SP 08/06 60-61 Výchova 15 díl 13.7.2006 11:14 Stránka 60

V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je?

1.

2.

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 15. díl
Kdo by neznal smutné psí oãi, které vyãítavû hledí pﬁes mﬁíÏe pﬁepravky nebo z ok˘nka
auta? Prosebné kÀuãení, jakmile nûkdo projde kolem? Nikoli, nejsme ve psím útulku,
n˘brÏ na parkovi‰ti jedné velké jezdecké stáje, kde v autû ãeká a nudí se nejménû
deset psÛ. Jejich majitelé se právû zab˘vají koÀmi: ãistí je, sedlají, uzdí, jezdí na
nich... Pro psa, kter˘ by jen ru‰il, jim nezb˘vá ãas. Nebo pﬁece jen?

P

arson Russell teriér, australsk˘
ovãák a podobní psi nezískali svou
povûst typick˘ch „psÛ ke koním“
jen tak náhodou. Je pﬁirozené, Ïe lidé, kteﬁí jezdí na koních, ãasto mají také psa.
Mají zkrátka rádi v‰echna zvíﬁata a tû‰í je
jejich blízkost. Je to pﬁirozené, ale v praxi
to nezﬁídka pﬁiná‰í problémy. âlovûk aby
se rozpÛlil vedví. Nedostatek ãasu, nedostateãn˘ trénink a k tomu je‰tû majitel
stáje, kter˘ psÛm po nedobr˘ch zku‰enostech není zrovna dvakrát naklonûn...
To v‰echno mÛÏe vést k tomu, Ïe lidé
sbliÏování psÛ a koní radûji vzdají Jednou
to sice vyzkou‰ejí, ale kdyÏ neuspûjí, ‰tûkajícího psa radûji rychle strãí zpátky do
auta. Ale nemusí tomu tak b˘t.
Urãitû je ‰koda, kdyÏ psi musejí zÛstávat
zavﬁení doma nebo v autû, zatímco se
jejich páníãek zamûstnává konûm. VÏdyÈ
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psa jde velmi dobﬁe integrovat do prostﬁedí, kde Ïijí konû. Bude ho to tam
bavit, v‰ichni zúãastnûní se tomu snadno
pﬁizpÛsobí a v neposlední ﬁadû my sami
u‰etﬁíme spoustu ãasu.

âI·TùNÍ
Pﬁed jízdou je zapotﬁebí konû nejprve
vyãistit. Pokud pﬁi tom má asistovat
i pes, je nutné dbát na nûkolik vûcí.
Následující série návodn˘ch fotografií
vám pﬁiblíÏí jak na to.
Pﬁedem budiÏ ﬁeãeno: DÛleÏit˘m pﬁedpokladem následujících tréninkov˘ch jednotek je, aby pes dobﬁe zvládal povel
„ZÛstaÀ!“ Tento povel se nejlépe nacviãuje v pozici „Sedni!“ nebo „Lehni!“
Pes dostane za usednutí nebo ulehnutí
pamlsek. Nyní mu dáme povel „ZÛstaÀ!“
a klidnû o krok poodstoupíme. Tady by

mûl majitel dbát na to, aby se vrchní
polovinou tûla nezaklánûl dozadu, coÏ by
psa mohlo vést k tomu, aby vstal. Vrchní
ãást tûla by mûla b˘t rovná nebo mírnû
pﬁeklonûná dopﬁedu. Potom se ke psu
vrátíme a odmûním ho pamlskem. Odstup od nûj postupnû krok za krokem
zvût‰ujeme, pﬁiãemÏ pes dostane odmûnu pokaÏdé, kdyÏ se chová poÏadovan˘m
zpÛsobem. Zpoãátku trénujeme v prostﬁedí, kde je co nejménû ru‰iv˘ch podnûtÛ. Ty zvy‰ujeme teprve postupnû.
OBRÁZEK 1: Na zaãátku tréninku by mûl
b˘t pes v kaÏdém pﬁípadû pﬁipoután na
vodítko. Je tﬁeba dbát na to, aby si udrÏoval dostateãn˘ odstup od konû. Vodítko
se stane zbyteãn˘m teprve ve chvíli, kdy
pes zÛstane spolehlivû leÏet na místû, reaguje na zavolání a s konûm se dÛvûrnû
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zná. Psu dáme povel „Lehni a zÛstaÀ!“
a pﬁiváÏeme vodítko. To v‰echno nacviãujeme nejprve bez konû. Pokud to není
problém, mÛÏe b˘t do hry zapojen také
kÛÀ coby ru‰iv˘ podnût. Pes dostane
pamlsek a tím posílíme jeho Ïádoucí chování. Teì mohou klidnû kolem pobíhat
dûti nebo procházet jiní konû. Teprve
kdyÏ to v‰echno pes klidnû snese, aniÏ by
zmûnil pozici, je moÏno pom˘‰let na jeho
odepnutí.

o krok zpátky, protoÏe signál rukou by
v této chvíli uÏ nemûl b˘t nutn˘.

t˘ch okolností mÛÏe b˘t smysluplné
korektní vstávání a chÛzi nacviãovat také

5.

OBRÁZEK 2: Pes leÏí v dostateãné vzdálenosti od konû a uÏ není pﬁivázan˘.
Pﬁedpokladem je, Ïe pes i kÛÀ uÏ se nauãili chovat se klidnû. Majitel svého psa
neustále po oãku sleduje, aby ihned zjistil, kdyby mûl tendenci se zvedat. Kdyby
k tomu do‰lo, okamÏitû jde ke psu a chopí se vodítka, aby pﬁátelsky korigoval
neÏádoucí chování psa. V takovém pﬁípadû se v tréninku vrátíme o krok zpátky.
OBRÁZEK 3: Pes a kÛÀ se chovají klidnû,
zatímco majitelka se vydává do sedlovny.
Nejprve ujde jen kousek a vrátí se, aby

3.

OBRÁZEK 5: Majitelka nechala psa
v klidu oãichat sedlo, pak si ho dá pﬁes
ruku a chodí sem a tam mezi konûm
a psem. Psa sedlo velmi zaujalo a je
v poku‰ení se zvednout. Majitelka ho
proto nespou‰tí z oãí.

s konûm samostatnû. I s tím totiÏ nûkdy
b˘vají problémy.

7.

OBRÁZEK 6: Majitelka zvy‰uje vzdálenost od psa, pﬁitom ho v‰ak stále pozornû sleduje, mÛÏe si dovolit zintenzivnit
ru‰ivé podnûty. Doporuãuje se napﬁíklad
upustit na zem hﬁeblo nebo háãek na
kopyta nebo se zab˘vat uÏdûním, aby se
pes nauãil, Ïe ani na to nemá reagovat
psa i konû odmûnila za trpûlivé ãekání.
Dívá se na psa pﬁátelsky a signalizuje mu
tím, Ïe je v‰echno v poﬁádku. I v tomto
pﬁípadû je tﬁeba dbát na dostateãn˘ bezpeãnostní rozestup mezi psem a konûm.

6.
OBRÁZEK 8: Aãkoliv v‰echno vypadá tak,
jak má, pes na obrázku jde pﬁece jen trochu moc vlevo. Mûl by b˘t blíÏ u své majitelky a pohybovat se pﬁibliÏnû na úrovni
plecí konû. V tom pﬁípadû bude v zorném
poli konû a ten na nûj ne‰lápne.
Isabella Henzeková

OBRÁZEK 4: Pes se chtûl zvednout.
Majitelka se okamÏitû zastavuje a dává
psu rukou signál, aby si lehl. I v takovém
pﬁípadû je nutno vrátit se v tréninku

Foto Minerva

4.

neÏádoucím zpÛsobem. I tady postupujeme krok za krokem, abychom psa
nepﬁetûÏovali.

8.

OBRÁZEK 7: Nyní bychom mûli dát konû
do jeho boxu. Pes reaguje Ïádoucím zpÛsobem, to znamená, Ïe na povel „VstaÀ!“
vstane, zatímco kÛÀ trpûlivû ãeká.
K tomuto kroku bychom mûli pﬁistoupit
teprve ve chvíli, kdyÏ na sebe pes a kÛÀ
reagují zcela klidnû a vyrovnanû a oba
máme skuteãnû dobﬁe zvládnuté. Za urãiSVùT PSÒ 8/06
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