
d zaãátku bylo nápadné, Ïe Mar‰a
nereaguje na pokusy sv˘ch lidí
o uklidnûní a Ïe se jimi nenechá

pfiivést k poslu‰nosti. Jedin˘m v˘sledkem
takov˘ch pokusÛ bylo vyostfiení situace:
lidé zaãali b˘t hlasitûj‰í a hektiãtûj‰í
a také fenka pfiefiadila na vy‰‰í rychlost.
Nebylo tûÏké rozpoznat, Ïe jak lidé, tak
pes se bûhem na‰í náv‰tûvy ocitali pod
stále vût‰ím tlakem. Pfiitom bylo jedno-
znaãnû patrné, Ïe hnací silou je Mar‰a,
lidé vlastnû jen reagovali na její chování. 
To bylo nutno zmûnit. Hybatelem dûní
by od této chvíle uÏ nemûl b˘t pes,
n˘brÏ ãlovûk. Pravidla hry v domû musí
vÏdy  urãovat lidé, nestaãí jen reagovat
na to, co dûlá pes. Ale jak to bude
vypadat v praxi tfieba ve chvíli, kdy
fenka pobíhá po zahradû, zab˘vá se
sv˘mi záleÏitostmi, ‰tûká na
kolemjdoucí a nev‰ímá si pokusÛ
o pfiivolání? Jak ji nauãit, aby spolehlivû
reagovala na signály své rodiny?

PomÛÏe dlouhé vodítko
Nejprve jsme pro fenku v obchodû
vybrali vhodné dlouhé vodítko, jeÏ by
nemûlo b˘t pfiíli‰ tenké, aby
nezpÛsobovalo odfieniny nebo
popáleniny, aÈ uÏ u psa, nebo u ãlovûka.
Také by nemûlo b˘t pfiíli‰ tûÏké a mûlo
by b˘t schopno vydrÏet i vût‰í zátûÏ.
Mûlo by se dát dobfie ãistit a materiál by
nemûl b˘t moc sav˘, protoÏe tím by
vodítko ztûÏklo napfiíklad za de‰tû. Jeho
délka by nemûla pfiesahovat 5 metrÛ
a ‰ífika 16 mm. 

Klíãov˘ signál: „Ke mnû!"
Odnynûj‰ka bude smût Mar‰a na
zahradu jen pod dozorem, uÏ tam
nebude jako dfiíve celé hodiny
ponechávána jen sama sobû. 
Jak to tedy vypadá? Mar‰a s dlouh˘m
vodítkem pobíhá po zahradû. Její
paniãka je vybavená pamlsky. KaÏdou
chvíli vezme do ruky konec dlouhého
vodítka, které má fenka upevnûné
k obojku, a zavolá „Ke mnû!“ Pokud
fenka okamÏitû nezareaguje a dál si
nûco oãichává, zmûní její paní smûr
svého pohybu a pár krokÛ se rozebûhne
smûrem zpátky. Bûhem toho Mar‰u
motivuje vlídn˘mi, pfiátelsk˘mi slovy.
KdyÏ se fenka u ní objeví, pofiádnû ji
pochválí, odmûní pamlskem a potom

28 SVùT PSÒ 3/07

V¯CHOVA

Pfiípad Mar‰a – 3. díl

Marša a její lidé
Mar‰a je osmnáctimûsíãní tfiicetikilová kfiíÏená fenka patfiící jedné úplnû obyãejné rodinû.
V minul˘ch ãíslech jsme vás informovali o tom, jak se Mar‰a a její lidé uãí pfiijímat
náv‰tûvy. V tomto ãísle se uÏ budeme vûnovat prvním cvikÛm: Mar‰a se má nauãit vnímat
signály, které jí rodina dává, a fiídit se podle nich. Nacviãovat se bude v domû a na zahradû.

OZdaleka ne
kaÏd˘ pes,
kter˘ se stane
ve vztahu
ãlovûk – pes
‰éfem, je
‰Èastn˘
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propustí povelem „Volno!“ Aby fence
zabránila v odchodu dfiíve, neÏ k tomu
dostane svolení, na chviliãku ji podrÏí
za vodítko blízko obojku. Toto cviãení
budou paní i ostatní ãlenové rodiny
opakovat tak dlouho, dokud Mar‰a
nebude spolehlivû reagovat na povel
„Ke mnû!“ a okamÏitû se nerozebûhne
vÏdy k tomu ãlovûku, kter˘ ho vydal.
Povel „Ke mnû!" by mûl b˘t vysloven
vÏdy jen jednou, jinak se fenka nauãí, Ïe
je moÏno ho ignorovat. A k ãemu
dlouhá ‰ÀÛra? Pokud fenka
neposlechne, paniãka si ji pfiitáhne
a Mar‰a tak zjistí, Ïe ãlovûk je schopen
pokyny, které udûlí, také prosadit, a Ïe
jejich ignorování nemá nadûji na
úspûch. Naopak se dozví, Ïe promptní
reakce jí pfiinese úspûch, totiÏ pochvalu,
uznání a navíc je‰tû pamlsek.
Nácvik by mûl zpoãátku probíhat jen
v domû, na zahradû nebo alespoÀ
nûkde, kde nepÛsobí ru‰ivé podnûty,
a to do doby, dokud Mar‰a nezaãne na
signály spolehlivû reagovat. Jakmile
k tomu dojde, lze postupnû pfiidávat
ru‰ivé vlivy. Mohou to b˘t tfieba pfiátelé,
s nimiÏ se domluvíte, Ïe se budou
procházet podél plotu. KdyÏ se k nim
Mar‰a rozebûhne a zaãne na nû ‰tûkat,
zazní povel „Ke mnû!“ a bude
následovat v˘‰e popsaná procedura.
DÛleÏitá je vÏdy pochvala za proveden˘
cvik, tím vût‰í, ãím nároãnûj‰í jeho
splnûní bylo. 
Ale pro samé cviãení bychom 
nemûli zapomínat ani na zábavu
a obveselení, takÏe mezi nácvikem je
tfieba si se psem vÏdy chvíli pohrát
a zadovádût si. A jedna dÛleÏité vûc:
vÏdy to musí b˘t ãlenové rodiny, kdo
bude urãovat, kdy se s hrou zaãne a kdy
pfiestane, protoÏe v minulosti se stávalo,
Ïe Mar‰a lidem ukázala záda ve chvíli,
kdy ji cviãení omrzelo, a tak se stala
pánem situace. 

Z centra pozornosti
Odnynûj‰ka paní nebo nûkdo jin˘
z rodiny tu a tam pfii‰lápnou vodítko
v blízkosti psa, aby se Mar‰a nauãila b˘t
v klidu, i kdyÏ se o ni nikdo nestará.
V této dobû si ona osoba mÛÏe tfieba
prohlíÏet mraky, mluví se stromy
(opravdu, i kdyÏ se to mÛÏe zdát
po‰etilé), imaginárnû telefonovat nebo
dûlat nûco podobného, aby si Mar‰a
uvûdomila, Ïe není stále v centru
pozornosti, a nauãila se sná‰et, kdyÏ se
její lidé zab˘vají nûãím jin˘m. To je
dobr˘ pfiedstupeÀ pro pozdûj‰í
rozhovory se sousedy pfies plot nebo
telefonáty bez podbarvení ‰tûkotem. 

Co znamená NESMÍ·!
Signální slovo „Nesmí‰!“ se Mar‰a nauãí
prostfiednictvím následujícího cviku:
paniãka si poloÏí na dlaÀ mal˘ pamlsek
a fiekne „Na!“ Mar‰a si smí vzít. Potom
si na plochu dlanû znovu dá pamlsek,
ale ve chvíli, kdy se k nûmu fenãin
ãenich zaãne pfiibliÏovat, zavelí
„Nesmí‰!“ ZároveÀ dlaÀ zavfie. Za chvíli
ji zase otevfie a zkou‰í, zda fenka povel
„Nesmí‰!" skuteãnû akceptuje. Pokud
dojde k tomu, Ïe Mar‰a pamlsek nechá
b˘t, nebo se dokonce zaãne rozhlíÏet
kolem, slovnû ji pochválí. Mnoho psÛ
má za to, Ïe tím je to vyfiízeno, a znovu
se chtûjí zmocnit pamlsku. Pokud
k tomu dojde, následuje opût dÛrazné
„Nesmí‰!“ Pokud na to fenka zareaguje
a bude „Nesmí‰!“ akceptovat, i kdyÏ
pfied ní bude paniããina nataÏená ruka
s pamlskem, bude následovat pochvala,
zazní povel „Na!“ a Mar‰a dostane
pamlsek z ruky. 
Potom se zaãne „Nesmí‰!“ pfievádût i na
jiné situace. Na zahradû pohodíme nûco
chutného, Mar‰u vezmeme na
pûtimetrové vodítko, a jakmile se bude
chtít zmocnit pamlsku, zazní opût
„Nesmí‰!“ V pfiípadû potfieby pomocí
vodítka fence zabráníme v tom, aby
pamlsek seÏrala. Jakmile rozkazu
uposlechne (aÈ uÏ volky, nebo nevolky),

bude následovat pochvala. Tento cvik
lze nacviãovat i u plotu, kolem nûhoÏ
procházejí lidé: Jakmile se Mar‰a se
‰tûkáním rozebûhne k plotu, zazní
„Nesmí‰!“, Mar‰a zanechá svého
chování a je buì ihned pochválena,
nebo pfiivolána povelem „Ke mnû!“
a teprve potom pochválena. 

Shrnutí
Mar‰a se uãí znát stále více pravidel,
která stanovuje ãlovûk a ona se jim
pfiizpÛsobuje. To jí poskytne jistotu
a zaãne se také více orientovat na lidi.
Cíl, jímÏ je harmonické souÏití ãlovûka
a psa, je zase o nûco blíÏ!
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„Pravidla 
hry v domě 
musí  vždy

určovat lidé 
– jediní vůdci 

smečky.“
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