
e‰tû jednou pfiipomenu své tipy
z minulého ãísla: zmûÀte své chová-
ní vÛãi svému psu a dÛslednû a trva-

le tyto zmûny dodrÏujte. Zbavte se nûkte-
r˘ch zvyklostí, snaÏte se se sv˘m psem
zacházet trochu jinak, podporujete zrako-
v˘ kontakt, dobrovolné udrÏování styku

a pfiátelské pfiicházení psa k vám. Do mé-
ho „Programu první pomoci“ pro dospûlé
psy patfií dÛleÏitá pomÛcka: pouÏívání
vodítka na základû Fichtelmeierova kon-
ceptu. Prostfiednictvím vodítka uzavírám
jakousi novou dohodu a navíc psu dávám
moÏnost vûdomû fie‰it stavy napûtí...

Alfa a omega 
ovladatelnosti na vodítku
Práce pfii budování ovladatelnosti na
vodítku zaãíná správn˘m pfiipínáním
a odpoutáváním. Nikdy psa, kterého
chcete pfiipnout, nechytejte a nedrÏte
ho násilnû u sebe, ale spí‰e mu naznaã-
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Nikdy není pozdě...
Také znáte psy, ktefií se zmítají na vodítku a vleãou své páníãky tu na jednu, tu
zase na druhou stranu? Nebo takové, ktefií netrpûlivû ‰tûkají nebo kÀuãí, kdyÏ
se jejich majitel na chvíli zastaví, aby prohodil pár slov se znám˘m? Je to
nepfiíjemné pro v‰echny zúãastnûné. A pfiitom by to tak vÛbec nemuselo b˘t!

J

Noha na
vodítku 
se pro 
psa stane
symbolem
klidu

SP 11/07 08-10 Nikdy 2d  8.10.2007 11:17  Stránka 8



te, Ïe se k vám mÛÏe bez obav a s dÛvû-
rou pfiiblíÏit. Va‰ím cílem je, aby se
dobrovolnû a radostnû sám nabízel
k navléknutí obojku. 
KdyÏ chcete psa motivovat k tomu, aby se
sám snaÏil navléknout obojek, podrÏte
v jedné ruce pamlsek a provléknûte ho
obojkem psu pfiímo pfied nosem. Nyní
ruku s pamlskem pomalu protahujte
otvorem v obojku zpátky a to tak, aby pes
hlavou následoval va‰i ruku, pfii tom
navlékl hlavu do obojku a tím pádem
dosáhl na pamlsek.
Stejnû postupujte pfii odepínání obojku.
Gestem „prsty nataÏené do vzduchu“ dej-
te psu pokyn, aby se posadil. Potom
dostane odmûnu, a zatímco si na ní
pochutnává, obojek mu jemnû stáhnûte
z hlavy. Pak mu dejte druh˘ pamlsek
a snaÏte se ho motivovat k tomu, aby je‰-
tû chvíli udrÏoval svoji pozornost a zra-
kov˘ kontakt s vámi. Teprve potom ho
s pfiátelsk˘m „BûÏ!“ a s pfiíslu‰n˘m ges-
tem propusÈte, aby si bûÏel po sv˘ch.
DÛleÏité je, aby se navlékání obojku
i jeho stahování stalo konstantním rituá-
lem, pfii nûmÏ budete brát ohledy na
momentální rozpoloÏení psa. Pokud
napfiíklad pfii pfiipínání obojku náhle
odvrátí hlavu, ruku ihned stáhnûte.
NesnaÏte se mu obojek rychle pfietáh-
nout pfies hlavu, ale místo toho ho znovu
motivujte k tomu, aby z vlastní vÛle
a dobrovolnû protáhl hlavu obojkem.
Takové citlivé reakce ze strany majitele
v˘raznû posilují dÛvûru zvífiete a zlep‰ují
vzájemné vztahy. 

Klid vyvolává klid
Podle toho, jak˘ zpÛsobem je vodítko
pouÏíváno, se mÛÏe stát symbolem s nej-
rÛznûj‰ím obsahem. Já napfiíklad vyuÏí-
vám provû‰ené vodítko, které dosahuje aÏ
k zemi a tam je zpoãátku je‰tû fixováno
nohou, jako symbolu klidu. 
Malé cviãení na zaãátek: Na procházce
pfiijdete na louku, kde si hrají psi. Abyste
sníÏili pÛsobení podnûtÛ z okolí na psa,
postavte se zpoãátku na okraj louky. Vá‰
pes je pfiipnut˘ na vodítku, rukovûÈ vodít-
ka máte v ruce. Jednou nohou ‰lápnûte
na vodítko a tím ho zafixujte k zemi.
Poãkejte, aÏ se pes vedle vás zklidní a pfie-
stane projevovat známky stresu, aÏ bude
patrné, Ïe vnímá své okolí a Ïe se do nûj
zafiadil. Dejte mu ãas. Zpoãátku bude
pravdûpodobnû rozãilen˘ a bude se v‰e-
mi prostfiedky snaÏit dostat k ostatním.
Toto jeho chování zcela ignorujte, nerea-
gujte na nû – aÈ uÏ se bude na vodítku
vzpínat, ‰Èouchat do vás ãenichem, kÀu-
ãet nebo se jakkoliv jinak „stavût na hla-
vu“. Teprve kdyÏ se pes na urãitou dobu

skuteãnû uklidní, zvednûte vodítko, dejte
mu povel „Sedni! a odepnûte ho. Je‰tû
chvilku s ním udrÏujte zrakov˘ kontakt,
abyste ho teprve potom za odmûnu s pfiá-
telsk˘m „BûÏ“ nebo „Volno“ pustili a on
se mohl zapojit do hry s ostatními.

Signál vodítkem pro Sedni!
Zatímco pfii signálu ke klidu („noha na
vodítku“) pes je‰tû sám mohl rozhodovat
o tom, zda bude stát, sedût nebo leÏet,
nyní pokroãte o krÛãek dál a Ïádejte po
nûm, aby vedle vás zÛstal v klidu sedût,
zatímco vy se napfiíklad budete bavit se
znám˘m. Pes vedle vás bude sedût tak
dlouho, dokud mu nedáte signál, Ïe se
jde dál. Prostfiednictvím tohoto cviku se

vá‰ pfiítel má nauãit zÛstat v klidu, i kdyÏ
na nûj budou pÛsobit takové ru‰ivé vlivy,
jako jsou bûÏci, cyklisti nebo kolemjdou-
cí. Vodítko pfii tom bude pouÏívat jako
pomÛcku. UmoÏní vám na psa pÛsobit,
aniÏ byste s ním vstoupili do pfiímé kon-
frontace. Funguje to následujícím zpÛso-
bem: pokaÏdé, kdyÏ pes opustí pozici vse-
dû, natáhnete vodítko jemnû vzhÛru, coÏ
psa donutí k urãité reakci. Pfiesnû v té
chvíli, kdy si pes sedne, se vodítko uvolní
a napûtí pomine. Vá‰ pes se z toho pouãí:
kdyÏ povolím já, povolí i vodítko. 

Vodítko jako symbol bezpeãí
Pokud má vá‰ pes vodítko pociÈovat jako
„pouto dÛvûry“, nikoliv jako nástroj regu-
lace, je nadev‰e dÛleÏité, aby se na vodít-
ku cítil jako v ochranné zónû, jeÏ mu sk˘-
tá bezpeãí. Proto nedovolte, aby byl
nûkdy obtûÏován volnû pobíhajícími do-
tûrn˘mi ãi dokonce agresivními psy,
koneckoncÛ je s vámi provázan˘ a nemÛ-
Ïe svobodnû reagovat. S trochou nácviku
a dÛslednou klidnou ovladatelností na
vodítku zdÛrazníte tuto bezpeãnou zónu
velmi dobfie i star‰ímu psu. 

Urãovat cestu
V Ïádném pfiípadû nedovolte, aby pes na
vodítku táhl. VÏdy, kdyÏ vás pes bude
chtít pfiedehnat, zmûÀte smûr. Mezitím se
obracejte tu rychleji, tu zase pomaleji. Jen
vytrvalost a absolutní dÛslednost vám
zaruãí úspûch. 
Pfiíklad cviãení: Provádûjte cvik „Stop and
go“: zpomalujte chÛzi a zkracujte pfii tom
své kroky. ZároveÀ psa na vodítku jemnû
táhnûte vzhÛru. Potom se zastavte a jem-
nû zatáhnûte za vodítko. V okamÏiku, jak-
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Takhle je to
správnû: pes
radostnû
a pfiátelsky
vklouzne do
obojku 

Takhle ne: pes
odvrací hlavu!
Na to byste
mûli okamÏitû
reagovat 
a dál na nûj
nenaléhat

Je na vás zajistit, aby psa na
vodítku neobtûÏovali cizí psi
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mile si vá‰ pes sedne, nechejte vodítko
spadnout. Dbejte na to, aby pes vedle vás
sedûl klidnû. Potom dejte povelem
(„Jdeme!“) a gestem najevo, Ïe se pokra-
ãuje dál. Pokud vá‰ pes opût táhne nebo
se chová jinak nepfiíjemnû, zase zpomalte
a stejn˘m zpÛsobem ho pfiimûjte k tomu,
aby se posadil. Budete–li to s ním poctivû
nacviãovat, pes se bezpochyby ãasem sta-
ne mnohem povolnûj‰ím a nechá se klid-
nûji vést. NaváÏe na va‰e signály. Ne-
vûfiíte? Prostû to vyzkou‰ejte. KdyÏ
budete cviãit nûkolikrát dennû, úspûch se
dostaví rychle. Ucítíte, jak je pfiíjemné
a jak to uvolÀuje napûtí, kdyÏ si pes zaã-
ne spojovat signály, které mu dáváte
tûlem a vodítkem. A je‰tû jednou pfiipo-
mínáme: Mûjte trpûlivost, zÛstaÀte v kli-
du a suverénní a projevte nezbytnou
míru dÛslednosti. 

Slalom: buìte kreativní
SnaÏte se b˘t nápadití i bûhem spoleã-
n˘ch procházek. VyuÏijte kaÏdé tyãky,
kaÏdého stromu nebo dopravní znaãky
jako psího parkúru. Pokud pes stále je‰tû

táhne na vodítku, mÛÏete zafiazovat ãasté
zmûny smûru. PopusÈte svého psa na
celou délku vodítka a poskytnûte mu pro-
stor, kter˘ potfiebuje k tomu, aby byl
schopen vnímat signály va‰eho tûla, jimiÏ
mu ukazujete smûr. Tímto zpÛsobem se
beze stresu nauãí na vás reagovat.

Netrhejte a ne‰kubejte vodítkem. Jdûte
v‰ak dÛslednû svou cestou, i kdyby se vá‰
pes zpoãátku vzpíral. 

Smysluplné sociální hry
Ve‰keré aktivity se sv˘m psem byste mûli
pojímat tak, aby vá‰ pes byl nucen „mys-
let“ a vás zahrnout do svého konání.
V˘bornû se k tomu hodí aportovací
a vyhledávací hry, pokud jsou koncipová-
ny dostateãnû nápaditû a ve psu nevyvo-
lávají jen automatické odpovûdi na pod-
nûty. Va‰í hlavním cílem by mûlo b˘t
komunikovat se psem a podnûcovat ho
k tomu, aby myslel s vámi. 
Udûlejte si test a zkuste se pfii tom fiídit
m˘mi tipy. ZmûÀte své chování ke psu,
nauãte se s ním zacházet jinak a zÛstaÀ-
te tûmto nov˘m zpÛsobÛm chování
a komunikace vûrní, v oãích psa spoleh-
liví a stabilní. Jen v takovém pfiípadû pes
získá zku‰enost, Ïe se sv˘m dosavadním
chováním nemá nadûji na úspûch,
a dosáhnete prvních pozitivních zmûn
v jeho chování.

Anton Fichtlmeier

10 SVùT PSÒ 11/07

V¯CVIK

Fo
to

 M
in

er
va

Program první pomoci

„Důležité je, 
aby se 

navlékání 
obojku i jeho

stahování 
stalo

konstantním
rituálem.“

Na procházkách
buìte kreativní.
Zajímavé prvky
slalomu se
nabízejí na
kaÏdém kroku,
nemusí to b˘t 
jen na cviãi‰ti...
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