
vik „aport“, tedy pfiiná‰ení pfiedmûtÛ,
zaãínáme psa uãit na vodítku nebo ‰ÀÛfie
dlouh˘ch cca 5 aÏ 8 metrÛ. Nejprve upou-

táme pozornost psa na „aport“, ten odhodíme
a zpoãátku psa okamÏitû za „aportem“ vypustí-
me. Jakmile pfiedmût uchopí, mírn˘m tahem
‰ÀÛry psa pfiimûjeme k rychlému návratu, ucho-
píme pfiedmût do rukou, se psem se potaháme
a necháme ho zvítûzit, tedy necháme si pfiedmût
vytrhnout z ruky, opût ho pfiivoláme. Pokud
nereaguje, pomÛÏeme si zase ‰ÀÛrou a v‰e
nûkolikrát zopakujeme. V dal‰í fázi vydáme
povel „PusÈ!“ a dle povahy psa vymûníme jeden
– nejlépe zcela stejn˘ – pfiedmût za druh ,̆ nebo
podáme pamlsek. KdyÏ pes nechce aport pustit
za Ïádnou cenu, mírnû zatlaãíme pysky psa na
jeho zuby. Jakmile pustí aport, dáme mu odmû-
nu: druh˘ aport nebo pamlsek. Jakmile pes
pochopí princip – vybûhnutí, uchopení pfiedmû-
tu, návrat – a aport pevnû drÏí, pfiidáme povel
„Sedni!“ Psa necháme sedût pouze nûkolik vte-
fiin a opût s ním zaãneme „hru na pfietahova-
nou“. Tak pes pochopí, Ïe ani sednutí nemusí
znamenat konec  „hry“. Dále pokraãujeme tak,
jak jsme si popsali v˘‰e, s tím Ïe nûkdy psu ode-
bereme „aport“, kdyÏ jiÏ sedí, jindy ze hry. Tím
docílíme toho, Ïe pes, kter˘ si sedne, „nevypliv-
ne“ automaticky pfiedmût z tlamy, nespojí si
sednutí s odevzdáním pfiedmûtu.
V momentu, kdy pes jiÏ má o „aport“ velik˘
zájem, nosí nám ho, na povel pou‰tí i pfiedsedá,
ho posadíme k noze, odhodíme „aport“ a pfiimû-
jeme psa klidnû sedût. Teprve potom ho spolu
s povelem  vy‰leme za odhozen˘m pfiedmûtem.
Samozfiejmû i u dospûlého psa stfiídáme poÏado-
vané provedení „aportu“ se hrou „na pfietahova-
nou“, aby pes neztrácel motivaci. Pfii v˘uce apor-
tování musíme vÏdy vycházet z vûku psa, jeho
zájmu o aport, temperamentu, povahy a dle toho
trénink pfiizpÛsobovat. Nejlep‰í je tento cvik cvi-
ãit pod dohledem zku‰eného odborníka, protoÏe
co jednou u aportu pokazíme, tûÏko napravuje-
me. Platí to samozfiejmû u kaÏdého cviku, ale
u sloÏitého aportu obzvlá‰tû. 

ODLOÎENÍ
V minulé lekci jsme nauãili svého psa na povel
lehnout. Na tento povel naváÏeme. Zavelíme
psovi „Lehni!“ a pfiidáme povel „ZÛstaÀ!“ Zatím
nikam neodcházíme, jen pejska „drÏíme“ v této
poloze. KdyÏ chce zmûnit polohu (sednout,
vstát), nedovolíme mu to, rukou ho pfiidrÏíme
v této poloze a opakujeme povely „Lehni!“
a „ZÛstaÀ!“, pfiitom ho chválíme a odmûÀuje-
me. Po chvilce velíme psovi jiÏ znám˘ povel
„Sedni!“ a tím ukonãujeme povel „ZÛstaÀ!“
Takto to opakujeme velmi ãasto a prodluÏujeme
pouze dobu, po kterou musí pes leÏet. Teprve
kdyÏ pes zÛstává na povel leÏet i del‰í chvíli,
postupnû se od psa vzdalujeme. Nikam pfiitom
nespûcháme, nejprve udûláme mal˘ krok od psa
a otoãíme se k nûmu ãelem. Na tuto malou
vzdálenost totiÏ mÛÏeme psa okamÏitû opravit,
kdyby mûl tendenci posunovat se za námi nebo
mûnit polohu. Je dobré vyzbrojit se trpûlivostí
a dobu i vzdálenost prodluÏovat jen velmi
pomalu. KdyÏ uÏ nám pejsek zÛstává leÏet na
délku vodítka – cca 2 metry, pfiipravíme si dlou-
hou ‰ÀÛru – 8 aÏ 10 metrÛ, pfiiváÏeme ji k pev-
nému bodu – tyãka plotu, strom apod. S pej-
skem pfiijdeme k této ‰ÀÛfie, nenápadnû mu
zamûníme vodítko za ‰ÀÛru, udûláme napfiíklad
nûkolik obratÛ u nohy a pak zavelíme „Lehni

–zÛstaÀ!“ Dlouhá ‰ÀÛra má v tomto momentu
nezastupitelnou úlohu – jistí nám pejska na jed-
nom místû, takÏe kdyÏ se zvedne a chtûl by
utéct tfieba za ostatními psy, nebo s námi hrát
hru na „nechytí‰ mû“, prostû si chytneme ‰ÀÛ-
ru, pejska si pfiitáhneme k sobû, „vynadáme
mu“ – napfiíklad „co to bylo – tady je lehni –
zÛstaÀ“ apod. a pejska vrátíme na místo. I zde
prodluÏujeme vzdálenost od psa velmi pomalu,
abychom mûli moÏnost vÏdy psa co nejrychleji
opravit. SnaÏíme se postupovat tak, aby pes
nemûl ‰anci dûlat pfiíli‰ chyb, stále se drÏíme
tzv. „pozitivního v˘cviku“. Tím dosáhneme dale-
ko rychleji lep‰ích a spolehliv˘ch v˘konÛ neÏ
trestáním a opravováním psa. Také si musíme
pamatovat zásadu, Ïe pfii dlouhodobém pone-
chání psa na místû odcházíme vÏdy ve smûru
odloÏení tak, aby pes na nás vidûl, nebo v pfií-
padû, Ïe zajdeme do úkrytu, vidûl, kam jsme
za‰li. Nikdy neodcházíme mimo zorn˘ úhel psa.
Nikdy také psa z tohoto povelu neodvoláváme.
Psa pfii nácviku chválíme a odmûÀujeme vÏdy,
kdyÏ je‰tû leÏí, teprve potom dáme povel
„Sedni!“, abychom nedocílili toho, Ïe jakmile ke
psu pfiistoupíme, pes si okamÏitû bez povelu
sedne, protoÏe se tû‰í na odmûnu a pochvalu.

POVEL „âEKEJ!“
Mnoho lidí si neuvûdomuje zásadní rozdíl mezi
tzv. odloÏením, které jsme si v˘‰e popsali,
a „poãkáním psa“, napfiíklad pfied bytem pfii ãi‰-
tûní tlapek, pfied vstupem do místnosti, pfied
obchodem apod. Pfii povelu „Lehni-zÛstaÀ!“ pes
nesmí sedat, popolézat - prostû musí zÛstat
pouze leÏet na urãeném místû. Toho mÛÏeme
dosáhnout pouze tím, Ïe nad psem máme kon-

trolu. I u psa, kter˘ tento cvik jiÏ zvládá, je nut-
ná kontrola, aby nezjistil, Ïe se dá klidnû popo-
lézt a páníãek na to ani nepfiijde – pak samo-
zfiejmû své chyby opakuje a násobí a mÛÏeme
s nácvikem „odloÏení“ zaãít znovu. A vÏdy je
tûÏ‰í nûco napravovat neÏ nedopustit chyby
vÛbec dûlat ãi je zachytit hned zpoãátku.
Napfiíklad pfiijdeme po de‰ti se psem domÛ, ale
neÏ vstoupí do bytu, je nutné mu otfiít tlapky.
KdyÏ zde dáme povel „Lehni-zÛstaÀ!“, zajdeme
si do koupelny pro hadr, mezitím zazvoní tele-
fon, po chodbû pÛjdou sousedi, ktefií na‰eho
psa znají a osloví ho – pes se s nimi pfiivítá
a v tom momentu je nûkde úplnû jinde, neÏ mûl
pÛvodnû b˘t. My vyjdeme zpût na chodbu a co
teì? Potrestat, vynadat? Ale co kdyÏ pes jiÏ tak-
to chybuje pût minut? Nebo je‰tû hÛfi – uÏ se se
sousedy dávno pfiivítal, oni ode‰li a pes leÏí zpût
na svém místû a my ani netu‰íme, co se mezitím
dûlo? Není jednodu‰‰í fiíci psu „âekej“? Pfii
povelu „âekej!“ musí pes poãkat na urãeném
místû, ale mÛÏe popojít, sednout, lehnout, pfii-
vítat se se sousedy. S nácvikem zaãínáme na
vodítku – psa pfiiváÏeme, dáme povel „âekej!“
a odcházíme. Po psu vyÏadujeme, aby ne‰tûkal,
nezmítal se na vodítku, ale mÛÏe si lehnout,
otoãit se apod. Postupnû psa necháváme na
bezpeãn˘ch místech bez vodítka, ale musíme
ho hlídat, aby se pfiíli‰ nevzdaloval, aÏ postupnû
docílíme toho, Ïe pes pochopí, co povel
„âekej!“ znamená. Nemusíme se obávat toho,
Ïe pes si bude plést povely „ZÛstaÀ!“ a „âekej!“
Jsou to dva zcela odli‰né cviky a je pouze na
nás, abychom vÏdy zváÏili situaci a dle toho
pouÏili povel. Zuzana Dau‰ová, 
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3. LEKCE DESATERA: 
Nácvik aportování a odložení

Psu je tfieba vûnovat
plnou pozornost

Ve tfietí lekci na‰eho pejskafiského desatera budeme pokraãovat
v nácviku aportování. Nauãíme se také dal‰í dÛleÏit˘ cvik: odloÏení
psa. tedy jeho ponechání psa na místû ve chvíli, kdyÏ napfiíklad
potfiebujeme udûlat nûjakou práci, pfii které by se nám pejsek pletl.

Desatero vztahu psa a dítûte
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