
1. krok Jako první budeme
potfiebovat mal˘ voÀa-

v˘ pamlsek. Pokud ná‰ pes nepatfií k tûm
zrovna posedl˘m jídlem, mÛÏeme pfiiro-
zenû vyuÏít také jeho oblíbenou hraãku.
Cvik zaãneme z pozice u nohy, kdy pes
sedí vlevo vedle na‰í nohy. Nyní pravou
nohou udûláme krok dopfiedu, zatímco
levá zÛstává na místû. Krok by mûl b˘t
v kaÏdém pfiípadû dlouh˘ tak, aby jím pes
mohl pohodlnû projít. Nyní vezmeme do
pravé ruky pamlsek a podrÏíme ho za
svojí pravou nohou pfied nosem psa
a lákáme ho na nûj. Pokud se pes tfieba
jen o kousíãek pohne smûrem k na‰í ruce,
pochválíme ho a dáme mu odmûnu.
A potom zaãne v‰echno zase od zaãátku.
Tentokrát se pokusíme nalákat ho mezi
sv˘ma nohama o mal˘ kousek dál a opût
ho odmûníme. To celé provádíme tak
dlouho, dokud ná‰ pes nedokáÏe mûnit
stranu a mezi nohama procházet z levé
strany na pravou. 

2. krok Pokud to pes pochopí,
zaãneme s druhou stra-

nou. Tentokrát je základní pozice za pata-
mi (pes stojí vpravo za na‰í pravou
nohou). Levou nohou udûláme krok
dopfiedu, zatímco pravá zÛstává na místû.
Pamlsek nyní uchopíme do levé ruky
a podrÏíme ho za levou nohou v prÛzoru
na úrovni nosu psa. Pokusíme se ho na
nûj nalákat, a pokud se pohne Ïádoucím
smûrem, odmûníme ho. Pracujeme po
mal˘ch krÛãcích!

3. krok Nyní mÛÏeme zaãít
zavádût povel – v pod-

statû je úplnû jedno jak˘. Já sv˘m psÛm
fiíkám TANCUJ!, protoÏe povel SLALOM
uÏ znají z agility. A jakÏe vlastnû povel
zavádím? Je to vlastnû úplnû jednodu-
ché. Nejprve psa cvik nauãím, aniÏ bych
cokoli fiíkala. Jen by ho to mátlo, proto-
Ïe by tomu nerozumûl. Mnohem jedno-
du‰‰í je psa nejprve nûco nauãit –
a povel pfiidat aÏ potom. Vûfite, opravdu
to jde! TakÏe pokaÏdé, kdyÏ ná‰ pes bude
dûlat to, co po nûm chceme (v tomto pfií-

padû procházet mezi na‰ima nohama),
prostû fiekneme „TANCUJ !“ (nebo coko-
liv jiného). Pokud to usly‰í dostateãnû
ãasto, sám si slova zaãne spojovat s tím,
co dûlá. S postupem ãasu zaãneme povel
pfiesouvat o nûco dopfiedu, to znamená,
Ïe ho fiekneme vÏdy o chvíli dfiív. AÏ
koneãnû bude povel zaznívat pfied pro-
vedením cviku. 
Tak: jednotlivû uÏ umíme obû strany a pes
chápe povel. Co dál? 

4. krok Dospûli jsme k bodu,
kdy je tfieba obû strany

spojit. Opût zaãneme v pozici u nohy,
pravou nohou udûláme krok a necháme
psa probûhnout mezi na‰ima nohama
na pravou stranu. Tentokrát v‰ak nedo-
stane Ïádn˘ pamlsek. Nyní udûláme krok
zase levou nohou a necháme psa opût
zmûnit stranu, tentokrát zprava doleva.
Za to uÏ ho odmûníme. Celé to nûkoli-
krát opakujeme. Nûkdy cvik zaãneme
také z pozice za patami. Pozdûji, kdyÏ uÏ
pes oba cviky plynule provádí, pfiidáme
tfietí krok, potom ãtvrt˘ a dal‰í... Pokud
uÏ ná‰ pes slalom mezi nohama dobfie
ovládá, mûli bychom ho zaãít ho rÛznû
obmûÀovat. To znamená, Ïe psa budeme
odmûÀovat na nejrÛznûj‰ích místech:
nûkdy po prvním kroku, nûkdy po ãtvr-
tém nebo osmém. Tím ho budeme udr-
Ïovat v neustále pozornosti, protoÏe
nikdy nebude vûdût, kdy pfiijde odmûna.
Pfieji vám dobrou zábavu!

S. Gieseová
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Na cestû k superstar 

Slalom mezi nohama
V tomto a následujících ãíslech se vám pokusím vysvûtlit jak psa nauãit rÛzné triky. Dnes
zaãneme slalomem mezi nohama. Patfií ke standardnímu repertoáru. A má nesãetné variace. 

Nároãná varianta se
dvûma psy najednou. 
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