
VÝCHOVA PSA

52

VODÍTKO
V ROLI OPORY

V předešlých článcích jste se seznámili s pomocnými cviky pro získání pozornosti, zjistili jste, 

jak matoucí může být pro psa řeč vašeho těla, jak moc těžké je správně pracovat s vodítkem 

tak, aby nejen pes, ale i vy jste jej nechali povolené. Také jste se dozvěděli, že pes k vám 

mluví, sděluje vám, jak se cítí, zda rozumí vašim požadavkům, a to svým chováním. Pokud se 

chová nevhodně, odpověď je jasná, jste to vy, kdo někde stále dělá chybu 🙂. Naučili jste se 

mít na psa splnitelné nároky a pracovat se vzdáleností od objektů, které jej nadmíru vzrušují, 

zohlednit celkové rozpoložení psa, jeho emoce, zkušenosti, a pokud je to možné, dát mu 

pauzu na odpočinek. Především je potřeba se problémům nevyhýbat,

ale řešit je smysluplným tréninkem. 

1 Vývrat, nestabilní plocha může také skvěle posloužit k tréninku.
2  Příprava a hlavně stát pevně na nohou, ať můžeme psa podpořit a ideálně neskončit sami na zemi.

Maxe by to asi rozveselilo, mě už méně 🙂.
3 Max vyskočil moc a vodítko mu pomohlo získat stabilitu, aby nepřepadl z vývratu dolů.
4 Teď vyskočil pro změnu málo. Vodítko mu ale poskytlo oporu pro vyškrábání se nahoru.
5 A jsme tu, někdo si zaslouží odměnu.

Ne vždy se vše podaří, ale nevěšte hlavu, příště budete 
na situaci lépe připraveni, zvážíte možnosti v klidu 
a třeba i pozměníte tréninkový plán. Zkušenosti jsou 

nepřenosné, čím víc jich vy i váš pes nasbíráte, tím líp, oba 
porostete a zlepší to vaši vzájemnou komunikaci. Pokud se 
vám stále nedaří, doporučuji vám vyhledat odbornou pomoc, 

ideálně i vyzkoušet více trenérů a rozluštit, kde je problém. 
Často je potřeba, aby vás někdo upozornil na nevědomé chyby, 
z praxe je to zpravidla majitelem napnuté vodítko, pumpování 
rukou s vodítkem (místo úkroku vzad a využití cviku následo-
vání), nahýbání se nad psa, nechávání se psem popotahovat 
aj. Určitě nemusíte mít pocit, že jste selhali, jednoduše jste 
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,,vyfasovali“ psa pro pokročilé, a ne pro začátečníky a žádný 
učený z nebe nespadl. Váš pes má naopak štěstí, že vy patříte 
k lidem, kteří hledají vhodné řešení. 

Ohlávka
Pokud řešíte i váhovou převahu psa, kdy udržet jej je pro vás 
výzva, nebraňte se využít třeba ohlávky. I zde platí všechny zá-
sady práce s vodítkem, protože i na ohlávce se pes může naučit 
tahat. Princip je stejný, trénink/nácvik by měl začínat v klid-
ném prostředí bez dalších rušivých elementů, aby pes nezačal 
zmatkovat a věděl, co má dělat. Některým psům ulevíte, když 
jim vlídně mechanicky otočíte hlavu a oni nemusí přemýšlet, 
co po nich chcete.   
Zanecháme nyní teorie a vrhneme se do veselé praxe.

Svět je jedno veliké hřiště a je jen na vaší fantazii, jak jej vy-

užijete. Sami uvidíte, jak bude váš pes reagovat, zda se nechá 
ochotně vést a bude s vámi rád spolupracovat místo paniky 
a odmítání. Pokud se vám pes omotá kolem sloupu, stromu, 
využijte tento zádrhel k tréninku oběhnutí. Můžete se s vaším 
psem proplétat hustým lesem, kdy je třeba vás následovat, 
každé vyběhnutí jinam = omotání o strom. Zde zúročíte chůzi 
na povoleném krátkém vodítku. Cvičte různé povrchy, průcho-
dy, neobvyklá místa. Trénujte svůj odhad v různých situacích, 
kam můžete se psem zajít, aniž byste ho rozrušili, sledujte 
jeho komfortní zónu a nadále upevňujte pravidla a signály 
i v těžších situacích. Hodně záleží na vaší empatii a načaso-
vání, někdy není pes schopný zvládnout vše ihned, neklaďte 
na něj zbytečně vysoké nároky. Nezapomeňte, že vše nové psa 
rychleji unaví, stejně tak pozná, zda jste sami z dané situace 
nejistí, nebo jste mu opravdu oporou. Někdy i vám může po-
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1  Pokud pes umí lehni a přijít k pěsti (cvik jsme si představili v minulých dílech), snadno mu naznačíte
i jemným tahem vodítka, že má kmen podlézt.

2 „Jak jako myslíš přeskočit?“
3 „Tudy to taky jde?“
4 Pomohla jsem Maxovi vodítkem, spolupráce a důvěra je důležitá pro život se psem.
5 Vodítko může být skvělým pomocníkem i oporou pro psa, záleží, jak jej použijete, je to jen na vás…
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moci místo chlácholivého a úzkostného: ,,Neboj se, vždyť …,“ 
se tomu společně zasmát a spíše k tomu přistupovat stylem: 
,,Jejda, to tě nekousne, pojď.“ Nejde ani tak o obsah slov, kte-
rým pes stejně nerozumí, ale spíše o náš postoj – někdy si ten 
problém, který prakticky ještě ani nenastal, vytvoříte tím, že 
sami začnete být nejistí a divní. K tomu ještě často lidi na psa 
zírají a používají matoucí řeč těla, která psa ještě více znejistí 
(naklání se, lákají jej na pamlsek s nataženou rukou apod.). 
Psi jsou velmi dobří pozorovatelé a snadno na ně přenesete své 
obavy i nejistotu, že něco nezvládnou. Ne náhodou může-

te pozorovat více hroutících se psů u žen. Důvod je prostý, 
většina žen má tendence někoho opečovávat, jsou všímavější, 
empatické oproti mužům, kteří si toho, že jejich pes znejistěl, 
často ani nevšimnou, případně nevyvolává to v nich lítost, 
která snad ještě nikdy nikomu nepomohla. Polekaný pes vidí 
svého páníčka klidného, usoudí, že se asi nic moc nestalo. 
Zároveň se naučí čerpat sebedůvěru i ze svého člověka, který 
ho vede, a více mu důvěřovat, řešení neobvyklé situace nechat 
na něm. Zkuste schválně někdy v parku pozorovat venčící 
se dvojice a všímat si postoje, gest a vzájemné interakce lidí 
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1 „ Krásný kmen na procvičení rovnováhy, viď, Maxipse?“
2 Opět využití ukázání rukou, kam se má pes snažit dostat, a navedení opory vodítkem.
3  Max ví, kam míří, zároveň není rozptýlen pamlskem natolik, aby se nemohl soustředit na své tělo.

V této fázi odměnu dostal a zkusili jsme to celé znovu.
4 Teď už věděl, s čím má počítat, a poradil si – opřel se o mě.
5 Nyní již na jistotu. Čeká v klidu na pamlsek, vždyť toto gesto zná.
6 … a někdo prý potřeboval umýt celý obličej. 🙂
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1  Lávky, úzké mosty, zvlášť když je pod nimi hloubka, oprávněně mnohdy ve psech vyvolávají obavy.
Bez podpory vodítka je nepravděpodobné, že by vás pes ochotně následoval.

2 Max vodítku věří (mě věří), nebojuje a nechá se vést.
3  Já jsem mu na oplátku dala čas, aby ten pověstný (a nejtěžší) první krok udělal sám. Pokud by byl hodně 

nejistý, vrátila bych se s ním na pevnou půdu, aby se tzv. vydýchal a zkusili bychom to znovu.
4 „ V pohodě, Maxi? Jdeme na to?“ Max za klid dostal odměnu a já využívám jeho znalosti následování mě. 
5  Jejda… Hlavně zachovat klid a chladnou hlavu. Důležité je nyní nerozptylovat psa pamlsky, aby se mohl 

soustředit jen na své tělo.
6  „Nic se neděje, Maxi, je to v pořádku.“ Max dostal pamlsek za následování. I kousek stačí. Pokud  by byl 

příliš nervozní, vrátili bychom se i nyní zpět na pevnou půdu. 
7  Další pokus. Max je již o jednu zkušenost moudřejší – má opatrně našlapovat. Lákání za pamlsky může 

být v takových chvílích občas na škodu, pes se nemůže soustředit, pamlsky jej rozptylují. Zde záleží na 
individuální chtivosti psa pamlsek dostat. 

8  V takových chvílích je důležité, aby pes znal pravidla chování na vodítku a nepřetahoval se s vámi.
Tlak na krk Maxe uklidní, cítí oporu.

9 Zastavíme a cíleně odměníme. Přebíhat rychle není bezpečné ani pro psa, ani pro vás.
10  „Ano, hezky v klidu a opatrně lávku přejdeme, Maxi. Hodný pes.“ Můžeme několikrát zastavit

a psa odměnit i pamlskem, nejen slovně.
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1 Tohle není pro Maxe žádný problém…
2  Na dlouhém vodítku se Max omotával kolem stromů často, takže po pár opakováních mu nyní už jejich 

obíhání nečiní žádné problémy.

a jejich psů, určitě zjistíte, že někdy se 
opravdu zrcadlí navzájem.

Pokud jste trénovali a se psem si do-

hodli některé signály, mělo by vaše 

úsilí nést již první ovoce. Výborná 

zpráva je ta, že ať už je důvod chování 

vašeho psa jakýkoliv, signály vám 

pomohou překlenout problémy, roz-

jívený pes se naučí více soustředit, 

nejistému psovi dodáte pravidly po-

třebnou sebedůvěru. Vodítko se tak 

pro psa stane oporou, stejně tak jako 

když vy kráčíte po provaze a někdo 

vás přitom přidržuje za ruku. Vodítko 

by mělo být oporou a důvěryhodným 

spojením člověka a jeho psa, ne zdro-

jem bolesti a frustrace.

 Vanda Říhová, Veronika Fazekašová

 Foto: I. Svojanovská

CHOV

56

Znáte to, taky vycházíte 

doma ze vchodu 

a máte pocit, že řídíte 

psí spřežení? Potkáte 

venku jiného psa a ten 

váš začne tahat tak, že 

vajíčka v nákupu 

hlasitě trpí?

Jistě znáte rady a tipy:
•   zastavte se, až pes povolí vodítko, 

opět se rozejděte,
• otočte se a jděte na druhou stranu,

•  dejte mu stahovací obojek, vodít-
ko pod packu aj.,

•  když pes napne vodítko, škubně-
te s ním,

• hodně odměňujte pamlsky.

A vůbec nejlepší je rada na ko-

nec, že z toho pejsek vyroste. Jo, 

vyroste, občas dokonce do velikos-

ti poníka, a pak už se na tom vodít-

ku opravdu někdy i sklouznete . 

Často tyto rady jsou funkční, ale 
pokud máte pejska, který až tak moc 
nepřemýšlí, zůstane vám ve vodítku 
v tahu spokojeně viset dlouhou dobu. 
Prakticky mu to moc nevadí, jen tak 
leží váhou v obojku a čeká, sám neví 
proč. Na vaše upozornění se třeba 
i vrátí k vaší noze, a jakmile se rozejde-

NE/TAHÁNÍ 
NA VODÍTKU 

PROČ MI NIC 
NEFUNGUJE

?
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K zamyšlení: Hodně odměňovat pamlsky je super, psa pak 
spolupráce s námi baví, záleží však, co přesně odměňujeme. 
Není vůbec problém si vyrobit krásný řetězec, kdy pes zá-
měrně napne vodítko a nadšeně pak přiběhne, aby inkaso-
val pamlsek. Kdo koho pak vlastně cvičí? Vše je o míře…
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NE/TAHÁNÍ 
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PROČ MI NIC 
NEFUNGUJE?

Pokud máte pocit, že váš 

pes je mimoň, nebojte, není 

jediný, nejste v tom sami. 

A možná u vašeho psa 

musíte být jen důslednější, 

více přemýšlet a věřte, že 

takový pes vás nakonec 

spíše obohatí. Naučíte se 

pracovat i sami se sebou, 

možná se o sobě něco 

dozvíte, protože zažijete 

pár trapných chvilek, 

pocit frustrace i drobná 

vítězství. Začnete brát 

život s humorem, přece 

jen „trénink dělá mistra“ 

a takový reaktivní pes 

vás vytrénuje. Co tedy 

trénovat? Zde je několik 

typů, čím začínáme my . 

1 Vycházení ze dveří, kotce 

apod. Tento bod je velmi důležitý, 
pes se těší, a pokud jej necháme 

vybíhat, okamžitě napne vodítko, je 
v tahu, dusí se a… je to bezmozek, 
který nás bude vláčet zleva doprava. 
Trénink je celkem snadný, jen si musíte 
udělat čas, abyste nespěchali (vstaňte 
dřív, počítejte, že třeba měsíc budete 
potřebovat být důslední). Pokud se 
váš pes tlačí do dveří, tak je zavřete, 
samozřejmě to několikrát zkusí, někteří 
borci se o ty dveře i zastaví. Po chvíli 
váš pes zjistí, že tam taky jste a že vás 
potřebuje. Jaké si zvolíte kritérium, je 
na vás, buď krátký oční kontakt, nebo 
pokud váš pes už bere pamlsky, vyu-
žijte jich, jde to rychleji. Často psi 
nestojí zpočátku ani o ten pamlsek 
a sežrání berou jako úkol, aby se 
šlo dál. Přiznám se, že této jejich 
vlastnosti ráda využiju, pořád je tam 
jasné ukazovací gesto. Je-li pes hodně 
neukázněný, jděte si dát kávu, vyluš-
těte křížovku a zkuste to znovu. Zde je 
čas proti vám. Pokud máte jako CÍL jít 
rychle se psem ven, vždy pes dosáhne 
svým neklidným chováním svého, 
proto je vhodné mít tu časovou rezervu. 
Vodítko by mělo být prověšené, držte 
vzdálenost cca 1,5–2 metry, pokud vás 
pes převeze a podaří se mu vyřítit se ze 
dveří, vodítko ho zastaví a v klidu vrátí 
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Co už víme:
• Délka vodítka – chceme-li učit psa chůzi na povo-
leném vodítku, je zpočátku vhodné používat vodít-
ko delší, aby měl pes možnost pochopit, co po něm 
chceme, a nebyl neustále na napnutém vodítku.
• Typ vodítka – fl exi, nebo stopovací vodítko? 
Zkuste a zvolte to, co vyhovuje především vám 
a vašemu psu. Není to ani tolik o typu vodítka jako 
o tom, jak se vám s kterým vodítkem lépe manipuluje. Každé 
má své výhody i nevýhody, rovnou podotýkám, že na vhodně 
zvoleném typu fl exi vodítka se pes neučí tahat anebo máme 
pejsky u nás v útulku nadprůměrně inteligentní .
• Pravidla, než jdeme na vycházku – klid při připínání 
i odepínání vodítka, krátký oční kontakt nebo předsednutí při 
vycházení ze dveří, klid i za dveřmi.
• Pravidla na vycházce – pokud pes vyvine tlak na obojek, měl 
by tlak sám povolit / my bychom měli automaticky zastavit, 
případně couvnout a vyžádat si krátkou pozornost psa. Pokud 
potřebujeme přejít z bodu A do bodu B a nemáme čas řešit 
tahání, zvolíme kšíry, kdy pes jde v tahu.
• Řeč těla – hlídáme si svou řeč těla, abychom nebyli pro 
psa matoucí. Už samotné zastavení může být informace pro 
probíhajícího psa, např. že má zpomalit nebo nám věnovat po-
zornost. Jsme si vědomi toho, že psům není obecně příjemné, 
pokud se nad nimi nakláníme nebo jim vstupujeme do jejich 
prostoru třeba i rukou s pamlskem, mohou vysílat konejšivé 
signály (např. čichání země, zpomalení pohybu, zamrznu-
tí, olizování, odvracení pohledu aj.). Pokud jdeme směrem 
ke psu, není pravděpodobné, že se vydá k nám. Buď si může 
myslet, že má nějaký průšvih, jsme-li rychlí chodci, nebo se 
vydá směrem, kterým míříme. Pokud chceme, aby nás násle-
doval, ucouvneme, a pokud trénujeme i cvik „následování“, 
dáváme tak psovi jasnou informaci, co má dělat.

• Trénink na vodítku – cviky s odhozenými 
pamlsky, zdolávání různých povrchů a překážek, 
kdy pes se učí důvěřovat nám a vodítku, zároveň 
tlak na obojku psa začne uvádět do klidu a na-
učeného chování místo toho, aby se nám aktivi-
zoval, což se projevuje tahem, štěkáním, někdy 
i agresí a točením.
• Pozornost – získat pozornost psa je to nejdů-
ležitější a někdy i nejtěžší, ale pokud budete 
pravidelně krátce trénovat (během dne pár vte-

řin v častých intervalech), podaří se vám to. Někdy je vhodné 
vyhledat trenéra, který vám s tím zpočátku pomůže, pokud 
se nedaří. Vhodné je začít ve známém prostředí a postupně 
přidávat tzv. rušivky.
• Odměna – zpravidla pes, který nepřijímá pamlsky, je 
v nějaké emocionální nepohodě – ve stresu. Možnost využití 
pamlsků učení urychluje, někdy sežrání pamlsku může pro 
psa být úkol, ne odměna. Odměnou je volno na celou délku 
vodítka, to, že pokračujete ve vycházce, dokonce i to, že psovi 
„dáte pokoj“. Sociální odměna – psovi sdělíte pochvalným 
hlasem, že jste s ním spokojení, u hlazení opatrně, jak to pes 
opravdu vnímá, jestli si to užívá, nebo je to jako úkol s pa-
mlskem. Pokud po podrbání od vás pes vystřelí pryč nebo se 
odvrací, není to odměna, jen to strpí, protože neví, co má dělat 
jiného.
• Cvičení formou zábavy a hry – pokud zavedete postupně 
i venku jednoduché cviky, můžou vám pomoci psa příjemně 
naladit ve chvíli, kdy se stane něco nepříjemného – změní 
to jeho emocionální rozpoložení, zároveň cvičení napomáhá 
dobrovolné spolupráci s vámi, udržení pozornosti a vzájemné-
mu poznávání.
• Uspokojené potřeby psa – pokud máte doma temperamentní 
zvíře, které potřebuje běhat, dopřejte mu to, třeba i ve formě 
tahu v kšírech – jít delší dobu v tempu je náročné a pes tím 
také tzv. upustí páru. 

?
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CO JE TO 

POZORNÁ
CHŮZE

Jištění vodítkem zpočátku nácvi-

ku je nezbytné, stejně tak pravidla 
na vodítku, protože pokud pes 

udělá chybu (ztratí pozornost), máme 
jej pod kontrolou, zároveň pes se díky 
pravidlům rychleji uklidní, případně 
mu může vodítko poskytovat určitý 
pocit bezpečí.

Co máme vědět
Neměla by trvat příliš dlouho, mo-
zek se zpočátku rychle unaví.

Ne vždy je schopen nám pes věno-
vat dlouhodobě pozornost, když 

je kolem mnoho tzv. rušivek (lidi, psi, 
auta, zvěř, pachy, zvuky), zvlášť pokud 
má kráčet vedle nás, protože naše řeč 

?
Pozorná chůze je pro psa 

náročnější na pozornost, 

protože vyžadujeme, aby 

nás sledoval očima. Je po-

třeba si uvědomit, že pokud 

se má pes na nás maximál-

ně soustředit / sledovat nás, 

musí nám důvěřovat, že jej 

vedeme bezpečným teré-

nem a zároveň zohledňuje-

me jeho komfort, co se týká 

věcí, které mu mohou být 

nepříjemné (blízkost jiných 

psů, lidí, předmětů).

Začátek pozorné chůze – velmi 
nám ulehčí práci, pokud pes 
umí sledovat pěst, z které je 
odměňován (nácvik zmíněný 
v dřívějším článku). Pokud nás 
pes umí následovat a zároveň 
zná chůzi na krátkém vodítku, 
v klidném prostředí se zaraduje, 
když uvidí tento signál, kdy si 
může snadno ,,vydělat“.
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Pokud naučíte psa vyskočit na vyvýšená místa a setrvat na nich, je to 
nejen další cvik, důvěra ve vás, ale ještě se vám toto bude hodit třeba 
u focení psa.

VÝCHOVA

56

Chybí vám předchozí díly?
VÝCHOVA PSA
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JAK
ODMĚŇOVAT?

Odměnit psa vypadá na první pohled velice jednoduše, ale věřte, že tak jednoduché

to zase není. Nejdříve si musíme uvědomit pár drobností:

Jednoduchý cvik: přijď k pěsti, ta se otevře a dostaneš odměnu. Tento jednoduchý cvik učí psa jít určitým 
směrem, což později využijeme k ukázání, kde se pes má zdržovat. Psovod se učí neutíkat psovi s odměnou 
(netahat jej za pamlskem), ale cíleně odměnit dané chování v určitém místě, v tomto případě příchod k ruce/
pěsti. Odměnu psovi cíleně neukazujeme, vždy ji dostane, nemusí tedy zjišťovat, zda se v ruce nachází, či 
nikoliv. Konkrétním gestem / ukazovacím povelem pro konkrétní činnost nevzniká závislost na viditelné 
odměně v ruce nejen u psa, ale i u psovoda. Je vhodné u opatrnějších psů začínat vsedě, vyhneme se tak 
naklánění nad psa, neztěžujeme mu pochopení cviku nevhodnou řečí těla, která by mu mohla být nepříjemná.

• Co je pro psa odměna – představa nás lidí je vcelku jasná, 
odměna je pamlsek, pohlazení, hračka. Jenže tomu psu nikdo 
neřekl, že toto je odměna a má mít z toho radost, on z toho 
může mít naprosto rozdílný pocit, proto je důležité umět číst 
svého psa, co nám sděluje. Jeho chování je zpětná vazba 
k nám, jak tomu rozumí pes, naučte se mu tedy naslouchat. 

Uvedu pár příkladů, co pro psa může být odměnou, které vás 
můžou překvapit:
✔ Pozornost – někteří psi svým chováním chtějí vzbudit 
pozornost majitele. Pozornost = odměna, některým psům 
dokonce nevadí, že pozornost majitele je negativní (např. 
dostane vyhubováno apod.). Kdy můžeme pozorovat toto 
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Chybí vám některý z velmi
návodných a srozumitelně 

psaných článků Vandy?
Objednat si je

můžete na
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