
prvé fiadû se jedná o zamûstnání,
které pfiiná‰í zábavu majiteli i jeho
psu. Klikov˘ trénink vyuÏívá tak-

zvaného „operativního podmiÀování“,
tedy formy uãení, pfii níÏ si zvífie samo
musí metodou pokusu a omylu vybrat
úspû‰né chování. 
Kliker je nûãím na zpÛsob práskací Ïabiã-
ky, kterou si mnozí z nás pamatujeme
z dob svého dûtství. Princip této v˘ukové
metody spoãívá v pozitivním posilování
Ïádoucího chování. Chybné chování se
netrestá, n˘brÏ prostû jen ignoruje. Tím je
pes motivován k nalézání jiného fie‰ení.
Je podmiÀován prostfiednictvím kliknutí,
ví, Ïe jakmile se ozve prasknutí, rychle
dostane mal˘ pamlsek, kter˘ bude scho-
pen v okamÏiku pozfiít. Tímto zpÛsobem

si zvuk spojí s odmûnou. Kliker zvlá‰tû
ãasto vyuÏívají ti trenéfii, ktefií zvífiata uãí
rÛzné umûlecké kousky. Pfiitom se tré-
nink neomezuje jen na psy, prostfiednic-
tvím klikeru lze pracovat s témûfi kaÏd˘m
zvífietem. I pro kliker platí: cesta je cíl!
Vytyãenou úlohu rozdûlíme do mnoha
dílãích uãebních krokÛ a kaÏd˘ jednotliv˘
úsek odmûÀujeme za pomocí zvuku, tedy
kliknutí. Klikov˘ trénink, pokud je správ-
nû pouÏíván, je tak úspû‰n˘ proto, Ïe
zvuk zÛstává stále stejn˘, je prost jak˘ch-
koli emocí a psa naprosto pfiesnû posilu-
je v Ïádoucím jednání.
Rozsah tréninku je enormnû vysok˘.
Fantazii se meze nekladou. My se v násle-
dujícím ãlánku zamûfiíme na nácvik
s pfiedmûty.

„RozsviÈ – zhasni svûtlo"
Pfiipravíme si stojací lampu s ná‰lapn˘m
vypínaãem (samostatn˘ vypínaã lze
zakoupit v hobby obchodech), dostatek
mal˘ch pamlskÛ, kliker a hladového psa,
kter˘ se rád uãí. 
Cvik vychází z pfiirozeného pohybového
repertoáru psa, totiÏ z podávání tlapky.
Uãební krok ãíslo jedna tudíÏ je podává-
ní pac. Abychom k nûmu psa pfiimûli, ãas-
to staãí uÏ jen podrÏet mu pfiímo nad hla-
vou pamlsek. Zpravidla rychle zvedne
tlapku a tuto jeho akci posílíme za pomo-
ci klikeru. Pfii v˘ukovém kroku ãíslo dvû
má pes zvednutou tlapkou poloÏit na
ruku ãlovûka. A teì se uplatní i zakoupe-
n˘ vypínaã. Pfii tfietím kroku ho podrÏíme
v ruce a pes se ho bude dot˘kat tlapkou.
ZároveÀ s ním bychom mûli zaãít pouÏí-
vat patfiiãn˘ povel. Pofiadí tedy vypadá
následovnû: zazní povel „RozsviÈ svûtlo!“
– pes poloÏí tlapku na vypínaã v ruce –
klik a následuje odmûna v podobû pamls-
ku. Uãební krok ãíslo ãtyfii znamená zmû-
nu polohy vypínaãe s cílem poloÏit ho na
zem. Pokud i tento cvik funguje bez pro-
blémÛ, koneãnû pfiijde ke slovu stojací
lampa. Pfii pátém uãebním kroku má pes
stisknout vypínaã lampy. Vût‰ina zvífiat
s tím po absolvování intenzivního trénin-
ku, pokud je cvik budován postupnû
a správnû, nemívá problémy. Kdyby tomu
tak ov‰em pfiece jen bylo, doporuãuji vrá-
tit se jeden nebo dva uãební kroky zpát-

ky. Pfii uãebním cviku ãíslo ‰est je dosaÏe-
no cviãebního cíle. Zvût‰uje se vzdálenost
od lampy, která je pfiipravena k provozu,
a pes má pfii povelu „RozsviÈ svûtlo!“

zmáãknout tlapkou vypínaã, aby se roz-
svítilo svûtlo. Kliker psa odmûní vÏdy
teprve ve chvílí, kdyÏ se rozsvítí svûtlo.
Tak se pes nauãí do‰lapovat na vypínaã
s dostateãnou silou. TotéÏ pfiirozenû pla-
tí také pro povel „Zhasni svûtlo!“, jen je
pfii nûm lampa vypnuta. Vtip pfii tom
spoãívá v dÛrazu na slovû SVùTlO. Jestli
pfii tom bez dÛrazu pfiipojeno je‰tû „roz-
sviÈ“ nebo „zhasni“, je psu srdeãnû jedno.
Lidé se mû ptávají, proã pro trénink
nepouÏíváme rovnou lampu. Samozfiej-
mû by to bylo proveditelné, ale kdo by
stál o to pravidelnû uprostfied ob˘váku
manipulovat s lampou? Kromû toho se
nûktefií psi bûhem uãebních cvikÛ jedna
aÏ tfii snaÏí situaci vyfie‰it tak, Ïe pfiedmût
vezmou do tlamy. 
A pokud je od poãátku ve hfie elektrické
vedení pod proudem, mohlo by to mít
nejen ru‰iv˘ vliv, ale navíc by to mohlo
b˘t také velmi nebezpeãné. Îádn˘ majitel
by asi neodmûnil svého psa za to, Ïe oku-
suje elektrické vedení. 

„Dotkni se hÛlky“
První zku‰enosti s klikov˘m tréninkem
umoÏní takzvan˘ „touch“. V pfiekladu
znamená „touch“ dotknout se nebo
dotek. A právû o to jde. Pes se napfiíklad
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Klikový trénink s předměty
Mí zákazníci se mû ãasto vyptávají: „Jak ten klikov˘ trénink vlastnû
funguje? Sl˘chám o nûm ãasto, ãteme o nûm, také v nejedné psí
‰kole nabízejí tuto tréninkovou metodu. TakÏe o co vlastnû jde?“

Trénink pro kaÏdého
Klikov˘ trénink není závisl˘ na stáfií,
plemeni ani velikosti psa. JiÏ sám
fakt, Ïe se zvífietem intenzivnû
zab˘váte, posiluje vazbu mezi
ãlovûkem a zvífietem. Velkou v˘hodou
této tréninkové metody je, Ïe ji lze
provádût doma. Klikov˘ trénink by
mûl pfiiná‰et pfiedev‰ím radost.
O tom, jak˘ konkrétní smysl budou
hravá cviãení s klikerem mít, by si mûl
rozhodnout kaÏd˘ sám. Trénovat za
pomoci klikeru se psi nauãí snadno,
chce to jen trochu cviku, trpûlivosti
a pfiedev‰ím fantazie. 

V
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nauãí dot˘kat se nosem ruky, hÛlky nebo
plácaãky na mouchy. Tyãku v krátk˘ch
intervalech pfiidrÏujeme psovi tu napra-
vo, tu nalevo pfied nosem. Pokud se tím
smûrem podívá, klikneme. Po nûkolika
opakováních dostane první odmûnu,
kdyÏ se nosem dotkne hÛlky. Potom pozi-
ci hÛlky zmûníme opût a pfiidáme povel
„touch“. Psi se to vût‰inou nauãí pfiekva-
pivû rychle. Opakovanû tuto hru uplatÀu-
ji ve skupinû ‰tûÀat, a i ta malá se vût‰i-
nou nauãí se hÛlky dot˘kat bûhem
nûkolika málo minut. Aãkoliv ru‰ivé pod-
nûty v podobû ostatních psích kamarádÛ
vlastnû nejsou malé, psi se pfiesto vût‰i-
nou chovají velmi soustfiedûnû a motivo-
vanû ve vztahu ke sv˘m majitelÛm. âasto
na tento cvik navazujeme v˘cvik k apor-
tování, jako napfiíklad

„No‰ení ko‰íku“
Teprve kdyÏ se pes nauãí dot˘kat se no-
sem drÏáku ko‰íku, pfiijde ke slovu kliker,
a to ve chvíli, kdy pes vezme ko‰ík do tla-
my. Udûlá to automaticky po nûkolika
neúspû‰n˘ch pokusech se ho dotknout.
Dal‰ím krokem bude zvedání ko‰íku
zároveÀ s pfiíslu‰n˘m povelem, napfiíklad
„take it“. V dal‰ím prÛbûhu cviãení psa
s ko‰íkem pfiivoláme k sobû. Po dosaÏení
kaÏdého z dílãích cílÛ bude vÏdy následo-
vat kliknutí spojené s pamlskem. Podle
stejného principu se pes nauãí 

„No‰ení novin“ 
Srolujeme noviny, jichÏ se má pes do-
tknout nosem. Stejnû jako u pfiedchozího
cviku pfii dal‰ím tréninku klikneme tepr-

ve tehdy, kdyÏ pes noviny vezme do tlamy
a pozdûji je pfiinese. V ideálním pfiípadû
potom noviny zastrãíme do zahradní
branky nebo do schránky a pes je mÛÏe
samostatnû pfiiná‰et. Ale hezké je uÏ to,
kdyÏ se spoleãnû se psem vydáte ke
schránce a psu dovolíte, aby je hrdû
odnesl do domu.

„Uklízení“
My‰lenka pochází od jedné absolventky
na‰í ‰koly, jejíÏ fenka jiÏ v raném vûku
kolem ‰esti mûsícÛ uklízení perfektnû
zvládla. K tréninku vyuÏijeme papír zmu-
chlan˘ do koulí. KdyÏ pes zaãne papíro-
vé „balonky“ perfektnû aportovat, posta-
víme doprostfied ko‰ na papír. Místo, aby
nám pes dával jednotlivé zmaãkané papí-
ry do ruky, by je mûl pou‰tût do pfiipra-
veného ko‰e. Zpoãátku psu mÛÏeme
pomoci povelem „pusÈ“ a tím, Ïe ukáÏe-
me na ko‰ík. Îádoucí chování okamÏitû
posílíme za pomoci klikeru. V pokroãilej-
‰í fázi tréninku mûníme pozici ko‰e. Cíle
je dosaÏeno ve chvíli, kdyÏ je po zemi
poházeno více pfiedmûtÛ a pes je na
povel „ukliì“ posbírá a odnese do ko‰e.
Pfiitom v první fázi tréninku kaÏd˘ pfied-
mût, kter˘ je donesen do ko‰e, odmûní-
me kliknutím. Pokud pracujeme s rozliã-
n˘mi hraãkami, mÛÏe se pes nauãit je
rozli‰ovat a pfiiná‰et jen jednu z nich,
totiÏ tu, kterou si pfiejeme. KaÏdá hraãka
bude mít svÛj vlastní název. Na zaãátku
cviãení se pes uãí pfiiná‰et jen jednu urãi-
tou hraãku. Potom pfiidáme druhou.
Pokud se pes po v˘zvû rozebûhne pro
‰patnou hraãku, nebude sice odmûnûn,

ale nadále bude pfiátelsky povzbuzován
k tomu, aby pfiinesl pfiesnû tu hraãku,
kterou jste jmenovali. Jakmile pro ni
dojde, následuje kliknutí a odmûna for-
mou pamlsku. Krok za krokem mÛÏete
pfiibírat dal‰í a dal‰í pfiedmûty.

„Táhnutí vozíku“
Mal˘ plastov˘ nebo dfievûn˘ vozík opatfií-
me silnûj‰í ‰ÀÛrou, kterou bude pes scho-
pen bez problémÛ vzít do tlamy a na
povel za nûj táhnout. V̆ ukové kroky jsou
velmi jednoduché. Nejprve odmûÀujeme
uÏ jen to, Ïe se pes dotkne provazu. Po-
tom se bude uãit brát ho do tlamy. Teprve
pak se majitel vzdálí a za pomoci odpoví-
dajícího povelu se bude snaÏit pohnout
psa k tomu, aby táhnul vozík smûrem
k nûmu. Po kaÏdém úspû‰nû zvládnutém
v˘ukovém kroku zazní kliker, vÏdy ve
spojení s potravou. C. Orthová
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