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AKTUÁLNù

Desatero vztahu psa a dítûte

P

rvní, kdo má na v˘voj ‰tûÀátka obrovsk˘
vliv, je jeho maminka. UÏ úplnû malé ‰tûnû vnímá, jestli je jeho matka v pohodû,
a pﬁebírá od ní model chování. Sedm˘ t˘den je
pak pro ‰tûÀata ideální doba na to, aby ‰la do
nového domova. V tomto nejdÛleÏitûj‰ím období v Ïivotû kaÏdého psa se rozvíjí zvûdavost, ‰tûnû navazuje kontakty s jin˘mi lidmi i jin˘mi zvíﬁaty a zaãíná rozli‰ovat svoji smeãku. Roli
matky – vychovatelky pﬁebírá nov˘ páníãek.

Svého psa
udrÏujeme
v neustálé
pozornosti

Foto autor

„SEDNI, LEHNI, VSTA≈!“
Na poãátku druhé lekce procviãíme cviky z pﬁede‰lé. Po jejich tréninku se dostáváme k dal‰ímu cviku, kter˘m je povel „Sedni!“ Psa máme
u nohy, oslovíme ho jménem, dáme povel
„Sedni!“ (podmínûn˘ podnût) a zvedneme
odmûnu nad jeho hlavu, coÏ psa nutí usednout.
To hravû zvládneme u malého ‰tûnûte, dorostenec, zejména vût‰ího plemene, se mÛÏe doÏadovat odmûny poskakováním, uh˘báním, vyskakováním na páníãka. U velk˘ch psÛ proto
pouÏijeme je‰tû nepodmínûn˘ podnût (‰kubnutí vodítkem smûrem nahoru a zároveÀ tlak na
záì psa),a okamÏitû po usednutí psa následuje
odmûna a pochvala. Opakováním u psa vzniká
podmínûn˘ reflex. Pes velmi rychle zjistí, Ïe
odmûna pﬁichází teprve v momentu, kdyÏ se
posadí, a protoÏe bude svou odmûnu poÏadovat
co nejrychleji, pﬁípadnû se bude snaÏit vyhnout
i nepﬁíjemnému tlaku ruky, po nûkolikerém opakování si sám sedne.
Na pﬁíkladu povelu „Sedni!“ jsme si vlastnû
vysvûtlili, jak v˘cvik obecnû funguje. A co tﬁeba
„Lehni!“? Nácvik povelu „Lehni!“ zaãínáme psa
uãit vÏdy ze sedu. KdyÏ pes stojí a netu‰í, co po
nûm vlastnû chceme, zcela pochopitelnû se
mÛÏe této manipulaci zaãít bránit a daleko hÛﬁe
se dá zvládnout a dostat do lehu. Cvik „Lehni!“
je pﬁekvapivû tûÏk˘ – pes se nám tím, Ïe si lehá,
podﬁizuje. Tak tedy: pes sedí u levé nohy, oslovíme ho jménem, vydáme povel „Lehni!“ a spolu s tím pﬁed ãenichem psa ukáÏeme rukou, ve
které je odmûna, smûrem dopﬁedu a k zemi. Pes
sledující odmûnu uléhá a my mu ihned mu
podáváme pamlsek. Zpoãátku ho necháme
leÏet pouze chviliãku a brzy dáme povel
„Sedni!“ tak, aby pes nemûl ãas sám od sebe
zmûnit polohu. Postupnû prodluÏujeme ãas, kdy
pes musí leÏet, sedneme si k nûmu do podﬁepu,
pes leÏí, my ho chválíme a podáváme mu malé
kousky pamlsku.
Povel „VstaÀ!“ opût zaãínáme nacviãovat
v základním postoji – tedy pes sedící u levé
nohy. Po oslovení jménem zavelíme „VstaÀ!“
a pamlsek pﬁed ãenichem psa „vytáhneme“ mírnû dopﬁedu v úrovni hlavy psa. Pes s tím vût‰inou nemá problém, odmûnu „následuje“ a tím
vstává. KdyÏ psík nechce vstát, mÛÏeme mu
pomoci tím, Ïe dáme levou ruku pod bﬁicho
a tím ho zvedneme, pravou nohou mírnû nakroãíme vpﬁed – ale opravdu velmi mírnû, aby se
pes nauãil pouze vstát, ale nedûlal Ïádné kroky.
Jakmile vstane, dáme mu odmûnu. POZOR: psa
nikdy nesmíme tahat za slabinu, zpÛsobili
bychom mu tím bolest a pes by se pﬁi povelu
„VstaÀ!“ zaãal bát. Proto psa vÏdy pouze jemnû
zvedáme rukou vloÏenou pod jeho bﬁicho.
U psa, kter˘ je pﬁíli‰ tûÏk˘ a nechce vstávat, si
mÛÏeme pomoci i tím, Ïe pod jeho bﬁichem provlékneme vodítko, mírnû zatáhneme smûrem

2. LEKCE DESATERA:
Začínáme běh na dlouhou trať
V první lekci jsme mluvili o socializaci psa. Co to vlastnû je? Tak tedy
socializace psa – to je proces zaãleÀování psa do spoleãnosti, nezbytn˘
pro fungování psa ve spoleãnosti lidí a spoleãnosti ostatních psÛ.
nahoru a tím psa, kterému je nepﬁíjemn˘ tlak
vodítka na bﬁicho a slabiny, zvedneme.
Cviky „Sedni, lehni, vstaÀ!“ procviãujeme
vÏdy nûkolikrát za sebou, prodluÏujeme dobu,
kdy pes má v dané poloze zÛstat, a stﬁídáme
polohy, aby se pes nenauãil stereotypnû
napﬁíklad „sednout, lehnout, vstát“. TakÏe se
psem procviãujeme chÛzi na vodítku u nohy,
zastavíme, pes by mûl automaticky usednout,
dáme povel „Lehni!“, pak „Sedni!“, pokraãujeme v chÛzi, zastavíme, dáme povel „VstaÀ!“,
rozejdeme se, udûláme nûkolik obratÛ na místû, jindy procviãíme cviky „Sedni, lehni,
vstaÀ!“ nûkolikrát za sebou v rÛzném poﬁadí.
Se psem musíme poﬁadí jiÏ nauãen˘ch úkonÛ
vÏdy stﬁídat tak, aby pro psa v˘cvik byl zajímav˘, aby nikdy nevûdûl, jak˘ povel bude
následovat, a tím nás také více sledoval.

APORTOVÁNÍ
A nyní se dostáváme k jednomu z nejsloÏitûj‰ích
cvikÛ vÛbec – aportování. Pro nûkterého psa to
je cvik, kter˘ umí jaksi sám od sebe, je mu vrozen a nikdy ho to vlastnû nikdo neuãil. Ale pro
vût‰inu psÛ je tento cvik velice sloÏit˘. Proã? Pes
musí mít o aportovací pﬁedmût velik˘ zájem, to
znamená, Ïe kdyÏ pro aport bûÏí, musí b˘t jeho
nervová soustava ve vzruchu, pﬁitom se ale
musí dokázat ovládat. Ve chvíli, kdyÏ je aport
hozen a kutálí se, pes musí klidnû zÛstat sedût,
takÏe zde musí b˘t jeho „nervy“ v klidu – útlumu. Aport je pro psa koﬁist, takÏe by si ji nejradûji odnesl nûkam, kde by ji mûl sám pro sebe,
ale musí, po uchopení této „koﬁisti“ ihned
bûÏet zpût k pánovi, sednout si a tuto „koﬁist“
mu odevzdat. Nemûl by ji také vyÏadovat ihned

zpût, ale klidnû sedût, dívat se na to, jak pán
drÏí aport v ruce, a zaﬁadit se k noze.
Aportovací pﬁedmûty musí b˘t uzpÛsobeny
vûku, povaze a budoucímu zaﬁazení psa (sportovní, loveck˘, „spoleãník“). Pro malé ‰tûnû
budeme pouÏívat mûkké, do tlamy a pro uchopení pﬁíjemné pﬁedmûty – provázková pﬁetahovala, ply‰ové hraãky. Pﬁi v˘mûnû zubÛ musíme
b˘t velice opatrní pﬁi hﬁe a pﬁetahování se
o aport, abychom psu nezpÛsobili bolest.
Pozdûji mÛÏeme zaãít pouÏívat rÛzné gumové
ãinky a míãky. Míãek velikostí úmûrn˘ velikosti
mordy psa by mûl b˘t vÏdy na ‰ÀÛrce – za prvé
se se psem dá snadno pﬁetahovat, za druhé kdyby pes míãek spolkl, tak tím, Ïe je na ‰ÀÛrce, se
dá snadno vytáhnout a tak psu zachránit Ïivot.
JiÏ dosti psÛ uhynulo na následky spolknutí
míãku. Nikdy, ani u mal˘ch plemen, nepouÏíváme jako aport tzv. hopíky nebo míãky z hladké
kluzké gumy. U psÛ, kteﬁí nejeví o aportování
a hru s pﬁedmûtem zájem, bychom se mûli svûﬁit do péãe zku‰eného instruktora v˘cviku. Také
musíme vÏdy vycházet z toho, proã tento „cvik“
vlastnû potﬁebujeme. Pes, kter˘ nemá o hraãky
a hru zájem, asi nebude ‰tûstím bez sebe, kdyÏ
mu budeme vnucovat, Ïe nejlep‰í probûhnutí je
za míãkem, protoÏe sousedÛv Brit by se za
balonkem ubûhal. Psi, se kter˘mi dále plánujeme sportovní nebo loveck˘ v˘cvik, samozﬁejmû
musí umût bezchybnû aportovat. Postup pﬁi
nácviku aportování si probereme pﬁí‰tû.
Zuzana Dau‰ová,
Kateﬁina Studená – www.helppes.cz

Pﬁí‰tû: Postup pﬁi nácviku
aportování, odloÏení
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