
oje okolí reagovalo na zprávu,
Ïe se hodlám zúãastnit trénin-
kového semináfie se slepicemi,

s údivem. Obliãeje vyjadfiovaly v‰echno
moÏné od pfiekvapení pfies údiv aÏ po
soucit. Nûkdo to pokládal za Ïert, jin˘ si
pomyslel, Ïe jsem se opravdu uÏ úplnû
zbláznila. KdyÏ jsem si na Psí akademii
vypisovala semináfi pro v˘cvikáfie, i já
jsem je‰tû vycházela z toho, Ïe budeme
pracovat se psy. Jak˘ smysl by mûlo t˘den
pracovat s drÛbeÏí? 
To, co je v Anglii i v USA jiÏ dlouho zná-
mé jako Chicken Camps a co se pro dob-
ré psí trenéry stalo absolutní NE-

ZBYTNOSTÍ, to v kontinentální Evropû
doposud vyvolává pfiekvapení, neporozu-
mûní nebo nezájem. Av‰ak pokud nûkdo
z vás uÏ praktikuje klikov˘ trénink, mûl
by v této souvislosti zbystfiit u‰i. 
Viviane samotná, „infikovaná“ semináfii
Boba Baileyho, se rozhodla nabídnout
moÏnost sbírat cenné zku‰enosti také
nûmeck˘m trenérÛm pracujícím kliko-
vou metodou. Klikání je mechanick˘
proces. Ke zlep‰ení pohotovosti prstÛ -
tedy nástroje kaÏdého trenéra pracující-
ho s klikerem - jsme se na t˘den nako-
nec skuteãnû odebrali mezi drÛbeÏ.
Práce se slepicemi totiÏ kaÏdému názor-

nû pfiedvede v˘znam „timingu", tedy
naãasování. Ale nepfiedbíhejme. Vezmû-
me to po pofiádku.

Mezi slepicemi
V pondûlí ráno se hned po pfiíjezdu vyra-
zilo za drÛbeÏí. ProtoÏe jsem byla první,
mûla jsem mezi slepicemi moÏnost v˘bû-
ru. Vybrala jsem si Heidi a prozatím je‰tû
bezejmennou hnûdou zakrslou slepiãku.
Pozdûji dostala jméno Paulina. Zaãali
jsme se cviky „nasucho", zpoãátku byla
dÛleÏitá jen rychlost. Slepice jsou extrém-
nû rychlé a my jsme mûli b˘t rychlej‰í neÏ
ony. Jednoduch˘ mûfiící pfiístroj bude
slouÏit jako nádoba na potravu. Na roze-
hfiátí jsme pohyby nacviãovali nad trénin-
kov˘m stolem. Nejprve s prázdnou nádo-
bou, potom s plnou. Jakmile jsme zvládli
zacházení se slepicemi, byla jim pfiedloÏe-
na nádoba s potravou. O nûco pozdûji se
ozval první kliker - a ‰lo se na vûc.

Jste chytfiej‰í neÏ slepice!
Procviãovali jsme operativní podmiÀová-
ní a snaÏili se pfii tom fiídit obecn˘mi
zákonitostmi uãení. Na‰e slepice se mûly
nauãit rozli‰ovat barvy nebo tvary a v re-

28 SVùT PSÒ 12/06

V¯CVIK

Nov˘ trend z Anglie

Trénink mezi slepicemi
Zní to nepravdûpodobnû, ale je to fakt. Profesionální
angliãtí psí trenéfii nacviãují trénink s klikery – u slepic!
DÛvod? Slepice jsou tak rychlé, Ïe s jejich pomocí lze
skvûle trénovat pohotovost reakcí a jejich rychlost.
Viviane Thebyová zaãala s Chicken Camps ãili 
s kufiecími campy. UÏiteãné jsou i pro majitele psÛ. 

M

Slepice mohou
b˘t uãenlivûj‰í
neÏ psi
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akci na nû tahat za gumov˘ pásek. My
jsme si vedli mal˘ tréninkov˘ deník, aby-
chom si udrÏeli pfiehled o aktuálním sta-
vu tréninku v kaÏdém okamÏiku. Znovu
a znovu nás Viviane povzbuzovala tím, Ïe
nám fiíkala „Jste vût‰í, silnûj‰í a chytfiej‰í
neÏ slepice", a kdyÏ jsme propadali zou-
falství, nabádala nás: „Své chování musíte
zmûnit vy, ne slepice.“ Pfiestávky mezi jed-
notliv˘mi tréninkov˘mi jednotkami byly
vyuÏívány k tomu, abychom si trochu
zaklikali navzájem. Jeden z nás pfievzal
roli trenéra, druh˘ vklouzl do role psa.
Jako materiál ke hfie bylo vlastnû moÏno
vyuÏít v‰echno moÏné, napfiíklad malé
pestré figurky, kostiãky atd. Trenér se pak
pokou‰el pfiimût svého „psa“ napfiíklad
k tomu, aby postavil kruh z ãerven˘ch
figurek. Jedinou komunikaãní pomÛckou
pfii tom byl kliker. V Anglii a v Americe se
na toto téma dokonce konají soutûÏe,
jichÏ se uÏ ostatnû zúãastnila i Viviane. Ta
pfied nás den ode dne kladla tûÏ‰í a tûÏ‰í
úkoly. Aãkoliv se nám hlavy mohly roz-
skoãit, na konci jsme jednoznaãnû pfied-
vádûli poÏadované chování. 

Bronzové, stfiíbrné a zlaté vejce
Jaká pravda! V̆ sledky, kter˘ch dosáhly
námi trénované slepice, sahaly od 
● tfiepotavého slétávání ze stolu,
● aportování terãe, aÏ po 
● trénování zobání do paÏe (au),
abychom zde vyjmenovali alespoÀ nûkte-
ré z vlastnû neÏádoucích forem chování.
Takové formy chování jsme pfiirozenû
museli opakovanû tlumit. Na‰e doved-
nosti byly provûfiovány mal˘mi testy. 

1. Bronzové vejce: Slepice by mûla po
dobu jedné minuty klovat jen do Ïádou-
cího terãe, a to i tehdy, kdyÏ terãe budou
na stole posunuty.
2. Stfiíbrné vejce: Slepici je po nûkolika
klovnutích odebrán jeden terã ze ãtyfi
rÛzn˘ch (barvou nebo tvarem) a ona po
dobu 20 sekund nesmí klovnout do
jiného. 
3. Zlaté vejce: Nyní se ozfiejmilo, proã
jsme zpoãátku museli provádût cviãení
„nasucho“. Slepici jsme mûli z pÛvodního
cílového terãe pfiesmûrovat na jin˘.
Nechat ji dvakrát klovnout do modrého
terãe a potom ji pfievést na jin˘, tfieba na
zelen˘. A tady byla na poãátku tak ãasto

sl˘chaná prÛpovídka doplnûna: „Jste vût-
‰í, chytfiej‰í a silnûj‰í neÏ slepice..., ale ne-
jste rychlej‰í!“ 
To asi úplnû ne, ale pfiesto se nám poda-
fiilo cílÛ dosáhnout. 

Timing je v‰echno
Pfii tréninku jsou dÛleÏitá nastavená kri-
téria, ãetnost odmûn a rychlost jejich
podání (0,5 aÏ 1 sec). Pro úspûch je roz-
hodující timing (naãasování). Tento pro-
ces lze na‰tûstí cviãit stejnû jako kaÏdou
jinou dovednost. 
Program doplnilo video o Bobu Baileyovi,
sledování práce v rÛzn˘ch kursech ve psí
‰kole a srozumitelné informace podávané
lektorkou.

Trénink ostfií smysly
Na poãátku jsem si pfiirozenû myslela, Ïe
princip klikání zvládám. To sice víceménû
byla pravda, ale praxe mi ukázala, Ïe mis-
tr se z ãlovûka mÛÏe stát teprve na zákla-
dû tréninku. 
Trénink se slepicemi zostfiil mé vnímání.
Náhle jsem pfii tréninku se psy byla
schopna vidût vûci, které mi pfiedtím
zjevnû unikaly. Odnynûj‰ka se snad klik-
nutí ãastûji dostaví ve správnou dobu
a zlep‰í tím míru úspû‰nosti. Nauãila
jsem se ãinit pfii tréninku rychlá rozhod-
nutí s ohledem na své vlastní chování,
dobfie se pfiipravit na to, „které chování
chci posílit“, a také klidnûji pfiijímat
neúspûchy, protoÏe ty jsme si pfiece
„naklikali“. Navíc jsem se královsky bavi-
la a v mé hlavû to po t˘dnu rozhodnû
udûlalo „klik“. ■
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Rozhovor s Viviane Thebyovou
Jak jste vÛbec pfii‰la na 
my‰lenku pracovat s drÛbeÏí?
Pfied ãasem jsem mûla pfiíleÏitost nav‰tívit
Chicken Camp Boba Baileyho. To mnû
samotné otevfielo oãi a nauãila jsem tam
toho tolik, Ïe mû to naprosto nadchlo. Pfii
práci se slepicemi se nauãíte pfiedev‰ím to,
jak je dÛleÏité zmûnit své vlastní chování,
pokud chcete zmûnit chování zvífiete. 
ProtoÏe svou úlohu vidím v neustálém
vylep‰ování komunikace mezi ãlovûkem
a psem (nebo konûm, koãkou...), moÏnosti
vyuÏití práce s drÛbeÏí mû okamÏitû
okouzlily. Tyto zku‰enosti bych ráda
pfiedávala dal‰ím lidem.

Jaké jsou v˘hody va‰í metody?
Nechtûla bych to oznaãovat za svou metodu,
protoÏe Bob Bailey - a je‰tû dfiíve jeho Ïena
Marian Breland Baileyová - tímto zpÛsobem
vyuãují své Ïáky uÏ celá desetiletí.
V˘hody spoãívají jednak v tom, Ïe v kursech
mÛÏeme skuteãnû hodnû pracovat prakticky,
protoÏe slepice tak jako tak cel˘ den dûlají

to, co po nich my poÏadujeme, 
totiÏ zaobírají se potravou. 
Slepice jsou ideálním trenérkami, protoÏe
mají velmi rychlé pohyby. âlovûk tudíÏ musí
projevit skuteãnû velmi dobr˘ timing, kdyÏ
chce slepici nûco nauãit. A tímto zpÛsobem
se i on uãí rozhodovat extrémnû rychle.
Kromû toho slepice skuteãnû dûlají pfiesnû to,
za co byly odmûÀovány. A to není vÏdy totéÏ,
co ãlovûk odmûnit chtûl (a domníval se, Ïe to
dûlá). Mnohému ãlovûku se v hlavû „rozsvítí“
a on si uvûdomí, v ãem chyboval. Pfii
zacházení se psem pfiestane fiíkat: „Ten je ale
dneska zase tvrdohlav˘!" Slepice totiÏ skvûle
ukáÏou, Ïe nûkdy b˘vá lep‰í chytit se za svÛj
vlastní nos! Nereagují lidé skepticky, 
kdyÏ sly‰í o „slepiãím tréninku“?
Je to tak. Jen málokdo si dokáÏe 
pfiedstavit, jaké enormní v˘hody tato 
práce pfiiná‰í. Já skuteãnû neznám 
Ïádnou jinou moÏnost jak se rychleji
a efektivnûji nauãit, o co v tréninku jde. 
Tímto zpÛsobem se ãlovûk nauãí mnohem
víc, kdyby po stejnou dobu pracoval se

psem, pfiiãemÏ jen málokter˘ pes by to
vydrÏel. KdyÏ v‰ak pracujete se psem potom,
je to mnohem jednodu‰‰í, protoÏe najednou
máte táááák moc ãasu! Kromû toho vám
dÛleÏité zásady tréninku proniknou 
pod kÛÏi a pfiejdou do krve. A jen 
zíráte, jak chytr˘ se najednou pes zdá!
âasto se lidé ptávají: „A co se se 
slepicemi stane po semináfii?“ protoÏe
zfiejmû nûkomu vífií v hlavû, zda neskonãí
v polévce. Ale na‰e slepice jsou témûfi 
jako ãlenové rodiny a jako trenéfii na‰í 
zvífiecí akademie jsou pfiíli‰ cenné na to,
abychom se od tûchto „spolupracovnic“
dokázali tak snadno odlouãit. 

Jaké jsou va‰e zku‰enosti?
Zpoãátku b˘vá pro úãastníky kursu 
nejtûÏ‰í pfiijít na to, Ïe to jsou skuteãnû 
oni, kdo se musí zmûnit. AÏ pfiíli‰ rádi by
vinu svádûli na slepice. Jakmile jim to ale
jednou dojde, jsou patrné enormní pokroky.
Pozdûji se dostaví dobr˘ pocit, kdyÏ 
v této tréninkové v˘zvû obstojí!
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