
aké oni mívají obãas problémy
pfiedvést to, co se nauãili, kdyÏ na
nû pÛsobí silné ru‰ivé vlivy.

V takovém pfiípadû máte rÛzné moÏnosti.
Pokud máte nûkde v okolí stáj s koÀmi,
zkuste se poptat, zda by tam snad nebyl
nûjak˘ ochotn˘ majitel konû, kter˘ má rád
psy a jenÏ by vám byl ochoten trochu
pomoci s v˘chovou. KÛÀ totiÏ pfiedstavu-
je opravdu siln˘ ru‰iv˘ podnût, a kdyÏ se
vám pfiesto podafií pfiimût svého psa ke
spolupráci, budete mít za sebou pûkn˘
kus práce. Îe u vás zrovna Ïádná koÀská
stáj není? Pak mÛÏete následující návrh
tréninku aplikovat také v blízkosti jin˘ch
ru‰iv˘ch faktorÛ. MoÏná byste mohli zin-
scenovat vhodnou situaci po pfiedchozí

domluvû s majitelem nûjaké psí ‰koly
v blízkosti jejich cviãi‰tû. DÛleÏité je, aby
pes byl konfrontován s podnûty, které
pfiedtím neznal. 

Pomalu zvy‰ovat
Je‰tû pfiedtím, neÏ plni ãinorodosti vez-
mete vodítko a svého psa odtáhnete 
k nejbliÏ‰ímu dostihovému závodi‰ti
nebo fotbalovému hfii‰ti, vám dáme
nûkolik dobr˘ch tipÛ: 
● Nikoho nezneuÏívejte jako ru‰iv˘ pod-
nût, aniÏ byste pfiedem poÏádali o dovo-
lení. Jinak mÛÏe dojít k velk˘m nepfiíjem-
nostem. Naproti tomu kdyÏ situaci
vysvûtlíte a poprosíte o pomoc, moÏná
budete pfiekvapeni, kolik lidí s vámi bude
ochotnû spolupracovat.
● Trénink nesmí ohroÏovat ani ãlovûka,
ani zvífie. Pokud má vá‰ pes sklon proná-
sledovat konû, bûÏce pro zdraví, cyklisty
a jiné domnûlé objekty lovu, nemûl by b˘t
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Správná výchova psů 
HNED OD POČÁTKU 11. díl
Je pro vás obtíÏné soustfiedit se, kdyÏ na vás pÛsobí ru‰ivé vlivy? NedokáÏete pfieãíst
ani fiádek z knihy, kdyÏ vá‰ soused zrovna seká trávník? JeÏí se vám vlasy, kdyÏ si
musíte chystat dÛleÏitou pfiedná‰ku nebo sedût nad daÀov˘m pfiiznáním a kaÏdou
chvíli zazvoní telefon? Nejste Ïádnou v˘jimkou. Témûfi v‰ichni lidé mívají potíÏe 
se soustfiedûním, kdyÏ je nûco rozptyluje. U na‰ich psÛ tomu není jinak.

T

Ru‰iv˘m podnûtem mÛÏe
b˘t napfiíklad v blízkosti
se pohybující kÛÀ

Pamlskem
mÛÏeme 

upoutat jeho
pozornost 

Základním
klíãem
k úspûchu je
motivace.
Pfiesvûdãte
se, Ïe vás 
pes pozornû
sleduje.
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v Ïádném pfiípadû bez profesionálního
dozoru a bezpeãnostních opatfiení tréno-
ván v blízkosti podobn˘ch podnûtÛ.
Jistota je nejvy‰‰ím zákonem. 
● StupÀujte ru‰ivé podnûty pomalu, aby
si pes na nû zvykal. Z klidného prostfiedí
relativnû chudého na podnûty pfiejdûte
do ru‰ivûj‰ího, a teprve kdyÏ i tehdy vá‰
pes zachová chladnou hlavu, mÛÏete ho
cílenû podrobit vût‰ím v˘zvám.
● Trénink za siln˘ch ru‰iv˘ch podnûtÛ

pfiedpokládá základní poslu‰nost, kte-
rou si pes mÛÏe osvojit v kaÏdé dobré
psí ‰kole.

Ovladatelnost na 
vodítku je základ
Platí to i pro v˘cvik v okolí jízdárny. Bez
solidní ovladatelnosti na vodítku se nedá
dûlat nic. Îe to pro va‰eho psa není
vÛbec Ïádn˘ problém? Tak se do toho
mÛÏete rovnou pustit.
Veìte svého psa na volném provû‰eném
vodítku blízko místa, kde zrovna pracuje
kÛÀ. Ovladatelnost na vodítku zde je, jak
jsme se uÏ zmínili, základním pfiedpokla-
dem. Pokud by uÏ tady mûl b˘t problém,
vyplatí se vrátit nûkolik krokÛ ve v˘chovû
zpût a pfiípadnû vyhledat nûjakou dobrou
psí ‰kolu. Dokud ovladatelnost na vodít-
ku nebude správnû fungovat, nemá smy-
sl psa vystavovat nezvykl˘m podnûtÛm.
NeÏ se trénink stane nároãnûj‰ím, je tfie-
ba s ním nejprve cviãit v prostfiedí bez
ru‰iv˘ch vlivÛ. 
Psi jezdcÛ jsou bohuÏel ãasto zvyklí na to,
Ïe je jejich pán prostû nechá v autû nebo
pfiiváÏe ke plotu. Obû varianty psi vût‰i-
nou nepfiijímají právû s nad‰ením a pfii-
rozenû nepodporují ani ovladatelnost na
vodítku, ani poslu‰nost pfii rozptylování.
Proto je zde popisovan˘ nácvik velmi zají-
mav˘ i pro jezdce vlastnící psy. Tímto
zpÛsobem by mohl b˘t záhy konec vûã-
nému dilematu: pfiivázat, nebo zavfiít do
auta? A pes se navíc je‰tû nûco nauãí. To
snad uÏ stojí za úvahu, nebo ne?

Psi se uãí rychle
Dejte psu nataÏenou paÏí signál, aby
zÛstal stát. „Pfiedpokládám, Ïe uÏ ovládá
povel Sedni! a ZÛstaÀ! a Ïe uÏ se také dfií-
ve nauãil, Ïe jakmile vodítko spadne na
zem, musí se zastavit,“ vysvûtluje Sabina
Brunsová ze psí ‰koly Canis. To se pes
nauãí relativnû rychle: drÏíme ho na
vodítku, pak pustíme vodítko, dáme zvu-
kov˘ povel - podle libosti buì Sedni!,
nebo ZÛstaÀ! a psa odmûníme, jakmile se
zaãne chovat Ïádoucím zpÛsobem.
U krátkosrst˘ch psÛ dáváme pfiednost
poloze vsedû, aby tak rychle neprochladli. 

I. Henzeková

SVùT PSÒ 4/06 25

V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je? 

Povel rukou
k zastavení

Základem
je vodûní
na
vodítku

V˘cvikem
docílíme, Ïe
pes poslouchá
i pfii
takov˘chto
ru‰iv˘ch
vlivech
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