
ro zvífie je to vlastnû moc hezké,
kdyÏ se v dne‰ní dobû je‰tû nûkde
smí pohybovat volnû. Pro psy Ïijící

na venkovû b˘vá moÏnost volnû se pohy-
bovat v pfiírodû bûÏnûj‰í neÏ pro psy ve
mûstû, jejichÏ volné pobíhání je stále více
omezováno. Samozfiejmû pes navolno
musí b˘t neustále pod kontrolou.
Dobfie vychovan˘ pes se zodpovûdn˘m
majitelem nepotfiebuje Ïádná nafiízení
ani povinnost b˘t vodûn na vodítku. Psi,
ktefií dnes Ïijí v na‰ich domácnostech,
jsou témûfi v‰ichni „nezamûstnaní“.
Dobr˘m a dÛleÏit˘m obohacením jejich
Ïivota se mÛÏe stát setkávání v rÛzn˘ch
spolcích nebo trénink pod profesionál-
ním vedením ve psí ‰kole ãi na cviãi‰ti,
ani to v‰ak samo o sobû nestaãí. Majitelé
se sv˘mi psy zpravidla tfiikrát aÏ ãtyfiikrát
dennû vyráÏejí na procházku. Je mnoho
moÏností jak tyto procházky pro ãlovûka
i psa zatraktivnit. 

DobrodruÏství mezi betonem
Betonové pilífie nebo sloupy se dobfie
hodí napfiíklad k tomu, kdyÏ chceme psa
vyslat pro nûco kolem nûãeho. Na zaãát-
ku tréninku psa posadíme pfied pfiekáÏku,
obejdeme sloup a za nûj poloÏíme buì
pamlsek, nebo míãek. Pes mezitím zvûda-

vû pozoruje, co to tam jeho pán tropí.
Poprvé jdou pán se psem spoleãnû smû-
rem ke sloupu a majitel psa povzbuzuje,
aby ‰el „kolem". Vzhledem k tomu, Ïe
hned za sloupem pes zaÏije úspûch
v podobû nalezeného pamlsku nebo
hraãky, pravdûpodobnû se jiÏ po dvou
nebo tfiech opakováních na povel
„Kolem!“ rozebûhne za sloup. Úlohou

majitele nyní je, aby pfied pfiekáÏkou zau-
jal takovou pozici, ze které pes pfii obíhá-
ní pfiijde, a potom ho pfiátelsky zavolal.
KdyÏ tohle vyjde, dal‰ím krokem pfii uãe-
ní bude, Ïe uÏ jen naznaãíme, jako kdyby-
chom za pfiekáÏku nûco kladli, psa vy‰le-
me a ve smûru bûhu ho odvoláme zpátky
a odmûníme. Postupnû musí majitel tro-
chu mûnit svou pozici pfied sloupem.
Teprve pozdûji zaãne zvût‰ovat svÛj
odstup od pfiekáÏky, která má b˘t obûh-
nuta. Jako pfiekáÏky se hodí také tlusté
kmeny stromÛ nebo kupky sena. Fantazii
se meze nekladou. Pokud pes zvládne
obíhání pfiekáÏky, na níÏ ãlovûk ukáÏe,
mÛÏete do hry zapojit i nûkolik pfiekáÏek
najednou. DÛleÏité je, aby pes nikdy nevû-
dûl, kdy pfiijde odmûna, aby si udrÏel
vysokou motivaci. Tato hra je vhodná pfie-
dev‰ím pro psy, jeÏ lze dobfie motivovat
pomocí pamlsku nebo hraãky. Nejde zde
pfiitom o rychlost, ale o radostné prová-
dûní povelÛ „Sedni a zÛstaÀ!“, „Kolem!“
a „Ke mnû!“ 

Balancování uãí disciplínû
Dal‰í cviãení mÛÏe psa zavést napfiíklad
na nûjakou vysokou úzkou pfiekáÏku. To
pfiedpokládá nejen velkou dÛvûru psa
k majiteli, ale závisí to také na velikosti
a stáfií psa. Se ‰tûnûtem nebo mlad˘m
psem by se takové pfiekáÏky zdolávat
nemûly. Pes se také musí nechat od svého
majitele bez problémÛ zvednout do v˘‰-
ky. V lese lze vyuÏít hranice naskládaného
dfiíví, ov‰em jen v pfiípadû, pokud jsou
kmeny velmi masivní a jsou uloÏeny
natolik stabilnû, Ïe se nemohou dát do
pohybu. Jinak se malá psí tlapka mÛÏe
zaklínit mezi kmeny. I z toho dÛvodu
doporuãujeme vést psa pfies kmeny
v umírnûném tempu. Toto cviãení uãí dis-
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HRAVÁ motivace
CoÏpak to v‰ichni neznáme? Je ãas na pravidelnou
vycházku a jako kaÏd˘ den se vydáme po stejné trase.
âlovûk se po ní pohybuje tak trochu jako naprogramovan˘
a pes se snaÏí více nebo ménû uspokojovat své potfieby. 

Hromady dfiíví lze vyuÏít
pouze pokud nehrozí, 
Ïe se dají do pohybu Psi, ktefií mají rádi vodu,

se snadno nadchnou pro
skok i do studené vody

P

Tak vypadá správné pouÏívání
klackÛ a vûtví: nevrháme je, ale
udûláme z nich slalomové tyãky
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ciplínû, posiluje dÛvûru, motoriku a ba-
lanãní schopnosti psa. 

Skákání na povel
Psi, ktefií mají rádi vodu, se snadno
nadchnou pro skok do studené vody.
Mûli by to v‰ak ãinit jen na povel. Pfii kaÏ-
dé hfie musí b˘t na prvním místû kontro-
lovatelnost psa. Retrívfii, landsefii a no-
vofundland‰tí psi se zpravidla k tomu,
aby skoãili do vody, nedají dlouho pfie-
mlouvat. Ne nadarmo b˘vají zvlá‰tû
novofundlanìané ãasto cviãeni jako vod-
ní záchranáfii. Mají hustou podsadu která
odpuzuje vodu a udrÏuje tak vlhkost
daleko od tûla. V chladn˘ch obdobích
roku by mohli právû krátkosrstí psi mno-
hem rychleji prochladnout a nachladit se.
Proto je dÛleÏité mít pod kontrolou, kdy
pes do vody smí a kdy ne. V zásadû platí:
pokud je pes mokr˘, mûl by se pohybovat
a doma by mûl leÏet na teplém místû, kde
není prÛvan. Pokud nechcete ohrozit
jeho zdraví, rozhodnû byste mokrého psa
nemûli vystavovat del‰ímu pobytu ve
vymrzlém autû.

Laviãky místo tunelÛ
Vhodn˘m cviãebním náfiadím se mÛÏe
stát i obyãejná laviãka v parku. Pes se pod
ní mÛÏe plazit, mÛÏe ji pfieskakovat, nebo
také po ní (ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech)
balancovat. Samozfiejmostí by mûlo b˘t,
Ïe budete brát ohled na spoluobãany, to
znamená, Ïe pes se ‰pinav˘mi tlapkami
nebude pfiebíhat sedadlo ãisté laviãky. Na
procházkách se ale mnohdy setkáme s jiÏ
nepouÏívan˘mi laviãkami, které jsou pro
v˘‰e uvedené hrátky velmi vhodné. Má-li
pes skákat pfies laviãku, musí b˘t fyzicky
naprosto fit. Také byste podobná cviãení

nemûli donekoneãna opakovat, abyste
psu nadmûrnû nezatûÏovali klouby. TotéÏ
platí o vyskakování na balíky sena.
Mnoho psÛ vyslovenû baví ‰plhat na nû,
bûhat podél jejich dlouh˘ch fiad nebo
skákat z jednoho balíku na druh˘. To
v‰echno sice procviãuje motoriku a smy-
sl pro rovnováhu, ale rovnûÏ si to Ïádá
dobrou kondici. Na balících lze také pro-
cviãovat základní povely jako „Sedni!“,
„Lehni!“ a „ZÛstaÀ!“ V̆ slovnû v‰ak upo-
zorÀujeme na to, Ïe kaÏd˘ zemûdûlec
nestrpí, aby psi hopsali po jeho senû.
Lep‰í tedy je „zneuÏít" staré, jiÏ nepouÏi-
telné kupky. 

Slalom kolem stojanÛ na kola
Stojany na kola stejnû jako kovové nebo
betonové sloupy lze nûkdy vyuÏít jako
slalomové dráhy. Za pomoci pamlsku psa
provádíme slalomem. Na rÛzn˘ch mís-
tech ho odmûÀujeme. Pfii tom pouÏíváme
povel „Slalom!“ Po nûkolika opakováních
uÏ bude staãit vést psa nikoli pamlskem,
ale jen rukou. Jakmile samostatnû zdolá
první obrat, dostane odmûnu. Kousek po
kousku se nauãí, jak se má proplétat mezi

pfiekáÏkami, aby nás pfiimûl k vydání
potravy. Tento zpÛsob provádûní slalomu
nezamûÀujte se slalomem pfii agility.
Cesta uãení je tam úplnû jiná.

Jak správnû pouÏívat klacky
Také obyãejn˘ klacek nebo vûtev nám
mohou na procházce poskytnout dobrou
sluÏbu. Ne v‰ak jako vrhací pfiedmût. To
dÛraznû nedoporuãuji. NejenomÏe ostr˘
úlomek dfieva psu mÛÏe poranit dutinu
ústní, ale hozen˘ ‰piãat˘ a tûÏk˘ klacek uÏ
nejednou zpÛsobil tûÏká poranûní, ba
i smrt psa. Klacek, kdyÏ ho budeme drÏet
vzpfiímenû jako vycházkovou hÛl, se v‰ak
skvûle hodí k tomu, aby pfies nûj pes na
povel skákal, plazil se pod ním nebo ho
obíhal zleva ãi zprava. AÈ uÏ ve mûstû,
nebo na vesnici, v‰ude se dá v nejbliÏ‰ím
okolí najít spousta pfiedmûtÛ, které se
hodí pro spoleãnou hru a procviãování
‰ikovnosti. Jednoduchá zídka, na které
pes mÛÏe balancovat, pfiekáÏky, jeÏ je
moÏno obíhat nebo pfieskakovat, to
v‰echno posiluje vazbu mezi ãlovûkem
a psem a zvy‰uje vzájemnou dÛvûru. Je
zfiejmé, Ïe bude stále dÛleÏitûj‰í dbát na
to, aby psi mûli moÏnost komunikovat
s ostatními psy, aby mohli b˘t „prostû
psy“. I na obyãejné rutinní procházce se
majitel mÛÏe postarat o zpestfiení. AÈ uÏ
se jedná o lovecké psy, ovãáky, severská
plemena, nebo spoleãenské psy, v‰ichni
potfiebují úkoly. Pokud zvífiata nezamûst-
náme, hledají si zamûstnání sama, a to
vypadá ãasto úplnû jinak, neÏ jak bychom
si u rodinného psa pfiedstavovali a pfiáli.
Povoleno je v‰echno, co se líbí, co neo-
mezuje ani neohroÏuje ostatní spoluob-
ãany a co ne‰kodí zdraví psa. 

C. Orthová 
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Obyãejná laviãka v parku
se pfiímo nabízí jako
cviãební pfiedmût

Pes se také
musí nechat od
svého majitele
bez problémÛ
zvednout 
do v˘‰ky

Laviãka a ladné pfieskoky 
dospûlého nûmeckého ovãáka
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