
optimálním pfiípadû uÏ dostanete
od chovatele ‰tûnû, které se nauãilo
chodit na vodítku. Jinak budete

zpoãátku muset pfiekonávat fiadu
problémÛ, protoÏe ‰tûnû bude mít ve
vût‰inû pfiípadÛ chuÈ dûlat nûco docela
jiného, neÏ nechat si zo‰klivit svût ‰ÀÛrou
pfiipoutanou ke krku.
Do urãitého vûku si kaÏd˘ pes pes uchová
pud sledování, coÏ v‰ak neznamená, Ïe ho
to bude bavit i na vodítku. Je na vás,

abyste hned na poãátku poloÏili základy
‰Èastnému souÏití. Vodítko mÛÏe b˘t
va‰ím pfiítelem ve smyslu tûsného spojení,
ale stejnû tak se mÛÏe stát i va‰ím
nepfiítelem, jak˘msi nástrojem
pfietahování.

Vodítko – pfiítel, nebo nepfiítel
Vût‰ina majitelÛ, ktefií mû jako terapeuta
a cviãitele psÛ vyhledají se sv˘m psem,
mají problém s „chÛzí na vodítku“, a sice

proto, Ïe pes vyuÏívá svého majitele
i celou procházku jako moÏnost
zasportovat si. Není nic psychicky
nároãnûj‰ího neÏ mít takového psa.
A pfiitom je to tak jednoduché, kdyÏ
se hned v prvních t˘dnech dodrÏí
nûkolik základních pravidel.

Pfiipoutání na vodítko
Procházka zaãíná pfiipoutáním psa na
vodítko. UÏ tento okamÏik psovi hned od
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Výcvik:

UpozorÀujeme, Ïe zde nebude fieã o tom, jak nauãit psa chodit „K noze!“ To je povel, kter˘ se
nauãí pozdûji a kter˘ se pouÏívá v situacích, kdy musí jít blízko majitele, napfiíklad v davech lidí,
na v˘stavách psÛ a v‰ude tam, kde se chcete se psem pohybovat kontrolovanû. Poslu‰nost
na vodítku spí‰e znamená, Ïe máte psa, kter˘ netahá za vodítko, spolu s vámi zmûní smûr
a nechá vás urãovat, kam se pÛjde. Ne naopak a ne bez povelu. Ale i to je tfieba nacviãit.

SnaÏte se
i se psem
na vodítku
navázat
zrakov˘
kontakt

Starého psa novým
kouskům nenaučíš
Poslušnost na vodítku
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poãátku zpfiíjemÀujte pamlsky a chválou.
Na zaãátku je pfii procházce zapotfiebí
notná dávka trpûlivosti. Pokud se ‰tûnû
chová odmítavû, trpûlivû ho pfiilákejte.
Mûjte po ruce pamlsky a ‰tûnû vydatnû
chvalte, jakmile se rozhodne zamífiit
smûrem k vám. Nejdfiív ho ale nechte, aÈ
vedle vás chvíli bûÏí, neÏ ho pochválíte.
Jinak získáte jen „vyzvedávaãe pamlskÛ“,
kter˘ nepochopil, Ïe pfied pochvalou
a po ní musí také nûco udûlat.
Bûhem procházky se psem
komunikujte a sice vÏdy, kdyÏ vám
vûnuje pozornost, a také aby vám ji
vûnoval. KdyÏ jste pro psa zajímaví,
nemusí se sám poohlíÏet po vhodném
rozpt˘lení. Pochvalte ho za zrakov˘
kontakt a za navázání kontaktu.

Utváfiejte procházku zajímavû
Obãas schovejte pamlsek v trávû a pak ho
spoleãnû se psem hledejte. VyuÏívejte
pfiekáÏky jako kmeny stromÛ, dopravní
znaãky a ko‰e na odpadky jako
náfiadí na agility.
Vym˘‰lejte následná cviãení, kdyÏ uÏ pes
umí pûknû chodit na vodítku. âasto
pfiitom mûÀte smûr a motivujte psa, aby
vás následoval. Taková hra bude vás i psa
urãitû bavit a psa bude navíc motivovat,
aby vám vûnoval pozornost a uãil se ãíst
z va‰í fieãi tûla, aby vãas zjistil, kdy zaãne
hra. Pfiedev‰ím se snaÏte, aby hra bavila
i vás, a pak se bude urãitû líbit i psovi!

Na krátkém vodítku byste mûli zabránit
tomu, aby mlad˘ pes stfiídal strany.
Navyknûte ho bûÏet stále na jedné
stranû. To vám usnadní pozdûj‰í
chÛzi pfii povelu „K noze!“

NejdÛleÏitûj‰í nakonec
Bezpodmíneãnû dbejte na to, aby pes
nikdy nezamífiil k zajímavému pfiedmûtu,
kdyÏ je vodítko napnuté!! CeloÏivotní
nepfiíjemné tahání za vodítko vût‰inou
zaãíná zcela nepozorovanû. Pejsek si chce
zaãichat je‰tû o 20 centimetrÛ dál vpfiedu,
ale vodítko uÏ je napnuté – tak za nûj
zatáhne trochu víc a vodítko se jako
zázrakem promûní v gumu. JelikoÏ malí
psi jsou chytfií a rychle se uãí, zkusí to
velmi brzy znovu.
A podívejme... osm z deseti pokusÛ vy‰lo...
a strategie s takovou úspû‰ností se
rozhodnû vyplatí. Málokoho pfiitom
napadne, jak mÛÏe pozdûji b˘t nepfiíjemné
mít na vodítku takového supícího
a tahajícího psa. MÛÏe to pfiedstavovat
problém i u mal˘ch plemen, a ãím je pes
silnûj‰í, tím víc byste mûli dbát na to,
abyste z nûj nevychovali tahaãe na vodítku.
Nûkdy to mÛÏe b˘t dokonce nebezpeãné.
V zimû mohou napfiíklad hlavnû star‰í lidé
pfii námraze zaÏívat s tahajícím psem
opravdové problémy.

NejdÛleÏitûj‰í je trénink
Jakmile tedy zjistíte, Ïe si pes aÏ pfiíli‰ rád
oãichává vûci, které jsou mimo jeho dosah,
máte dvû moÏnosti: buì tam s ním
popojdete na volném vodítku (!), nebo
pÛjdete dÛslednû dál. KdyÏ zaãne tahat,

zastavíte se, poãkáte, aÏ se také zastaví,
a zkusíte to znovu. Nebo se také mÛÏete
otoãit a udûlat dva kroky opaãn˘m
smûrem, abyste to vyzkou‰eli znovu.
I kdyÏ to mÛÏe b˘t na poãátku zdlouhavé,
nakonec se to velice vyplatí. KdyÏ svého
psa dÛslednû nauãíte, Ïe ‰ance dostat se
k vytouÏenému pfiedmûtu je nejvût‰í, kdyÏ
je vodítko provû‰ené a pes s vámi naváÏe
zrakov˘ kontakt, dosáhnete brzy úspûchÛ.

Ani jedin˘ ze stovek psÛ, s jejichÏ majiteli
jsem pracoval na problémech s taháním
na vodítku, to nemûl „v genech“. KaÏd˘
z nich se to nauãill! Odtrénování je v‰ak
potom velmi dlouh˘ proces, kter˘ vyÏaduje
mnoho trpûlivosti, citu a dÛslednosti.
Text a foto Peter Löser,
www.hundezentrum-loeser.de

Výcvik:
Správn˘ obojek
Nejprve se podívejme na správn˘ obojek
a v˘bûr vodítka. Pokud se rozhodnete pro
obojek, doporuãuji polstrovan˘ nylonov˘
obojek s nastavitelnou velikostí a zaráÏkou.
Krk psa je citliv˘ na zranûní. ¤etízkové
stahovací obojky nemají na krku psa co
dûlat a mû nenapadá Ïádné smysluplné
zdÛvodnûní takového opatfiení. Îádn˘ pes,
kter˘ tahá, se od tahání nenechá odradit
takov˘mto stahovacím obojkem. Naopak,
vût‰inou bude tahat je‰tû víc, protoÏe se
bude snaÏit utéct ‰krcení a bolesti a mÛÏe
propadnout i panice. Kromû toho si pak
zajímavá setkání napfiíklad s jin˘mi psy,
lidmi atd., s nimiÏ chce pes pfiirozenû
navázat kontakt, v dÛsledku ‰krcení
a bolesti spojí s negativními pocity. Pokud
se to stane uÏ v dobû vtiskávání ve ‰tûnûcím
vûku, bude to pÛsobit problémy i v dal‰ích
letech. Názor, Ïe si pes tuto bolest
zpÛsobuje sám, pes nechápe! Pokud tedy
má vá‰ pes ‰tíhlou hlavu a vy se obáváte, Ïe
by mohl z obojku vyklouznout, zvolte
takzvan˘ ãásteãn˘ stahovací obojek nebo
rovnou pfiejdûte k postroji.
Postroje pfies hrudník mají tu v˘hodu,
Ïe nezatûÏují oblast hrtanu a krãní pátefi,
ale vût‰ina majitelÛ psÛ povaÏuje jejich
nasazování za pfiíli‰ komplikované
a postroje, které mají krouÏek k pfiipnutí
vodítka dál vzadu, neumoÏÀují pfiíli‰
snadnou manipulaci. Proto pfii koupi
postroje dbejte na to, aby byl vypolstrovan˘
a mûl krouÏek pokud moÏno poblíÏ lopatek.
Tak budete moci psovi snáze „udávat smûr“.

Vodítko
mÛÏe b˘t
va‰ím
pfiítelem
i nepfiítelem
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„Bezpodmínečně
dbejte na to, aby

pes nezamířil
k zajímavému

předmětu, když
je vodítko
napnuté!“
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