
ajitelé obvykle nemají potuchy,
jak˘ typ v˘cviku by mûli pro psa
zvolit, ale v pfiípadû Bessynky

jsem mûla od zaãátku dojem, Ïe zmûnu
bude potfieba provést celkem radikální. 
Bessy, kfiíÏená zrzavá fenka stfiední veli-
kosti, na‰la svÛj domov u hodn˘ch lidí
po dlouhém pobytu v útulku. Nemûla
jedno oko, nûkdo jí v minulosti hodnû
ublíÏil a v dÛsledku toho nemûla Ïádné
sebevûdomí, musela b˘t kdysi nûk˘m
opravdu hodnû t˘raná.
Majitelé ji na moji radu zaãali uãit zprvu
poslu‰nosti. Fenka se postupnû uãila

chodit na vodítku, pfiibûhnout na zavo-
lání... Moc jí to ‰lo, snaÏila se lísat
a zavdûãit. A potom se na na‰e doporu-
ãení zaãala se sv˘m pánem úãastnit tré-
ninku obran. 

OBRANOU K SEBEDÒVù¤E
·lo mi hlavnû o to, aby si Bessy víc vûfii-
la. Doufala jsem, Ïe pokud trénink zvlád-
ne, mohlo by se její celkové chování zmû-
nit hodnû k lep‰ímu. Neãekala jsem
Ïádné zázraky, ale staãilo by, kdyby se
nauãila tahat s figurantem o hadr for-
mou hry, pak hadfiík vyhrála, probûhla se

s páníãkem po placu a ten by ji chválil
a chválil... ve skupinû ostatních psÛ a lidí.
ProtoÏe Bessynãin majitel byl moc hod-
n˘ a mírn˘ ãlovûk, zprvu nechápal, proã
by Bessy mûla absolvovat tento druh
v˘cviku. Vysvûtlila jsem mu, Ïe fence by
mohl pomoci pfiekonat strach. Nácvik
obrany bude formou hry, figurant
Bessynku bude pfii divoké hfie hladit,
tahat se s ní o hadr a ‰kádlit ji, Ïe jí ho
chce sebrat, a vyz˘vat ji, aby se nedala.
Úkolem páníãka bylo Bessy povzbuzovat
a hodnû nahlas chválit. Pán byl na
Bessynku moc hodn˘, a kdyÏ stáli v kru-
hu ostatních psÛ a lidí, ‰eptal jí, Ïe je
hodná, aÈ se nebojí, ale nedokázal se
hned ve skupinû cizích lidí odvázat nato-
lik, aby Bessy nahlas chválil „To je hodná
holka, v˘bornû, ty jsi ‰ikovná!“
Nakonec jsme se domluvili, Ïe zaãátek
obranáfiského v˘cviku zvládneme bez
pána, aby byl v˘cvik co nejãastûj‰í. Bes-
synku jsem si vzala na trénink obrany,
páníãek mnû ji zaãal pravidelnû vozit na
cel˘ den, kdyÏ byl v práci, a veãer si ji
vyzvedával. Nechtûla jsem, aby fenka po
pobytu v útulku byla ve v˘cviku u mû
doma, proto jsem radûji zvolila tuto vari-
antu. Navíc Bessy mû znala, a nemusela
si tudíÏ zvykat. Mohly jsme se rovnou
pustit do práce. 

DÒLEÎIT¯ JE CITLIV¯ FIGURANT
Pro tento typ v˘cviku je potfieba zku‰en˘
a citliv˘ figurant. Mám k dispozici nûko-
lik figurantÛ, ale problémové psy cviãíme
dohromady s Petrem Palou‰kem, kter˘ je
v tomto smûru ‰ikovn˘, chápe mé blázni-
vé nápady a hlavnû je optimista s velk˘-
mi zku‰enostmi s tzv. exoty. První tré-
nink Bessynka strávila schoulená u m˘ch
nohou vleÏe, ani se na Petra nepodívala,
natoÏ aby projevila zájem o hadr. 
Zaãala jsem ji vázat na fietízek mezi
ostatní psy do fiady, drÏela jsem ji za
postroj a hodnû povzbuzovala a chváli-
la, kdykoliv se projevila nebojácnû. Za
velmi krátkou dobu Bessy pochopila, co
se od ní chce, a zaãala se tahat o hadr.
Petr ji mohl chválit a hladit i sahat na
ni. V‰echno jsme dûlali formou hry
a Bessy se zaãalo pfietahování tak líbit,
Ïe zakrátko jsme trénovali i pfietahová-
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Když se pes bojí vlastního stínu

M

V na‰í psí ‰kole trénujeme i obrany, sportovní kynologii. Nûktefií lidé chtûjí, aby
jejich pes trénoval na zkou‰ky nebo bonitaci, jiní potfiebují svého psa nauãit,
aby hlídal nebo si nebral potravu od cizích lidí. Nûkdy se ov‰em stává, Ïe 
na první hodinu tréninku pfiijdou se psem, kter˘ se bojí i vlastního stínu. 

Majitel 
nám pfiivezl
ukázat
krásného
mladého
chodského
psa...
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ní na pe‰ka, kterého pevnû drÏela
a vyfiádila se.  ProtoÏe se Bessy hodnû
bála hluku, kfiiku a stfielby, pracovali
jsme i na tom, abychom byli zámûrnû
postupnû hluãnûj‰í a prásknutí biãem
pfiipomínající stfielbu se stalo souãástí
tréninku. Zrovna tak postupnû se Bessy
zafiadila do velké skupiny psÛ, ktefií
obrany trénovali se sv˘mi lidmi pravi-
delnû. ·ikovn˘ figurant dokáÏe i z pod-
prÛmûrného psa ãasem udûlat psa prÛ-
mûrného, pokud se majitel rozhodne
k pravideln˘m tréninkÛm. A páníãek
Bessynky, kdyÏ vidûl, jak˘ jeho fenka
udûlala obrovsk˘ pokrok, v tréninku
pokraãovat chtûl. 

JAK DÒLEÎITÁ JE CHVÁLA
DÛleÏitûj‰í ov‰em bylo, Ïe i on sám se
v˘raznû zmûnil, pfiestal se stydût ve sku-
pinû lidí a psÛ svou fenku hodnû nahlas
chválit a povzbuzovat. Bessy udûlala
obrovsk˘ pokrok, tahala se i o rukáv, kte-
r˘ vyhrávala, vítûznû s ním bûhala po
placu, nosila ho znovu k Petrovi a chtû-
la se tahat dál. 
Fenka se smutn˘m osudem budila na
tréninku velkou pozornost a majitelé
ostatních psÛ ji i její doprovod obdivo-
vali. Páníãek byl na svou Bessynku sku-
teãnû py‰n˘ a já jsem pfiesvûdãená o tom,
Ïe Bessy musela vnímat, jak jí v‰ichni
fandíme a máme ji rádi - a právû proto se
z ní stala ãasem sebevûdomá fenka. Za
ãas nám páníãek py‰nû oznámil, Ïe Bessy
dokonce doma hlídá, a byli jsme se na ni
podívat doma, jak jí hlídání jde. 
Pro spoustu lidí je normální, Ïe jejich
pes veãer na zahradû za plotem za‰tûká,
ale Bessy, která mûla za sebou zlé zku‰e-
nosti, by se byla kdysi nejradûji na zahra-
dû zavrtala do zemû ãi byla neviditelná.
Její hlídání sice bylo spí‰e hlá‰ení, Ïe
nûkdo cizí prochází, ale ‰tûkot to byl
a Bessy se vrátila hrdost, nebyla uÏ
spráskan˘ uzlíãek. 
S Bessynkou tedy v‰echno dobfie dopad-
lo a del‰í ãas jsme se nevidûli. 
AÏ nedávno mi její páníãek telefonoval,
protoÏe si pofiídili nového psa, teì uÏ
s prÛkazem pÛvodu, a má pr˘ s ním vel-
ké plány. Rád by absolvovai svod, v˘sta-
vy, bonitaci, zkou‰ky, zaãal by chodit na
poslu‰nost i moc rád na obranu, proto-
Ïe ho to tenkrát chytilo. Pfiivezl nám do

Troje ukázat krásného mladého chod-
ského psa a nad‰enû nám vyprávûl
o sv˘ch plánech. Podívali jsme se na
zuby, které mûl pes v‰echny. A potom na
varlata, která bohuÏel v‰echna nemûl.
Pán se nejprve smál, protoÏe si myslel,
Ïe si z nûj Petr dûlá legraci, a fiíkal, Ïe
Petr zase vtipkuje... Ale potom si poprvé
v Ïivotû sáhl na varlata svého psa sám
a strnul - ve vtefiinû pochopil, Ïe na Ïád-
nou v˘stavu ani bonitaci nikdy nepÛjde. 
Co teì? ptal se zdû‰enû. Zb˘valo jediné 
- cviãit pro radost. A majitel, kter˘ se teh-
dy tak úÏasn˘m zpÛsobem zhostil
nápravy, se rozhodl vrhnout se tímto
smûrem. Obranu nemusíme cviãit jen se
psem, kterého pfiipravujeme na zkou‰ky
nebo bonitaci. Pfii této ãinnosti se psi
vyfiádí, za‰tûkají si z plna hrdla a jejich
lidé si odpoãinou, protoÏe se psem se
pfietahuje figurant. Hodnû psÛ potfiebu-
je obãas „upustit ventil“, za‰tûkat si
a „zabojovat“, tfieba o kus hadru. VÏdyÈ
i my lidé jsme povahy rÛzné a kaÏdého
nebaví hrát ‰achy.
M˘lil by se v‰ak ten, kdo by ‰el kolem
plotu areálu psí ‰koly a domníval by se,
Ïe Bessynku jsme uãili kousat lidi a kou-
sání na rukáv bylo tréninkem ke kousání
lidí. Trénink obrany naopak Bessynû
dÛvûru v lidi vrátil, musela pfiekonat
sama sebe a sportovní obrana hrou má
v obdobn˘ch pfiípadech svÛj smysl.
Pokud si myslíte, Ïe vá‰ pes by potfie-
boval zvednout sebevûdomí, aby se pfie-
stal bát, a domníváte se, Ïe podobn˘
trénink, jako mûla Bessynka, by stál za
vyzkou‰ení, nejdfiíve svému psovi

pofiiìte nûjakou hraãku na pfietahování
sami. Úplnû nejlep‰í je obyãejn˘ bavl-
nûn˘ hadr na podlahu, froté ruãník, kus
mûkké deky. Hadfiík by mûl psovi
„,chutnat“, mûl by b˘t pfiíjemn˘ do tla-
my. Zkuste se s ním klidnû sami tahat
a povzbuzovat ho. MÛÏete s ním chvíli
bojovat a schválnû zmûnit hlas, zkuste
tfieba mluvit japonsky. Jako. Pes vám
stejnû nebude rozumût, ale bude ho
zajímat barva va‰eho hlubokého hlasu,
takÏe je jedno, Ïe japonsky neumíte.
Potom zaãnete chválit psa - sv˘m vlast-
ním hlasem. Hlasy stfiídejte - bojovn˘
a chválící hlas stále dokoleãka.
Nakonec psa nechte vyhrát a sv˘m
vlastním hlasem ho pochvalte. MÛÏete
si takhle hrát doma na podlaze a klid-
nû se válejte, nechte psa bojovat na
koberci, hrajte si. Bázlivého psa urãitû
nenuÈte, aby vám hadfiík na povel
PusÈ! vrátil, ale nechte ho vyhrát. Jen
aÈ hadfiík klidnû rozcupuje nebo ho
ÏuÏlá - hadfiík je jeho, protoÏe ho
vyhrál nad velk˘m japonsk˘m bojovní-
kem. Tuhle hru hrajte co nejãastûji.
Ideální by bylo, kdybyste se zkusili
pfietahovat nûkde venku, kde bude
moÏné tuhle hru provozovat. Ale
nakonec vám stejnû nezbude nic jiné-
ho neÏ vydat se nûkam na psí cviãi‰tû,
protoÏe tam si obdobnû hraje se psy
víc lidí a hlavnû - máte tam figuranty,
ktefií si budou hrát s va‰ím psem sami.
Vá‰ pes by mûl mít namísto obojku na
obrany pohodln˘ postroj, aby se pfii táh-
nutí ne‰krtil. Pfii obranách a pfietahování
budete svého psa drÏet a je mu dovole-
no, je dokonce nutné táhnout i ‰tûkat.
U bázlivûj‰ích psÛ ale asi zjistíte, Ïe by
vás nejradûji odtáhli ze cviãi‰tû pryã,
protoÏe se bojí ‰tûkotu kolem, lidí
a cizích japonsk˘ch bojovníkÛ, ktefií se
pfietahují se psy o hadry, pe‰ky a ruká-
vy. Ale protoÏe hodn˘ch a ‰ikovn˘ch
figurantÛ pejskafiÛ je u nás v republice
je‰tû stále mnohem a mnohem víc neÏ
cviãi‰È agility, urãitû narazíte na figu-
ranta, kter˘ si bude umût s va‰ím psem
hrát na pfietahovanou. 
A poslední rada nakonec, nestyìte se
nahlas chválit - svého psa i figuranty,
ktefií se mu budou vûnovat. Mají to
rádi :))

Vûra Brunclíková, ambra@iol.cz

SVùT PSÒ 11/07 33

V¯CVIK

Problémové chování u psa – 10. díl 

Ilu
st

ra
ãn

í f
ot

o 
M

ar
tin

 S
m

rã
ek

I NZERCE

Ambra Professional www.psis kola.cz
soukromá psí  škola Věry Bruncl íkové tel. 602 368 265

„Obranu
nemusíme cvičit

jen se psem,
kterého

připravujeme 
na zkoušky nebo

bonitaci.“
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