
rãitû ne proto, abychom bûhem
v˘cviku psa obãas odloÏili. To sice
vypadá pûknû, ale je‰tû to pofiád

nemá praktick˘ v˘znam. Pes by mûl b˘t
schopen vydrÏet ãekat i 30 minut,
abychom toho mohli smysluplnû vyuÏít,
napfiíklad pokud na nás má poãkat pfii
nakupování pfied obchodem nebo pokud
má zÛstat klidn˘ v restauraci. Díky tomu
mu pak mÛÏeme dopfiát kvalitnûj‰í Ïivot,

protoÏe díky dÛslednému v˘cviku ho
budeme moci brát v‰ude s sebou, aniÏ by
obtûÏoval jiné lidi a aniÏ bychom ho
museli neustále okfiikovat.

Pro zaãátek na vodítku
KdyÏ zaãnete cviãit povel „ZÛstaÀ!“, tedy
kdyÏ uÏ se pes nauãil povel „Sedni!“ nebo
„Lehni!“, cviãte je‰tû na vodítku a dávejte
mu povel „ZÛstaÀ!“ pohybem ruky

i slovem. Poodstupte od psa pozadu jen
o krok a pak ho hned pochvalte. Postupnû
prodluÏujte vzdálenost i ãas. Pfiitom pfiísnû
dbejte na to, abyste cvik ukonãili povelem
„Staãí!“ nebo „Volno!“ vÏdycky vy a nikoli
sám pes. Pes smí vstát teprve na vá‰ povel.
Bûhem cviãení se je nutn˘ klid
a vyrovnanost – cviãit mÛÏete
klidnû i v bytû.

Drobné triky u problémov˘ch psÛ
Nûktefií psi nechtûjí za Ïádnou cenu
pochopit, Ïe teì mají zÛstat na místû,
zatímco páníãek nebo paniãka odchází,
tím spí‰, Ïe uÏ cítí pfiipravenou odmûnu.
V tom pfiípadû se musíte pro zaãátek
„odplíÏit“ jen pÛl kroku nebo zÛstat tûlem
u psa a pohybovat o krok dopfiedu
a dozadu jen nohama. Psi vût‰inou velmi
brzy pochopí smysl cviãení i za co jsou
odmûÀováni. U krajnû netrpûliv˘ch psÛ
mÛÏe b˘t nûkdy uÏiteãné je na zaãátku
v˘cviku pfiivázat. Zpoãátku se od psa
vzdalujte vÏdy tváfií k nûmu, abyste vãas
rozpoznali, kdy se pohne. âím dÛslednûji
a dfiíve budete zpoãátku reagovat, tím
rychleji dosáhnete úspûchu. S kaÏd˘m
vstanutím se totiÏ pes sám odmûÀuje, aÈ
tím, Ïe se k nûmu zase vrátíte, nebo tím, Ïe
se dostane k tomu, co ho zajímá. KdyÏ pes
vstane, zkorigujte ho ostr˘m „Sedni!“,
„ZÛstaÀ!“ nebo „Lehni!“ Pokud pfiesto
odbûhne, pfiivolejte ho klidn˘m hlasem
nebo si pro nûj dojdûte a doveìte ho
zase zpût na místo, abyste mohli zaãít
s cviãením zase od zaãátku. Pokud pes na
va‰i korekci zareaguje, zase ho klidnû
pochvalte.

Krok za krokem
Pfii návratu k psovi se nedívejte pfiímo na
nûj. To v mnoha psech vyvolává oãekávání
a hrozí podstatnû vût‰í nebezpeãí, Ïe
vstanou. PfiizpÛsobte své poÏadavky na

Královská disciplína
Královskou disciplínou v˘cviku povelu
„ZÛstaÀ!“ je, kdyÏ se vzdálíme mimo dohled
psa, je‰tû navíc v ru‰ném prostfiedí, a také
kdyÏ ho pfiimûjeme, aby zÛstal leÏet, i kdyÏ
se ho nûkdo snaÏí odlákat. „Vzdálení se
mimo dohled“ je tfieba zase procviãovat
postupnû. TakÏe pro zaãátek odejdeme jen
na velmi krátkou chvíli tfieba za roh a pak
dobu vzdálení prodluÏujeme.
Pfii odlákávání dáme psovi nejdfiív na
vodítku povel „Lehni!“ nebo „Sedni!“ Teì
se pomocník pokusí z urãité vzdálenosti
upoutat pozornost psa tfieba tím, Ïe ti‰e
zavolá jeho jméno, zapíská nebo za‰ustí
sáãkem s pamlsky. Pokud pes zÛstane sedût,
dostane odmûnu. Pak se pomocník pomalu
pfiibliÏuje a pofiád se snaÏí psa odlákat.
KdyÏ se v‰e podafií na vodítku, následuje
dal‰í krok – vodítko pustíme na zem
a vzdálíme se na metr od psa, pfiesnû tak
daleko, abychom na nûj, pokud pes vyskoãí,
je‰tû stihli ‰lápnout. KdyÏ pes pochopí tuto
ãást cviãení, vzdalujeme se kousek po
kousku dál od psa a stfiídáme pomocníky.

U

Zůstaň! aneb Jak
zaparkovat svého psa
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Výchova:

Cvik odloÏení není nijak snadn .̆ Pes by se mûl nauãit ho plnit
tak dlouho, dokud ho nezru‰íte. ObtíÏné na tom je, Ïe by to mûl
dokázat, i kdyÏ se kolem nûco dûje. K tomu je nutn˘ dlouh˘
a dÛsledn˘ v˘cvik. Jak mÛÏeme vyuÏít povel „ZÛstaÀ!“ v praxi?

Splnit povel
„ZÛstaÀ!“, i kdyÏ
paniãka odchází,
vyÏaduje hodnû
cviãení. Obzvlá‰È ve
skupinû a pfiedev‰ím
tehdy, kdyÏ uÏ je
vedle leÏící pes
„odvolán“.
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psa souãasnému stavu v˘cviku
a stanovujte si dosaÏitelné cíle v mal˘ch
etapách. Jako mûfiítko by mohlo slouÏit, Ïe
by vá‰ pes mûl b˘t schopen v roce
spolehlivû zÛstat leÏet i v neklidném
prostfiedí 30 minut. To se vám také bez
problémÛ podafií, pokud budete dÛslednû
cviãit tfiikrát aÏ ãtyfiikrát t˘dnû.
U dospûlého, pfiimûfienû vyrovnaného psa,

kter˘ uÏ má nûjaké základy, byste toho
mohli dosáhnout za ãtyfii t˘dny.

Povel se vyslovuje jen jednou!
¤eknûte povel „ZÛstaÀ!“ jen jednou, kdyÏ
odcházíte, a ne, jak to lidé ãasto dûlají,
25krát preventivnû. To totiÏ pÛsobí ménû
suverénnû a tím uÏ psovi naznaãujete, Ïe
sami nevûfiíte, Ïe zÛstane. Navíc
nepochopí, proã opakujete 25krát nûco, co
uÏ stejnû plní – a to ho musí velmi mást.
Dokud pes nedokáÏe zÛstat pût minut na
jednom místû, nevolejte ho k sobû.
VÏdycky se k nûmu vraÈte a vyzvednûte
si ho. Povel také neru‰í pamlsek nebo
obecnû odmûna, ale dal‰í vá‰ povel! KdyÏ
pak budete trénovat prodluÏování doby,
kdy pes zÛstává leÏet nebo sedût, obãas
k nûmu pfiistupte a klidnû ho pochvalte
a pak se zase vzdalte. ZapomeÀte na to, Ïe
by pes provádûl cvik jen proto, Ïe vám se
to líbí. To, Ïe zÛstane na místû, by se mu
mûlo vyplatit. Z lehu psa nepfiivolávejte
a nechte ho i po skonãení cviku sedût,
neÏ zru‰íte povel.

Jak zvy‰ovat obtíÏnost
KdyÏ vá‰ pes vydrÏí sedût minutu na
vzdálenost deseti metrÛ, mÛÏete cviãení
trochu ztíÏit tím, Ïe se budete pohybovat
okolo nûj, probûhnete kolem nûj atd. Pak
zaãnûte vy sami nebo za pomoci ãlenÛ
rodiny zvy‰ovat obtíÏnost zaãleÀováním
rozptylujících prvkÛ. Kutálející se míãek,
cyklista, procházející a probíhající lidé
a psi, fantazii se zde meze nekladou.
Stfiídejte druhy tréninku i rozptylující
prvky. Nemyslete si, Ïe vá‰ pes jen proto,
Ïe dokáÏe sám a bez rozpt˘lení zÛstat
leÏet na louce, dokáÏe zÛstat na místû
i v pfiítomnosti jiného psa. Pak se mÛÏe
stát, Ïe budete muset zaãínat zase od
zaãátku. Ale se základy, které uÏ máte
vytvofiené, to bude snaz‰í.
Text a foto Peter Löser

Trénink spodloÏkou
Není nutné, aby krátkosrstí psi museli
vÏdycky leÏet na studené nebo vlhké zemi.
I tak se vám snáze podafií, aby vá‰ pejsek
pfii zaznûní povelu nemyslel na nepfiíjemné
pocity namísto na odmûnu
a chválu. Pfii nepfiíznivém poãasí mÛÏete
psa nechat zÛstat v sedu nebo
pouÏívat k tréninku podloÏku.
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VyuÏívejte
v kaÏdodenním
Ïivotû kaÏdou
pfiíleÏitost
k praktickému
tréninku.

Pro mladé psy je
takové cviãení
vynikající a uÏiteãnou
zkou‰kou trpûlivosti

A další šampión, který používá
světoznámou kosmetiku

Jean Peau:

IC H. SA M M A N T I C LA R S,
Cruft's: Highly Commended.
majitel: Bruns. B & Stamp W.

Larse koupeme v šamponu
VOLUME pro zvětšení
objemu.
Můžeme přidat trochu
šamponu SNOW WHITE pro
zvýraznění bílé barvy.

Pro více rad a informací
navštivte:

www.jeanpeau.cz
www.t-kprofessional.com

Vyhradní dovozce:
T & K PROFESSIONAL s. r. o
Martinice u Onšova 1
395 01 Pacov
info@jeanpeau.cz
tel. 733562259, 733562267
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