
nne Lill Kvamová ve své knize
Hledání stopy pí‰e: „Dobfie tréno-
van˘ pes je schopen najít dvû

zrníãka písku na pláÏi o rozmûrech 50
x 500 metrÛ." Hledání a rozli‰ování
pachÛ patfií k pfiirozen˘m schopnostem
kaÏdého psa, a jsou proto ideálním „moz-
kov˘m joggingem" pro kaÏdého psa. 

Pachové práce 
– pfiirozené zamûstnání
Vedle sportování a hraní jsem chtûla své
fence Meggan dopfiát také nûjaké pfiiro-
zené zamûstnání, abych podpofiila rozvoj
jejích ‰ed˘ch mozkov˘ch bunûk. Zdánlivû
je rozli‰ování pachÛ u psa úplnû jedno-
duché, ale jak to vypadá v praxi? Po-
uÏívání rÛzn˘ch kvûtináãÛ, ‰átkÛ, kelím-
kÛ a jin˘ch nádob, pod kter˘mi má pes
hledat pamlsky, není vÏdy úplnû bez pro-
blémÛ. Svádûjí ke hfie, psi je sv˘mi boufi-
liv˘mi projevy nûkdy úplnû „pfieválcují",
nebo je dokonce mohou zniãit.
Po podobn˘ch zku‰enostech jsem pfii‰la
na nápad sestrojit „náfiadí", v nûmÏ by
byly pachy sefiazeny jeden vedle druhého
a které by zvenãí neposkytovalo Ïádné
optické podnûty, s jejichÏ pomocí by bylo
moÏno identifikovat pachy a jeÏ by umoÏ-

Àovalo hledání pfii pohybu. Tak vznikl ná‰
první model, jenÏ jsme pÛjãovali i na‰im
pfiátelÛm, aby ho otestovali. 
Nakonec se nám za pfiátelské spolupráce
jednoho domácího kutila podafiilo vyvi-
nout scentbox v jeho nynûj‰í podobû.

Pachové látky pro zaãátek
Jako motivaãní prostfiedky pro zaãáteã-
níky se obzvlá‰tû hodí dobré pamlsky,
jako jsou tfieba kousky masového salá-
mu, vafieného krÛtího masa nebo drÛbe-
Ïí srdce. Vyh˘báme se éterick˘m olejÛm,
protoÏe jsou pfiíli‰ intenzivní, a soustfie-
díme se radûji na pfiírodní pachy. Jaké?

Tfieba borovicové ‰i‰ky, mech, sáãky
s ãajem, ofií‰ky, kolíãky na prádlo, které
jsme pfiedtím mûli v kapse u kalhot,
nebo mírnû pouÏité ponoÏky. Fantazii se
meze nekladou. 

První kroky u scentboxu
Pro první tréninkové krÛãky budeme
potfiebovat kelímek, kter˘ naplníme
mimofiádnû lákavû vonícími pamlsky.
Tím ve psu vzbudíme zájem a motivaci. 
Abychom u zvífiete vytvofiili vztah
k scentboxu, první cviãení pojmeme jako
hru na schovávanou:
Pamlsky, napfiíklad masov˘ salám, s˘r
nebo vafiená drÛbeÏí srdce, nakrájíme na
velikost hrá‰ku a naplníme jimi kelímek.
Box postavíme tak, aby se k nûmu pes
mohl pfiiblíÏit ze v‰ech stran, a jeho
poklop necháme nejprve otevfien˘. Pes
mÛÏe na‰im prvním krokÛm pfiihlíÏet,
bude si smût box nejprve oãichat a pak
dostane pamlsek. Potom kelímek zmizí
v boxu a my psa budeme povzbuzovat,
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Scentbox a rozlišování pachů 
Svût na‰ich ãtyfinoh˘ch pfiátel sestává z pachÛ. Ve
svûtû pachÛ se orientují podobnû jako my v mapû
a vnímají vûci, které nám ãasto zÛstávají skryté.
Nepatrné molekuly jim poskytují informace o okolí.

Sammy
prohledává

otvory s pachy

Cora oznaãuje
pach. Má talent
od pfiírody!

A

Pamlsky nakrájíme na kousky
a naplníme jimi kelímek

Mal˘ scentbox s pfiíklady
rÛzn˘ch pachÛ
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aby zaãal hledat. Teì je dÛleÏité zvífie
pozornû sledovat. KaÏd˘ pes nereaguje
hned. Nûktefií se okamÏitû vrhnou k otvo-
rÛm s pachy, jiní jsou spí‰e rozãílení, jako
tomu bylo u psa z útulku Sammyho,
jehoÏ v první chvíli box nezajímal. „Mûla
jsi pfiece ten pamlsek v ruce ne?" Po krát-
kém „pfiem˘‰lení" v‰ak pfiece jenom
upnul svoji pozornost k boxu a zazname-
nal úspûch. Na základû toho si jiÏ bez-
peãnû spojil, Ïe „hledání je úspû‰né jen
v scentboxu". Asta a Cora se od poãátku
projevovaly jako pfiirozené talenty,
u Meggan jsem si nejprve myslela, Ïe box
nefunguje. Pracovala velmi ekonomicky
a pach oznaãila na základû zrakového
kontaktu jiÏ asi 20 cm nad boxem. Moje
oãekávání a její reakce zde nebyly v sou-
ladu a já jsem se musela nauãit, Ïe mÛj
pes se uÏ dávno nauãil to, co jsem já je‰-
tû zpochybÀovala. 
Osvûdãilo se pouÏívání klikeru nebo al-
ternativnû mimofiádná pochvala. KaÏdou,
byÈ sebemen‰í akci psa ve smûru otvoru

se správn˘m pachem je nutno pochválit.
To sice jde i bez klikeru jen pochvalou, ale
právû kliker zde umoÏÀuje velmi pfiesné
naãasování (timing). Akci lze zachytit
pfiesnû v té sekundû, kterou chceme
odmûnit. MÛÏe to b˘t zpoãátku tfieba jen
pohyb hlavy, kdyÏ pes hlavu náhodou str-
ãí ke správnému otvoru, první zaãichání
v blízkosti pachu a podobnû. 
KaÏd˘ pes má svÛj zpÛsob, jak dává naje-
vo, Ïe na‰el pach. Toto pfiirozené chování
(od zrakového kontaktu aÏ po intenzivní
‰krábání na dan˘ otvor) odmûÀujeme. 
Abychom vytvofiili spojení se scentbo-
xem, bude pes pfii prvních nácvicích
odmûÀován z boxu. Jakmile se toto spo-
jení podafií, odmûÀujeme z ruky, protoÏe
pozdûji bude hledat také jiné, „nejedlé"
pachy. JiÏ od zaãátku je tfieba pohár
umísÈovat na rÛzná místa v scentboxu.
Psi se uãí rychle a mohli by si odmûnu
spojit s otvorem, kde je pach, nikoliv
s úlohou hledat.
Jako poslední krok cviãení pro zaãáteãní-
ky umístíme kelímek s pamlsky do boxu,
box zavfieme a pfiipravíme identick˘
pachov˘ vzorek do poháru, otvoru v mik-
rovlnné troubû (mívají otvor v poklopu
a umoÏÀují prÛchod pachu, pes se ale
nemÛÏe sám obslouÏit) nebo plastikové-
ho sáãku. Psu tento pachov˘ vzorek uká-
Ïeme a po‰leme ho k boxu. 
I tady nacviãujeme po mal˘ch krocích
a kaÏdou akci smûfiující k Ïádoucímu
chování odmûníme. NeÏ pfiikroãíme
k rozli‰ování pachÛ, budeme tato cviãení
provádût s rÛzn˘mi pachy. 
U boufilivûj‰ích psÛ vhodíme pamlsek,
jenÏ byl úspû‰nû nalezen, do místnosti.
Zatímco pes hledá, mÛÏeme kelímek
v boxu umístit do jiné pozice. Pfiesvûdãili
jsme se, Ïe tímto zpÛsobem lze pracovat
i s divoãej‰ími psy z útulkÛ, ktefií neovlá-
dali povel „ZÛstaÀ!" ani „Lehni!" 

Cíl: rozli‰ování pachÛ
Pes má nalézt jeden pach mezi ostatními.
Zaãneme se dvûma rÛzn˘mi pachy, pfii-
ãemÏ jeden je silnûj‰í a druh˘ ménû v˘-

razn˘. Na základû pachového vzorku, kte-
r˘ by mûl mít pes pro toto cviãení jiÏ
nauãen˘, bude zvífie pfii prvním cviãení
nalézat silnûj‰í pach. Znovu trénujeme
po krÛãcích. Pak postupnû zavádíme
pachy, které na zaãátku voní jen slabû.
Tak budeme u psa postupnû budovat
pachovou pamûÈ.

Psi a kliker
Psy, ktefií uÏ mají zku‰enosti s klikerem,
lze kreativnû zamûstnávat rÛzn˘mi objek-
ty. Je zapotfiebí jen trocha trpûlivosti
a pamlsek. OdmûÀovala jsem fenku
Meggan prostfiednictvím klikeru za kaÏd˘
mal˘ krok, dokud nepochopila, Ïe má
nûco vyãichat. Meggan hledala kolíãky na
prádlo, které vonûly po mnû, a tlapkou
oznaãovala správn˘ otvor. Scentbox se od

jin˘ch inteligentních psích hraãek odli‰u-
je tím, Ïe sk˘tá ‰irokou paletu moÏností
zábavy od jednoduchého hledání potravy
aÏ po budování pachové pamûti. Neomrzí
se proto tak rychle a kaÏd˘ se mÛÏe sám
rozhodnout pro urãit˘ tréninkov˘ cíl. 
Pro na‰e psy pfiedstavuje zajímavou
obmûnu. Není to jen obyãejné hledání
potravy, ale také také zpÛsob jak zamûst-
nat psí hlavu. Mariana Keuthenová
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„Hledání
a rozlišování
pachů patří
k naprosto
přirozeným

schopnostem
každého psa.“

Asta soustfiedûnû oãichává
sáãek s ãajem v kelímku

Cora zvûdavû pfiihlíÏí, 
jak pohár mizí v boxu

Megan u malého scentboxu
naznaãuje, Ïe nûco na‰la
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