
fii pozitivním uãení je správné provedení
poÏadovaného úkonu psem odmûÀováno
a motivováno odmûnou – pamlskem,

oblíbenou hraãkou – a negativní chování je
„trestáno“ nepodáním odmûny. Jako odmûnu -
pamlsek vÏdy pouÏíváme maliãké kousky oblí-
bené potravy psa – kousky pi‰kotu, s˘ra, masa
apod. Na‰im cílem není psa bûhem v˘cviku
nakrmit, pouze ho motivovat. U psÛ, ktefií dají
pfiednost oblíbené hraãce pfied jídlem, pouÏije-
me jako odmûnu a motivaci tuto hraãku. 

Kurs spoleãenské v˘chovy psa
Nejprve musíme pejskovi vysvûtlit, co je po
nûm poÏadováno, a potom dÛslednû trváme na
splnûní daného úkolu. DodrÏujeme zásadu:
jeden povel – jeden cvik, a postupujeme od jed-
noduchého ke sloÏitému. KdyÏ pes pochopí
jeden cvik, mÛÏeme pfiidat dal‰í. NeÏ se s pej-
skem pustíme do tréninku, musí b˘t vyprázd-
nûn ,̆ vybûhan˘ a hladov .̆ Nesmíme ztrácet ze
zfietele, Ïe jde o Ïiv˘ organismus, kter˘ „pracu-
je“ na základû nervové soustavy psa. Podle pro-
jevÛ vy‰‰í nervové ãinnosti rozdûlujeme psy do
ãtyfi základních typÛ: slab˘ typ (melancholik),
klidn˘ (flegmatik), siln ,̆ vyrovnan˘ typ (sangvi-
nik) a siln ,̆ nevyrovnan˘ typ (cholerik). Je
dÛleÏitépoznat, jak˘ typ pes je, a tomu pfiizpÛ-
sobit v˘cvikov˘ proces. 
Co by mûl kaÏd˘správnû vychovan˘ pes zvlád-
nout? Pfiijít na zavolání, netahat pfii chÛzi na
vodítku, chodit pfiesnû vedle nohy, sednout, leh-

nout, vstát, zÛstat na místû, b˘t v klidu, kdyÏ je
chvíli nûkde uvázan ,̆ neútoãit na ostatní psy,
aportovat, pfiekonávat rÛzné pfiekáÏky, nemít
panick˘ strach z náhl˘ch zvukÛ, zastavit se na
okraji chodníku a nevbíhat do silnice, neskákat
na lidi, neobtûÏovat (u stolu, cizí osoby, náv‰tû-
vy apod.), zÛstat v klidu, kdyÏ páníãek nûkde
sedí. Zkrátka pes se musí stát mil˘m pfiítelem
ãlovûka,kter˘ dobfie vychází s lidmi.

1. lekce – chÛze 
vedlenohy a pfiivolání
Pejska máme na vodítku, upoutáme jeho pozor-
nost na odmûnu, vydáme povel k noze, rozejde-
me se, pejsek jde vedle nás, sleduje odmûnu,
která mu je ihned podána. Zpoãátku psíka
odmûÀujeme zhruba kaÏd˘ druh˘ – tfietí krok,
kter˘ jde vedle nás, postupnû mezi odmûnami
dûláme více krokÛ. ChÛze by mûla b˘t zprvu
sviÏná, aby pejsek nemûl pfiíli‰ ãasu na oãichá-
vání, sledování okolí apod. Pfii chÛzi dûláme
obraty vpravo a vlevo, mûníme tempo chÛze,
pozdûji pfiidáme také „ãelem vzad“. Toto cviãení
by mûlo trvat cca 2 aÏ 3 minuty a b˘t ukonãeno
hrou a voln˘m probûhnutím psa. V dal‰í „lekci“
tohoto v˘cviku pfiidáme zastavení s usednutím
psa. Zastavení by mûlo b˘t rázné, aby pes
pochopil zmûnu mezi chÛzí a zastavením. Spolu
se zastavením dáme odmûnu nad hlavu psa. Ten
hlavu zakloní a usedá – okamÏitû následuje
odmûna. Toto opût nûkolikrát zopakujeme. Psík
získá zku‰enost, Ïe kdyÏ pÛjde vedle nás a bude

nás sledovat, bude dostávat odmûny, naopak
kdyÏ odvrátí pozornost, pfiestane nás stíhat
a nedostane Ïádnou odmûnu. Jakmile se ale
znovu pfiipojí vedle na‰í nohy a zaãne nás sle-
dovat, z na‰í ruky zaãnou opût pfiicházet odmû-
ny. Pfii kaÏdém vykroãení dáváme povel
„K noze!“ stejn˘m tónem a stejnou intenzitou. 

5. pád – Oslovujeme, voláme
Pro psa Ïivotnû dÛleÏit˘ prvek v˘chovy je pfiivo-
lání. Na povel „Ke mnû!“ pes rychle, nejkrat‰í
cestou bûÏí k nám a tûsnû pfied námi usedá.
Opût jako hlavní motivaci pouÏijeme pamlsky.
Jako pomÛcku budeme potfiebovat je‰tû dru-
hou, nejlépe psu neznámou nebo málo známou
osobu a ‰ÀÛru dlouhou 8 aÏ 12 metrÛ. Tento
trénink musíme zpoãátku provádût na klidném
místû, bez pfiítomnosti dal‰ích, pro psa ru‰iv˘ch
vlivÛ. Pomocník nám pejska podrÏí na ‰ÀÛfie,
my mu ukáÏeme pamlsek, odbíháme od psa
pryã a zároveÀ mu zdÛrazÀujeme, Ïe odbíhá
i pamlsek. Po ubûhnutí 4 aÏ 5 metrÛ zavoláme
na psa jeho jménem, dáme povel „Ke mnû!“
a pomocník uvolní psa, ale druh˘ konec ‰ÀÛry
radûji drÏí, kdyby pejsek v dáli zahlédl tfieba
jiného psa a dal mu pfiednost pfied námi.
Jakmile k nám pejsek pfiibûhne, okamÏitû mu
podáme pamlsek a pohrajeme si s ním. Toto cvi-
ãení opût nûkolikrát zopakujeme, prodluÏujeme
vzdálenost odbíhání, ale pomocník stále drÏí
druh˘ konec ‰ÀÛry – pro v‰echny pfiípady. Pes
tak získává zku‰enost, Ïe povel „Ke mnû!“ zna-
mená pamlsek a hru. Po nûkolika opakováních
tro‰ku zmûníme závûr, pamlsek nepodáme psu
ihned, ale jak pejsek pfiibûhne, zvedneme paml-
sek pfied sebou nad jeho hlavu, aby se posadil.
Teprve kdyÏ pes v˘bornû reaguje, mÛÏeme si
dovolit uvolnit ho z dlouhé ‰ÀÛry, ale stále pro-
cviãujeme tento cvik na zcela klidném místû.
KdyÏ máme dobfie zvládnut˘ cvik pfiivolání psa
na klidn˘ch, niãím neru‰en˘ch místech, zaãne-
me tento cvik provádût v malé frekvenci psÛ,
zajímav˘ch pachÛ, lidí, ale zde se opût vrátíme
ke dlouhé ‰ÀÛfie. Postup opakujeme a takto
postupujeme do pro psa stále  sloÏitûj‰ích situ-
ací. JestliÏe pejsek má problém pfiijít na zavolá-
ní, kdyÏ je mezi jin˘mi psy, vrátíme se opût v tré-
ninku na ménû frekventované místo a dlouhou
‰ÀÛru zde vyuÏijeme jako pomÛcku: po oslovení
psa jménem a vydání povelu „Ke mnû!“, kdyÏ
pes vÛbec nereaguje, „pfiipomeneme“ se mu
lehk˘m ‰kubnutím ‰ÀÛry, Jakmile pes zareagu-
je, odbíháme od nûj, chválíme ho, a kdyÏ pfii-
bûhne, ihned podpofiíme tuto Ïádoucí reakci
odmûnou. Nikdy nesmíme pfii nácviku pfiivolání
psa nahánût a snaÏit se ho chytit – pes by to
povaÏoval za hru na honûnou, naopak musíme
to b˘t vÏdy my, kdo odbíhá od psa pryã. Stejnû
ho nedohoníme, takÏe zde vítûzí pejsek v plné
mífie a k˘Ïeného v˘sledku nedosáhneme. Také
nemÛÏeme oãekávat, Ïe po 2 aÏ 3 takov˘chto
trénincích bude pes spolehlivû pfiibíhat na na‰e
zavolání. Spolehlivé pfiivolání psa je cvik sloÏit ,̆
záleÏí na vztahu majitele a psa, na plemeni,
temperamentu, vûku, pohlaví atd. ZáleÏí na
trpûlivosti majitele psa, na ãemÏ je ostatnû zalo-
Ïen cel˘ v˘cvikov˘ proces psÛ.

Katefiina Studená, Zuzana Dau‰ová, Helppes
– Centrum v˘cviku psÛ pro postiÏené

Pfií‰tû: vliv socializace na v˘voj jedince 
a jak na cviky Sedni!, Lehni!, VstaÀ! a Aport!.
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Desatero vztahu psa a dítûte

1. LEKCE DESATERA: Jaký je váš
pes aneb První kroky ve výchově

P

Pes by se
mûl mimo
jiné nauãit
pfiekonávat
rÛzné
pfiekáÏky

Na poãátku na‰eho domácího  v˘cvikového kursu bychom si mûli
nejprve ujasnit nûkteré zásady, které je v prÛbûhu v˘cviku tfieba
dodrÏovat. Pro úspûch ve v˘cviku je dÛleÏit˘ pfiátelsk˘ vztah mezi
psem a jeho majitelem. Ten budujeme ãastou hrou a podporujeme
pamlsky. Cel˘ ná‰ v˘cvik pak zaloÏíme na pozitivním uãení.
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