
entokrát se budeme vûnovat
problému, kter˘ nám paniãka
Mar‰i do telefonu popsala takto:

„Pfiijmout náv‰tûvu s Mar‰ou
pfiedstavuje skuteãn˘ ofií‰ek pro
v‰echny zúãastnûné. KdyÏ zazvoní
zvonek, Mar‰a se za hlasitého ‰tûkotu
fiítí ke dvefiím, na hosty se okamÏitû
vrhá a skáãe na nû. Za takové situace je
zhola nemoÏné náv‰tûvu fiádnû pfiivítat,
spí‰e se v‰ichni snaÏíme, aby to
neodnesly ‰aty. Ale ani pozdûji to není
o mnoho lep‰í. KdyÏ si s Mar‰ou nikdo
nehraje, nehladí ji ani si jí jinak
nev‰ímá, znovu zaãne ‰tûkat, 
skáãe lidem na klín, olizuje jim 
obliãej nebo okusuje boty.“
Pfii následné náv‰tûvû v rodinû Mar‰i
jsme tohle v‰echno zaÏili na vlastní
kÛÏi. Na místû bylo nápadné, Ïe Mar‰a
vÛbec nereaguje na pokusy sv˘ch lidí
uklidnit ji a zdisciplinovat. Naopak
situace se stále víc a více vyhrocovala,
lidé byli stále hlasitûj‰í a hektiãtûj‰í
a fenka zbûsilej‰í. Nebylo tûÏké si
v‰imnout,   Ïe v‰ichni – lidé i pes –
podléhali stupÀujícímu se stresu.
Mar‰a pfii tom zjevnû byla hnacím
motorem, lidé vlastnû jen 
reagovali na její chování.
Nejprve tedy bylo nutno dospût do
opaãného stavu, kdy budou jednat lidé
a reagovat na nû bude pes. Zásadní
pravidlo zní: akci by nemûl vyvolávat
pes, ale ãlovûk. Tímto zpÛsobem lze
vytvofiit základ dobr˘ch vztahÛ mezi
ãlovûkem a psem a v˘raznû zlep‰it
jejich souÏití. 

Praxe
Ale jak by to mûlo vypadat v praxi, kdyÏ
dejme tomu zazvoní zvonek a Mar‰a je
u dvefií mnohem rychleji neÏ ãlovûk?
V takovém pfiípadû  uÏ ãlovûku nezb˘vá
neÏ reagovat.  Proto je tfieba zaãít dfiív. 
Je dÛleÏité psa nauãit, nejprve bez
ru‰iv˘ch podnûtÛ, spolehlivû reagovat
na to, co po nûm chceme, napfiíklad na
povel se odebrat na místo a tam
setrvat, dokud mu ãlovûk nedá 
jin˘ povel, tfieba „BûÏ!“ 

Vhodné místo
Nejprve jsme Mar‰e vyhledali
v obytn˘ch prostorách vhodné místo
pro její pelí‰ek. Nesmûlo to b˘t místo
blízko domovních dvefií ani vchodu na
balkon, protoÏe tím by pes dostal
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Marša a její lidé
Mar‰a je osmnáctimûsíãní tfiicetikilová kfiíÏená fenka patfiící jedné úplnû obyãejné
rodinû. Ta ji v‰ak bohuÏel  tak úplnû nezvládá. Na jejich pfiíkladû se postupnû
snaÏíme vám ukázat konkrétní moÏnosti nápravy problémového psa. 

T

Problémy
mohou nastat
se psy v‰ech
velikostí,
vãetnû tûch
nejmen‰ích
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pfiidûleno privilegované stanovi‰tû.
Prostor, kudy se pfiichází a odchází,
pfiedstavuje pro psy  v rámci bytu velmi
dÛleÏité místo. Kdo má právo se tam
zdrÏovat, je dÛleÏit˘! Ko‰ík by v‰ak
nemûl stát tam, kudy lidé nejãastûji
chodí, ale spí‰e na okraji místnosti.
Nezapomínejme, Ïe by mûl pfiedstavovat
prostor, kam se pes mÛÏe odebrat, aby

mûl klid. Ov‰em pelí‰ek nesmí b˘t na
druhé stranû pfiíli‰ vzdálen od míst, kde
ãlenové rodiny tráví vût‰inu ãasu,
protoÏe pes musí mít pocit kontaktu
s rodinou, musí se cítit její souãástí,
nikoliv vyho‰tûn˘. Sklep nebo komora
tedy rozhodnû nepfiedstavují vhodné
místo pro psí pelí‰ek, i kdyby tam byl
klid sebevût‰í!

Signální slovo
KdyÏ se podafiilo najít pro Mar‰u
vhodné místo, paniãka ji k nûmu
pfiivedla na vodítku. V okamÏiku, kdy
tam Mar‰a vstoupila, zaznûl povel
„Místo!“ a ihned dostala pamlsek.
Potom jí paniãka fiekla „BûÏ!“ a tím
zru‰ila pfiedchozí povel. Od této chvíle

se Mar‰a opût smûla volnû pohybovat,
pfiirozenû vãetnû toho, Ïe mûla moÏnost
zÛstat ve svém ko‰íku – pokud chtûla.
KdyÏ se v‰ak hodlala ze svého místa
vzdálit, aniÏ by dostala povel „BûÏ“, beze
slova byla na vodítku nebo ‰ÀÛfie
pfiivedena zpátky do pelí‰ku.
Mar‰a se tímto zpÛsobem nauãila, Ïe
udûlené povely ze strany lidí mají své
dÛsledky, Ïe ãlovûk na jejich provedení
trvá, a to i tehdy, kdyÏ se pokou‰í jim
protivit nebo je ignorovat. Naproti
tomu pokud signál „Místo“ uposlechne
a zÛstane v ko‰íku, dostane pamlsek 
a je pochválena, tedy pozitivnû
posilována ve správném chování. 
KdyÏ zaãal tento cvik spolehlivû
fungovat, mohla rodina pfiikroãit
k dal‰ímu kroku. Po vyslovení signálu
„Místo!“ se mûla Mar‰a vydat do ko‰íku
a tam setrvat. Pokud to promptnû
splnila, byla pochválena, kdyÏ ne, její
lidé ji pfiivedli beze slova na místo a tam
pochválili. A opût musela Mar‰a na
svém  místû setrvat tak dlouho, dokud ji
„nevysvobodil“ signál „BûÏ!“ 

Nácvik s ru‰iv˘mi podnûty
Jakmile zaãala Mar‰a spolehlivû
provádût povel „Místo!“, postupnû jsme
zavádûli zprvu jen malé ru‰ivé podnûty.
Fenka dostala povel „Místo!“, jeden ãlen
rodiny se zdrÏoval v její bezprostfiední
blízkosti, zatímco druh˘ zazvonil na
zvonek. KdyÏ se Mar‰a chtûla vyfiítit
z ko‰íku, hlídkující ãlen rodiny ji chytil
za vodítko, zavelel „Nesmí‰!“ a pfiivedl
zpût do ko‰e. Pokud nevyskoãila
a zÛstala v ko‰íku navzdory zvonûní,
byla pochválena a dostala odmûnu.
Tento cvik byl v pravideln˘ch
intervalech procviãován tak dlouho, aÏ

Mar‰a pfiestala reagovat na zvonûní.
Teprve tehdy nastala chvíle pozvat první
„testovací“ náv‰tûvu. Postup byl opût
stejn˘. KdyÏ se Mar‰a nauãila zÛstat
i v takové chvíli v klidu, po chvíli byla
propu‰tûna povelem „BûÏ!“ a smûla se
jít pfiivítat s náv‰tûvou. Jakmile se v‰ak
zaãala chovat pfiíli‰ vlezle nebo si zaãala
vynucovat své poÏadavky, opût 
byla odeslána na místo a tam 
nûjakou dobu ponechána. 
Mar‰a se tímto zpÛsobem nauãila, Ïe
náv‰tûvy vítají v prvé fiadû její lidé, ne
ona sama. Pokud se v‰ak k náv‰tûvû
chová Ïádoucím zpÛsobem, mÛÏe b˘t
u toho i ona. Je to v‰ak vÏdy ãlovûk, kdo
vyvolává její chování a tím upevÀuje
svou pozici v rámci spoleãnosti,
zatímco na psu je, aby na nûj reagoval. 
Mar‰a se uãí znát a dodrÏovat dal‰í
a dal‰í pravidla, která stanovují lidé. UÏ
ví, které její chování je Ïádoucí
a kterého by mûla radûji zanechat. Jasné
pokyny jí dávají cenn˘ pocit jistoty
a pomáhají jí se zorientovat. Mar‰a je
klidnûj‰í a spokojenûj‰í, její rodina
rovnûÏ. Zase jsme pokroãili o kousek
dál  na cestû k bezproblémovému
souÏití ãlovûka a psa. 

P. Lübbe-Scheuermann
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„Základní
pravidlo zní:

akci by 
neměl 

vyvolávat pes,
ale člověk.“
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Celina del Amo, fotografie Dieter Kothe 

ŠKOLA PRO PSY 
Krok za krokem 
Výcvik krok za krokem

Příručka výcviku psů pro začátečníky. Obsahuje návody k nácviku nejčastějších
povelů i základní pokyny jak pečovat o psa. Velice přehledná publikace je dopl-
něná množstvím kvalitních a názorných fotografií, které zachycují všechny fáze
výcviku a také chyby, jichž se pes i psovod mohou dopouštět. Nechybí ani
praktické pokyny jak správně nasazovat obojek, kdy a jak používat ohlávku
apod. Autorka je veterinářka, zkušená chovatelka a cvičitelka psů a napsala
řadu kynologických příruček, takže text i návody jsou dobře propracované, sro-
zumitelné a výstižné. Kniha se dobře hodí pro širokou veřejnost - pro děti a mlá-
dež, pro novopečené majitele psů, ale i pro zaneprázdněné lidi, kteří se mohou
psovi věnovat jen po večerech. 

Přehledná praktická příručka obsahuje návody k nácviku nejzákladnějších povelů i nejdůležitější zásady jak pečovat o psa. Je dopl-
něná množstvím kvalitních názorných fotografií, které zachycují všechny fáze výcviku i chyby, jichž se pes a psovod mohou 
dopouštět. 
Základní povely, péče o psa, praktické rady...
Celina del Amo je veterinářka, věnuje se nápravě vad chování psů, je zkušená chovatelka a cvičitelka. Dieter Kothe je známý foto-
graf zvířat a přírodních motivů. 
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Psí knížka
Viki Šťastná
Pro nejmenší milovníky psů
a jejich starostlivé rodiče.

Pejskové jsou milí společníci.
V téhle knížce ukáží našim
nejmenším spoustu užitečných
věcí, které se jim budou hodit, 
až půjdou do první třídy.
Společně si vyzkoušejí fantazii,
soustředění, znalost čísel od 1 do
10, orientaci v prostoru a pozná-

vání základních barev a tvarů.
Děti si procvičí i ruku, aby byla připravená k psaní písmenek.
Pro děti od 5 let.

ALBATROS nakladatelství
www.albatros.cz
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