
od vedením známé kanadské od-
bornice na psy Lindy Tellington -
Jonesové jsme pro vás pfiipravili

nûkolik zajímav˘ch nápadÛ a podnûtÛ.
Pfiejeme vám hodnû radosti a zábavy pfii
praktickém a uÏiteãném parkúru! 

OBRÁZEK 1: Mal˘ Ïebfiík má procviãit
pozornost a ‰ikovnost tohoto mladého
erdelteriéra. Speciální psí postroj, jenÏ
Linda Tellington-Jonesová s oblibou vyu-
Ïívá, mu navíc pomÛÏe vylep‰it vnímání
vlastního tûla. 
Psi, zvlá‰tû ti mladí, se nechají velmi
snadno rozpt˘lit. Ostatní psi, koãky,
kolemjedoucí auta, bûÏci – to v‰echno se
jim mÛÏe zdát mnohem zajímavûj‰í neÏ
nudn˘ majitel. Následky toho jsou nepo-
slu‰nost, ‰patná schopnost soustfiedûní
a slabû vyvinuté vnímání vlastního tûla.
Cílen˘m tréninkem v‰ak mÛÏete takové-
mu neÏádoucímu v˘voji zabránit. 
K provádûní tohoto cviku budete potfie-
bovat mal˘ Ïebfiík (kter˘ získáte tfieba
tím, Ïe odfiíznete kus vyslouÏilého za-
hradního Ïebfiíku). Nejprve se pes bude
smût s novou pfiekáÏkou v klidu sezná-
mit. Bude si ji smût oãichat a klidnû pfies
ni pfieskoãit nebo ji pfielézt. Potom se za
pomoci vodítka pokuste psa na pfiekáÏku
cílenû navést. Mûl by se soustfiedit na
va‰e pokyny a pfii pfiekonávání ne‰lapat
na pfiíãle Ïebfiíku. 
Tip: KdyÏ pes správnû pfiekoná Ïebfiík,
pofiádnû ho pochvalte. Pokud ne, cviãe-
ní opakujte, ov‰em ne tak dlouho, aÏ
pes ztratí ve‰kerou chuÈ. Jakmile zpozo-
rujete náznaky v tomto smûru, doporu-
ãujeme cviãení pfieru‰it a zaãít s ním
znovu dal‰í den. 

OBRÁZEK 2: Kovové pletivo, ná‰lapn˘
ro‰t, gumová podloÏka... Nezku‰ení mladí
psi nebudou z takového setkání zpoãátku

64 SVùT PSÒ 8/07

SPORT

Parkúr pro voln˘ ãas

Voln˘ ãas je tu pro zábavu, to je snad jasné. Ale
proã by nebylo moÏné spojit pfiíjemné s uÏiteãn˘m?
Snadno si zhotovíme pár jednoduch˘ch pfiekáÏek 
– a hned bude ãas stráven˘ se psem veselej‰í,
zábavnûj‰í a v neposlední fiadû také uÏiteãnûj‰í. 
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TRÉNINK HROU
2. Zkou‰íme nezvyklé podklady...
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zrovna nad‰ení. Je v‰ak nutné, zvlá‰tû
pokud Ïijí ve mûstû, aby si zavãas zvykli
na nejrÛznûj‰í podklady, s nimiÏ se
budou setkávat v bûÏném Ïivotû. Pokud
k tomu nedojde, nutnost vyrovnat se
s nov˘m podkladem „za pochodu“ je
mÛÏe skuteãnû vystresovat. U nûkter˘ch
se to projeví strachem, u jin˘ch dokonce
skuteãnou panikou. Oã pozdûji se pes
seznámí s nejrÛznûj‰ími povrchy, o to
tûÏ‰í to pro nûj bude. Proto byste mûli uÏ
mladého psa seznamovat s nejrÛznûj‰ími
plochami. Mohou to b˘t napfiíklad kovo-
vé, gumové nebo l˘kové rohoÏky. Po-
stupujte podobnû jako v pfiípadû Ïebfiíku:
pes se bude smût nejprve jen dívat
a nezvyklé pfiedmûty si oãichat. Potom ho
pomalu doveìte k novému podkladu.
Povzbuzujte psa a motivujte ho, ale nevy-
víjejte pfii tom nadmûrn˘ tlak. Pfii nejmen-
‰ím úspûchu musí okamÏitû(!) následo-
vat odmûna! Sami odhadnete, zda to
bude pamlsek, hraãka, nebo postaãí jen
slovní pochvala.

OBRÁZEK 3: Hvûzda - to uÏ je nûco pro
mírnû pokroãilé. V jednom bodû upro-
stfied sváÏeme nûkolik kovov˘ch tyãí
a hvûzdicovitû je rozloÏíme kolem dokola.

Mlad˘ erdel má opût za úkol soustfiedûnû
kráãet pfies pfiekáÏku, ale zdá se, Ïe zatím
není zcela pfiesvûdãen, Ïe se mu do toho
chce. Je tedy nutno dát mu dostatek ãasu
k tomu, aby se seznámil s nezvyklou situ-
ací. Necháme ho tedy chvilku, aby se roz-
hlíÏel a v‰echno si oãichal, a potom ho
jemnû zaãneme vyz˘vat k tomu, aby
vstoupil na pfiekáÏku.
Na obrázku opût vidíte vyuÏití oblíbené-
ho postroje Lindy Tellington-Jonesové,
jenÏ zlep‰uje vnímání tûla a umoÏÀuje
cílené pÛsobení majitele a jenÏ v˘raznû
usnadÀuje trénink
Hvûzda by mûla b˘t nacviãována jen se
psy, ktefií uÏ bez problémÛ dokáÏou krá-
ãet po Ïebfiíku poloÏeném na zemi.
Pfiedstavuje obtíÏnûj‰í pfiekáÏku, protoÏe
rozestupy mezi jednotliv˘mi pfiíãkami
jsou rÛzné a závisí i na momentální polo-
ze psa. Ten se proto musí na zdolání této
pfiekáÏky je‰tû více soustfiedit. 

OBRÁZEK 4: A teì to bude je‰tû nároã-
nûj‰í. Pfiekonat takovou, byÈ malou hou-
paãku psa stojí na poãátku hodnû pfiemá-
hání. Vût‰ina psÛ se ve chvíli, kdy ucítí,
jak se to pod nimi pohybuje, notnû vydû-
sí. A zcela bûÏnou reakcí je, Ïe v takové
chvíli vydû‰ené zvífie seskoãí.
I tady je dÛleÏité postupovat pomalu a po
krÛãcích. Mluvte na svého psa klidn˘m
hlasem, zatímco se budete snaÏit ho
postupnû navést k „bodu zlomu“, kde se
to s ním zhoupne. Ale pfii prvních cviãe-
ních to není potfieba hnát tak daleko,
vÏdy psa doveìte jen kousek, na chvíli
zÛstaÀte spoleãnû bez pohybu a potom
mu dovolte, aby houpaãku opustil.
Pochvalte ho a pokus zopakujte, ale ten-
tokrát jdûte o kousíãek dál. Jakmile se
houpaãka poprvé zhoupne, opravdu hod-
nû v˘raznû psa pochvalte. Mûl by si tento
okamÏik spojit s pozitivním záÏitkem,
jenÏ je dobré posílit také pamlskem. 
Smysl a úãel takového cviãení jsou nabí-
ledni. Pes se má nauãit neztrácet nervy
ani v okamÏiku, kdyÏ se podklad pod ním
náhle zmûní. 
Pro lavinové a záchranáfiské psy je po-
dobn˘ v˘cvik naprostou nezbytností. Ale
smysl má i pro rodinné psy, protoÏe
v˘raznû posiluje jejich sebevûdomí. 
Pokud vám tento cvik ãasem zaãne pfiipa-
dat nudn˘, mÛÏete svého psa tfieba nau-
ãit, aby houpaãku pfiekonával pozadu.
A hned máte v rukávu Ïertovnou vloÏku
pro pfií‰tí gardenparty!

OBRÁZEK 5: PrÛchod labyrintem patfií ke
standardním cvikÛm pro psy z repertoá-

ru Lindy Tellington-Jonesové. Posilována
je zde pfiedev‰ím pozornost psa, kter˘ se
také uãí lépe se koncentrovat na svého
velitele. Sami se pfiesvûdãíte, Ïe s postu-
pem ãasu pes zaãne reagovat i na nepatr-
né signály, které mu dáte, aÈ uÏ slovnû,
prostfiednictvím vodítka, nebo gestem.
Psí trenéfii by vám potvrdili, Ïe toto cviãe-
ní je velmi vhodné také pro bojácné
a agresivní psy, zvlá‰tû pokud je provádû-
no s více zvífiaty najednou. V pfiípadû
agresivního psa je ov‰em tfieba dbát na
dostateãn˘ bezpeãnostní odstup, aby
nedo‰lo ke rvaãce! Labyrint psu dává hra-
nice, takÏe má moÏnost reagovat jinak,
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neÏ je zvykl˘, a tím zmûnit svÛj vzorec
chování,“ uji‰Èuje Linda Tellington
-Jonesová. 
Labyrint se ostatnû hodí také k pfiivykání
na postroj. Upoutá totiÏ na sebe psovu
pozornost a naopak ji odpoutá od té
nezvyklé vûci, kterou má na sobû, coÏ
v˘raznû usnadní trénink. 

OBRÁZEK 6: KdyÏ chce Linda Tel-
lingoton-Jonesová psa odnauãit neÏá-
doucímu tahání na vodítku, ráda pracuje
se speciálním psím postrojem. Ostatnû
i psÛm, ktefií se bez problémÛ pohybují
na normálním vodítku, b˘vá postroj pfií-
jemnûj‰í. Linda doporuãuje variantu se
dvûma krouÏky na vrchním fiemenu.
Nûkdy podle ní má smysl pfiipnout vodít-
ko také k pfiednímu krouÏku, protoÏe
tímto zpÛsobem je snadnûj‰í psa odradit

od tahání a efektivnûji uvést do Ïádoucí-
ho smûru pohybu. „Mnoho psÛ, kdyÏ je
pfiipnuto za zadní krouÏek, pobíhá na
vodítku cikcak, protoÏe nedostává ohled-
nû smûru Ïádné jednoznaãné pokyny,“
varuje odbornice. Nesoustfiedûného,
hyperaktivního nebo na vodítku tahající-
ho psa lze bez problémÛ vést obûma
rukama, kdyÏ vodítko pfiipnete do obou
krouÏkÛ.
OBRÁZEK 7: Pneumatiky pfiedstavují pro

vût‰inu psÛ velkou v˘zvu. ProtoÏe se zde
opût setkávají s nov˘m tvarem i materiá-
lem, cviãení s pneumatikami v˘raznû roz-
‰ifiuje soubor zku‰eností psa. Pro tento
cvik budeme potfiebovat ãtyfii aÏ ‰est
pneumatik, jeÏ navzájem mÛÏeme nejrÛz-
nûj‰ím zpÛsobem kombinovat. 
Na poãátku si pes bude smût na gumu
‰lápnout. Pozdûji by se mûl nauãit klást
tlapky cílenû do stfiedu pneumatiky.
Nûkdy je dobré v poãáteãní fázi cviãení
naklást do pneumatik pamlsky. 
Pokud pes bûh pfies pneumatiky zásadnû
odmítá, mÛÏe mu provedení cviku usnad-
nit optické ohraniãení po stranách.
K tomuto úãelu pouÏijeme nejlépe bare-
vnou tyã, jaká se pouÏívá pfii koÀsk˘ch
parkúrech. „Tyãe jsou dÛleÏité také jako
ukazatele pfied pfiekáÏkou. Pokládají se do
tvaru písmene V a udávají smûr,“ fiíká
Linda Tellington-Jonesová.

OBRÁZEK 8: Tak tomuhle psíkovi uÏ to
jde docela dobfie! Balanãní vodítko pomá-

há kavalírkovi na fotografii udrÏovat rov-
nováhu a znemoÏÀuje mu, aby se nekon-
trolovanû vrhal dopfiedu. Zpoãátku by
mûly b˘t pneumatiky od sebe poloÏeny
v rozestupech, coÏ psu jejich pfiekonává-
ní usnadní. NejdÛleÏitûj‰ím cílem tohoto
cviãení je dát psu zaÏít pocit úspû‰nosti
a v‰e promûnit v pozitivní záÏitek. 
StupeÀ obtíÏnosti cviãení budeme prÛ-
bûÏnû stále zvy‰ovat, ale vÏdy dbáme na
to, aby pes k nové úloze skuteãnû dozrál.
Linda Tellington-Jonesová povaÏuje za
dÛleÏité postupovat pomalu krok za kro-
kem a vést psa ve v˘‰ce hlavy. ZároveÀ
bychom nemûli ‰etfiit slovní pochvalou.
Zvlá‰tû u bojácn˘ch a nervózních psÛ
hodnû pomohou pamlsky. 

OBRÁZEK 9: V Ïádném pfiípadû psa ne-
smíme pfietûÏovat! V‰echny tipy na tré-
nink, které jsme vám dali, vyÏadují zv˘‰e-

nou koncentraci psa, a proto je nelze
provádût dlouho. Velmi dÛleÏité je cviãe-
ní vÏdy po chvilce pfieru‰it a zafiadit spo-
leãnou hru, pfii které se zvífie uvolní
a „vyãistí si hlavu“. Není ani tak dÛleÏité,
o jakou hru pÛjde, ale musí psa bavit
a poskytnout mu pfiíleÏitost k uvolnûní
a odreagování se. 
Na obrázku vidíte hru na chytání kofiisti
na „udici“, která vût‰inu psÛ  zaruãenû
pobaví. 
A potom se zase mÛÏete spoleãnû vrh-
nout do tréninku!

Gabriela Metzová
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