
aãnûme jedním z nejznámûj‰ích
trikÛ, kter˘ se na první pohled
moÏná bude zdát aÏ pfiíli‰ jedno-

duch˘, pfii bliÏ‰ím pohledu v‰ak zjistíme,
Ïe ho lze takfika donekoneãna obmûÀo-
vat. Ano, jedná se o klasické „dej pac!“ ãili
podávání tlapky. 
● pes má na signál zvednout do v˘‰ky
nûkterou z pfiedních tlapek.
● signál mÛÏe doprovázet verbální po-
vel, napfiíklad „Dej pac!", jakoÏ i znamení
rukou, pfiípadnû kombinace obojího. 

NeÏ se do toho pustíme
Pro tento trik budete potfiebovat malé
mûkké pamlsky. Noste je u sebe tak, abys-
te je mûli pohotovû k dispozici, ale aby
vám pfiitom nepadaly. Velmi vhodnou
pomÛckou pfii nácviku trikÛ je klikátko,
které pomÛÏe zesílit úãinnost povelu.
Pokud doposud s pouÏíváním klikÛ pfii
tréninku nemáte zku‰enost, mÛÏete psa
chválit také jen hlasem. Pro nácvik trikÛ
si zásadnû vyhledávejte klidná místa bez
ru‰iv˘ch podnûtÛ (mÛÏe to b˘t napfiíklad
vá‰ ob˘vák), abyste si mohli b˘t pozor-
ností svého psa skuteãnû jisti.

Podávání tlapky
Nyní vezmûte do ruky pamlsek, zatím je‰-
tû nehraje roli do které. 
Nechte svého psa, aby si pfied vás sedl.
Dfiepnûte si pfied ním a ruku s pamlskem
drÏte ve v˘‰i hrudi. Ne hloubûji, protoÏe
mnozí psi by to mohli pokládat za
pomocnou pozici pro cvik „Lehni!"
a mohli by si zaãít lehat. Ov‰em kdyÏ pes

leÏí, nemÛÏe volnû pohybovat pfiedními
tlapkami. Na‰í v˘chozí pozicí tedy bude
„Sedni!“ UkaÏte svému psu dlaÀ s paml-
skem a nûjak ho pfiimûjte k tomu, aby pfii-
‰el blíÏ. Zvífie bude zfiejmû rozãílenû
zkou‰et v‰echno moÏné, jen aby se dosta-
lo k pamlsku. Bude vám do ruky strkat
nosem, bude slintat, tázavû se na vás
dívat, couvat nebo také ‰tûkat. 
Nûkdy v prÛbûhu tûchto „pfiemlouva-
cích“pokusÛ se stane, Ïe pfiední tlapkou
prosebnû za‰krábe do va‰í ruky. Tento
pokus musí b˘t okamÏitû odmûnûn! Ozve
se „Klik!“ nebo „Fajn!“ a dlaÀ se otevfie -
a cesta k pamlsku je volná! S tím, jak pes
bude stále více chápat, o co jde, postupnû
zanechá v‰ech dal‰ích pokusÛ o získání
pamlskÛ, protoÏe zjistí, Ïe k úspûchu
vede jen tento jedin˘. 
U bojácn˘ch psÛ je bezpodmíneãnû nut-
né pochválit uÏ sám poãátek Ïádoucího
chování. Tedy jiÏ ve chvíli, kdy pes zved-
ne tlapku jen kousek nad zem, jinak se
u nûj dostaví pfiíli‰ velká frustrace a vá‰
pes uÏ se nezmÛÏe na nic jiného neÏ na
„tázav˘ pohled“. 
Právû tûmto bojácn˘m psÛm mÛÏe
nácvik trikÛ zv˘‰it sebevûdomí a pomoci
jim najít odvahu. Teprve kdyÏ dokáÏete
v této situaci spolehlivû a bez velkého

povzbuzování vyvolat Ïádoucí „dávání
pac", postupnû mÛÏete zaãít s odbourá-
váním pamlskÛ tím, Ïe pokaÏdé v ruce
nûco dobrého schovaného nebude. Po
kaÏdém úspû‰ném pokusu bude pes je‰tû
nûjakou dobu vÏdy dostávat pamlsek, kte-
r˘ ov‰em uÏ nebude pfiedem schovan˘

v ruce! Postupnû také pfiestanete pfied
psem b˘t ve dfiepu nebo v kleku, postup-
nû zaãnete zaujímat vzpfiímenou pozici. 
Potom mÛÏete zaãít s obmûÀováním tri-
ku jako napfiíklad:

Tleskání
Abyste psu nácvik usnadnili, v˘chozí
pozice bude stejná. Máte v ruce pamlsek
a dfiepnete si pfied sedícího psa. Nyní
ov‰em budete chtít, aby vám podával
vÏdy tu tlapku, která je napfiíã od ruky
s pamlskem. Pokud tedy máte pamlsek
v pravé ruce, mûl by vám pes podávat
levou tlapku a naopak. 
DÛleÏité je dÛslednû odmûÀovat jen tu
zvednutou tlapku, kterou si skuteãnû
zvednutou pfiejete. Jinak nedojde k „po-
rozumûní", ale stále to bude jen metoda
pokusÛ a omylÛ. 
Odtud se odvíjí tleskání, na které se moÏ-
ná rozpomenete je‰tû z dob, kdy jste cho-
dili do ‰koly a vytleskávali rÛzné r˘my.
Také „mávání“ pfiedstavuje tréninkovou
variantu, jeÏ se mÛÏe vyvinout z „podá-
vání tlapky“. 
Sami vidíte, Ïe nácvik trikÛ mÛÏe b˘t vel-
mi v‰estrann˘ a prakticky kaÏdá bûÏná
denní situace sk˘tá námût pro obmûnûné
a zajímavé tréninkové jednotky! ■
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Nápadit˘, vesel˘ a uÏiteãn˘

TRIKY a jejich trénink
Nácvik trikÛ je vhodn˘ pro kaÏdého psa a je úplnû jedno,
k jakému náleÏí plemeni, jak je velk˘ ãi jakého je pohlaví.
Trénink trikÛ je sice nároãn ,̆ ale tûlesnû nikterak vysilující.

Nácvik trikÛ
1. Zaãáteãníci ve v˘cviku mohou tímto
zpÛsobem bez nucení a naopak
zábavnû porozumût procesu uãení
svého psa, vyuÏívat ho a tím 
rozvíjet i svou vlastní rutinu.
2.Je to pûkn˘ úvod do 
klikacího tréninku!
3. Majitelé problémov˘ch psÛ 
mohou na zcela nezaujaté rovinû 
najít novou cestu ke svému psu.
4. Ti majitelé psÛ, ktefií se nehodlají
vûnovat nûjakému speciálnímu
v˘cvikovému smûru, ale jde jim jen
o nenároãné zamûstnání pro nû
i jejich psy, zde naleznou bezpoãet
moÏností jak si zpestfiit dny!
5. Pro v‰echny pfiíznivce tancování 
se psy bude nácvik velmi pfiínosn ,̆
vÏdyÈ „dog dancing" Ïije z nápadit˘ch
trikÛ a ‰ikovné práce nohou! 
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„Mávání na pozdrav" pro pokroãilé
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