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V ˘ c v i k

Chůze na prověšeném vodítku
UÏ jste to
jistû nûkdy
zaÏili: Drobná dívka
vlající parkem za svou dogou,
kokﬁík na dlouhatánském
vodítku se urputnû snaÏí
dostat je‰tû alespoÀ o píì dále
neÏ lanko dovoluje, babiãka
o holi snaÏící se drÏet krok se
sv˘m voﬁí‰kem...
oÏná i vás napadlo, Ïe chování
va‰eho psa pﬁi procházce není
tak docela v poﬁádku. DivákÛm
sice pohled na va‰i maliãkost jedoucí po
bﬁi‰e za jinak „úplnû zlat˘m” retrívrem mÛÏe o pár minut prodlouÏit Ïivot, pﬁedpokládám v‰ak, Ïe tuto roli radûji pﬁenecháte jin˘m. Takov˘ souboj není totiÏ ani zdrav˘,
ani zábavn˘. Následující ﬁádky jsou urãeny v‰em, kteﬁí mají chuÈ na chování svého
psa nûco zmûnit.
Rozeberme si nejprve pﬁíãiny psího
tahounství: Vá‰ pes chce jít zkrátka jinam.
KaÏd˘ roh ãi patník je mu milej‰í neÏ vy.
Vût‰inou by rád ‰el také rychleji, a vy se
pﬁi v‰í lásce dostáváte do pozice koule
pﬁikované k vûzÀovû noze. Nûkteﬁí z vás
poﬁídí svému psu ‰irok˘ obojek ãi postroj,
aby se mu vláãelo lépe.
Jiní uÏ toho mají dost a nasadí svému
miláãkovi na krk ostnat˘ obojek. Pes pak
skuteãnû obvykle táhne ménû, protoÏe ho
to zkrátka bolí. Ani v jednom pﬁípadû v‰ak
nedojde ke zmûnû vztahu psa k vám. Pes
s vámi nezÛstává dobrovolnû a uÏ vÛbec
ne radostnû, stále je drÏen.
Jak to tedy zaﬁídit, aby s vámi vá‰
svûﬁenec chtûl zÛstat? Pﬁedpokládám, Ïe

Tak tedy: Je‰tû chvíli psa v jeho roli
nechte a dobﬁe ho pozorujte – máte
moÏná poslední pﬁíleÏitost. Pak vezmûte
aktivitu do sv˘ch rukou a hrajte hru Jdeme
jinam ve vlastní reÏii. Chce pes jít dopﬁedu? Já jdu dozadu! Chce doleva? Já jdu
doprava! A chovejte se pﬁesnû tak, jako se

M

ka. Pﬁí‰tû uÏ to pochopí rychleji. V této první
fázi jde pﬁedev‰ím o to, aby vás pes
následoval, zaãal si vás v‰ímat a aby respektoval délku vodítka. Zatím nezáleÏí na
tom zda pÛjde vpravo, ãi vlevo, u ‰tûÀátek
a mlad˘ch psÛ si zpoãátku mÛÏete dokonce pﬁedávat vodítko z ruky do ruky.
Pro tuto hru vybavte svého psa nejlépe
popruhov˘m vodítkem o délce 90 – 120 cm,
jednoﬁadov˘m ﬁetízkov˘m obojkem kdy
karabina pﬁijde do „nestahovacího“ oãka,
máte-li silnûj‰ího psa a nejste schopni
s ním snadno mûnit smûr, je nejlep‰í ohlávka. Tyto tﬁi pomÛcky se ve va‰ich rukou
dokáÏou spolehlivû postarat o otoãení psa
do správného smûru.
Pﬁi hﬁe se psem se vyvarujte tûchto
chyb:
1. Své chování nikterak nekomentujte,
pejska nepﬁemlouvejte ani mu nic nepﬁikazujte, o to víc odmûÀte kaÏd˘ jeho
pohled na vás.
2. Zmûnu smûru provádûjte rychle
a neãekanû, psa do ní nepﬁetahujte pomalu a silou, ale rázn˘m trhnutím. Tak ho
nauãíte hlídat si kaÏd˘ vá‰ pohyb, coÏ je
pro nûj také hra, tentokrát „na koﬁist“.
3. Vyvarujte se planého po‰kubávání

aneb Pojďme jinam!
choval pes, kdyÏ vedl hru on. Tedy nic
neﬁíkejte, neptejte se ho, nekárejte, netrhejte varovnû vodítkem, zkrátka jdûte za
sv˘m cílem, kter˘ je vÏdy pﬁesnû na
opaãné stranû neÏ cíl va‰eho psa. A jdûte
sviÏnû. Îe uÏ vá‰ pes bûÏí volnû vedle vás
a dokonce se na vás podíval? I kdyby to
byl jen jedin˘ krok ãi pohled, rychle ho
pochvalte, odpovûzte mu na úsmûv, dejte mu pamlsek ãi hraãku. Pokud na vás

KaÏd˘ roh ãi patník je mu milej‰í neÏ vy.
vá‰ pes netrpí nedostatkem volného pohybu ani jin˘ch aktivit... to je základ.
SplÀujete-li tuto podmínku, nabídnu vám
jednoduch˘ návod, jak chÛzi psa na provû‰eném vodítku nacviãit:
Budete-li chvíli sledovat houf volnû pu‰tûn˘ch psÛ, jistû vám neujde, Ïe spolu hrají rÛzné hry. Psi hrají hry i s námi, a tím si
neustále provûﬁují, zda jsme skuteãnû páníãci s velk˘m P, ke kter˘m je potﬁeba vzhlíÏet
s úctou, nebo zkrátka jen „drÏiãi psÛ“.
A jednou z tûchto her je právû ta, kterou
bychom mohli nazvat tﬁeba Jdeme jinam.
Tato hra vypadá tak, Ïe se pes rozhodne jít
oãichat krtinec a zkrátka nás odvede s sebou. Kdo myslíte, Ïe je pánem této situace?
MoÏná uÏ tu‰íte, kam míﬁím.
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zaãne v této fázi radostnû skákat, tolerujte
to, je to pﬁece hra, jen se nedejte vych˘lit
ze svého smûru.
Smiﬁte se s tím, Ïe vám to moÏná bude
chvíli trvat, neÏ se tuto hru nauãíte hrát
dokonale, ale jen co to dostanete „do
ruky“, dokáÏete tímto zpÛsobem s úsmûvem bûhem nûkolika minut zvládnout
vût‰inu tahounÛ. Je to pﬁece psí hra, jde
jen o to, vysvûtlit pejskovi, Ïe nastala „v˘mûna stran“.
Abyste o v˘mûnû stran svého psa
skuteãnû pﬁesvûdãili, je potﬁeba hrát tak
dlouho, dokud to nevezme na vûdomí.
NezáleÏí ani tak na tom, jak dlouho to bude
trvat, dÛleÏité je dosáhnout cíle, pak pejska
radostnû pochválit a tﬁeba jej pustit z vodít-

vodítkem. Toto psa pouze otupí a opírat se
bude stále.
4. Velmi ãastou chybou je drÏení vodítka nakrátko. Vodítko drÏte klidnû za
konec.
5. PouÏívejte vhodné vybavení. Nehodí
se stahovací a ‰iroké obojky, postroje ani
vypou‰tûcí nebo pﬁíli‰ tenká vodítka.
ZapomeÀte rovnûÏ na pomÛcky pÛsobící
bolest, jako jsou ostnaté obojky ãi biãíky.
6. A hlavnû, od této chvíle jiÏ nedopusÈte, aby se pes do vodítka opﬁel. Dﬁíve,
neÏ to udûlá JDùTE ZKRÁTKA JINAM.
Pilnû trénujte, protoÏe pﬁí‰tû tu dne‰ní
hru dále vylep‰íme.
Romana Krásná
Psí ‰kola (hrou) Sírius

