
í‰Èalka na psy, kterou uÏ urãitû
mnoho ãtenáfiÛ zná, je uÏiteãnou
pomÛckou k vedení psa. MÛÏe b˘t

z paroÏí, dfieva, kovu nebo plastu, mÛÏe
mít jednoduch˘ tvar nebo mÛÏe b˘t

s láskou vyfiezávaná a zdobená. Nûkteré
pí‰Èalky mají jen jedin˘ tón, jiné trylek,
dal‰í zase obojí. Li‰í se i jednotlivé tóny.
Nûkteré pí‰Èalky z kovu vydávají pfii
fouknutí tón v takzvaném vysokém

frekvenãním rozsahu, kter˘ je témûfi
nesly‰iteln˘ pro lidské ucho. Vût‰ina
pí‰Èalek na psy, aÈ z paroÏí, dfieva nebo
kovu, mají individuální v˘‰ku tónu
závislou na konstrukci a provedení.
Pokud se ztratí nebo zniãí, bohuÏel je
nelze nahradit pí‰Èalkou s pfiesnû stejnou
v˘‰kou tónu. Pes navykl˘ na pí‰Èalku si
v‰ak dokáÏe brzy zvyknout na jin˘ tón
jiné pí‰Èalky, pokud ho to cílenû nauãíme.
Pokud je pes pfii splnûní povelu pí‰Èalkou
ihned odmûnûn a naopak pfii jeho

nedbání hned napfií‰tû jasnû zkorigován,
rychle se nauãí reagovat i na nov˘ tón.
Proto se postarejte o to, aby se nestalo,
aby si pes pfii prvním zaznûní tónu
pí‰Èalky zafiadil tento signál jako
bezv˘znamn˘, a proto ho ignoroval.

Pí‰Èalky pro retrívry
Pfii práci s retrívry se ãasto pouÏívá
nûkolik pí‰Èalek. KaÏdou z nich lze vydat
jedin˘ tón. Existují v rÛznû normovan˘ch
v˘‰kách tónÛ. KaÏdá pí‰Èalka obsahuje
urãitou zásobu signálÛ. S trochou cviku
lze vysílat jedinou pí‰Èalkou psovi rÛzná
sdûlení. Je moÏné provádût variace sledu
tónÛ i rÛzn˘ch v˘‰ek. Tím vznikají ãetné
moÏnosti sdûlovat psovi nejrÛznûj‰í
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Signály pí‰Èalkou mají mnoho v˘hod. MÛÏete jimi sdûlit
psovi i na velkou vzdálenost a srozumitelnû, co od nûj
poÏadujete. Pí‰Èalkou lze vydávat zvuky, které jsou na
rozdíl od mluveného slova neutrální, tedy bez emocí.
Vydávání signálÛ pí‰Èalkou mÛÏe mít podstatnû jednotnûj‰í
formu, a proto mÛÏe b˘t také témûfi nezávislé na uÏivateli.
Aby mohla b˘t pí‰Èalka uÏiteãnou pomÛckou, musí se v‰ak
pes nauãit v˘znamov˘ obsah jejích jednotliv˘ch tónÛ.

Hvizd „Sedni!“
Podobnû mÛÏete zavést i zvukov˘
signál pro „Sedni!“ PokaÏdé, kdyÏ psa
posadíte pomocí „prstu zvednutého
vysoko nad hlavou“, mÛÏete souãasnû
pfiidat k tomuto gestu del‰í hvizd
stejn˘m tónem. I tady mÛÏete psa
po krátké dobû stfiídavû vyz˘vat
k sednutí gestem nebo hvizdem.
Dal‰í náhradní moÏností hvizdu
pro „Sedni!“ je: pes k vám pfiibíhá.
Vy ho zastavíte v bûhu blokujícím
gestem „Stop!“ a souãasnû
zahvízdáte dlouh˘m tónem.

P

Hvízdnûte
pokaÏdé,
kdyÏ
provádíte
gesto
„Sedni!“

MÛÏete mít sebevíce pí‰Èalek,
pomohou vám jen tehdy, kdyÏ má
hvizd pro psa v˘znamov˘ obsah

Píšťalka na psy
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povely jen prostfiednictvím pí‰Èalky.
Pfiitom se artikulují dlouhé nebo rychle
po sobû následující hvizdy. Pfiíklad:
dlouh˘ trval˘ tón signalizuje psovi, Ïe má
zastavit a následnû sednout, aÈ dûlá

cokoli nebo aÈ se nachází kdekoli.
Nûkolik rychle po sobû následujících
tónÛ signalizuje psovi „Hledej!“ atd.

Pí‰Èalka s dvojit˘m tónem
Já u sv˘ch psÛ pouÏívám plastovou
pí‰Èalku s dvojit˘m tónem, která se dá
koupit s normovanou v˘‰kou tónÛ.
Pokud do ní foukneme na jedné stranû,
dají se vytváfiet tóny, jejichÏ v˘‰ku lze
dokonce s trochou cviku je‰tû promû-
Àovat. To se dûlá zvy‰ováním nebo
sniÏováním ãi pfiefukováním tónÛ.
Kromû toho je moÏno tóny protahovat,
zkracovat, fiadit je rychle za sebou nebo
vytváfiet kombinaci „krátká-dlouhá“ ãi
„dlouhá-krátká“. KaÏdá variace pfiitom
zastupuje jeden speciální pokyn pro psa.
Na druhé stranû dvojité pí‰Èalky lze
vytváfiet trylkov˘ tón, kter˘ známe od
rozhodãích na fotbalovém hfii‰ti.

Signály pí‰Èalky
spojené s v˘znamy
Pro psa je jak˘koli signál pí‰Èalky sám o so-
bû zpoãátku zcela bezv˘znamn˘. Teprve ve
spojení s urãit˘m jednáním se nauãí
pfiifiazovat speciálnímu signálu v˘zna-
mov˘ obsah. Doporuãuji nacviãovat pro
zaãátek signál pí‰Èalkou, kter˘ je spojen
v˘luãnû s pozitivním jednáním, napfiíklad
s pfiivoláním psa. Nejlep‰í je pouÏít pro
tento signál sled tónÛ: „krátk˘ dvojit˘
hvizd“, coÏ znamená fouknout do pí‰Èalky
dvakrát po sobû ve stejné v˘‰ce tónu.

Ze v‰eho nejdfiív vytvofiit
signál pozornosti
Aby se vá‰ pes na zapískání radostnû
a dobrovolnû pfiiblíÏil, mÛÏete postupovat
takto: speciálním signálem pozornosti
jako napfiíklad „mlasknutím jazykem“
vzbudíte pozornost psa, takÏe se na vás
podívá se zájmem. PokaÏdé, kdyÏ se na vás
pes podívá v reakci na vá‰ signál
pozornosti, ihned dostane z ruky kousek
potravy. Zopakujte to bûhem dne
minimálnû tfiicetkrát aÏ ãtyfiicetkrát. Po-
kraãujte tak dlouho, dokud to spolehlivû
neklape. PouÏívejte k tomu potravu z den-
ní dávky krmiva, protoÏe trocha hladu
podpofií jeho zájem o signál. Pak
postupnû zvût‰ujte vzdálenost od psa,
kdyÏ mlaskáte, aby musel ujít urãit˘ kus
cesty, pokud chce dostat svÛj kousek
potravy.

Gesto a hvizd pro
radostné pfiibûhnutí
Nyní pfiejdûte k tomu, Ïe zatímco
mlaskáte jazykem, je‰tû navíc pfii-
dfiepnete. Tak si pes spojí mlaskání
a va‰e pfiidfiepnutí. Po nûkolika opako-

váních bude povaÏovat pfiidfiepnutí za
rovnocenné va‰emu mlaskání a pochopí
ho jako v˘zvu k pfiibûhnutí. Nyní
doplÀte jako dal‰í signál dvojit˘ hvizd.
Nyní psa mÛÏete vyz˘vat k pfiibûhnutí
stfiídavû pfiidfiepnutím spojen˘m
s dvojit˘m hvizdem nebo mlasknutím
a pokaÏdé ho odmûÀte hlazením,
hraním nebo potravou. Uvidíte, Ïe
zanedlouho k vám pes pfiibûhne, jakmile
usly‰í va‰e mlasknutí, usly‰í dvojit˘
hvizd nebo si v‰imne, Ïe jdete do dfiepu.
Teì ví, Ïe na nûj ãeká nûco dobrého
nebo pohlazení.
A. Fichtlmeier
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Trylek
Trylek, kter˘ na psy pÛsobí jiÏ
sv˘m pronikav˘m tónem, pouÏívám
v˘luãnû k zastavení psa. Jeho jedin˘
v˘znamov˘ obsah „Stop!“ signalizuje
psovi: „PfiestaÀ dûlat to, co právû
dûlá‰, a okamÏitû se mnou navaÏ
kontakt“. Moje zku‰enosti
v souvislosti s trylkov˘m tréninkem
dosvûdãují, Ïe se i zde vyplatí spojit
v prvním kroku trylek s pozitivním
jednáním. Hlasit˘ pronikav˘ tón
trylku vzbudí pozornost kaÏdého
psa, takÏe krátce ztuhne a ohlédne se,
aby zjistil, co se dûje. Pokud pes pfii
zaznûní trylku zastaví a ohlédne se po
vás, mÛÏete ho hned nato pfiivolat
krátk˘m dvojit˘m hvizdem (z druhé
strany pí‰Èalky) a ihned ho vyslat
tûlesn˘m signálem naznaãujícím
urãit˘ smûr dál k novému, pokud
moÏno zajímavému úkolu,
napfiíklad k hledání aportu,
kter˘ jste pfiedtím schovali.
Pro pfií‰tí krok je dÛleÏité, aby
pes znal povel „Lehni!“ pomocí
pfiíslu‰ného gesta a suverénnû
a spolehlivû ho provádûl. Nyní mÛÏete
tûlesné gesto „Lehni!“ spojit
s trylkem, abyste psa ihned poloÏili
vedle sebe. Pokud se to podafií,
mÛÏete vyzkou‰et, zda gesto i trylek
psa také zastaví, zatímco k vám
pfiibíhá. Pokud zastavení z pohybu
pomocí této kombinace signálÛ
funguje, vyzkou‰ejte nyní, jestli také
kaÏd˘ jednotliv˘ signál vyvolá u psa
poÏadovanou reakci. Vytvofiení
zvukového signálu, jak˘m je zde
trylek, je tak dÛleÏité proto, Ïe díky
nûmu máte moÏnost vyvolat u psa
pfieru‰ení urãitého chování i bez
zrakového kontaktu. V nebezpeãné
situaci to psovi mÛÏe zachránit Ïivot.

Cviãení pro rodinu:
Nûkolik ãlenÛ rodiny se postaví
ve vût‰ích vzdálenostech od sebe.
Stfiídavû vÏdy jeden z nich pfiidfiepne,
ti‰e mlaskne jazykem nebo vydá
dvojit˘ hvizd. Pokud pes pfiibûhne,
dostane kousek krmiva a pak je zase
odeslán pryã. Pak pfiijde na fiadu dal‰í
ãlen rodiny. Pokud se v‰e dafií, je
moÏno zvy‰ovat míru rozpt˘lení tím,
Ïe napfiíklad cviãíte v pfiítomnosti
jiného psa nebo dal‰ích
zajímav˘ch podnûtÛ.

Tûlesn˘
signál „dfiep“
a dvojit˘
hvizd staãí
k tomu, aby
oba psi
radostnû
pfiibûhli

Fo
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Signál pozornosti (mlasknutí)
a tûlesn˘ signál (pfiidfiepnutí)
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