
ezbytná samozfiejmû opût je zá-
kladní poslu‰nost a ovladatelnost
psa. Mnoho majitelÛ dÛvûrnû zná

následující situaci: pfii skupinovém tré-
ninku na cviãi‰ti jejich pes poslouchá
jako hodinky, ale jakmile cviãi‰tû opustí,
zdá se, Ïe byl postiÏen ztrátou pamûti

a hluchotou zároveÀ. Jako kdyby se nikdy
neuãil jak se pohybovat na provû‰eném
vodítku, jako kdyby se musel pracnû roz-
pomínat, co vlastnû po nûm páníãek
chce, kdyÏ volá „Ke mnû!“ 
Pokud se s tím nechcete smífiit, je dÛleÏi-
té, aby se pes nauãil uposlechnout

základní povely, i kdyÏ je vystaven ru‰i-
v˘m vlivÛm na volném prostoru. KaÏdá
procházka je zároveÀ také tréninkem,
obojí by mûlo jít ruku v ruce. Pokud máte
ve zvyku vyráÏet na spoleãné procházky
s dal‰ími milovníky psÛ, mÛÏete je
pojmout tak, aby byly pestré a zajímavé. 

Uãení za ru‰iv˘ch podnûtÛ
zlep‰uje základní poslu‰nost
Psy odloÏíme do fiady a jeden z majitelÛ
se sv˘m psem po boku bude procházet
slalom mezi ostatními nebo projde pfied
nimi. Na konci svého psa odloÏí a na
tutéÏ cestu se vzápûtí vydá dal‰í t˘m.
Cílem cviãení je, aby kaÏd˘ z úãastníkÛ
dokázal se sv˘m nepfiivázan˘m psem pro-
cházet kolem ostatních a aby i za tûchto
okolností, tedy na dálku, pes uposlechl
povely „Lehni!“ a „ZÛstaÀ!“ 
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Skupinový trénink na výletě
Také vás baví vyráÏet na vycházky nebo v˘lety ve spoleãnosti sv˘ch
pfiátel? A baví to i va‰e psy? To je skvûlé, ov‰em na obû strany 
to klade zv˘‰ené nároky. Poradíme vám jak se s nimi vyrovnat. 

Nepfiivázan˘
pes
prochází
kolem
ostatních

N

Trénink ve mûstû pomÛÏe nejist˘m psÛm
vyrovnat se s mnoha podnûty

Takov˘ slalom skvûle 
procviãí poslu‰nost psa
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Dal‰í variantou je, Ïe lidé pfiekraãují leÏící
psy. KaÏd˘ pes samozfiejmû není tak uvol-
nûn˘, aby si to nechal bez problémÛ líbit.
Proto byste nejprve mûli nacviãovat jen se
sv˘m vlastním psem a teprve potom zaãít
i s cizími zvífiaty. I provedení takového cvi-
ku si zaslouÏí odmûnu. 
Cvikem s vysok˘m stupnûm obtíÏnosti je
odvolávání psÛ po jednom z odloÏení. Psi
pfii tom leÏí v jedné fiadû relativnû blízko
u sebe a jsou pfiivoláváni jeden po druhém.
âím tûsnûji u sebe zvífiata jsou a ãím více se
majitel vzdálí, tím tûÏ‰í toto cviãení je. 
Pokud máme pfii nácviku k dispozici louku,
pÛsobí obzvlá‰È efektnû, kdyÏ psy odloÏíme
do kruhu a potom je pfiivoláme v‰echny
najednou. 

Îivot je zmûna
Zvlá‰tû zajímav˘ trénink bude, kdyÏ si do
hry pfiibereme míã. Psi budou mít za úkol
zÛstat sedût nebo leÏet, zatímco majitelé si
mezi nimi házejí nebo kopou míãem. Jen
velká dÛvûra a harmonie mezi psy umoÏní
následující cviãení. Pfii nûm by jeden pes
mûl pfieskakovat pfies záda ostatním leÏícím
nebo sedícím psÛm. Aby se to podafiilo, je
dobré mezi psy udrÏovat dostateãn˘
odstup a pozornost psa, jenÏ zrovna slouÏí
jako pfiekáÏka, se snaÏit odvádût prostfied-
nictvím pamlsku. 

„Volné vodítko“ lze nacviãit
Bûhem procházek bychom také mûli
nacviãovat schopnost psa pohybovat se
na volném vodítku a to i ve chvíli, kdy si
uÏ jeho ostatní psí kamarádi smûjí podle
libosti hrát. 
KdyÏ jdou v‰ichni majitelé se sv˘mi psy
u nohy, zkusíme se vydat proti nim opaã-
n˘m smûrem. U volnû pobíhajících psÛ se
mÛÏe vÏdy jeden majitel bez komentáfie

oddûlit od skupiny a sám pro sebe realistic-
ky zhodnotit, jak dlouho bude trvat, neÏ si
pes jeho nepfiítomnosti v‰imne. Tento cvik
má ov‰em smysl pouze tehdy, pokud se zví-
fie uÏ dfiíve nauãilo nechat se odvolat ze hry
se psími kamarády. Jinak podstupujeme
nebezpeãí, Ïe se na cestu domÛ vydáme
sami a budeme jen doufat, Ïe pes snad pfii-
jde s ostatními. Kromû toho by byl uãební
efekt pro psa nulov˘. 
V zásadû lze opakovanû procviãovat odvolá-
vání psa ze hry, nechat ho pár metrÛ klusat
po na‰em boku a potom mu znovu dát
povel „Volno!“ Pfii poãáteãních tûÏkostech
se doporuãuje psa pfiipínat, aby se s námi
o své vÛli pfiedãasnû nerozlouãil. 

Pro pokroãilé: Sedni! 
a ZÛstaÀ! na dálku
Pokud se nám podafií zvládnout pfiedchozí

âím tûsnûji jsou zvífiata u sebe, 
tím je nácvikk tûÏ‰í
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„Každá
procházka je
zároveň tak
tréninkem.“
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Nácvik aportu posiluje
základní poslu‰nost
a zlep‰uje vazbu mezi
ãlovûkem a psem
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cvik, mÛÏeme zaãít s nácvikem povelÛ
„Sedni!“ a „ZÛstaÀ!“ na dálku. Psi mají
ãasto problém s okamÏit˘m provedením
cviku a místo toho se chtûjí vydat k maji-
teli. Bude si to Ïádat dostatek trpûlivosti
a dobré naãasování, musíme zvífieti dát
najevo, co pfiesnû po nûm chceme.
Pfiátelsk˘m povzbudiv˘m hlasem na nû
voláme a tím se snaÏíme získat jeho
pozornost. Následovat bude jasn˘ verbál-
ní povel, nejlépe spojen˘ s jasn˘m zrako-
v˘m znamením. Pokud se nám pes vydá
v ústrety, mûli bychom ho zastavit tím, Ïe
se plynule vydáme smûrem k nûmu.
Jakmile se znejistûl˘ pes zastaví nebo si
dokonce váhavû sedne, okamÏitû ho ver-
bálnû pochválíme. Îádn˘ uãen˘ z nebe
nespadl a psa samozfiejmû vÏdy po chvíli
pustíme, aby si pohrál podle svého gusta. 

Efektivní aport
Mimofiádnû pûkné cviãení, které psu
i majiteli mÛÏe pfiinést spoustu radosti,
je skupinov˘ nácvik aportu. Procviãuje
základní poslu‰nost a posiluje vztah
dÛvûry a vazbu mezi ãlovûkem a psem.
Tím samozfiejmû nemáme na mysli to, Ïe
hodíme balonek a celá smeãka se za ním
nekontrolovanû vrhne. Cílem tohoto cvi-
ku je kontrola kofiistnického chování
a spoleãná „práce“ majitele a psa ve spo-
jení s aportovan˘m pfiedmûtem. Psi se
pfii tom uãí sedût v klidu vedle sebe
a nerozbíhat se za kaÏd˘m pohybujícím
pfiedmûtem pfiipomínajícím kofiist.
Naopak za kofiistí se smûjí vydat aÏ na

v˘zvu a teprve potom ji pfiinést a odevz-
dat svému ãlovûku. Zvífiata si tak cílenû
procviãují smysly a prostfiednictvím efek-
tu „learning by doing“ se stávají pfii
vyhledávání aportu stále ‰ikovnûj‰ími.
VyuÏívání vûtru a povûtrnostních vlivÛ je
pfii tom stejnû dÛleÏité jako vysílání do
smûru a vyÏadování základních povelÛ ze
strany majitele. Právû pfii nácviku aportu
ve skupinû je uãební efekt díky pfiihlíÏení
v‰ech zúãastnûn˘ch skuteãnû vysok˘. 

„Ne!“ mÛÏe zachránit Ïivot
Bûhem úplnû normální procházky s jin˘-
mi majiteli psÛ mÛÏeme nacviãovat také
povel „Fuj!“ nebo „Ne!“  Za tímto úãelem
po zemi zámûrnû rozmístíme pamlsky,
které pes ov‰em nebude smût seÏrat. Toto
cviãení by se mûlo provádût nejprve na
vodítku, pfiiãemÏ psy provádíme kolem
rÛzn˘ch lákadel anebo je od nich odvolá-
váme. Pokud pes navzdory zákazu návna-

du pozfie, je mimofiádnû zábavné, kdyÏ se
dopfiedu s ostatními dohodneme, co za
to bude muset pfiíslu‰n˘ majitel udûlat
pro ostatní. O to více se bude kaÏd˘ sna-
Ïit se zlep‰it a jen tak mimochodem pfie-
jde tento (Ïivotnû dÛleÏit˘) povel v‰em
do krve. VÏdyÈ pfiípady otrav u psÛ nejsou
nijak vzácné!

Trénink ve mûstû
Spoleãn˘ trénink ve mûstû pomÛÏe zvlá‰-
tû nejist˘m psÛm vyrovnat se s extrém-
ním zahlcením podnûty. Pro psy urãitû
existují hezãí procházky neÏ centrem
mûsta, ale právû takové prostfiedí pfied-
stavuje dobr˘ trénink pro zvládání stre-
sov˘ch situací. Ve skupinû, v níÏ jsou také
klidní, suverénní psi, dokáÏe stres lépe
sná‰et i ménû klidn˘ pes, a také majite-
lÛm se vût‰inou dostává mnoha pozitiv-
ních reakcí ze strany vefiejnosti, kdyÏ se
na pû‰í zónû pohybuje skupina psÛ pÛso-
bící vysoce kontrolovan˘m dojmem.
Trénink mÛÏe ukonãit spoleãná náv‰tûva
kavárny nebo cukrárny a na závûr psi pfii-
rozenû musí dostat moÏnost si podle
libosti ve vhodném prostfiedí pohrát. âím
pestfiej‰í procházky jsou, tím více se posi-
luje komunikace mezi ãlovûkem a zvífie-
tem a tím vût‰í zábava to je. I kdyÏ tfieba
zpoãátku v‰echno nefunguje pfiesnû tak,
jak bychom si pfiáli, spoleãn˘ v˘cvik, vzá-
jemná pomoc a podpora se rozhodnû
vyplatí. Stejnû jako tak ãasto v Ïivotû
i v tomto pfiípadû platí ono známé: cesta
je cíl! K. Orthová
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V‰ichni majitelé mají své psy u nohy,
nûktefií ov‰em procházejí opaãnû

„Lehni
a zÛstaÀ!“ 
to uÏ je cvik
pro pokroãilé
Tito psi ho
v‰ak zvládají
skvûle
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