. Zvlá‰tû kdyÏ se s obrovsk˘mi kopyt-
níky setká poprvé, mÛÏete najisto po-
ãítat s prudkou reakcí. Podle
individuálního charakteru psa se mÛÏe
dostavit buì panick˘ úprk, nebo nao-
pak ‰tûkot a vrãení, co hrdlo ráãí. Îe by
nûjak˘ pes konû prostû ignoroval, nebo
se k nim dokonce choval pfiátelsky,
k tomu dochází jen zfiídka.
ProtoÏe jsme coby majitelé za své psy
zodpovûdní, jistû nechceme riskovat, aby
kolemjedoucí jezdec z konû spadl jen
proto, Ïe ná‰ pes vyvádí jako pominut˘.
Tak senzitivní zvífie, jak˘m je kÛÀ, se
snadno vydûsí a vydá na úprk, takÏe
bychom mûli taková setkání pfiedem
nacviãit. A má to i jin˘ dÛvod: pfiivykání
na konû a dal‰í velká zvífiata, tfieba krávy
na pastvû, posiluje sebevûdomí psa
a umoÏní mu se suverénnûji vyrovnávat
se s nechtûn˘mi podnûty.
Majitelka psa na snímku se zachovala
správnû. Navazuje s konûm pfiátelsk˘
kontakt, zatímco její pomocnice nespou-
‰tí oãi ze psa. Psi mohou zÛstat trochu
pozadu, rozhodnû je nesmíme nutit
k tomu, aby ‰li do tûsné blízkosti koní.
Jejich pfiípadn˘ zájem musí vzejít z nich
sam˘ch, a to ve chvíli, kdy se pes cítí
dostateãnû jist˘, aby takov˘ krok provedl.
Pfiím˘ kontakt mezi konûm a psem ostat-
nû není Ïádoucí. KoneckoncÛ nemÛÏeme
vûdût, jestli kÛÀ nekou‰e nebo zda po
nûm pes pfiece jen nechÀapne. Tak proã
podstupovat zbyteãné riziko! 
Jak je jasnû patrné, psi sledují chování
majitelky a zji‰Èují, Ïe nehrozí Ïádné
nebezpeãí. Jejich zvûdavost roste, takÏe se
záhy odváÏí prvního váhavého kontaktu,
kdyÏ si sami od sebe troufnou aÏ k plotu. 
DÛleÏité je zachovávat pfii tréninku se
zvífiaty na pastvû maximální obezfietnost.
Konû i krávy mohou na hluãné psy zare-
agovat spla‰enû a utéci. DÛsledkem je, Ïe

budeme muset hledat jiné místo k v˘cvi-
ku, protoÏe místní dobytek zaãne reago-
vat nervóznû, jakmile jen spatfií psa.
PsÛm hrozí nebezpeãí od elektrick˘ch
ohradníkÛ, které b˘vají bûÏné kolem
v˘bûhÛ s koÀmi i kravami. Bylo by hroz-
né, kdyby pes - jako odmûnu za svou
odvahu - dostal elektrickou ránu, kdyÏ by
se pfiíli‰ pfiiblíÏil k ohradníku. Pokud si
nejsme jisti, mûli bychom radûji dodrÏo-
vat patfiiãnou vzdálenost. I to úplnû staãí
k tomu, aby pes pfiivykl pohledu na konû
a krávy. 

Obrázek 3: 
Auto s pfiívûsem na konû!
KdyÏ takov˘ povoz jede po hrbolaté pol-
ní cestû, pofiádnû to rachotí. Také v této
situaci zÛstane málokter˘ pes nezúãast-
nûn˘. Zvlá‰tû pokud se v ní ocitne popr-

vé. Aby k tomu nedo‰lo v nevhodnou
dobu, radím majitelÛm, aby náhodu
pfiedbûhli. Jistû i nûkde poblíÏ vás je nûja-
ká koÀská stáj, kde pouÏívají podobné
pfiívûsy. AÏ budete mít ãas, zajdûte se tam
se psem projít. Pod ãasov˘m tlakem se
ov‰em takov˘ trénink provádût nedá! 
Na poãátku tréninku by se pes rozhodnû
nemûl dostat do úzk˘ch. Majitelé na foto-
grafiích pracují s pokroãil˘mi psy, ktefií
uÏ mají spoustu zku‰eností s podnûty
okolního prostfiedí. V tom pfiípadû je
moÏno se odváÏit psa pfiivést i do více
stresující situace. U nezku‰eného psa by
v‰ak totéÏ mohlo b˘t hodnû nebezpeãné.
Za urãit˘ch okolností by pes v panice
mohl skoãit do plotu nebo dokonce pod
auto. V kaÏdém pfiípadû by si v‰ak tento
moment uchoval v pamûti jako odstra‰u-
jící záÏitek, kter˘ by rozhodnû nemûl

sebemen‰í pozitivní v˘ukov˘ efekt.
Pfiesvûdãte se tedy, Ïe vá‰ pes má ve chví-
li, kdy se k vám blíÏí auto s pfiepravníkem,
kolem sebe dost místa, a vydatnû ho
chvalte, pokud zachová klid.

Obrázek 4: Poslu‰nost 
a ru‰ivé podnûty!
Zná uÏ vá‰ pes dÛvûrnû auta projíÏdûjící
kolem nûj a nevûnuje jim ani pohled?
V tom pfiípadû mÛÏete zaãít s nácvikem
poslu‰nosti za ru‰iv˘ch podnûtÛ. Tato
nûmecká doga pracuje za ztíÏen˘ch pod-
mínek: na jedné stranû se pasou konû,
zezadu pfiijíÏdí auto, a teì se má je‰tû
nechat odloÏit. Pozitivní je, Ïe se skuteã-
nû soustfiedí jen na rozkaz své psovodky
a nenechá se rozptylovat ani koÀmi, ani
autem. Tohoto stavu lze dosáhnout jen
citliv˘m a dÛsledn˘m tréninkem. 

Îe by to u va‰eho psa nefungovalo?
Nevû‰te hlavu. Procviãujte hlasové povely
nejprve v klidném prostfiedí bez ru‰iv˘ch
vlivÛ a postupnû zvy‰ujte pÛsobení tûch-
to podnûtÛ. ¤ím se také nepodafiilo
postavit za jeden den a vá‰ pes potfiebuje
ãas, aby si posílil svÛj nervov˘ systém. 
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DÛleÏité je, Ïe ani pfii tomto v˘cviku
nesmíte svého psa vystavovat nebezpeãí.
Cviky spojené s osamûním psa byste
mûli ve sporn˘ch pfiípadech provádût
v bezrizikovém prostfiedí. Nev˘hodou je
tfieba i blízkost elektrického ohradníku.
Nenechávejte svého psa samotného tam,
kde v jeho blízkosti jezdí auta. Ohrozilo
by to úãastníky silniãního provozu
a také psa samotného. 

Obrázek 5: Traktor! 
To, co venkovského psa nejspí‰ nechá
v absolutním klidu, mÛÏe toho mûstské-
ho úplnû vyvést z míry. Pokud bydlíte ve
mûstû a vá‰ pes je dÛvûrnû obeznámen
jen s ostnat˘mi dráty, v˘tahy, betonov˘-
mi plochami a masami lidí, rozhodnû
byste se s ním nûkdy mûli vypravit na
venkov. Nejlépe dokonce vícekrát. Ve
venkovském prostfiedí je mnoho podnû-
tÛ, které budou va‰emu psu zcela nezná-
mé. Proto se skvûle hodí k posilování
jeho nervového systému. Traktor se lÏící
zvednutou vysoko do v˘‰ky není impo-
zantní jen opticky, ale navíc je‰tû vydává
stra‰né zvuky. Na psa tedy najednou
pÛsobí hned nûkolik podnûtÛ, které
musí zpracovat. Abyste ho podpofiili,
jdûte prostû jen dál, jako by se nic nesta-
lo. Traktor ignorujte, nevûnujte mu ani
Ïdibec pozornosti: vá‰ pes tak nabude
pfiesvûdãení, Ïe ta vûc je zcela ne‰kodná.
Pokud vám skuteãnû dÛvûfiuje, bude se
orientovat na vás. Pokud v‰ak zaãne
zmatkovat, rozhodnû byste ho nemûli
trestat, ale jen se vrátit nûkolik tréninko-
v˘ch krokÛ zpátky. V takovém pfiípadû

je‰tû zjevnû není pfiipraven a potfiebuje
více pracovat na sam˘ch základech.
Pfiezkou‰ejte zvukové povely v prostfiedí
bez ru‰iv˘ch vlivÛ. Konfrontujte svého
psa s ménû impozantními podnûty
a pozdûji zkuste zinscenovat setkání
s traktorem je‰tû jednou. Pokud nabude-
te dojmu, Ïe tuto úlohu sami nezvládne-
te, neváhejte a vyhledejte radu zku‰ené-
ho v˘cvikáfie. 

Obrázek 6: Moped!
Pfii pohledu na nûj se nûkter˘m psÛm
zrychluje puls. Rachotí, je hluãn˘, ani
pfiíli‰ velk˘, ani pfiíli‰ rychl˘, takÏe mno-

hé psy pfiímo provokuje k pronásledo-
vání. Ale kupodivu ani fiidiãi mopedÛ
nemívají rádi, kdyÏ se za nimi fiítí bûs-
nící psi, a tak zámûrnû cviãím v‰echny
psy na to, aby mopedy, motorky a jiné
motorizované dvoukolky pfiehlíÏeli. Psi
je sice musí respektovat, aby pfied nû
nevbûhli, ale rozhodnû na nû nesmûjí
skákat ani je pronásledovat. 
ProtoÏe pracujeme na vefiejn˘ch silni-
cích, v˘cvik probíhá na stranû odvráce-
né od silnice. Zpoãátku musí ve chvíli,
kdy kolem projíÏdí jezdec na mopedu,
sedût, potom stát a nakonec jít u nohy
psovoda. Nesmí pfii tom ani ‰tûkat, ani
se vrhat k mopedu. I v tomto pfiípadû se
vyplatí se s fiidiãem mopedu pfiedem
domluvit. Náhodnû projíÏdûjící fiidiãi se
z pochopiteln˘ch dÛvodÛ neradi nechá-
vají zneuÏít jako sparingpartnefii buj-
n˘ch psÛ. Nacviãujte nejprve v prostfie-
dí, kde nehrozí Ïádné riziko (bez
silného provozu, málo kolemjdoucích)
a postupte dál teprve po dosaÏení slu‰-
n˘ch tréninkov˘ch úspûchÛ v reáln˘ch
kaÏdodenních situacích. 
A teì vzhÛru do pfiírody! VyuÏijte krásné-
ho poãasí a vydejte se spoleãnû se sv˘m
psem na v˘pravu. Jistû se setkáte je‰tû
s mnoha jin˘mi podnûty, které vám
mohou pomoci pfii v˘chovû va‰eho ãtyfi-
nohého pfiítele. Draci poletující ve vzdu-
chu, horkovzdu‰né balony, lyÏafii? Kdo
Ïivotem prochází s otevfien˘ma oãima,
narazí na spoustu v˘zev, které mÛÏe se
sv˘m psem zdolávat. Spoleãnû pak mÛÏe-
te také proÏívat radost z toho, jak vzá-
jemná dÛvûra mezi vámi a va‰ím psem
den ode dne roste.

I. Henzeková
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