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Chůze na vodítku v rušivém prostředí aneb – vydržať! 
 
Máme tu poslední díl našeho seriálu zaměřeného na jeden z nejzákladnějších bodů výchovy 
psa, tedy na chůzi na vodítku.  
Pokud jste zvládli první tři lekce, můžete na sebe být právem hrdí, váš pejsek se brzy zařadí 
mezi elitu dobře vychovaných aristokratů. Co na tom, že jeho původ nesahá dál než 
k sousedovu Alíkovi, noblesa je přeci dána chováním, ne původem.  Možná jste se taky 
naučili, tak jako já,  pozorovat ostatní pejskaře, a z toho, jak se chová jejich pes na vodítku 
odhadovat hloubku jejich vztahu. 
 
Dnes si probereme situace, ve kterých se cesta vašeho psa, navzdory předchozí výchově, 
začne s tou vaší opět rozcházet.  Nejčastěji se vám to určitě stává při setkání s  cizími psy, a 
jak jsem se zmínila v naší úvodní lekci, je to jedna ze zkoušek, kterými si psi ověřují zda jsme 
skutečně hodni jejich úcty a obdivu. 
Váš pes může v takové situaci  buď být pouze rozrušen, nebo se navíc chtít  s dotyčným 
seznámit, někteří nečekají na nic a vrhají se rovnou do boje. 
Ve všech případech je potřeba znovu obrátit pozornost na vás.   To jde několika způsoby, 
pokud to jen trochu půjde navrhuji využít pozitivní motivaci.   
Konkrétně: Jdu se psem a vím že za támhle tím plotem na nás začne dorážet domovní hlídač. 
Nečekám tedy na nic a začnu na svého psa mluvit a podávat pamlsky.  Štěkající agresor nás 
přece nezajímá, protože my tady zrovna svačíme, a budeme svačit po celé délce jeho plotu. 
Pokud piškoty nestačí, je potřeba zvolit lákavější pamlsek, případně mít psa nalačno. Je-li váš 
pes spíš hravý než žravý, můžete mu ukázat jeho oblíbenou hračku, přetahovat se s ním apod.   
Budete-li důslední, odmění se vám po čase tím, že při setkání s jakýmkoliv rušivým 
elementem se bude na vás soustředit ještě mnohem více než obvykle. 
 
Pakliže mívá váš pes v takových situacích rudo  před očima, na vás dočista zapomene a uzená 
makrela je mu ukradená,  je to zkrátka těžký případ, musíte zvolit jinou taktiku.  Štěstí přeje 
připraveným, a tak i vy si nachystejte malou pomůcku. Vezměte menší prázdnou plechovku 
která se dá uzavřít a naplňte ji kamínky nebo šroubky, zkrátka něčím co v ní bude ale pořádně 
rachtat. Psu ji zatím moc neukazujte ani s ní před ním nerachtejte. Tato pomůcka slouží 
k odvedení pozornosti psa od nežádoucí činnosti. Začne-li se váš pes přes všechna opatření 
chovat na vodítku jako rozzuřený býk, nastala vaše chvíle a vy s plechovkou pořádně zatřeste.  
Pokud se po vás pes ohlédne, ihned ho pochvalte, odměňte a zahrajte si třeba „Jdeme jinam“ 
nebo „Šneky“ aby jste se opět dostali do formy.  V případě potřeby „rušičku“ znovu použijte.  
Samozřejmě se může stát i to, že váš pes má zatměno totálně. Pak hrajte  hru   „Jdeme jinam“ 
a „Šneky“ tak dlouho dokud se na vás nezačne znovu soustředit,  i zde je pak na místě 
pochvala. 
Důležité je zachovat klid.  Budou-li si dva hafani nadávat přes plot a vy se k nim přidáte a 
budete řvát aby neřvali, na důstojnosti vám to rozhodně nepřidá.  
U velkých nebo hodně bojovných psů doporučuji používat ohlávku. Je to velmi praktická 
pomůcka, je-li vodítko prověšené pak psa nikterak neomezuje a vám umožní zvládnout psa 
rychle a v každé situaci.  
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Chcete-li utlumit jakoukoliv nežádoucí činnost nečekejte až vřava propukne naplno a 
nabídněte psovi včas jinou, alternativní zábavu.  Prevence je vždy  mnohem účinnější,  
vyžaduje méně sil, navíc v tomto případě dává psovi pocit že jste to vy, kdo má situaci 
pevně v rukou. 
Pamatujte, že nevyhrává ten, kdo projde okolo cizího psa držíc toho svého „aby nemohl“  a 
nic se nestane. Vítězem se stáváte teprve ve chvíli, kdy okolo rušivého elementu projde váš 
pes s klidem Angličana na prověšeném vodítku . Tomu říkáme důslednost. Co na tom, že to 
chvíli trvalo, věřte že ta ztráta času vám za to stojí.  V očích vašeho svěřence máte bod 
k dobru a příště již složitou situaci  zvládnete o něco rychleji.    Nebojte se požádat o pomoc 
ostatní pejskaře, většina z nich bude mít určitě pochopení,  a vaši snahu o to mít psa 
vychovaného oceníme všichni. 
 

        
Při setkání s jiným psem navrhuji využít pozitivní              Budete-li důslední, výsledek se brzy dostaví. 
motivaci a upoutat pozornost svého psa na sebe. 
 
 

 
Nezvládnete-li svého psa na obojku, použijte ohlávku. 
 
Romana Krásná, Psí škola (hrou) Sírius,  foto Zdeněk Dobruský 


