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V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je?

Vá‰ pes by se
mûl nechat
odloÏit na
dálku. Je to
velmi dÛleÏitá
vûc pro kaÏdého
majitele.

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 12. díl
Jsem hrdá na na‰e ãtenáﬁe. Jako reakci na poslední díl na‰eho seriálu od nich totiÏ
pﬁi‰lo mnoho ãtenáﬁsk˘ch dopisÛ. Byla velká radost je ãíst, protoÏe bych si pﬁedtím
ani netroufla doufat, Ïe tolik ãtenáﬁÛ se pokusí uplatnit na‰e podnûty v praxi.
A to nejhezãí ze v‰eho: vût‰ina z vás dokázala jiÏ za nûkolik málo dní dosáhnout
za pomoci navrhovan˘ch cviãení u svého psa prvních úspûchÛ – hezk˘ v˘kon.

P

roto jsem i nyní, kdyÏ pÛjde
o poslu‰nost na dálku, optimistou. Je to velmi dÛleÏitá vûc nejen
pro majitele psÛ s v˘razn˘m loveck˘m
instinktem, ale také pro cyklisty, bûÏce
pro zdraví, inlinové bruslaﬁe, jezdce na
koních a vlastnû pro kaÏdého majitele,
kter˘ nechce svého ãtyﬁnohého pﬁítele
vodit na‰ím krásn˘m ‰ir˘m svûtem stále
jen na vodítku.
¤íkáte, Ïe na vodítku vám jde v‰echno
skvûle, zato bez nûho vÛbec nic? Nebojte
se, neznamená to, Ïe by procházky mûly
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aÏ do konce Ïivota probíhat vÏdy jen „na
provázku". Vá‰ pes se jen musí nauãit
poslouchat také na dálku. Je celkem jedno, zda majitel sedí nahoﬁe v koÀském
sedle, nebo ‰lape vedle psa na kole, pﬁípadnû jde pû‰ky. To v‰echno lze natrénovat. V ideálním pﬁípadû s pomocníkem,
v nejhor‰ím ale i samostatnû.

Odteìka jinak...
Vlastnû jste mûli naplánovanou pokojnou procházku se psem. Ten má ov‰em
v úmyslu nûco úplnû jiného. Jakmile ho

uvolníte z vodítka, rázem se osamostatní
a mizí v nedohlednu.
Toto chování v sobû skr˘vá hned nûkolik
problémÛ, zvlá‰tû pokud se nacházíte
v blízkosti lesa. Tam je volné pobíhání
psÛ bez vodítka ze zákona zakázáno.
Majitelé, neÏ se zaãnou vydávat se sv˘mi
psy na v˘lety a vycházky do lesa, by se nejprve mûli podrobnû informovat na zastupitelstvu nebo lesní správû svého mûsta,
aby zjistili, jaká aktuální omezení pro
pohyb v lese platí, a podle toho se chovat.
Je nutno psa co nejrychleji dostat zpátky
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pod kontrolu. Pﬁi tom vyjde najevo, zda
pﬁed procházkou dostateãnû cviãili.
Poslouchá vá‰ pes i na dálku, nebo vás
prostû ignoruje?

Pomalu zvy‰ujte podnûty
Nejspí‰ jste ﬁádnû trénovali. Zﬁeteln˘
povel pronesen˘ pevn˘m hlasem staãí
k tomu, abyste psa pﬁivolali zpátky.
Pﬁesto nejste úplnû spokojeni. Ideální by
bylo, kdyby pes od vás pﬁedtím vÛbec
neutekl. Ale tohoto cíle lze dosáhnout jen
opakovan˘m cviãením.
Poslu‰nost na dálku byste zpoãátku mûli
nacviãovat v prostﬁedí bez ru‰iv˘ch vlivÛ.
Tam se budete moci vy i vá‰ pes dokonale soustﬁedit na sebe navzájem. KdyÏ se
podaﬁí dosáhnout cíle cviãení, postupnû
pﬁidávejte ru‰ivé podnûty. V této fázi by
mûl trénink probíhat na bezpeãném místû. Rozhodnû ne v blízkosti ru‰né silnice,
Ïelezniãního pﬁechodu nebo jin˘ch rizikov˘ch faktorÛ. Podle toho, jak úspû‰nû
trénink probíhá, ru‰ivé podnûty postupnû zvy‰ujte. MÛÏe se jednat o jiného psa,

V blízkosti hodnû frekventovan˘ch
ulic bychom psy mûli vodit
zásadnû na vodítku

kter˘ bude procházet kolem, nebo o bûÏce, cyklistu apod. Cíl je jasnû definovan˘:
pes se má soustﬁedit na svého vÛdce a ne
se nekontrolovanû oddávat vlastním
zájmÛm. To je základní pﬁedpoklad neru‰ené zábavy a pohody ve volném ãase.

Foto Minerva

Odolat poku‰ení
Venku se pes setkává se spoustou poku‰ení, která ho mohou rozptylovat. Nyní
vyjde najevo, jak reaguje na nauãené zvukové a optické signály. MoÏná bude
nezvyklá situace obtíÏná i pro majitele
psa. Nejprve se pes a ãlovûk musí navzájem pﬁizpÛsobit. První spoleãná vycházka
bez vodítka by mûla probûhnout v umírnûném tempu. To platí zvlá‰tû pro cyklisty, rekreaãní bûÏce, jezdce na koních nebo
ty, kteﬁí jezdí na koleãkov˘ch bruslích. Pﬁi
tom je dÛleÏité pohybovat se cílevûdomû
dopﬁedu a udávat psu smûr. Loudání by
mu jen zbyteãnû ztûÏovalo nalezení
správné pozice a povzbuzovalo by ho

k tomu, aby se soustﬁeìoval na jiné vûci.
Pﬁitom je v‰ak uvolnûnost jedním z hlavních klíãÛ k úspûchu. Kdo by hned na
první procházce bez vodítka od svého
zvíﬁete oãekával perfektní spolupráci, je
i sebe by vystavoval pﬁíli‰ velkému tlaku.
âas od ãasu je také moÏno se zastavit
a nechat psa usednout. Pak se jde dál.
Pokud se pes od svého vÛdce pﬁíli‰
vzdálí, je zvukov˘m znamením vyzván,
aby se vrátil. KdyÏ se to nepodaﬁí, jsou
nezbytné dal‰í tréninkové lekce v bezpeãném prostﬁedí.

Pozitivní impulsy
Poslu‰nost na dálku lze nacviãovat i na
cviãi‰ti. Vá‰ pes by se mûl nauãit ãekat
na urãitém místû, zatímco vy se zaobíráte jin˘mi vûcmi. To je dobrá prÛprava
pro pozdûj‰í vyjíÏìky a vycházky v pﬁírodû. K poslu‰nosti na dálku totiÏ nepatﬁí
jen to, Ïe pes pﬁijde, kdyÏ ho jeho pán
zavolá, ale také to, Ïe pokud bude potﬁeba, budete od nûj moci odejít nebo ho
zarazit na urãitou vzdálenost. V nebezpeãn˘ch situacích mÛÏe b˘t právû tohle
velmi dÛleÏité.
V této fázi tréninku je pes je‰tû na vodítku. Bez vodítka by se moÏná hned rozebûhl ke svému majiteli, ale to se jiÏ po
nûkolika tréninkov˘ch lekcích zmûní. Vá‰
pes se bude pozitivním posilováním uãit,
Ïe se vyplatí ãekat. Dejte zﬁetelné znamení rukou a zﬁetelnû ﬁeknûte „ZÛstaÀ!"
Pokud vá‰ pes zÛstane v klidu na místû,
dostane za to pamlsek. Ov‰em kdyÏ neuspûje, není dÛvod ho trestat. Pracujeme
v˘hradnû s pozitivním posilováním.
NeÏádoucí chování prostû ignorujeme,
v Ïádném pﬁípadû netrestáme.

Cviky pro jezdce
Poslu‰nost na dálku by mûli nacviãovat
i jezdci, kteﬁí by svého psa chtûli brát
s sebou na vyjíÏìky. V na‰em pﬁípadû se
jezdec a pes chystají na první spoleãnou
vyjíÏìku. Trénink probíhá na oploceném

Ve mûstech vût‰inou platí povinnost
vodit psy na vodítku. Mûli bychom
na to myslet i v pﬁípadû, Ïe ná‰ pes
bezpeãnû poslouchá i na dálku.

Nejprve nacviãujte na malou
vzdálenost. Postupnû rozestup
mezi sebou a psem zvy‰ujte.

pozemku, na nûmÏ se kÛÀ i pes mohou
pohybovat, aniÏ by na nû pÛsobily
nepﬁedvídané vedlej‰í vlivy. Také jezdec
se na pﬁehledném pozemku mÛÏe optimálnû koncentrovat na obû svá zvíﬁata.
Ve volné pﬁírodû mÛÏe vÏdy dojít
k náhl˘m neoãekávan˘m momentÛm,
a to by bylo pro dosud nesecviãen˘ t˘m
vyslovenû nev˘hodné.
Pes se má nauãit zpÛsobnû bûÏet vedle
konû. Není na vodítku. Orientuje se podle
zvukov˘ch a optick˘ch znamení jezdce.
Pokud se pes bûÏící vedle konû chová pﬁíli‰ neklidnû, doporuãujeme dopﬁát mu
trochu pohybu je‰tû pﬁed samotn˘m tréninkem. Malá procházka nebo zadovádûní pomohou odbourat pﬁebyteãnou energii. To pozdûj‰í práci s konûm a se psem
v˘raznû usnadní.

ZneklidÀující situace
Se psem a konûm byste se rozhodnû
nemûli vydávat do terénu dﬁív, neÏ si budete skuteãnû jisti, Ïe nad sv˘m psem
máte kontrolu. MoÏná si nûkdy zkuste
spoleãn˘ trénink s nûjak˘m jin˘m, perfektnû vycviãen˘m psem, pomÛÏe vám
to vidût své chyby. Je to dobr˘ pﬁedpoklad k tomu, abyste pochopili, o co pﬁi
zvukov˘ch a optick˘ch signálech jde.
V této fázi ãasto vyjde najevo dal‰í problém: jezdec mívá problém s tím, aby
svého konû klidnû provedl kolem nûjaké
pﬁekáÏky. V takovém pﬁípadû musí nejprve nalézt spoleãnou ﬁeã kÛÀ a jezdec,
získat vzájemnou dÛvûru a nenucenû
zvládnout zneklidÀující situaci. Teprve
pak se ãlovûk mÛÏe pokusit mít vliv
zároveÀ na konû i na psa.
SVùT PSÒ 5/06
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NeÏ s konûm a se psem vyrazíte
do lesa, pﬁedem se informujte
o zákonech, které tam platí

Trénink s pﬁekáÏkami a neznám˘mi podnûty upevÀuje dÛvûru mezi ãlovûkem
a zvíﬁetem. Kromû toho se zﬁetelnû ukáÏe, jak daleko sahá vliv jezdce na jeho
nûkolik metrÛ vzdáleného psa. Kdo
takové úkoly suverénnû zvládne, ten
mÛÏe mnohem klidnûji ãelit i mimoﬁádn˘m situacím.

Pﬁijít na zavolání
Zpátky k obecnûj‰í situaci: ráda bych
vysvûtlila, jak se buduje kontakt ke psu na
dálku. NavaÏte se sv˘m psem, jenÏ byl
pﬁedtím odloÏen, zrakov˘ kontakt.
Zavolejte na nûj pﬁátelsk˘m hlasem
„Pojì!" Pokud za této situace nedojde ze
strany psa k Ïádné reakci, protoÏe ho tﬁeba zrovna zaujalo nûco jiného, mûli byste
se v následujících dnech soustﬁedit na
nácvik pﬁivolání. Pﬁi nûm pes dostane za
odmûnu pamlsek vÏdy, kdyÏ pﬁijde na
zavolání. Pokud k tomu nedojde, nebude
se konat ani pozitivní posilování.
Vy‰lo to? Vá‰ pes se zvedne a ochotnû vás
následuje, aãkoliv na nûj pÛsobí mnoho
ru‰iv˘ch podnûtÛ a klidnû by se mohl
sebrat a utéci? Super. Zase o dÛvod víc,
proã na nûj mÛÏete b˘t hrdí. Vá‰ pes se
rozhodl akceptovat va‰e zvukové povely,
aãkoliv uÏ s ním nebudete mít pﬁím˘ zrakov˘ kontakt. Více se soustﬁeìte na jiné
vûci, ale koutkem oka psa stále nenápadnû pozorujte. Pokud se zastaví nebo se
rozebûhne jin˘m smûrem, mûli byste to
pokud moÏno okamÏitû korigovat. I to se
dûje na principu pozitivního posilování:
pokud pes poslechne, je odmûnûn.
Budou-li se mu zdát jiné vûci zajímavûj‰í,
vrátíme se v tréninku o krok zpátky.

v takov˘ch chvílích projeví netu‰ená
Ïivost, zaãnou vyskakovat do v˘‰ky
a rozãilenû ‰tûkat. U nûkter˘ch se objeví
honáck˘ pud a pﬁedbûhnou kolo. To je
velmi nebezpeãná situace, jíÏ je nutno se
vyhnout peãliv˘m preventivním tréninkem. Jakmile se objeví problematické
chování, okamÏitû zastavte. Pro psa to
znamená, Ïe veselá hra je u konce. V této
fázi mÛÏe mít smysl vzít si k ruce
pomocníka, jenÏ psa bude je‰tû navíc
kontrolovat.

Praktické tipy
Abyste ãas od ãasu posílili poslu‰nost
svého psa, mÛÏete jednoduch˘m zpÛsobem trénovat poslu‰nost na dálku.
Nejprve se od psa na mal˘ kousek vzdálíte a pÛjdete pﬁi tom pozadu. To má hned
nûkolik dÛvodÛ: jednak pﬁi chÛzi pozpátku budete moci svého psa lépe pozorovat. Kdybyste se prostû otoãili a ‰li pryã,
byl by vystaven velkému poku‰ení prostû
se za vámi rozbûhnout. A protoÏe vy byste to ihned nemohli vidût, neboÈ byste
mûli odvrácen˘ obliãej, nemohli byste
hned reagovat na neÏádoucí chování.
Vzdálenost mezi psem a trenérem
postupnû prodluÏujte. Nejprve se vzdalte
od psa jen na jeden metr. UdrÏujte s ním
pﬁi tom zrakov˘ kontakt a ruce drÏte v klidu pﬁed tûlem. Nekontrolované pohyby
rukama by mu omylem mohly dát ‰patn˘
signál. Pokud pes zÛstane na místû, vraÈte se k nûmu zpátky a odmûÀte ho pamlskem. KdyÏ se v‰ak zvedne, netrestejte ho.

VraÈte se k nûmu, znovu mu dejte povel,
bez pamlsku znovu odstupte na vzdálenost pﬁibliÏnû jednoho metru. Pozitivní
posilování ve formû pamlsku bude následovat jen v pﬁípadû, Ïe pes se bude chovat poÏadovan˘m zpÛsobem.
KdyÏ pes zÛstane v klidu, prodluÏujte
vzdálenost. Stále se pohybujte pozpátku,
pﬁiãemÏ je dÛleÏité, abyste ‰li pomalu
a vyzaﬁovali klid. Kontrolujte také svÛj
dech. Mûl by b˘t hlubok˘ a stejnomûrn˘.
SoubûÏnû mÛÏete dát optické znamení
tím, Ïe natáhnete ruku, která psu bude
signalizovat, Ïe má zÛstat na místû.

Poslu‰nost na dálku mÛÏe b˘t
uÏiteãná v mnoha situacích

Následovat bude zaslouÏen˘ pamlsek.
V pﬁí‰tím dílu na‰eho seriálu bych vás
chtûla seznámit se sv˘mi zku‰enostmi
s „Calming signals". Norka Turid Rugaasová, dlouholetá v˘zkumnice, vyvinula systém komunikace, jenÏ pomáhá
majitelÛm psÛ více porozumût svému
psu. Podle mého názoru moc dobrá vûc!
Isabella Henzeková

Pﬁi nácviku
poslu‰nosti
pracujeme
v˘hradnû
s pozitivními
impulsy _
v tomto pﬁípadû
s pamlskem

Pokud doposud fungovalo v‰echno dobﬁe, mohou si cyklisté i bruslaﬁi dovolit uÏ
i rychlej‰í tempo. Pﬁi té pﬁíleÏitosti si
mÛÏete vyzkou‰et, zda se vá‰ pes bude
chovat stejnû dobﬁe jako v kroku. Se zvy‰ující se rychlostí se zhor‰uje situace pro
netrénovanou dvojici. Nezﬁídka se u psÛ
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Tipy pro cyklisty

