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TÉMA MùSÍCE

KdyÏ si psi dûlají, co je napadne

Aportování
pﬁedstavuje
pro mnoho
psÛ nûco
skuteãnû
lákavého

Tak už poslechni!
Na‰e dvouletá kﬁíÏená fenka Elvíra vlastnû
docela dobﬁe poslouchá. Jen kdyÏ ji nûco
mimoﬁádnû zaujme, pﬁestává reagovat.
Zastaví se na okraji cesty, zaboﬁí tam
nos a zdá se, jako by témûﬁ nevnímala
okolí. Sice na mû krátce pohlédne, kdyÏ
na ni zavolám, ale pak se zase vûnuje
svému. Teprve kdyÏ si v‰echno dÛkladnû oãichá, pﬁijde, celá nad‰ená. UÏ jsem
se k ní v takové chvíli nûkolikrát rozebûhla a vynadala jí, pﬁesto se to pﬁí‰tû
stane znovu.
Takové chování lze pochopit. Elvíra se
zkrátka pokou‰í zevrubnûji prozkoumat
v‰echny ty vÛnû na okraji cesty, vÏdyÈ její
nos je mnohonásobnû lep‰í neÏ ná‰. A je
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ãlovûk pro psa skuteãnû zajímavûj‰í neÏ
v‰echny ty pachy? Zkuste si to pﬁedstavit:
pes má svého páníãka neustále k dispozici, je hlazen, zaopatﬁován, krmen, lidé si
s ním hrají atd. KdyÏ pak ãlovûk jde za
psem a volá ho k sobû zrovna ve chvíli,
kde je v zajetí svodÛ voÀav˘ch stop,
musel by mu nabídnout nûco pﬁinejmen‰ím stejnû zajímavého, ãi lépe je‰tû zajímavûj‰ího. Jinak pes nevidí sebemen‰í
dÛvod k tomu, aby opustil napínavé
pachy a pﬁi‰el ke svému ãlovûku, kter˘
nudnû postává na cestû. A kdyÏ k nûmu

nakonec pﬁece jen pﬁijde, nestane se nic,
ale vÛbec nic zajímavého, urãitû ne natolik, aby to vyváÏilo skuteãnost, Ïe musel
opustit tak nesmírnû voÀavé místo.
Jednou z moÏností jak psu usnadnit pﬁicházení na povel, i kdyÏ na nûj doléhají
ru‰ivé vlivy, je nabídnout mu za pﬁíchod
odmûnu napﬁíklad ve formû aportování.
Pﬁedpokladem toho pﬁirozenû je, Ïe pes
byl pﬁedtím krok za krokem veden
k aportování, takÏe pro nûj tato ãinnost
pﬁedstavuje nûco skuteãnû lákavého
a on mÛÏe mít pocit: aha, kdyÏ pﬁibûhnu
ke svému ãlovûku, jakmile mû zavolá,
vyplatí se mi to, protoÏe pak se stane
nûco, co je mnohem napínavûj‰í neÏ oãichávání okraje cesty.
Trénujte proto aportování nejprve v prostﬁedí chudém na ru‰ivé podnûty.
Zavolejte svého psa k sobû, a jakmile
k vám pﬁijde, ihned zaãnûte s nûjakou
skvûlou aportovací hrou. Házejte pﬁedmût, kter˘ máte trvale u sebe vy, a nechejte ho svého psa nûkolikrát uvolnûnû
aportovat. Za spolehlivé pﬁiná‰ení a odevzdávání ho pochvalte. Vym˘‰lejte rÛzné
varianty, nechte psa ãekat, pﬁedmût schovejte pod Ïidli nebo pod pol‰táﬁ a pak ho
nechejte hledat. Postavte se kousek od
pﬁedmûtu a nataÏenou paÏí psu naznaãte
místo, kde se pﬁedmût nachází a kde by
tudíÏ nejspí‰ mûl zaãít hledat. KdyÏ mu
zpoãátku trochu pomÛÏete, po krátké
dobû se pes nauãí pﬁedmût rychle a bezpeãnû nalézt. Brzy se zaãne víc orientovat
na vás, protoÏe s va‰í podporou rychleji
dosáhne úspûchu.
Postupnû pﬁibírejte dal‰í a dal‰í ru‰ivé
podnûty a tím zvy‰ujte stupeÀ obtíÏnosti. Pozdûji, kdyÏ se vá‰ pes zase jednou
zabere do labyrintu pachÛ na okraji cesty, ho mÛÏete zavolat, a jakmile se na vás
podívá, ukázat mu oblíben˘ aport.
V takové chvíli urãitû zapomene na lákavé pachy a rozhodne se pro hru s vámi,
protoÏe vy mu nabídnete nûco zajímavého, totiÏ záÏitek úspûchu, kter˘ ho navíc
je‰tû bude bavit.
Ná‰ Felix, tﬁílet˘ kﬁíÏenec kníraãe a kokra, sebere kaÏd˘ klacek, kter˘ najde na
cestû, a s ním pak na nás vyskakuje
nebo nám ho neustále hází pod nohy.
Sotva se pﬁi tom dá pokraãovat v procházce. ·tûká a nedá se uklidnit, dokud
mu klacek nûkolikrát nehodíme. Nûkdy
ho nechá leÏet a my mÛÏeme v klidu
pokraãovat kus v cestû. Ov‰em jen do té
doby, neÏ to v‰echno zaãne nanovo.
Jinak je Felix prima pes, zpÛsobnû chodí na vodítku a na povel si sedne i lehne. Jen kdyÏ znovu spatﬁí klacek, úplnû
pﬁestává reagovat.
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V tomto pﬁípadû se vá‰ Felix jen nauãil, co
je tﬁeba udûlat pro to, aby mu jeho lidé
házeli klacky. On zaãne hru a obtûÏuje tak
dlouho, dokud nedosáhne svého, a potom
sám rozhodne, kdy uÏ toho je dost. Pﬁi této
formû hry je pro nûj ãlovûk bohuÏel prostﬁedek k dosaÏení cíle, tedy jak˘si „stroj na
házení". ZáÏitek z úspûchu, totiÏ z pﬁinesení klacku, má pouze Felix sám. Jakmile
Felix v budoucnu pﬁijde a bude své lidi
vyz˘vat ke hﬁe, mûli by na to reagovat ignorováním (nemluvû o tom, Ïe klacky navíc
znamenají velké riziko zranûní).
ZároveÀ s tím byste ale mûli zaãít pouÏívat
jin˘ aportovací pﬁedmût, kter˘ ov‰em uÏ
bude v majetku ãlovûka. Pokud se Felix
bude chovat klidnû, tedy nebude lidi vyz˘vat s klackem v tlamû ani se pﬁed nû stavût,
pán mu hodí nov˘ pﬁedmût a Felix ho
bude smût pﬁinést. Pokud si zaãne nûco
vynucovat ‰tûkáním nebo vyskakováním,
aportovací pﬁedmût se schová a ãlovûk hru
ukonãí. Teprve aÏ se Felix zase uklidní,
mÛÏe hra pokraãovat – ov‰em nastartovat
ji mÛÏe pouze ãlovûk ze své vlastní iniciativy. Jinak by se podporovalo dotûrné chování psa, které mÛÏe dojít tak daleko, Ïe
Felix bude vnímat jen onen pﬁedmût, ale
uÏ ne svoje lidi, a jeho chování by se
v dÛsledku silné koncentrace na aport
mohlo stát dokonce nekontrolovateln˘m.
V prÛbûhu ãasu se Felix nauãí, Ïe nátlak
z jeho strany nevede k úspûchu. Primárnû
zjistí, Ïe jeho oblíbenou hru s aportem ãlovûk zaãne teprve tehdy, kdyÏ se on bude
chovat klidnû. Pes sám uÏ iniciativu nemÛÏe nastartovat, protoÏe k˘Ïen˘ pﬁedmût
nebude mít k dispozici.

¤E·ENÍ: V¯CHOVNÉ HRY
Poslu‰nost svého psa povaÏujete za dobrou. Pﬁijde na zavolání, poãká, kdyÏ mu
dáte povel sedni nebo zÛstaÀ, a vyh˘bá se
K aportování lze
vyuÏít „dummy“

vûcem, které dûlat nemá. Spoleãnû se bavíte pﬁi procházkách, rozpustile spoleãnû
ﬁádíte, ale pﬁesto máte nûkdy pocit, Ïe
pomûr mezi vámi a va‰ím psem by mohl
b˘t lep‰í. Je sice poslu‰n˘, ale orientuje se
na vás jen tehdy, kdyÏ ho trvale zamûstnáváte. Poslouchá, protoÏe se nauãil poslou-

„Aportování
upevňuje
vzájemný vztah
a zlepšuje
poslušnost psa.“
chat, nebo se na vás orientuje, protoÏe jste
oba navzájem svázáni poutem dÛvûry?
Pﬁirozenû bych zde nechtûla tvrdit, Ïe by
snad psi nemûli b˘t vychováváni.
Samozﬁejmû opak je pravdou. Ale základem spokojeného a ‰Èastného souÏití je
dobr˘ a zdrav˘ vztah! Jednu z moÏností
jak vztah zintenzivnit pﬁedstavuje aportování „Just for fun".

PROâ APORTOVÁNÍ?
Pﬁi aportování mohou pes a ãlovûk spoleãnû ﬁe‰it úkol. UpevÀuje to vztah a zároveÀ
sk˘tá moÏnost, jak hrou dále zlep‰ovat
poslu‰nost psa. Varianty a stupeÀ obtíÏnosti pﬁi aportování si mÛÏete vybrat zcela
podle svého uváÏení. Pﬁirozenû by mûl
dan˘ stupeÀ obtíÏnosti aportování odpovídat stavu znalostí ãlovûka a schopnostem
psa. Pokud bude pes pﬁetûÏován nebo
nedostateãnû zatûÏován, nebude ho totiÏ
aportování bavit.
Jak˘ aportovací typ je vá‰ pes? Nejprve je
zapotﬁebí zjistit, jak˘ aportovací typ je vá‰
pes. Pokud je velmi agilní a aktivní, mûli
byste dát pﬁednost spí‰e klidnému aportování bez velké akce. Jinak se takové zvíﬁe
snadno rozãílí nebo rozru‰í a nebude
schopno se na aportování soustﬁedit. Pokud je vá‰ pes typovû spí‰e introvert, lze do
aportování zaﬁadit vût‰í podíl akce. Ale
podstatnou roli hraje i velikost a stáﬁí psa
stejnû jako jeho zdravotní stav.

K aportování se nabízí mnoho pﬁedmûtÛ.
Oblíbené látkové zvíﬁátko lze vyuÏít stejnû
tak dobﬁe jako „dummy", které dostanete
koupit v obchodû. Pﬁedmûty by ov‰em
mûly b˘t vybírány s ohledem na psa. Pro
trpasliãího pudla bude medvídek ve velikosti XXL asi opravdu ponûkud velk˘,
zatímco pro ridÏbeka ‰tûnûcí dummy pﬁíli‰
I NZERCE

Foto Minerva

CO APORTOVAT?
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KdyÏ si psi dûlají, co je napadne
dopﬁedu uãinili pro psa atraktivním natolik, Ïe se za ním rozbûhne s velkou motivací a bude ho hledat, i kdyÏ mu nebude
leÏet pﬁímo pﬁed nosem. KdyÏ ho najde,
projevte radost, hlasitû ho pochvalte,
zavolejte ho k sobû, není v‰ak nutné, aby
pﬁed vás pﬁedsedal, n˘brÏ mu dále vyjadﬁujte uznání za jeho v˘kon – hledání
a pﬁinesení pﬁedmûtu. Bude si ho smût
je‰tû chvíli ponechat, protoÏe kdyÏ po
nûm hned sáhneme, bude se snaÏit od
nás radûji udrÏovat odstup, místo aby
nám pﬁedmût pﬁinesl. Spí‰ mimochodem
si pak necháme na „pusÈ" pﬁedat aport,
abychom psu mohli pﬁipravit novou
aportovací úlohu ãi si pﬁípadnû dále jít
svou cestou.

KDE APORTOVAT?

malé. Klacky vám vzhledem k reálnému
riziku poranûní nedoporuãujeme vÛbec.
Nejlep‰í je rozhodnout se pro jeden nebo
více pﬁedmûtÛ, které budou urãeny
v˘hradnû k aportování. Pes je tedy nikdy
nebude mít volnû k dispozici, aby si
s nimi mohl napﬁíklad hrát. Pﬁedmûty
jsou neustále ve va‰em majetku a pro psa
nepﬁístupné – zvy‰uje to napûtí. Nejprve
pﬁedmût pro psa zatraktivnûte tím, Ïe si
s ním budete sami pohrávat, vyhazovat
ho do vzduchu a zase chytat, nebo si ho
pﬁehazovat z jedné ruky do druhé, aniÏ by
si pes smûl hrát také. Aportovací pﬁedmût
patﬁí zkrátka vám a jen vy se s ním mÛÏete bavit. Opakujte to tak dlouho, dokud
vám pes bude pozornû pﬁihlíÏet a zajímat
se o aportovací pﬁedmût.

CO ZNAMENÁ APORTOVÁNÍ?
Aportování znamená, Ïe pes (radostnû)
na v˘zvu vyrazí za pﬁedmûtem a pﬁímou
cestou ho pﬁinese zpût, kde ho odevzdá
do rukou svého ãlovûka.
Ov‰em pokud se sami pasujete do role
stroje na vrhání míãkÛ nebo klackÛ pro
svého psa, nebude to mít s aportováním
mnoho spoleãného. V tûchto pﬁípadech
totiÏ nepﬁedstavujete v oãích psa nic jiného neÏ „mechanick˘ vrhaã". V nejnepﬁíjemnûj‰ím pﬁípadû vás k tomuto jednání
dokonce bude sám vyz˘vat tím, Ïe k vám
s klackem nebo balonkem pﬁijde, postaví
se pﬁed vás tak, Ïe ho nebudete moci pﬁehlédnout, nûkdy dokonce se ‰tûkotem,
a bude vás nutit, abyste mu dan˘ pﬁedmût házeli. Objekt, kter˘ mu hodíte,
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ihned pﬁinese zpátky, hodí vám ho pod
nohy a znovu vás bude vyz˘vat k hodu.
Tak dlouho, dokud ho to nepﬁestane
bavit a pﬁedmût bez zájmu neopustí.
Pﬁi aportování („Just for fun _ coÏ nemá
nic spoleãného s prací retrívrÛ) v‰ak
vycházíme z toho, Ïe se vy, tedy ãlovûk,
chopíte iniciativy a Ïe to budete rovnûÏ
vy, kdo rozhodne o ukonãení aportování.
Proto prosím ignorujte psí v˘zvy ke hﬁe,
kdyÏ kolem vás bude poskakovat s klacíãkem nebo s ‰i‰kou v tlamû, ale zato z ta‰ky vytáhnûte svÛj vlastní aportovací pﬁedmût a nabídnûte mu: „Pojì, my dva teì
spolu nûco pûkného podnikneme!" Hezké je, kdyÏ se postaráme o obmûÀování:
nûkdy aportek hodíme do kﬁoví, jindy
nûco schováme, aniÏ by to pes vidûl, nebo
aport zavûsíme na nízkou vûtev. Fantazii
se meze nekladou... SvÛj pﬁedmût jste uÏ

JAK APORTOVAT?
Aportováním navíc zlep‰ujete poslu‰nost
psa. Na poãátku v‰ak od nûj nepoÏadujte
pﬁíli‰. Také aportování se pes musí nejprve spolehlivû nauãit. Zaãnûte proto nejprve po mal˘ch krocích. A teprve podle
toho, jak pes bude úspû‰n˘, zvy‰ujte
obtíÏnost. Pozdûji uÏ mÛÏete aportovací
pﬁedmût schovat komplikovanûji a psu
pﬁi hledání pomáhat. Pes zaÏije pocit
úspûchu, protoÏe s vámi spolupracoval.
To upevÀuje vztah a podporuje radostné
souÏití smí‰eného lidsko-psího t˘mu.
Brzy zjistíte, Ïe pﬁi aportování musíte
brát ohled na nûkteré vûci. Jen cílen˘ trénink v aportování bude pozdûji provázen
Ïádoucím úspûchem, jímÏ bude ãtyﬁnoh˘
prÛvodce, kter˘ rád bude se sv˘m ãlovûkem „pracovat" formou aportování.
Upevní se poslu‰nost a také se prokazatelnû posílí vztah mezi ãlovûkem a psem.
Pﬁeji vám mnoho zábavy a úspûchÛ. Uvidíte, Ïe v uvolnûné atmosféﬁe v hezkém
prostﬁedí pÛjde v‰echno lépe i va‰emu
psu. MoÏná jste právû teì koneãnû dostali správnou pobídku k tomu, abyste to se
sv˘m psem také zkusili. Bude vás to bavit
a va‰e souÏití se zlep‰í...
P. L. Scheuermannová,
Psí akademie Darmstadt
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K aportování se
nabízí mnoho
pﬁedmûtÛ

Pro aportování se hodí terény, které jsou
pﬁehledné a nepﬁedstavují pro psa Ïádné
nebezpeãí. RovnûÏ je zapotﬁebí dbát na
to, aby nedo‰lo k po‰kození pﬁírody. Pokud aport hodíte pﬁíli‰ hluboko do lesa,
mohli by se pﬁi tom vypla‰it jeho obyvatelé a dát se na útûk. KdyÏ aport hodíte
do pole, mohli byste zase po‰kodit sadbu
a zemûdûlci by z toho asi právem nebyli
nad‰ení. KdyÏ aport hodíte do vody tûsnû
vedle mladé kachní rodinky, ta mÛÏe propadnout totální panice. Zkrátka: snaÏte
se brát ohled na své okolí!

