
ro zastavení této ãinnosti pouÏíváme
povely „Fuj!“, „Nesmí‰!“, nebo prosté
„Ne!“ UÏ z tónu na‰eho hlasu a z intona-

ce pes musí poznat, Ïe si opravdu nedûláme
legraci a váÏnû se zlobíme.
Musíme si nastavit „hodnotu“ tûchto zákazÛ:
povel „Fuj!“ je nejvíce zákazov˘ a co je „Fuj!“, to
se nesmí nikdy. TakÏe tento povel pouÏijeme
vÏdy tam, kdy pes dûlá nûco, co nesmí nikdy
udûlat - okusování nábytku, sbírání potravy,
vyhrabávání zeminy na zahradû, honûní zvûfie
(samozfiejmû se to net˘ká psÛ vyuÏívan˘ch pro
loveck˘ v˘cvik).
Povel „Ne!“ nebo „Nesmí‰!“ je zákaz pro dan˘
moment. Tfieba kdyÏ na nás pes skáãe a my
jsme zrovna obleãeni do divadla a ne pfiiprave-
ni na hru s ním. Nebo chce vzít nabízenou
potravu od malého dûcka, a my víme, Ïe ná‰
psík je „hltoun“ a Ïe by dítû mohl uhodit ãi
‰krábnout sv˘mi zuby do ruky (ale jindy si
nabízenou potravu z ruky klidnû vzít mÛÏe).
Pfiípadnû si pfied t˘dnem smûl zaplavat v fiece,
ale dnes je zrovna chladno nebo je po oãková-
ní, takÏe to nejde. Pes tedy ví, Ïe nûkdy tuto
ãinnost vykonávat mÛÏe, a jindy ne. Situací,
kdy potfiebujeme psu „momentálnû“ nûco
nedovolit, je mnoho, a zde se právû hodí pove-
ly „Ne!“ nebo „Nesmí‰!“
Nácvik jak povelu „Fuj!“, tak povelu „Ne!“ ãi
„Nesmí‰!“ je ale témûfi shodn .̆ Psa máme na
vodítku, jdeme tfieba okolo popelnic a psa zají-
mají „mÀamky“, které se tam válejí. V momen-
tû, kdy pes uÏ uÏ chce nûjakou dobrotu sebrat,
zavelíme povel „Fuj!“ a prudce, ale úmûrnû vûku
a povaze psa trhneme vodítkem. Jakmile si pes
vûci pfiestane v‰ímat, pochválíme ho a odmûní-
me. ZáleÏí na tom, jakou neÏádoucí ãinnost ná‰
pejsek s oblibou provozuje, a podle toho mu
pfiipravujeme modelové situace. KdyÏ rád sbírá
odpadky, navodíme takovou situaci: tak, aby to

nevidûl, pfiipravíme na rÛzná místa „rÛzné
pamlsky, nûco, co má rád - bufitíka, maso, s˘r aj.
Musíme si pamatovat, kam jsme tyto pastiãky
na na‰eho miláãka nastraÏili, a vyrazíme na pro-
cházku. KdyÏ ukryté pamlsky míjíme, psa pozor-
nû sledujeme a tûsnû, neÏ se psu podafií nûco
ukofiistit, vyslovíme ráznû povel „Fuj!“ a trhne-
me vodítkem, pozdûji dlouhou ‰ÀÛrou.
Stejnû tak mÛÏeme, napfiíklad kdyÏ pes honí
zvûfi, vyhledávat zazvûfiená místa, nav‰tûvovat
sousedovy slepice nebo králíky apod. Pes musí
b˘t vÏdy na vodítku ãi dlouhé ‰ÀÛfie - dle situa-
ce tak, abychom mohli okamÏitû korigovat jeho
neÏádoucí chování. 
Podobné je to napfiíklad i pfii neÏádoucím ská-
kání na lidi: pes je na vodítku, setkáme se se
znám˘m, pes na nûho chce vyskoãit - my „zave-
líme“ „Ne!“ ãi „Nesmí‰!“ a psa strhneme dolÛ
vodítkem. KdyÏ je pes na zemi, necháme ho pfii-
vítat se s dotyãnou osobou, pochválíme ho
a dáme mu odmûnu. KdyÏ si pes s na‰im kama-
rádem hraje a pfii hfie na nûj vyskakuje a jemu to
nevadí, proã ne. Teì je v‰ak konec hry, kamarád
si chce dát kafe a pes pofiád skáãe a doráÏí 

- zavelíme „Ne!“ a stejn˘m zpÛsobem, jak je
popsáno v˘‰e, toto „hopsání“ ukonãíme a psa
pochválíme a odmûníme v momentû, kdy pfie-
stane skákat.
Pfii kaÏdém v˘cviku a kaÏdém povelu musíme
psovi vÏdy nejprve vysvûtlit, co od nûho poÏa-
dujeme, co se smí a co se nesmí, a pak teprve
mÛÏeme oãekávat, Ïe pes bude „fungovat“.
Mnoho majitelÛ se domnívá, Ïe kdyÏ psu jednou
nûco zakáÏou, Ïe to uÏ nikdy dûlat nebude,
nebo Ïe kdyÏ s ním chodili pÛl roku na v˘cvik,
pes bude vzorn˘ cel˘ Ïivot. Je to samozfiejmû
nesmysl - pes není stroj, kter˘ se dá naprogra-
movat: vlastnit psa znamená se mu vûnovat stá-
le, trénovat s ním podle toho, co od nûj poÏa-
dujeme, a dopfiát mu také zábavu a vyÏití dle
jeho a na‰ich schopností a moÏností. Teprve pak
mÛÏeme oãekávat, Ïe vedle sebe budeme mít
toho správného a spolehlivého psího „parÈáka“.

Pfií‰tû: Pohyb psÛ po mûstû a jak 
se chovat v krizov˘ch situacích
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4. LEKCE DESATERA: 
Přerušení nežádoucí činnosti psa
Co vlastnû pokládáme za neÏádoucí ãinnost psa? MÛÏe to b˘t
v‰echno moÏné: napfiíklad sbírání odpadkÛ kolem popelnic,
vyskakování na ãlovûka, okusování nábytku ãi tfieba válení se
v nûjakém psím „parfému". Hranice toho, co psu dovolíme
a co se nesmí, si urãujeme my. To, co jednomu majiteli
nevadí, mÛÏe druhému pfiipadat nepfiípustné.

Desatero vztahu psa a dítûte
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