
chotnû mi pfiedvedli, jak Fred táh-
ne na vodítku nebo jak si neumí
sednout na povel. Mezitím Fredík

pfievrhl plastov˘ stÛl, aÏ Ïidle popadaly,
aby si mohl ãichnout k bíglovi, kter˘ stál
vedle. Majitelé mû ujistili, Ïe psy má moc
rád, aãkoliv s nimi nepfiichází do kontak-
tu tak ãasto, jak by si sám pfiál. Poté, co
postupnû s pánem a paniãkou pes vyme-
tl kaÏd˘ roh, jsme se spoleãnû odebrali
na klidnûj‰í uzavfiené místo, do klubov-
ny. Tady Fred byl sám, mohli jsme ho
pustit z vodítka a popovídat si. 

IDEÁLNÍ P¤EDSTAVA
ManÏelé si pfiáli klidného a pfiátelského
psa, poslu‰ného psa, proto se rozhodli
nechat si Freda vycviãit. Fred s nimi byd-
lel v bytû, pokou‰eli se ho vychovávat

a cviãit podle odborn˘ch kníÏek a hodnû
se mu pr˘ vûnovaly dvû dûti ve vûku 7
a 13 let. Nakonec usoudili, Ïe nejsou pro
Freda tûmi správn˘mi vychovateli a uÏ
vÛbec ne cviãiteli, a obrátili se na mû. Bû-
hem na‰eho rozhovoru Fred chvíli nepo-
sedûl - prozkoumal místnost, vyskoãil na
v‰echny stoly, skákal stfiídavû na majitele
a na mû a ‰tûkal a ‰tûkal...
Vidûla jsem pfied sebou nevychovaného
temperamentního mladého psa a dva
milé, pfiátelské lidi, ktefií se rozhodli udû-
lat nûco pro to, aby jejich souÏití se psem
do budoucna bylo pfiíjemné.

KDE SE STALA CHYBA ?
Podobné pfiípady, kdy si majitelé pofiídí
psa s povahou, která vÛbec neodpovídá
jejich zaloÏení, jsou ãasté. Takoví psi pfii-

tom potfiebují nejen nácvik základních
povelÛ, ale i fyzickou aktivitu, jinak jejich
chování zaãne b˘t nepfiíjemné - budou
hrabat, utíkat apod. Z Fredovy povahy by
pfiitom byli nad‰eni lidé, ktefií by chtûli se
sv˘m psem provozovat nûjakou sportov-
ní aktivitu, protoÏe pes byl navíc neúnav-
n˘ aportér. Nic takového v‰ak Fredovi
majitelé nemûli v úmyslu. 
Lidé pfii v˘bûru psa vût‰inou pfiemítají
nad vzhledem, velikostí a barvou, ale
zapomínají, Ïe ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je
povaha a temperament psa. Mûli by se
ptát spí‰e takto: Kolik pohybu bude pes
dennû potfiebovat? Je ostfiej‰í, nebo mír-
n˘? Zvládneme ho vychovat a Ïít s ním?
Míra aktivity je i v rámci jednoho pleme-
ne jiná u mladého psa a jiná u dospûlého
ãi star‰ího zvífiete. KaÏd˘ pes má jinou
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Když je temperamentu příliš

O

Statn˘ rotvajler manÏele stfiedního vûku do areálu na‰í psí ‰koly doslova
pfiitáhl. Majitelé mi ihned s úsmûvem hlásili, Ïe jejich Fred neumí vÛbec 
nic a mezi tolika psy nebude sly‰et ani na vlastní jméno. Mûli pravdu.

Psa by si mûl
kaÏd˘ vybírat
také podle
svého
temperamentu
(ilustr. foto)
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potfiebu pohybu venku, a tak je nutné
vybrat si psa podle svého temperamentu
a Ïivotního stylu. Právû tady dûlají lidé
nejãastûji chyby a potom nemohou se
sv˘m psem nalézt spoleãnou fieã. Tich˘
uzavfien˘ ãlovûk milující svÛj klid bude
ne‰Èastn˘ z u‰tûkaného psa. Nûktefií lidé
by rádi temperamentního psa – a mají
doma vûãného spáãe, jehoÏ jedin˘m
zájmem je plná miska. Problém nastane
samozfiejmû i tehdy, pokud jste v bûÏné
komunikaci s lidmi mírní, ale nezvolíte
psa s mírnou povahou. 

JAK SITUACI ZMùNIT?
Mûli byste vûdût, Ïe kaÏd˘ pes - i star‰í –
je vychovateln˘ a mÛÏe se nauãit základ-
ním povelÛm. âím je pes star‰í, tím déle
mÛÏe trvat, neÏ povel dokonale zvládne,
ale jde to opravdu u kaÏdého psa!
BohuÏel mnoho lidí to se sv˘m psem
neumí. Nûkdo zaãne psa uãit podle kní-
Ïek, nûkdo podle videa. Nejlep‰í v‰ak je
nechat si poradit od lidí, ktefií to se psy
umûjí a nûkolik rÛzn˘ch psÛ sami v˘bor-
nû vychovali a vycviãili. VÏdyÈ cviãi‰tû
pro psy a psí ‰koly jsou v celé na‰í
republice. Pokud jste se sami pokou‰eli
o v˘cvik a nedostavil se  uspokojiv˘
v˘sledek, mÛÏe b˘t pro vás v˘cvik psa
pod vedením zku‰en˘ch a ve skupinû
ostatních  záchranou. 

DÒLEÎITÁ JE MOTIVACE
ProtoÏe kaÏd˘ pes je jiné povahy, neexis-
tuje Ïádn˘ univerzální recept.
NejdÛleÏitûj‰í je najít pro psa vhodnou
motivaci: nûktefií psi milují míãky, jiní se
rádi pfietahují a vût‰ina psÛ také ráda cvi-
ãí na pamlsky. MÛÏete svého psa uãit
i navolno - bez vodítka. Hodnû pejskÛ je
‰ikovn˘ch na agility a psi se uãí bez
vodítka a bez obojku - v ruce drÏíte
pamlsek nebo hraãku. Pes se uãí pfieko-
návat pfiekáÏky, ale vlastnû hrou zároveÀ
cviãí poslu‰nost a to, aby dal mezi ostat-
ními psy pfiednost svému pánovi a rea-
goval na nûho. Takové sportovní zamûfie-
ní a pozitivní motivace jsou velice
vhodné i pro v‰echny temperamentní
citlivé psy, ktefií nevûfií cizím lidem
nebo se bojí psÛ. Cviãi‰tû agility jsou
dnes opravdu po celé republice, a pokud
máte psa, kter˘ se bojí, doporuãovala
bych pfiihlásit se s ním právû tam.

V¯CVIKOVÉ POMÒCKY
Na na‰em trhu je k dostání mnoho
pomÛcek slouÏících k v˘cviku psa - ost-
naté obojky, brzdicí postroje, elektronic-
ké obojky, ohlávky, sprejové obojky.
KaÏd˘ si musí sám urãit hranici, na kte-
rou je ochoten jít. Zde se samozfiejmû
názory pejskafiÛ budou vÏdy rÛznit.
Hodnû lidí pouÏívá na své psy stahovací
fietízkové obojky, ale neumûjí s nimi za-
cházet. Vût‰ina nezku‰en˘ch lidí, ktefií
koupí svému rodinnému psovi stahova-
cí obojek, ho ani neumí správnû nasadit,
natoÏ jej pouÏít k v˘cviku a chválit psa
za to, Ïe jde správnû. Je‰tû neuvûfiitelnûj-
‰í pro mû je, kdyÏ tito lidé ãasem dospû-
jí k závûru, Ïe na jejich psa ,,stahovák
nefunguje“, a koupí obojek ostnat˘!

JAK SE CVIâIL FRED
V pfiípadû Freda jsem zaãala s nácvikem
ovladatelnosti na vodítku bez tahání
s dÛrazem na jeho pfiehnanou aktivitu
hned se dvûma lidmi najednou. Ti se pfii
cviãení psa stfiídali.  Brzy jsme zjistili, Ïe
pochválit Fredíka pro nûho znamená
konec cviku („Hurá, uÏ nemusím sedût
u nohy!“) a okamÏitû se zvedal. DÛleÏité
bylo ho vÏdy rychle opravit do správné
polohy. Obdobn˘ postup byl i u dal‰ích
cvikÛ, napfiíklad lehání u nohy na vodít-
ku. Psa je nutné stále opravovat aÏ do
chvíle, kdy dosáhnete toho, Ïe pes je
schopen leÏet u nohy na vodítku del‰í
dobu. Potom mÛÏe pfiijít na fiadu cviãení
ve ztíÏen˘ch podmínkách, v pfiípadû
Freda to byl dal‰í pes, kter˘ cviãil souãas-
nû s druh˘m ãlovûkem. V té chvíli mÛÏe-
te mít dojem, Ïe zaãínáte znovu - tempe-
ramentní pes bude urãitû chtít psího
kolegu pfiivítat, oãichat se s ním, pfiípad-
nû si pohrát. V pfiípadû Freda jsme psí
kolegy v prÛbûhu jednoho tréninku
mûnili tak dlouho, aÏ Fred pochopil, Ïe
musí zÛstat sedût ãi leÏet u nohy, aãkoliv
druh˘ pes je velmi blízko a sedût nebo
leÏet vÛbec nemusí. Postupnû zaãal Fred
cviãit místo na klidném prostfiedí s jed-
ním psem v prostfiedí ru‰nûj‰ím, na fre-
kventované ulici a mezi více psy a lidmi.

BEZBOLESTNù
ProtoÏe jsme mûli Freda nauãit i per-
fektnímu pfiivolání, probíhal trénink se
sprejov˘m obojkem. Je to humánní

v˘cviková pomÛcka, se kterou pracuji
nûkolik let a která je bûÏnû na trhu. Na
obojku je pfiipevnûna krabiãka, ze které
v pfiípadû potfieby vystfiíkne vodní mlho-
vina, se zasyãením ochladí vzduch nad
ãumáãkem a postfiíká studenou vodní
spr‰kou obliãej psa. Ta je samozfiejmû
ne‰kodná, v‰e je zaloÏeno na tom, Ïe pes
se lekne. Je dÛleÏité vystihnout vhodn˘
okamÏik, kdy je pes navolno a kdy se
vodní spr‰ky lekne. PouÏívám také nápl-
nû s horãicovou nebo citronovou vÛní.
Freda jsme nauãili, aby na zavolání
v prostfiedí bez ru‰iv˘ch vlivÛ spolehlivû
pfiibûhl. Potom jsme mu nasadili sprejo-
v˘ obojek a ãekali na vhodn˘ okamÏik, aÏ
Fred bude nûãím zaujat˘ natolik, Ïe rea-
govat ihned mu bude pÛsobit problém.
Pfiipravili jsme  situaci, kdy moje fenka
byla zavfiena v odkládacím kotci. Fred
navolno okamÏitû zamífiil k ní a chtûl se
seznamovat, vrtûl ocasem a oãichával ji
Zavolala jsem na nûj, nereagoval, takÏe
jsem jsem tajnû, aby mû nevidûl, v kapse
stiskla ovladaã obojku. Obojek zasyãel,
psa postfiíkal sprejovou spr‰kou, Fred se
lekl a uskoãil. Tento moment byl klíãov˘
v celém nácviku pfiivolání - hlasitû, vese-
le a milou intonaci jsem na Freda volala,
on hned pfiibûhl se schovat a dostal
odmûnu s mnoha chlácholiv˘mi slovy. 
Tyto situace se potom s rÛzn˘mi obmûna-
mi opakovaly del‰í dobu v rÛzném pro-
stfiedí, aÏ Fred pochopil, Ïe s obojkem na
krku je lep‰í ihned pfiibûhnout. Po v˘cvi-
ku odjel Fred domÛ i se sprejov˘m oboj-
kem a s doporuãením nosit ho dennû ven,
jedinû tak jsem byla schopna majitelÛm
zaruãit, Ïe pes skuteãnû ihned pfiibûhne.
Psi nejsou hloupí, samozfiejmû poznají,
kdy obojek není na krku, a nebudou rea-
govat. Stejné to bylo i u Freda. Vût‰inou
do 24 hodin po pfievzetí psa z v˘cviku
zkusí snad kaÏd˘ majitel psovi sprejov˘
obojek sundat a pfiivolat ho, aby zjistil,
jestli pfiibûhne. Potom ho zase nasadí...
S dal‰ím cviãením Freda pokraãovala tfii-
náctiletá dcera majitelÛ, která mûla na psa
nejvíce ãasu a teì uÏ byla schopna vycvi-
ãeného Freda procviãovat, i kdyÏ pfiedtím
ho ani neudrÏela na vodítku a vlála za
ním. Navíc se ukázala jako nej‰ikovnûj‰í
z celé rodiny, nauãila se v˘bornû zacházet
s vodítkem, dávat povely a chválit.

Vûra Brunclíková, ambra@iol.cz
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