
ypadá to pfiibliÏnû takto: pfiidfiep-
nete si k zemi, pes stojí pfied vámi.
pravou ruku upaÏíte a pes ji pfie-

skoãí. Nyní natáhnete pro zmûnu levou
paÏi a pes ji pfieskoãí zase odzadu dopfie-
du. I tento cvik je pfiirozenû nutné zpo-
ãátku rozloÏit na nûkolik dílãích krokÛ!
Podle typu psa je moÏno trénovat za
pomoci hraãky nebo potravy. Pokud zvo-
líte varietu pamlsek, budete vyuÏívat také
jeho misku. Jako vÏdy i nyní budete nacvi-
ãovat zpoãátku doma. Dnes budete potfie-
bovat dvefiní rám, neklouzavou podloÏku
(napfiíklad koberec) a malou deku. 

Krok 1
První krokem bude, Ïe psa necháte skákat
zepfiedu dozadu pfies svou levou paÏi.
Jako vÏdy i nyní je mimofiádnû dÛleÏité
pfiiblíÏit psu jeho úlohu takov˘m zpÛso-
bem, Ïe ve svém nad‰ení nebude brÏdûn
pfiíli‰ mnoha opravami. Proto se snaÏte
od poãátku vyvarovat chyb. 
Vezmûte psovu misku a poloÏte do ní 1 aÏ
2 mimofiádnû lákavé pamlsky. Potom ji
postavte cca 2 aÏ 3 metry za dvefiní rám.
Psu ukaÏte jeho „kofiist“ a trochu ho na ni
naÏhavte. Nato ho vezmûte za obojek.
Projdûte dvefimi a psa nechejte sedût
v urãitém odstupu pfied sebou. Nyní si
pfies pravou ruku pfiehoìte deku a dfiep-
nûte si do dvefiního rámu tak, abyste ho
maximálnû vyplnili. Pravou rukou se nyní
opfiete asi 5 centimetrÛ(!) nad podlahou
o dvefiní rám. Nyní psa povzbuzujte
k tomu, aby se dostal ke „kofiisti“ v misce
a za tímto úãelem pfieskoãil nataÏenou
paÏi. Ruka musí b˘t tak nízko, Ïe pes roz-
hodnû nemÛÏe spatfiovat potíÏ v jejím
pfiekonání!! Pokud pes dokáÏe, co po
nûm chcete, pofiádnû ho pochvalte!
Pfiirozenû mÛÏete trénovat také za pomo-
ci hraãky! Buì si se psem intenzivnû hraj-
te a potom hraãku poloÏte do urãité
vzdálenosti pfied sebe, aby si ji po skoku
mohl vzít jako odmûnu. Nebo hraãku
krátce pfied skokem hoìte levou rukou
pfies paÏi, pfies níÏ má skákat. Pozor pfii
tom na to, aby pes rychle neprobûhl za
va‰imi zády a nepfiinesl si hraãku bez pfie-
skoku! Tento první krok teì budeme
nûjakou dobu upevÀovat. Pes si zaÏije
urãit˘ povel (napfiíklad „Hop!“), jenÏ pro
nûj znamená, Ïe se zvedne a skoãí. 
Potom zaãneme zvy‰ovat obtíÏnost tím,
Ïe budeme centimetr za centimetrem
zvedat v˘‰ku. Také nyní musíme dávat
pozor, aby se pes neprotáhl pfii zemi.
Pokud k tomu dojde, v˘‰ku zase sníÏíme,
a kdyÏ to bude nutné, deku nahradíme
nûjakou pevnou bariérou, tfieba nûkolika
pol‰táfii. S tím, jak pes bude nab˘vat na
jistotû, postupnû pfiestaneme podávat vi-

ditelnou odmûnu, to znamená, Ïe sice
dostane pamlsek nebo hraãku, ale ty uÏ
nebudou leÏet pfied ním jako motivace,
n˘brÏ pes skoãí „jen tak“ a za odmûnu
potom nûco dostane. Nemusíme je podá-
vat rukou, vhodnûj‰í je hraãku hodit
nebo pamlsek kutálet ve smûru skoku(!).
Pes by mûl i v budoucnu skákat do dálky
a ne se jiÏ bûhem skoku otáãet tak, Ïe
bude mít zadní ãást tûla pfii pfiistávání
prakticky na va‰í paÏi, jen jen aby se uÏ uÏ
dostal k odmûnû!
Velmi dÛleÏité v tomto pfiípadû jsou jsou
preciznost a pfiesná práce!

Krok 2
KdyÏ pes první krok spolehlivû zvládne,
pfiichází dal‰í: skok zezadu dopfiedu pfies
levou ruku. Pokud jste aÏ dosud pracova-
li peãlivû, nebude to obtíÏné. 
Jako vÏdy zaãnete krokem 1 a nechte psa
skoãit pfies první paÏi, ale zÛstanete
v podfiepu, natáhnete levou ruku a opfie-
te se jí o opaãnou stranu dvefiního rámu
(v této chvíli uÏ zpravidla není potfieba
deka jako optická bariéra). 
Jste tedy v podfiepu zády ke psu, hlavu co

nejvíce pootoãíte dozadu, zavoláte na psa
nad‰en˘m, motivujícím hlasem jeho jmé-
no a povel ke skoku, kter˘ ho má pfiimût
skoãit je‰tû pfies druhou paÏi. Pfii korektní
pfiedchozí práci by to nemûl b˘t problém.
Pes skoãí a vy ho nad‰enû pochválíte!
Také tento cvik je tfieba znovu intenzivnû
upevÀovat, neÏ pokroãíme zase o kousek
dál a opustíme „dvefiní bariéru“. 

Krok 3
Pro dal‰í krok budeme potfiebovat dvû
tyãe, mohou to b˘t tfieba násady od sme-
táku nebo tyãe z agility. 
Necháme psa znovu usednout pfied sebe,
do kaÏdé ruky vezmeme jednu tyã tak, Ïe
se bude násadou dot˘kat zemû, tyãe tedy
postavíme svisle vedle sebe. Potom psa
stejnû jako vÏdycky vyzveme ke skoku. 
Nejprve jedna paÏe a pochvala, potom
druhá a pochvala, teprve potom kom-
pletní cvik cel˘ najednou. A zase obrov-
ská pochvala!!! Úlohou tyãí pfii tomto cvi-
ku je zabránit psu, aby hrudními
konãetinami sice skoãil pfies paÏi, ale
pánevní pfii tom vytoãil tak, Ïe, Ïe by jimi
skákal kolem paÏe.  S postupujícím nácvi-
kem pak mÛÏeme tyãe odstranit. 
Kdyby se stalo, Ïe se nám v nûjakém bodû
nebude dafiit dal‰í postup, platí zásada
vrátit se o 1 aÏ 2 kroky zpût. Znovu upev-
Àujeme nauãené, pomÛcky odbouráváme
pomalu a postupnû a nespûcháme s pfie-
chodem k dal‰ímu kroku. Ono to pÛjde! 
Hodnû zábavy! M. Degenhardtová
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Nápadit˘, vesel˘ a uÏiteãn˘

TRIKY a jejich trénink
Dnes psa budete uãit skákat pfies nataÏenou paÏi! Za 
tento cvik urãitû sklidíte obdiv, a pokud se vûnujete tfieba
dogdancingu, mÛÏe se stát zajímav˘m zpestfiením choreografie.

Upozornûní
DÛleÏité je, aby miska s odmûnou
stála v dostateãné vzdálenosti, jinak
pes nebude mít dostatek prostoru
a ‰vihu ke skoku do dálky.

V

Svou pravou
ruku upaÏíte
a pes ji
pfieskoãí
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