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Nikdy za
‰tûnûtem po
pﬁivolání
nebûhejte!

Working testy retrívrů
krok za krokem 4. díl
Retrívﬁi jsou psi, kteﬁí se cviãí velmi snadno. Jsou vysoce
inteligentní a vyznaãují se vrozenou touhou vyhovût
svému pánovi a b˘t mu uÏiteãn˘m partnerem. Pouze
v tomto vztahu k ãlovûku se cítí b˘t úplnû ‰Èastní.

N

ejdÛleÏitûj‰í, co
musíte svého psa
nauãit, je pﬁicházení
na povel. Pokud bude
tento povel bezpeãnû
ovládat, nebudete se
muset bát nechat ho
probûhnout na volno,
a co víc: vytvoﬁíte solidní
základ pro dal‰í v˘cvik.

Pamatujte!
Nikdy nenechávejte své
‰tûnû hrát si s ostatními
psy, pokud ho máte na
vodítku. Hrozí nebezpeãí
zranûní a hlavnû se ‰tûnû
bude cítit s vámi na
druhém konci vodítka
silnûj‰í, a mohlo by si tedy
více „dovolovat“ i na star‰í
psy, na které by si na volno
vÛbec netrouflo.
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Povel „Ke mnû!“
S nácvikem tohoto povelu
zaãnûte ihned, jakmile si
‰tûnû pﬁivezete domÛ.
Nejjednodu‰‰í je zaãít ho
uãit pﬁi krmení. Pﬁipravte
‰tûnûti jídlo tak, aby to
nezpozorovalo, pak
zachrastûte miskou, zavolejte
ho jménem a dejte povel „Ke
mnû!“ ·tûnû v‰ak nesmí b˘t
v té chvíli rozpt˘leno, nesmí
spát ani si hrát. Jakmile
radostnû pﬁijde, pochvalte ho
a dejte mu misku s jídlem,
aby se pozitivnû utvrzovalo.
Tento povel pouÏívejte také
ve chvílích, kdyÏ vám ‰tûnû
bude nablízku a podívá se
na vás. Jakmile pﬁibûhne,
odmûÀte ho pamlskem.
Pokud na vás pejsek
nezareaguje ihned, otoãte se
a bûÏte na úplnû opaãnou

stranu. To zaruãí, Ïe se jeho
pozornost upﬁe na vás
a pravdûpodobnû vás bude
následovat. Jakmile se tak
stane, zastavte se, dﬁepnûte
si a upaÏte ruce. Tím se
zmen‰íte a na psa nebudete
pÛsobit tak dominantnû.
·tûnû opût pochvalte
a odmûÀte pamlskem. Potom
mu zase dejte volno a nechte
ho, aby si hrálo.
Po pár dnech bude mít ‰tûnû
spojeno jídlo s povelem „Ke
mnû!“ a vy k nûmu mÛÏete
pﬁidat pí‰Èalku – dvojí krátké
zapískání. ·tûnû na pí‰Èalku
zpozorní a rychle si zvykne
na spojení dvojího hvizdu
a povelu pro pﬁicházení.
S pﬁib˘vající jistotou pﬁi
pﬁivolání mÛÏete ‰tûnû volat
i ve chvílích, kdy je mírnû
ru‰eno. Nesmí to v‰ak b˘t

rozru‰ení pﬁíli‰ velké, tím
byste mu dali ‰anci
neuposlechnout povel
a ‰tûnû by z toho
vyrozumûlo, Ïe je moÏné
poslechnout jen obãas.
Dbejte také na to, aby se pes
vracel pﬁímo k vám bez
rÛzn˘ch zastávek. Pokud se
cestou nûkde „zapomene“,
snadná pomoc: opût se
otoãte se a vydejte se na
opaãnou stranu. MÛÏete se
také ‰tûnûti „ztratit“, tﬁeba
tak, Ïe se mu schováte za
strom. ·tûnû má v sobû
hluboko zakoﬁenûno
následování ostatních
a strach z toho, aby se
neztratilo.
Nejlep‰í doba, kdy by se
‰tûnû mûlo nauãit pﬁicházet
na povel, je zhruba do 16
t˘dnÛ. Potom pomalu ztrácí
pud pﬁirozeného následování
a mlad˘ pes se stává v˘raznû
samostatnûj‰ím, coÏ v˘cvik
rozhodnû neusnadÀuje.

Povel „Sedni!“
S nácvikem tohoto povelu
mÛÏete zaãít, jakmile se
u vás ‰tûnû zabydlí.
Nejjednodu‰‰í je vyslovit
povel ve chvíli, kdy si ‰tûnû
samo sedá, a za toto
poãínání ho pochválit. ·tûnû
si postupnû spojí své
chování s povelem
pro usednutí.
·tûnû v‰ak mÛÏete
k usednutí také aktivnû
Nácvik pﬁivolání

povzbuzovat. Vezmûte si tak,
aby to pes dobﬁe vidûl, do
pravé ruky pamlsek, kleknûte
si a pohybujte pamlskem
pomalu dozadu nad hlavou
psa. Pes se bude snaÏit
pamlsek oãima sledovat
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·tûnû v sobû má
zakoﬁenûné následování
ostatních ãlenÛ „smeãky“

a tím se posadí. Pﬁitom
vyslovte jméno psa a povel.
MÛÏete si také pomoci
druhou rukou tak, Ïe psa
uchopíte na bedrech
a zatlaãíte smûrem k zemi.
Jakmile pes rozumí povelu
„Sedni!“, mÛÏete zaãít
zavádût signál pí‰Èalkou.
Dejte nejprve povel pí‰Èalkou

Pamatujte!

Foto autorka

• Nikdy za ‰tûnûtem po
pﬁivolání nebûhejte! ·tûnû
by si to vyloÏilo tak, Ïe si
s ním odmûnou za jeho
neposlu‰nost hrajete.
• Neukonãujte cvik
pﬁivolání pokaÏdé stejnû
a uÏ vÛbec ne vÏdy tím, Ïe
psa upoutáte na vodítko
nebo mu vezmete nûco
z tlamy. RÛznû kombinujte
– jednou ho po‰lete si zase
hrát, podruhé ho vezmûte
na vodítko, jindy mu dejte
misku s jídlem. Hlavnû se
vyvarujte stereotypu!
a potom pouÏijte verbální
povel. Vá‰ pes se musí nauãit
usedat na povel za kaÏdé
situace. Zkou‰ejte to i za
ru‰iv˘ch situací (pokud

nûkdo prochází kolem),
a také na rÛzném povrchu
(rohoÏka, poklop na kanálu,
mûlká louÏe...).

ChÛze na vodítku
V dne‰ní dobû ãíhá na psa
v‰ude spousta nebezpeãí
a chÛze na vodítku je
v nûkter˘ch pﬁípadech
nezbytná. Nezkou‰ejte vodit
ani toho nejposlu‰nûj‰ího
psa na volno napﬁíklad na
okraji ru‰n˘ch silnic. VÏdyÈ
pes je jen zvíﬁe a snadno
mÛÏe udûlat chybu.
Zaãnûte ‰tûnû co nejdﬁíve
zvykat na obojek a vodítko
a snaÏte se, aby si k nim
vytvoﬁilo pozitivní vztah.
Zaãnûte s mûkk˘m
nylonov˘m obojkem, nasaìte
ho ‰tûnûti a hrajte si s ním,
aby zapomnûlo na neznámou
vûc, kterou má kolem krku.
Za pár dní si ‰tûnû zvykne
a to je ta správná doba zaãít
s vodítkem. Na zaãátku staãí
minutka na vodítku, hrajte si
se ‰tûnûtem a snaÏte se, aby
se vodítko nenapínalo.
Jakmile ‰tûnû vodítko
akceptuje, zaãnûte
pouÏívat povel zákazu

pﬁi kousání do vodítka.
·tûÀátko si posaìte u svojí
levé nohy, oslovte ho
jménem nebo si plácnûte
levou rukou na vnûj‰í stranu
stehna, ãímÏ upoutáte jeho
pozornost, a dejte povel
„K noze!“ UkaÏte mu nûjak˘
pamlsek. Pro zaãátek bude
staãit, kdyÏ ‰tûnû pobûÏí
chviliãku vedle va‰í nohy za
pamlskem. Pochvalte ho,
pokud to dûlalo dobﬁe,
dejte mu volno
a nechte ho pohrát si.
Po pár dnech bude ‰tûnû bez
problémÛ chodit minimálnû
nûkolik metrÛ s vámi.
Nezapomínejte, Ïe stále to
pro nû musí b˘t radostná
hra. ChÛze u nohy bez
jakékoliv chybiãky prozatím
není Ïádoucí.
âasem bude ‰tûnû v chÛzi
u nohy stále jistûj‰í a také
ho budete moci zaãít
vodit na del‰í vzdálenosti.
Nezapomínejte, Ïe vodítko

‰tûnû je‰tû víc a nauãí se, Ïe
tahat je v poﬁádku.
Jakmile se ‰tûnû pokusí
táhnout, pokou‰ejte se ho
vrátit k noze pomocí
pamlskÛ nebo se zastavte
a rozejdûte se zase, aÏ kdyÏ
bude vodítko provû‰ené.
A hlavnû: nezapomínejte
‰tûnû chválit, kdykoliv se
vrátí správnû k noze (pﬁední
tlapky psa budou v linii
s va‰imi koleny), a v této
chvíli zopakujte povel.
Jakmile pes zvládne základní
chÛzi, zaãnûte úlohy
komplikovat. Obãas zmûÀte
tempo nebo smûr chÛze.
Zkou‰ejte reagovat opaãnû
neÏ vá‰ pes – má-li snahu jít
doprava, bûÏte doleva, má-li
snahu zÛstávat vzadu,
zrychlete.

Tip
musí b˘t neustále provû‰ené!
Nikdy ho nepouÏívejte
k tomu, Ïe si psa budete
pﬁitahovat. Platí pravidlo, Ïe
kdyÏ vy zatáhnete, zatáhne

Bude-li vá‰ pes mít snahu
uh˘bat do strany, najdûte si
cestu kolem plotu (plot bude
po va‰í levé ruce) a voìte psa
podél plotu.
Iva Sieberová
www.retriever-sport.cz
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