
elkou v˘hodou této disciplíny je,
Ïe ji lze provozovat prakticky v‰u-
de: v bytû, na zahrádce, na cviãi‰ti

bûhem procházky. Nácvik lze provádût za
pomoci klikátka, hraãky, hÛlky, tyãe nebo
pfiekáÏek, ale také pouze s pamlskem.
Cviãení by mûlo b˘t vÏdy krátké, pestfie

koncipované a soustfiedûné. Psu mÛÏeme
dávat verbální a/nebo vizuální povely.
A teì uÏ pfiíklady jednotliv˘ch cvikÛ. 

VLEVO A VPRAVO
Pes se uãí pohybovat tûsnû po levé nebo
pravé stranû psovoda. KaÏdá strana
dostane svÛj vlastní povel, takÏe pes
bude pozdûji schopen pfiedvádût korekt-
ní práci u nohy. Zpoãátku ho do Ïádou-
cí pozice lákáme prostfiednictvím pamls-
ku ve spojení s pfiíslu‰n˘m povelem.
Cílem cviku je zmûna stran bûhem ply-
nulého pohybu. 

TWIST A CIRCLE
Pfii Twistu se pes otáãí o tfii sta ‰edesát
stupÀÛ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek, pfii
povelu. Circle pfiesnû opaãnû. Za pomoci
nûkolika pamlskÛ v ruce nebo targetové

hÛlky (s terãem), které bude následovat,
se pes rychle nauãí poÏadované otoãky. 

PANÁâEK
Pfii tomto cviku se pes uãí udrÏovat rov-
nováhu. Pamlsek nebo hÛlku drÏíme psu
bezprostfiednû nad hlavou, ãímÏ ho pfii-
nutíme, aby se zvedl pfiedními tlapkami
do v˘‰ky. Bude to chtít trochu ‰ikovnosti,
abyste pfii‰li na optimální v˘‰ku, v níÏ je
tfieba pamlsek drÏet. Kdybyste ho drÏeli
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TANEC SE PSEM

Hra + zábava

LET‘S DANCE!
V minulém dílu jsme se obecnû seznámili s disciplínou
zvanou dogdancing ãili tanec se psy. Dnes se
zamûfiíme na nácvik jednotliv˘ch cvikÛ a prvkÛ.

·panûlsk˘ krok,
kter˘ známe od
cirkusov˘ch koní

V

Skok pfies nataÏené paÏe Panáãek!
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moc vysoko, pes by se zaãal stavût na zad-
ní nohy. Správnû v‰ak má zÛstat sedût
a zvednout pouze hrudní konãetiny.
Klidu a udrÏování rovnováhy se pes nau-
ãí ãast˘m tréninkem.

SLALOM
Pfii tomto cviku se pes uãí probíhat mezi
nohama jako mezi slalomov˘mi tyãkami.
Zaãínáme tím, Ïe pes je na levé stranû
psovoda. Ten udûlá pravou nohou jeden
krok dopfiedu a za pomoci pamlsku, kte-
r˘ drÏí v pravé ruce, láká psa, aby pro‰el
mezi nohama. Potom udûlá krok zase
levou nohou a pes je lákán pamlskem
v levé ruce – a potom také odmûnûn. Zní
to komplikovanûji, neÏ to ve skuteãnosti
je. Zpoãátku cvik probíhá velmi trhanû,
ale pfii pravidelném tréninku se jeho prÛ-
bûh stává plynulej‰í a plynulej‰í.
Odmûnu ve formû pamlsku podáváme
jednou zleva, jednou zprava, vÏdy po
nûkolika krocích. 

PLAZENÍ
Jako pomÛcky zde vyuÏijeme tyãky nebo
Ïidle, pod nimiÏ se pes uãí prolézat. Psi,
ktefií uÏ mají zku‰enosti s klikacím tré-
ninkem, se tento cvik rychle nauãí za
pomoci targetové hÛlky. Pes je odloÏen
na místo a s tím, jak se konec hÛlky
pomalu pohybuje po zemi tûsnû pfied
jeho nosem, se pes za ní zaãíná plazit.
Následující kliknutí a potravní odmûna
cvik úspû‰nû zavr‰í.

BACK
Jak je uÏ ze samotného v˘znamu tohoto
anglického slova patrné, pes se má na
povel pohybovat pozadu. Tento cvik si uÏ
Ïádá o trochu více trpûlivosti. Zpoãátku
je v˘hodné cviãit u plotu nebo u zdi. Pes
by mûl stát pfiímo pfied psovodem. KdyÏ
se ten zaãne pomalu pohybovat smûrem
k nûmu, pes pfied ním zaãne ustupovat
dozadu. Právû v tomto okamÏiku násle-
duje odmûna. Tak budeme krÛãek po
krÛãku zpracovávat plynul˘ pohyb vzad.
Také mÛÏeme za pomoci nûkolika Ïidlí
vytvofiit úzkou uliãku, v níÏ se pes nauãí
couvat, protoÏe nebude mít moÏnost
uh˘bat do stran. 
Cvik Turn back je kombinací cvikÛ Twist
a Back. Pes se nachází v pozici pfied pso-
vodem, otoãí se o 180 stupÀÛ a bûÏí zpát-
ky mezi roztaÏen˘ma nohama psovoda.

ROLLE!
Pes je na místû v pozici vleÏe a my se ho
snaÏíme za pomoci pamlsku nalákat
k ulehnutí na bok, aby se následnû pfies
záda pfievalil na druhou stranu. Po nûjaké
dobû cviãení uÏ bude staãit jen krouÏiv˘

pohyb rukou ve spojení s povelem Rolle!,
aby pes sám provedl celou figuru. 

·PANùLSK¯ KROK
Základním cvikem pro ‰panûlsk˘ krok je
podávání tlapky levou a pravou nohou.
Pokud pes zvládá stfiídavé podávání tla-
pek, mûli bychom ho nauãit, aby se jimi
dot˘kal vÏdy protilehlého kolene psovo-
da. Signálem ke startu do ‰panûlského
kroku se stává dopfiedu pokrãené koleno.
Pfii následném couvání se pes bude nao-
pak pohybovat za námi vpfied a snaÏit se
dotknout na‰eho protilehlého kolene,
ãímÏ se zaãne pohybovat ‰panûlsk˘m kro-
kem. 

UKLÁNùNÍ SE
S nácvikem této figury zaãínáme z pove-
lu StÛj! Psovod si klekne vedle stojícího
psa a tím, Ïe má paÏi pod zadní ãástí tûla
psa, mu brání, aby si sedl nebo lehl. Ve
druhé ruce drÏí pamlsek tûsnû nad zemí.
Pes se bude pokou‰et dostat k potravû,
proto pfiedními konãetinami poklesne.
A hned tu máme perfektní úklonu! 

SKOKOVÁ CVIâENÍ
Vedle rÛzn˘ch pohybov˘ch figur se nabí-
zejí také nejrÛznûj‰í skokové prvky.
Jednoduch˘m cvikem je pfieskakování
nohou. Pes je pobízen k tomu, aby pfie-
skoãil nataÏenou lidskou nohu. Vût‰ina
psÛ, pokud jsou lákáni míãkem nebo
pamlskem, to provádí s velk˘m nad‰ením. 
ObtíÏnûj‰í to b˘vá s pfieskakováním paÏí.

Za tímto úãelem si dfiepneme a pes by
nám mûl pfieskakovat pfies nataÏené paÏe.
Aby to fungovalo, doporuãuje se buì
spolupracovat s pomocníkem, jenÏ psa
bude lákat ke skoku pfies paÏi, nebo cvik
nacviãovat u zdi. 
Cvikem se zv˘‰enou obtíÏností je proska-
kování paÏemi. Psovod nechá psa proska-
kovat paÏemi sepnut˘mi do oblouku.
Ruce jsou pfii tom spojené. Pfii nácviku
tohoto cviku budeme odkázáni na pomoc
zvenãí, aby bylo moÏno psa ve správném
okamÏiku odmûnit míãkem nebo pamls-
kem. Zpoãátku cviãíme tûsnû nad zemí,
postupnû v závislosti na velikosti a sko-
kansk˘ch schopnostech psa oblouk
z paÏí zvedáme. 
Dal‰í obtíÏnou skokovou figurou je skok
pfies psovoda v podfiepu. Nacviãujeme
následujícím zpÛsobem:
Psa odloÏíme vleÏe. Vzdálíme se od nûj na
nûkolik krokÛ a dfiepneme si zády smû-
rem ke psu. Pfii tom natáhneme obû paÏe.
Psovod psa zavolá, zatímco pomocník
bude pfiidrÏovat míãek nebo pamlsek tûs-
nû nad hlavou psovoda v podfiepu. Cílem
cviku je, aby pes pfiibliÏnû uprostfied sko-
ãil pfies hlavu psovoda. Tato figura si Ïádá
dlouh˘ trénink, neÏ se podafií, aby pes
korektnû skákal i bez pomoci dal‰í osoby.
Pokud nyní zafiadíme Turn back, tento
cvik, bude prÛbûh cviku vypadat následo-
vnû: Pes se napÛl otoãí kolem své osy,
pozadu probûhne mezi nohama psovoda,
lehne si, poãká, aÏ se jeho majitel vzdálí,
dfiepne si a vyzve ho ke skoku.
Kompletní choreografie je fiazení nauãe-
n˘ch figur spojen˘ch vhodnou hudbou.
Pfii v˘bûru hudby je tfieba dbát na to, aby
se jednalo o skladbu s s v˘razn˘mi pfie-
chody a s pasáÏemi v rÛzném tempu.
Snadnûji se zapamatuje a sk˘tá vût‰í moÏ-
nost zabudován rÛzn˘ch figur. Pokud se
jedná o písniãku s textem, budeme vÏdy
pfiesnû vûdût, v jaké ãásti choreografie se
zrovna nacházíme. Karina Orthová
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Plazení

Slalom mezi nohama

Proskok mezi paÏemi
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