
ento trik vypadá velice efektnû, bo-
huÏel ti, kdoÏ se se sv˘m psem vû-
nují dogdancingu, jej nemohou

zafiadit do sestavy, protoÏe pouÏívání pa-
mlskÛ na taneãní plo‰e je zakázáno. Za-
ruãenû ale sklidíte úspûch u v‰ech pfií-
buzn˘ch a znám˘ch. Stejnû jako
u kteréhokoliv jiného cviku je potfieba
postupovat pomalu, rozdûlit si cel˘ cvik
do nûkolika dílãích krokÛ a dát psovi ãas
pochopit, co po nûm chceme. 

První fáze v˘cviku – pi‰kot 
musí zÛstat na ãenichu!
První krok b˘vá zvlá‰tû pro Ïravé psy
pomûrnû nároãn˘. Je totiÏ potfieba psa
pfiesvûdãit, Ïe musí nehybnû sedût a pi‰-
kot musí zÛstat na jeho ãenichu, dokud
mu nedáte povel pro jeho vyhození do
vzduchu. Zaãnûte tak, Ïe psa posadíte,
do ruky si vezmete pi‰kot, dáte ho psovi
oãichat, aby vûdûl, co to je, a pfiitom opa-
kujete „nesmí‰“ nebo „ne“. Pak se pokus-
te poloÏit pi‰kot psovi na ãenich.
Vût‰ina psÛ se snaÏí mít pamlsek stále
na oãích, takÏe je velmi pravdûpodobné,
Ïe vá‰ pes bude zvedat hlavu, aby na pi‰-
kot vidûl. DrÏte tedy pi‰kot v pravé ruce,

levou rukou pfiidrÏujte psovi zespodu
ãenich. Pfiitom stále opakujte „nesmí‰“
nebo „ne“. PoloÏte pi‰kot psovi na
ãenich, psa pochvalte, pusÈte mu ãenich
a fieknete povel, kter˘ jste si vybrali pro
vyhození pi‰kotu, a nechejte psa pi‰kot
seÏrat. Bûhem prvních cviãení dovolte
psovi seÏrat pamlsek hned poté, co mu
ho dáte na ãenich.

Druhá fáze v˘cviku 
– bez drÏení ãenichu
KdyÏ pes vydrÏí sedût v klidu s pi‰kotem
na ãenichu nûkolik vtefiin, mÛÏete pfii-
stoupit ke druhé fázi – pes to musí vydr-
Ïet, aniÏ bychom mu levou rukou drÏeli
ãenich. To ho nauãíte tak, Ïe budete mít
v pravé ruce pamlsky dva. Jeden poloÏí-
te psovi na ãenich (samozfiejmû s pove-
lem „nesmí‰“), pfii pokládání stále pfiidr-
Ïujte levou rukou zespoda ãenich. Teì
ukaÏte psovi druh˘ pamlsek, kter˘ je
potfieba drÏet zhruba v úrovni jeho oãí,
aby nezvedal ani nesklánûl hlavu a pi‰-
kot nespadl. Opakujte povel „nesmí‰“,
pes sedí na místû a sleduje pamlsek ve
va‰í pravé ruce,. Ukazováãek mûjte vzty-
ãen˘ – pozdûji toto gesto bude pro psa
znamenat „nesmí‰!“ Pomalu pusÈte le-
vou rukou psí ãenich. Jakmile se levá
ruka psa nedot˘ká, pochvalte ho a ne-
chejte ho seÏrat oba pamlsky. 

Tfietí fáze v˘cviku 
– cviãení bez druhého pamlsku
Pokud pes vydrÏí nûkolik vtefiin, plnû se
soustfiedí na pamlsek ve va‰í pravé ruce
a napjatû oãekává povel „mÛÏe‰“, zaãnûte
cviãit bez druhého pamlsku v pravé ruce.
PoloÏte psovi pi‰kot na ãenich a pravou
ruku se vztyãen˘m ukazováãkem drÏte
v úrovni psov˘ch oãí. Nezapomínejte na
povel „nesmí‰“. Pokud pes sleduje va‰i
pravou ruku, jako kdybyste drÏeli paml-
sek, pochvalte ho a dejte mu povel
„mÛÏe‰“. KdyÏ pes pi‰kot vyhodí nebo
shodí a seÏere je‰tû pfied povelem, netre-
stejte ho, jen cviãení zopakujte. JestliÏe
byl pes rychlej‰í nebo pi‰kot chytil ve
vzduchu, je potfieba zkrátit ãas, po kter˘
má pi‰kot na ãenichu. Pes musí pi‰kot
vyhodit aÏ na povel, poté je pochválen,
pfiípadnû odmûnûn druh˘m pamlskem.

Správné vyhození 
a chycení pi‰kotu
Vût‰ina psÛ nejdfiíve pi‰kot nevyhazuje,

ale nechává sklouznout tak, Ïe skloní hla-
vu. Bûhem cviãení v‰ak pfiijdou na to, Ïe
vyhození a chycení pi‰kotu je mnohem
rychlej‰í. Pro to, aby pes pi‰kot správnû
vyhodil a chytil, je velice dÛleÏité to, jak
pi‰kot na psí ãenich umístíte. Pi‰kot
musíte poloÏit na konec ãenichu, ideálnû
tam, kde konãí nosní houba a zaãínají
rÛst chlupy. Pokud totiÏ dáte pi‰kot blíÏe
k hlavû, tfieba doprostfied ãenichu, pes ho
sice vyhodí, ale pi‰kot letí za hlavu. Na
druhou stranu pokud bude pamlsek tûs-
nû na konci ãenichu, nebo bude okraj
pamlsku ãenich pfieãnívat, pes pamlsek
sice vyhodí, ale ten poletí pfied psa, kter˘
ho opût nebude moci chytit. Správné
umístûní pi‰kotu na psí ãenich je potfieba
trénovat a zkou‰et. JestliÏe pes sklání hla-

vu a pi‰kot sbírá ze zemû, netrestejte ho,
jeho chování nechejte bez pov‰imnutí.
Pfii dal‰ím pokusu zkuste umístit pi‰kot
jinak, hledejte to správné místo, ze které-
ho bude pes schopen pi‰kot vyhodit.
Pokud se to povede a pes pi‰kot vyhodí
(je jedno, jestli ho pak chytí, nebo ne),
pochvalte ho a jako odmûnu mu dejte je‰-
tû jeden pamlsek. Pes se brzy nauãí, Ïe
vyhození pi‰kotu mu pfiinese pamlsek
navíc. Jakmile se pes snaÏí a vyhazuje pi‰-
koty, po vyhození pi‰kotu ho pochválíme,
ale druh˘ pamlsek dostane, jen kdyÏ se
mu podafií pi‰kot chytit. Je dÛleÏité  cvik
neopakovat dlouho, staãí dvakrát, tfiikrát
ze sebou a pak dát psovi pauzu. Pokud
bychom cviãili neustále dokola, pes by se
nesoustfiedil a cviãení by ho pfiestalo
bavit. Dal‰í dÛleÏitá vûc je pozitivní
konec cviãení – poslední cvik je ten, kter˘
se psovi povedl a byl za nûj náleÏitû
pochválen a odmûnûn, jen tak se bude
tû‰it na dal‰í cviãení. Renata Voldánová
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Nauãte svého psa! 

MoÏná jste nûkde v ãasopise,
kníÏce o psech nebo v televizi
vidûli psa, kterému jeho
majitel poloÏil na ãenich
pi‰kot nebo jin˘ pamlsek. Pes
nehybnû sedûl a po povelu
psovoda pi‰kot vyhodil 
ho vzduchu a chytil ho. 

T
PIŠKOT na nose

Fo
to

 a
ut

or
ka

První fáze:
pi‰kot  psu

poloÏíme 
na nos...

Vyhození
pi‰kotu

Pi‰kot
na
ãenichu
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