
fii tomto cviku totiÏ nepoÏaduje-
me, aby si pes stoupl na zadní,
n˘brÏ chceme, aby zadní ãástí tûla

zÛstal sedût a do vzduchu zvedl pouze
pfiední tlapky. A to se mu vût‰inou zpo-
ãátku moc nechce. 

SIGNÁL: MÛÏe to b˘t libovoln˘, samo-
zfiejmû stále stejn˘ v˘raz, tfieba „popros“,
„Panáãek“ nebo tfieba „Zajíãek“, ale také
jen pohyb rukou smûrem vzhÛru.

PAMLSEK: Opût budeme potfiebovat
nûkolik mal˘ch mûkk˘ch pamlskÛ, které
pes bude schopn˘ rychle spolknout
a jimiÏ se hned tak nezasytí. Mûly by b˘t
uschovány tak, abychom mûli volné ruce
a aby se jimi pes v Ïádném pfiípadû nemo-
hl obslouÏit sám! 

Postup
Jako vÏdy pfii nácviku nového cviku, i ten-
tokrát se budeme snaÏit na poãátku vy-
hledat klidné prostfiedí chudé na podnû-
ty okolí, abychom si mohli b˘t pfiedem
jistí tím, Ïe nám pes bude vûnovat ve‰ke-
rou svoji pozornost a koncentraci. 
Pomalu a klidnû vyndáme pamlsek a dá-
me psu povel, aby si sedl. Kdybychom

povel dali pfiedtím, neÏ se pamlsek obje-
ví, vût‰ina psÛ by si v oãekávání pochout-
ky ze sedu zase stoupla a my bychom
museli dávat povel znovu, takÏe je lépe
postup pfiedem promyslet.
Pes tedy sedí pfied námi. Ruku s pamls-
kem shora pfiibliÏujeme blízko nad psí
nos a úplnû pomalu(!) posunujeme smû-
rem nahoru a dozadu. Pro dal‰í prÛbûh
cviku je velmi dÛleÏité, Ïe to skuteãnû
nebude jen nahoru! 
Pokud pes ruku s pamlskem se zájmem
sleduje a zvedá hlavu, okamÏitû ho
pochválíme a dáme mu pamlsek. 
Bylo by po‰etilé oãekávat, Ïe pes hned
na poãátku zvedne pfiední tlapky a bude
hned panáãkovat jako zajíc. Tak daleko
je‰tû nejsme! 
Tento cvik je pro zvífie velmi tûÏk˘. Jednak
proto, Ïe je nov˘, a pak také proto, Ïe
v prÛbûhu tréninku pes bude muset
enormnû zlep‰it kontrolu nad sv˘m
tûlem a smysl pro rovnováhu. Kdyby-
chom po nûm poÏadovali pfiíli‰ rychle
pfiíli‰ mnoho, ná‰ pes by se sice nejspí‰
také zvedl, ale na pánevní konãetiny,
a nenauãil by se rovnomûrnû rozloÏit
váhu na zadní ãást tûla a kontrolovanû se
pohybovat tak, aby se zvednul ze sedu. 
Skuteãnû se tedy snaÏte pracovat krok za
krokem nûkolik dnÛ nebo t˘dnÛ, konec-
koncÛ i svalstvo zadních nohou se musí
pfiizpÛsobit nov˘m poÏadavkÛm. 
Dal‰ím krokem bude, Ïe pamlsek bude-
me obloukem vést stále dál za psí hlavu.
Pozor! Samozfiejmû ne tak daleko, aby
pes spadnul, nejednomu horlivému cvi-

ãenci se právû tohle stalo. Pfiedstavte si
svÛj pohyb rukou nejlépe jako otoãen˘
otazník nad hlavou psa. 
KrÛãek za krÛãkem zaãne pes zpoãátku
jen na pár sekund zvedat tlapky od
zemû. Pozor pfii odmûÀování, aby u psa
nedo‰lo k chybnému spojení se cvikem
podávání tlapky.
V kaÏdé tréninkové jednotce se snaÏte
propracovat o kousek dál. 
KdyÏ se uÏ pes dokáÏe spolehlivû odlepit
obûma nohama od zemû, je naãase pfiipo-

jit odpovídající slovní povel. Znamení
rukou jste automaticky zavedli tím, jak
jste pohybovali rukou s pamlskem. 
Jakmile pes zaãne provádût Ïádoucí
pohyb, pfiipojte k tomuto gestu následn˘
pokyn. DÛleÏité je, abyste prozatím je‰tû
nezkou‰eli nahradit jednání slovním
povelem, k tomu bude zapotfiebí je‰tû
mnohem víc rutiny!
S narÛstající dovedností uÏ mÛÏete pfie-
stat svírat v ruce pamlsek, ov‰em po pro-
vedeném panáãkování bude je‰tû dlou-
ho následovat pamlsek, kter˘ se v‰ak uÏ
nemusí vzná‰et psovi pfiímo pfied
nosem. Postupnû odmûny vynechávejte,
takÏe na konci mu je budete dávat uÏ jen
tu a tam. ■
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Nápadit˘, vesel˘ a uÏiteãn˘ 2. díl

TRIKY a jejich trénink
AÈ uÏ tento cvik naz˘váme panáãkování, Ïebrání nebo
„Panáãek pán“, jedná se o oblíben˘ a spektakulární
trik, kter˘ dokáÏe spolehlivû vyvolat v˘raznou 
reakci pfiihlíÏejících. Jeho nácvik v‰ak není snadn .̆ 

Nespûchat!
Pokud se v nûjakém bodû tréninku
„zaseknete“ a pes se napfiíklad zaãne
stavût na zadní, znamená to, Ïe jste
postupovali pfiíli‰ rychle, po velk˘ch
krocích. Pes si pfiirozenû hledá tu
nejjednodu‰‰í moÏnost jak se dostat
k pamlsku, protoÏe cvik provádûn˘ ze
sedu je mnohem tûÏ‰í. I samotné psí
tûlo nûkdy potfiebuje trochu ãasu
k tomu, aby si zvyklo na nezvykl˘
pohyb. V kaÏdém pfiípadû byste 
se mûli vrátit o 1 aÏ 2 kroky zpátky
a nácvik o nûco zjednodu‰it!
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