VÝCVIK PSA
Téma č. 1 - výber plemena
Ak ste sa rozhodli zakúpiť si psa, musíte vedieť za akým účelom si ho kupujete. Je potrebné si uvedomiť
všetky požiadavky kladené na plemeno, pre ktoré ste sa rozhodli. Musíte brať do úvahy fyzické a povahové
vlastnosti psa, jeho temperament, osobitné nároky psa.
Treba si uvedomiť, že pes nie je vec, ktorá keď sa po prázdninách zunuje, tak ju proste odložíte. Pracovníci
mestskej polície by vedeli dlho hovoriť o raste počtu opustených psov vždy po prázdninách na uliciach nášho
mesta.
Každé plemeno má iné nároky na bežný život a na výcvik. Ak sú pracovné plemená pripravovane všestranne (
nácvik pachových prác, cvikov poslušnosti a cvikov obrany ), potom sú chrty pripravované z pohľadu
budovania a udržania si fyzickej kondície a spoločenské plemená vyžadujú viacej starostlivosti o exteriér
( stavba tela, údržba a kvalita srsti ).
Treba si uvedomiť Vaše možnosti týkajúce sa uspokojenia nárokov Vášho psa - máte všetky podmienky také
aby ste " nezabili " jeho temperament alebo povahu ?, máte dostatočný priestor pre držbu psa ?, bude ho mať
kto pravidelne venčiť aj keď je zima prší ? Máte dostatok finančných prostriedkov na kvalitnú stravu pre psa,
na veterinárnu starostlivosť a pod. ?
Pred kúpou psa sa dôkladne zamyslite aké plemeno vám vyhovuje zhľadiska použitia a účelu,
poraďte sa sodborníkmi o zvláštnostiach a potrebách vybraného plemena a určite si vopred
povinnosti jednotlivých členov rodiny pri chove psa.

Téma č. 2 - výber šteňaťa
Ak ste sa už rozhodli pre niektoré plemeno, doporučujeme Vám sa nakontaktovať schovateľom od ktorého si
chcete šteniatko zaobstarať. Bolo by vhodné, aby Vás chovateľ informoval o všetkých vlastnostiach plemena (
temperament, agresivita, charakteristické pudové správanie, či je potrebná špeciálna starostlivosť o srsť a pod
Keď budete v kontakte s majiteľom, snažte sa pozrieť si rodičov šteniatka a preveriť si ich povahové vlastnosti
( budú mať značný vplyv na šteniatko ). Uvedomte si, že pes ktorého si vyberiete sa dožije 10 a viac rokov a
preto sa neunáhlite. Nech Vám pri výbere pomôže niekto, kto sa vdanom obore vyzná a komu Vy veríte.
iru
Pokiaľ budete mať možnosť výbe zviacerých šteniat, zamerajte sa na šteniatko, ktoré bude zo všetkých
najtemperamentnejšie, ktoré bude mať záujem o hru, ktoré nebude placho reagovať na preň nezvyčajné
podnety ( štrngot kľúčov, zvuk vozidla, prekonávanie schodov, ... )
Navštívte pred kúpou Vášho šteniatka veterinára a nechajte si ho prehliadnuť ( začervenie, zablšenie,
očkovanie, ... ) najmä ak sa vdanej oblasti nevyznáte. Nechajte si poradiť ako šteniatko stravovať, aká je
schéma veterinárnej starostlivosti do 1 roku života.
Poznámka č.1:
neexistuje " hlúpy pes ". Každého psa dokážete naučiť základné cviky, pretože tvorba
podmienených reflexov je založená na rovnakom princípe bez ohľadu na plemeno bez phľadu na to
či pes rodokmeň má alebo nie.Nechajte si poradiť pri výbere šteniatka, pri jeho stravovaní, pri jeho
ošetrovaní. Každé zanedbanie Vás môže vbudúcnosti viac peňazí a času.

Téma č. 3 - starostlivosť o šteňa do 1 roku
Pokiaľ sme si zaobstarali šteňa, je potrebné vedieť, na aký účel ho budete využívať. Či to bude len domáci
maznáčik alebo chcete psíka riadne vycvičiť. Predpokladáme, že chcete mať aspoň čiastočne vycvičeného psa,
preto ďalej sledujte naše rady.
Vprvom rade je potrebné, aby si šteniatko zvyklo vnovom prostredí, aby si navyklo na svoje meno ana svojho
nového majiteľa. Dajte mu meno také, ktoré nie je príliš dlhé, komplikované, a vktorom sa dá dobre zdôrazniť
prvá slabika. Toto bude veľkou výhodou neskôr pri výcviku. Šteniatko sa musí naučiť zvyknúť si na nové
prostredie. Berte do úvahy, že je malé, neskúsené, od mamy a všetko je preň cudzie a neznáme - dom, ulica,
hluk, obyvatelia domu a aj rozličné povrchy. Šteniatko treba učiť aj na na prepravu vo vozidle. Ak sa bojí
budte pri ňom , chválte ho. Neskôr sa Vám odvďačí prítulnosťou a vernosťou.
Veľa majiteľov má šteniatko vbyt a spočiatku mláčky nie sú zriedkavosťou. Existuje mnoho spôsobov ako
šteňa odnaučiť špineniu vbyte. Najnevhodnejšia je tá, keď už " po " budeme šteniatko fyzicky trestať. Už je
neskoro a my musíme predpokladať, že tak ako malé dieťa, ani šteňa nevie, že sa to nesmie. Starostlivo
sledujme psíka a už po krátkej dobe vidíme, kedy sa chce vyšpiniť. Vtedy ho okamžite zoberme von a potom
ho pochváľme ( ústne, kúskom mäsa, a pod. ). Vo veľmi krátkej dobe sa u psíka vytvorí požadovaný reflex..
Ak sme nestihli psíka vyniesť von verbálne káravým hlasom ho vyhrešte a vyčistené miesto na koberci
vydezinfikujme. Na odpudenie niekedy pomôže koberec vyčistiť aj octom.

Ak šteniatko dosiahlo vek 5-6 mesiacov, môžeme sním začať nacvičovať základy poslušnosti, pachových prác
pomocou hry aobrany. Pri tom si však treba uvedomiť, že všetkého moc škodí a preto sa venujte výcviku
radšej kratšie, ale častejšie. Cvičenie u šteniatka prebieha hrou a to tak dlho, aby snami ochotne asradosťou
spolupracovalo ( hra, pochvala, odmena). Pri nácviku obrany pri naťahovaní sa shandrou dajte pozor nato, že
sa psíkovi menia zuby a aby ste mu silným trhnutím nevytrhli mliečne zuby. Vtakomto prípade bude prežitá
bolesť dlhodobým strašiakom pri nácviku obranných prác.
Poznámka č.2:
Váš pes pozná všetky cviky, ktoré ho chcete naučiť. Vy ho nebudete učiť si sadnúť, ľahnúť, štekať a
pod. ale budete ho učiť vykonávať tieto cviky vtedy, keď to chcete Vy aby to robil.

Téma č. 4 - typy psov
Pri výbere vhodného psíka je dôležité brať ohľad na jeho povahu. Dôležitú úlohu počas výcviku plní práve
nervová sústava psa. Tak ako u ľudí i u psov rozlišujeme typy psov podľa procesu podráždenia, ktorý by mal
byť vrovnováhe sprocesom útlmu. Na základe rovnováhy týchto procesov rozdeľujeme psov na 4 typy:
1. melancholik - proces útlmu je oveľa silnejší ako proces podráždenia. Tieto psy nie sú vhodné kvýcviku.
2. flegmatik - proces podráždenia aútlmu je dosť silný, avšak pes je ťažkopádny a pomalý. Tieto psy sa veľmi
ťažko cvičia. Výcvik týchto psov trvá veľmi dlho azložito, ale po výcviku sú veľmi presní pri vykonávaní cvikov.
3. cholerik - silný proces podráždenia aveľmi slabý proces útlmu, tento typ nie je vhodný p niektoré špeciálne
výcviky (napríklad pachové práce ). Vyznačujú sa však veľkou húževnatosťou aneúnavnosťou..
4. sangvinik - silný proces podráždenia aútlmu. je to najvhodnejší typ pre výcvik.
Preto sme na začiatku našeho kurzu odporúčali, aby ste si dobre ujasnili, prečo ste si kúpili psa a čo od neho
očakávate. Neočakávajte, že zcholerika vychováte špičkového záchranárskeho či stopárskeho psa. Na druhej
strane neočakávajte od flegmatika tvrdý agresívny prejav na obranných prácach.
Dajte si poradiť od skúseného chovateľa ešte pred kúpou šteniatka zhľadiska povahy psa. Vo
všeobecnosti platí, že najvýhodnejšie sa javí povaha sangvinika.

Téma č. 5 - reflexy a podnety
Celý výcvik sa bude zapodievať jediným problémom - vytvorením podmieneného reflexu u psa.
Na to, ako sa reflex vytvára, prečo je dôležitý a ako sa dá využiť vpraxi je potrebné ovládať trochu
Teórie:
1 - povel sadni
2 - sluchové centrum
3 - pritlačenie rukov na chrbát psa
4 - pohybové centrum
5 - prepojenie medzi sluchovým a pohybovým centrom
6 - príkaz svalom vykonať cvik

Reflex je odpoveď organizmu na vonkajšie, alebo vnútorné podráždenie. Reflexy rozdeľujeme na podmienené
anepodmienené.
Podmienené reflexy sú tie, ktoré pes získal vpriebehu života učením a skúsenosťami (napr. výcvikom reakcia na povel, reakcia na posunok).
Nepodmienené reflexy sú tie, ktoré pes získal vo svojej výbave od "matky prírody" - sú to vrodené reflexy (
napr.sací reflex, orientačný reflex, materinský pud, rozmnožovací pud ).
Podnet je podráždenie podmieneného reflexu. Rozdeľujeme ich na : podmienené ( povel, posunok, zvukový
signál, pach - pri pachových prácach ) a na nepodmienené ( hladenie stisk rukou, úder, trhnutie vodidlom,
pamlsky a pod.)
Základné podmienky pre vypracovanie podmieneného reflexu :
Podmienené a nepodmienené podnety musia pôsobiť spoločne, pričom podmienené musia byťol-2 sekundy
skôr ako nepodmienené. Táto skutočnosť sa využíva hlavne na nácvik cvikov sadni, ľahni a vstaň, kedy
najskôr vydáme povel napr. Sadni a potom psíka pritlačíme rukov za zadok.
Pozornosť psa nesmie byť odvádzaná od požadovaného výkonu - psa nesmie pri výcviku nič rozptylovať.
Nepodmienený podnet musí byť silnejší ako podmienený - trhnutie vodítkom musí byť silnejšie ako ústny
povel sadni, ľahni, vstaň.Pôsobenie podmienených a nepodmienených podnetov musí byť opakované - psík sa
naučí napr. cviky sadni, ľahni, vstaň až po viacerých opakovaniach.
Pes sa ľahšie vycvičí, ak po nesplnení príkazu nasleduje prinútenie a po jeho vykonaní nasleduje
odmena
Poznámka č. 3 :
Pes nemyslí ako človek, to znamená, že odkladať trest nie je možné na neskoršiu dobu, ale včase
nesplnenia príkazu

Poznámka č. 4:
Pes nemá vykonávať cviky zo strachu, preto voľte primeranú mieru trestov.
Pamätajte, že psovod musí mať svojho psíka rád a že spolupráca musí prebiehať na vzájomnej
dôvere.

Téma č. 6 -Najčastejšie chyby psovoda počas výcviku:
Skôr ako začneme svýcvikom psa, mali by sme vedieť, akým chybám sa musíme pri výcviku vyhnúť :
Poľud'šťovanie psa - stáva sa to vtedy, ak psovod prisudzuje psovi schopnosť myslieť a predpokladá, že pes
vie čo si psovod myslel pri slovnom povele.
Jednotvárnosť pri výcviku -psovod mylne predpokladá, že psa vycvičí stálym opakovaním rovnakého cviku,
nestrieda cviky a nepoužíva pri výcviku hru.
Vytvorenie nežiadúceho návyku - slabá pestrosť striedania cvikov pri výcviku - psovod napríklad používa
neustále tú istú kombináciu cvikov - napr. sadni, ľahni, vstaň.
Nedodržanie rozdielnej intonácie - psovod neovláda, kedy treba používať rozkazujúcu, povzbudzujúcu
alebo zakazujúcu intonáciu.
Nesprávne používanie podmienených a nepodmienených podnetov
nastáva napr. pri silnom zvukovom povele a následnom slabom trhnutí alebo ak trhnutie predchádza
zvukovému povelu.
Psovod má rovnaký prístup ku každému psovi nerešpektujúci jeho individualitu.
Pri nácviku pachových prác psovod kladie stopy vždy v tom istom smere alebo vrovnakom prostredí.
Pri cvikoch obrany psovod používa pri zadržaniach toho istého figuranta.
Nedodržiavanie zásady od jednoduchšieho k zložitému.
Skôr ako začnete cvičiť Vášho psíka, dobre si premyslite postup pri výcviku. Ak niečo psíka naučíte
zle, bude sa Vám ťažko cvik opravovať a samotný psík bude mať pri výcviku zmätok.

Téma č. 7 -Nácvik povelov SADNI, ĽAHNI a VSTAŇ
SADNI: Psovod má psa po ľavej strane. Používa podmienený podnet.
Povel : SADNI
Nepodmieneným podnetom je trhnutie vodidlom.Pri nácviku ľavou rukou pritlačíme zadok psa k zemi k ľavej
nohe a pravou rukou potiahneme vodidlo smerom hore. Medzi povelom a trhnutím vodidlom je potrebné
nechať pauzu 1 až 2 sekundy. Akonáhle sa pes posadí, necháme ho v tejto polohe asi 15 sekúnd, pričom psa
chválime a opakujeme mu povel..
Od samého začiatku musíme dbať na to, aby pes reagoval na povel rýchlo a
presne.
Najčastejšie chyby, ktorých sa psovodi dopúšťajú je zbytočné trhanie
vodidlom, umožnenie psovi popochádzať a zatláčanie na chrbát miesto
na zadok psa.
VSTAŇ : Podmienený podnet je povel vstaň,
nepodmienený je ťah vodidlom a podvihnutie
psa za slabinu.
S výcvikom začíname v základnom postoji. 1
až 2 sekundy po zvukovom povely vstaň
potiahneme pravou rukou vodidlom vo výške
hlavy dopredu a ľavou rukou prejdeme psovi od prednej ľavej lopatky
popod hrudník k ľavej slabine, pričom psa mierne podvihujeme.
Psovodi sa pri nácviku najčastejšie dopúšťajú chyby, keď
umožňujú psovi popochádzanie.
Pri nácviku polôh musíme dbať na to, aby činnosť pravej a ľavej ruky bola
súčasná,s pričom zvukový povel musí vždy predchádzať asi 2 sekundy
trhnutiu vodidlom.
Pokiaľ máme tieto cviky čiastočne zvládnuté, môžeme pri nich zameniť vodidlo v pravej ruke za pamlsok,
alebo hračku. Dosiahneme tým radostnejšie a ochotnejšie prevedenie týchto cvikov.

ĽAHNI : Podmienený podnet je povel ľahni, nepodmieneným je trhnutie
vodidlom.S nácvikom tohto cviku by sme mali začať až po zvládnutí
cviku sadni.
Nácvik tohto cviku začíname opäť v základnej polohe - pes sedí vedľa
ľavej nohy psovoda.
Na začiatku vydáme povel ľahni pričom 1 až 2 sekundy na povel
zatlačíme ľavou rukou k zemi a pravou rukou mu podtrhneme predné
nohy. Po uložení psa do žiadanej polohy ho v nej nechám asi 15 sekúnd,
pričom psa chválime a dbáme na to, aby sa neprevaľoval na stranu.
Ak máme tento postup zvládnutý vymeníme podtrhnutie predných nôh
za trhnutie vodidlom smerom dopredu a súčasne tlačíme psa k zemi tak,
aby nepopochádzal vpred.
Najčastejšie chyby, ktorých sa psovodi dopúšťajú sú umožnenie psovi pri ľahnutí, ľahnúť si na bok,
pri trhnutí vodidlom - ťahanie psa dopredu, čím psa nútime popochádzať.

Téma č. 8 -Nácvik povelov Sadni ( S ), ľahni ( L), vstaň (V ) jeden meter
pred psovodom
K nácviku cvikov S,L,V na 1 meter pred psovodom môžeme pristúpiť až po zvládnutí cvikov S,L,V pri nohe
psovoda a zvládnutí cviku odloženia-ponechania psa na mieste. Počas výcviku používame podmienené
(povely) a nepodmienené (ťah vodítkom) podnety, pričom podmienené budú používané o 1 až 2 sek.skôr ako
nepodmienené.
Nácvik "SADNI" 1 meter pred psovodom.
Psovod ponechá ležiaceho psa v odložení na vodítku a predstúpi pred neho
cca 1m. Otočí sa tvárou ku psovi. Vodítko drží v ľavej ruke. Vydá povel
"Sadni" a pravou nohou predpaží dlaňou otočenou ku psovi, pričom vodítko
ťahá medzi palcom a ukazovákom smerom hore.
Nácvik "ĽAHNI" 1 meter pred
psovodom
Psovod ponechá ležiaceho psa v odložení
na vodítku a predstúpi pred neho cca 1
m. Otočí sa tvárou ku psovi. Vodítko drží
v ľavej ruke Vydá povel "Ľahni" a pravou
rukou, ktorú má vzpaženú, otočenú dlaňou ku psovi, pomalým pohybom
pred sebou pripaží. Počas tohto pohybu dlaňou zatlačí na vodítko smerom
dolu. Pri prvých nácvikoch môže psovod počas tlaku na vodítko prejsť do
predklonu.
Nácvik "VSTAŇ" 1 meter pred
psovodom
Psovod ponechá ležiaceho psa v odložení na vodítku a predstúpi pred neho cca
1 m. Otočí sa tvárou ku psovi. Vodítko drží v ľavej ruke Vydá povel "Vstaň" a
pravou rukou, ktorú má pripaženú prechádza do predpaženia, pričom je dlaň
otočená dohora. Ľavú ruku, v ktorej drží vodítko potiahne dozadu, čím prinúti
psa, aby sa postavil. Pri prvých výcvikoch môžeme pravou rukou psovi zabrániť
v popochádzaní ku psovodovi.
Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa psovodi dopúšťajú patrí: zahájenie
výcviku na posunky bez toho, aby pes mal zvládnutý základný výcvik
pri nohe psovoda, umožnenie psovi popochádzať ku psovodovi pri vykonávaní cvikov a
nedodržiavanie zásady postupného zvyšovania vzdialenosti medzi psovodom a psom.

Téma č. 9 NÁCVIK Sadni ( S ), ľahni ( L), vstaň (V ) NA POSUNOK
V prípade, že máme so psom zvládnutý výcvik S, L, V na povel (posunok pred psovodom bez toho, aby sme
používali nepodmienený podnet trh-ťah vodidlom), môžeme pristúpiť k postupnému predlžovaniu vzdialenosti
medzi psovodom a psom. V začiatkoch výcviku používame povel a posunok súčasne. Postupne povel
vynechávame a použijeme iba posunok. Povel môžeme použiť ak potrebujem činnosť psa urýchliť, alebo počas
tréningov.

Nácvik "ĽAHNI NA POSUNOK" Nácvik "SADNI NA POSUNOK"

Nácvik "VSTAŇ NA POSUNOK"

Téma č. 10 APORT
S nácvikom aportovania začíname už v šteňacom veku psa. V tomto období je vhodné zistiť, o aký predmet
javí pes záujem (loptička, drevo, guma, pískajúce hračky a pod.). Počas kontaktu psa s týmto predmetom je
vhodné, aby sme používali slovo aport, čím u psa začíname vytvárať podmienený podnet. V počiatku
vykonávame výcvik formou hry (naťahovanie sa so psom o aport) -nesmieme zabudnúť, že pri tomto cviku
využívame lovecký pud psa a je potrebné, aby sme ho počas tejto hry nechali vyhrať (nechať si vytrhnúť aport
z ruky). Počas nácviku aportovania môžeme psa chváliť a jeho činnosť urýchliť tlieskaním a ustupovaním pri
prinášaní aportu.
Samotný cvik aportovania by mal prebehnúť nasledovne: Psovod stojí so psom v základnom postoji, pričom
aport (zvyčajne drevená činka) drží v pravej ruke. Po odhodení aportu až do povelu "APORT" musí pes zostať
sedieť pri nohe psovoda. Po vydaní povelu a naznačení smeru pravou rukou má pes rýchlo vybehnúť do smeru
odhodenia aportu a uchopiť ho. Po uchopení aportu psom môže psovod vydať povel: PRINES. Pes s aportom si
má predsadnúť pred psovoda cca 1 mm. Po predsadnutí vydá psovod povel: PUSŤ a aport psovi odoberie. Po
odobratí aportu nasleduje povel: K nohe, po ktorom sa má pes presunúť k ľavej nohe psovoda.
Ak máme so psom zvládnuté aportovanie formou hry, môžeme pristúpiť k sťaženiu podmienok výcviku
(tvrdosť aportu, váha, vzdialenosť odhodenia, terén). Privýcviku je potrebné, aby sa psovod snažil vyhnúť
základným chybám: trestanie psa aportom, časté odobratie aportu bez pochvaly a možnosti odniesť si aport
ako korisť, dlhodobé trénovanie aportu donucovacou metódou. Dôležité je vyhnúť sa dynamickému stereotypu
-niekedy pri nácviku nedávame povel k nohe, ale psovi dáme voľno. V opačnom prípade sa pes naučí prisadať
k nohe aj bez povelu, čo je nežiadúce.
"APORT PRÍPRAVA"

"APORT VYSLANIE"

"APORT ZÁKLADNÝ POSTOJ"

"APORT USADENIE"

"APORT PRED ODHODENÍM"

"APORT ODOBERÁM"

"APORT ODOBRATIE"

Téma č. 11 Nácvik na streľbu
S nácvikom na streľbu alebo na atypické zvuky začíname už v šteňacom veku psa. Musíme si uvedomiť, že
pes má citlivejší sluch ako človek a streľba vytvára silný nárazový zvuk, čo môže u psa vyvolať nežiadúcu
reakciu, ako je strach alebo agresivita.
V prípade, že sa pes správa na streľbu agresívne, začíname s nácvikom na vodidle. Spočiatku zvolíme väčšiu
vzdialenosť od streľby a po každom náznaku agresivity psa trhneme vodidlom a vydáme povel "fuj "! Ten
používame pri zamedzovaní nežiadúcej činnosti u psa.
Ak sa nám podarilo dosiahnuť, že pes už na streľbu z väčšej vzdialenosti nereaguje agresívne, môžeme začať
vzdialenosť postupne skracovať
Pokiaľ pes počas streľby prejavuje známky strachu, tiež začneme s nácvikom z väčšej vzdialenosti od streľby a
nácvik vykonávame počas takej činnosti, ktorá psa baví, napr. kŕmenie, hra, aportovanie a pod., pričom
psovod psa neustále posmeľuje a chváli. Ak pes prestane prejavovať známky strachu, opäť môžeme
vzdialenosť postupne skracovať
Počas nácviku psa na streľbu je potrebné, aby mal psovod dostatok trpezlivosti. Nieje vhodné tento cvik
urýchľovať. Vďaka úspešnému zvládnutiu tohto cviku si majiteľ psa ušetrí mnoho starostí a možných
problémov, ktoré vznikajú počas búrlivých osláv Nového roka, pri hrách detí so zábavnou pyrotechnikou, pri
služobných psoch v samotnom ostrom zásahu.
"NÁCVIK NA STEĽBU"

"Streľba, predĺženie vzdial"

"Streľba, blízka vzdialenosť"

Počas výcviku sa psovodi dopúšťajú najčastejšie týchto chýb:
• zahájenie nácviku v bezprostrednej blízkosti psa,
• trestanie psa pri prejavoch strachu
• urýchlenie nácviku

Téma č. 12 Dlhodobé odloženie psa
Nácvik dlhodobého odloženia môžeme začať až potom, ako máme so psom zvládnuté základné cviky
poslušnosti, povely :"sadni, ľahni, vstaň!" Pri dlhodobom odložení sa používa povel : "ĽAHNI-ZOSTAŇ!"
Na začiatku výcviku zostáva psovod pri psovi, ktorý je v ľahu. Dáva mu pritom povel "ľahni zostaň" a ľavou
rukou mu zatlačí (zľahka udrie) na nos. Ak pes v ľahu vydrží bez toho, aby sa pokúsil zmeniť polohu, môže
psovod od neho pomaly odísť.

V úvodných častiach výcviku je potrebné, aby psovod od psa neodchádzal viac ako na pár krokov a nie na
príliš dlhú dobu. Ak sa stane, že pes pri odchode psovoda zmení polohu, je potrebné, aby sa psovod vrátil a
dal psa do správnej polohy, pričom mu rázne zopakuje povel.
Ak pes vydrží v ľahu, môžeme pristúpiť k postupnému predlžovaniu vzdialenosti a času. Pri vykonávaní cviku
dlhodobého odloženia je prípustné, aby si pes ľahol na bok zadnou časťou tela.
Cvik dlhodobého odloženia patrí medzi najnáročnejšie cviky poslušnosti. Je potrebné, aby sme psa vždy po
prevedení cviku pochválili. Pochvalu vykonávame vždy, keď sa psovod vráti ku psovi, ktorý je ešte v ľahu.
"ODLOŽENIE VLEŽE"

"ODLOŽENIE VLEŽE"

"ODLOŽENIE VLEŽE"

Počas výcviku sa psovodi dopúšťajú najčastejšie týchto chýb:
• urýchlenie a vynechanie postupnosti pri nácviku
• umožnenie psovi zmenu polohy a odchádzanie z miesta
• neprimerané a oneskorené trestanie psa za nesplnenie cviku
• odvolávanie psa na vzdialenosť počas dlhodobého odloženia

Téma č. 13 Odloženie psa za pochodu
S nácvikom odloženia psa za pochodu v polohách Sadni, Ľahni, Stoj, začíname až potom, keď máme so psom
zvládnuté dlhodobé odloženie a aspoň čiastočne ovládateľnosť bez vodidla.
V začiatkoch postupuje psovod s nepripútaným psom, počas postupu vydá povel pre polohu, ktorú práve
nacvičuje (Sadni, Ľahni, Stoj) a uloží psa do žiadanej polohy.
Po tomto postupuje ďalej v osi pochodu, pričom však stále sleduje psa. V prípade, že sa pes vydá za
psovodom alebo zmení požadovanú polohu, je potrebné, aby sa psovod k nemu vrátil a uložil psa do
požadovanej polohy.
"OVLÁDATEĽNOSŤ"

"ODLOŽENIE VLEŽE 1."

"KONTROLA POLOHY"

"NÁVRAT K PSOVI"

"ODLOŽENIE VLEŽE 2."

"SED"

"KONTROLA POLOHY"
Počas výcviku platí pravidlo postupného predlžovania vzdialenosti a
doby medzi psovodom a psom. Cvik sa spravidla ukončuje návratom
psovoda ku psovi, pričom u psa vyžadujeme zotrvanie v polohe až do
vydania nového povelu ( k nohe )
V začiatočnom štádiu výcviku môžeme používať pomocný povel (
Sadni-zostaň !, Ľahni-zostaň !,
Stoj-zostaň ! ). Pokiaľ máme so psom výcvik zvládnutý, pomocný povel
vynecháme a požívame len konkrétny povel a ľahký úder ľavej ruky
na nos psa. Je potrebné si uvedomiť, že sa nejedná o dlhodobé
odloženie a preto musíme od psa vyžadovať presné vykonanie cviku a
netolerovať mu nepresné vykonanie cviku (popochádzanie a
prevaľovanie na bok počas odloženia v sede -v ľahu ).

Počas výcviku sa psovodi dopúštajú najčastejšie týchto chýb :
• nedodržanie pravidla postupnosti
• tolerovanie nepresnosti psa
• pravidelné odvolávanie psa z polohy na diaľku

Téma č. 14 Prekonávanie prekážok skokom
S nácvikom prekonávania prekážok skokom môžeme začať už v rannom veku psa a to prekonávaním rôznych
prírodných prekážok. Napríklad počas prechádzky - preskakovanie ležiacich stromov, múrikov a podobne.
Prekonávanie prekážok rozdeľujeme do dvoch kategórií :
• skokom
• šplhom
Prekonávanie skokom využívame pri nevysokých prekážkach a vyžaduje sa pritom skok psa bez dotyku
prekážky. Spočiatku začíname s nácvikom na nižších prekážkach, keď psovod vydá povel : „VPRED-HOP !" a
spoločne prekonáva prekážku so psom, ktorého má pripútaného na vodidle. Takýto istý postup používame aj
počas prekonávania prekážky späť.
Keď sa nám podarí u psa vypestovať potrebnú spojitosť medzi povelom a činnosťou, môžeme psa odpútať od
vodidla a psovod vysiela psa na prekonanie prekážky len povelom a posunkom ruky.
Postupne zvyšujeme prekážku až do požadovanej výšky, čo obyčajne býv 1 meter.
Prekonávanie šplhom využívame pri vyšších prekážkach, kde pes fyzicky nezvládne zdolať prekážku
skokom. Je potrebné si uvedomiť, že pes pri prekonávaní prekážky používa inú techniku ako pri skoku. Aby
sme predchádzali poraneniu psa, s nácvikom začíname pri vyšších prekážkach, pretože pes má tendenciu
prekonať aj túto prekážku skokom a môže prísť k nežiadúcim nárazom psa o prekážku. Postup pri nácviku
prekonávania šplhom je ten istý ako pri skoku, len psovod prekážku nešplhá, ale obieha.
"PREKÁŽKA"

"VPRED-HOP !"

Počas výcviku sa psovodi dopúšťajú najčastejšie týchto chýb
• vypestovanie strachu z prekážky u psa, ktorého nútime zdolať skokom vyššiu prekážku, ako
zvládne
• nedôslednosť pri nácviku
• skoré odpútanie psa z vodidla, keď nemá zvládnutý cvik s vodidlom
• začínanie s príliš nízkou prekážkou pri prekonávaní šplhom

Téma č. 15 Nácvik prekonania kladiny
S nácvikom prekonávania kladiny začíname už vo veku šteňaťa. Spočiatku vodíme psa na vyvýšené miesta,
lávky, mosty, schody, nadjazdy, aby pes prekonal strach z výšky. Pokiaľ pes nejaví známky strachu z výšky,
môžeme pristúpiť k samotnému nácviku prekonávania kladiny.
Na začiatku výcviku kráča psovod tesne vedľa kladiny z pravej strany, pričom pripútaného psa na vodidle, drží
pravou rukou a ľavou pridŕža psa pod bruchom, čím zabraňuje psovi samostatne zoskakovať z kladiny a
predchádza možnému zraneniu psa.
Počas výcviku psa chválime a môžeme pri ňom požiť chuťodráždivú metódu a to tak, že na nábehovú dosku
rozložíme pamlsky alebo používame počas nácviku napodobňovaciu metódu, čiže pred učiacim sa psom
prekážku prekonáva pes, ktorý má tento cvik už zvládnutý.
Počas nácviku je potrebné, aby psovod psa pribrzd'oval a neumožňoval mu zoskakovať z kladiny, čím sa
docieli presné vykonanie cviku. Pokiaľ máme tento postup zvládnutý môžeme začať s nácvikom bez vodidla.
"KLADINA"

"PREKONÁVANIE KLADINY"

Medzi najčastejšie chvbv výcviku patrí nedodržanie pravidla postupnosti, násilné nútenie psa k
prekonaniu prekážky.

Téma č. 16 Nácvik privolania
S nácvikom privolania začíname už v šteňacom veku psa. Pre výcvik je potrebné, aby pes reagoval na svoje
meno. Účelom cviku je dosiahnutie odvolanie alebo privolanie psa počas akejkoľvek činnosti. Povel znie : "KU
MNE!" alebo "K NOHE!". Pre výcvik sa najčastejšie používa chuťodráždivá metóda (pamlsok - aport).
V začiatok výcviku môžeme postupovať formou hry a to tak, že psovod vydá povel psovi, ktorý sa voľne
pohybuje a začne pred psom cúvať,pričom sa snaží psa upútať napr. tlieskaním, pohadzovaním aportu,
chválením. Po príchode psa pochváli a odmení buď pamlaskom alebo hrou s aportom.
Je potrebné dosiahnuť, aby pes prichádzal k psovodovi radostne. V pokročilejšom štádiu výcviku začneme
psa po privolaní usádzať pred psovodom, čím dosiahneme odbúranie nežiadúcej činnosti (narážanie do
psovoda). Neskôr môžeme počas privolania začať používať aj posunok, a to tak, že sa súčastne s povelom ku
mne upažíme ľavú ruku až do príchodu psa. Po príchode psa nechávame chvíľu sedieť a následne vydáme
povel k nohe, pričom si ľavou rukou zľahka udrieme po stehne a psa presunieme do základnej polohy vedľa
ľavej nohy. Privolanie k nohe sa používa z pravidla počas chôdze, pričom prichádzajúci pes sa zaradí vedľa
ľavej nohy psovoda a pokračuje s ním v chôdzi. Tento cvik však trénujeme až keď máme zvládnutú chôdzu pri
nohe. V prípade, že pes nereaguje ani na pamlsok či aport, pristúpime k donucovacej metóde. Psa pripútame
na stopovacie vodidlo a necháme ho voľne sa pohybovať. Po vydaní povelu psa trhneme a dotiahneme ho k
sebe. Po príchode ho riadne pochválime. Takto vykonávame nácvik, až pokiaľ pes nereaguje na daný povel.
PRIVOLANIE „KU MNE"–NÁCVIK

PRIVOLANIE „KU MNE"

PRIVOLANIE „KU MNE" –HOTOVO

Najčastejšie chvbv, ktoré sa pri výcviku vyskytujú sú trestanie psa za nesplnenie povelu, umožnenie psovi
obťažovať psovoda skákaním a narážaním po príchode, okamžité presúvanie psa po privolaní psovoda.

Téma č. 16 Nácvik privolania psa II.
S nácvikom privolania začíname už v šteňacom veku psa. V prvom rade je potrebné, aby pes reagoval na
svoje meno. Počas samotného nácviku využívame chuťovo dráždivú metódu. Povelom pre privolanie je
povel KU MNE!
Počas nácviku :
• psa upútame, ohlásime ho menom
• vydáme povel.
• jeho záujem o privolanie, prípadné zrýchlenie privolania docielime tlieskaním, chválením alebo
pohadzovaním aportu (napr.loptičky, obľúbemej hračky).
• po príchode psa pred nás ho usadíme a odmeníme (slovom, dotykom, pamlskom, hraním sa s aportom a
pod.)Takouto formou výcvik prebieha až do doby, keď pes bude bez problémov reagovať na povel.
Pre privolanie sa môžu používať ai ďalšie špecifické povely :
K NOHE! - povel, ktorý je vydávaný, keď psovod privoláva psa počas chôdze a pes sa zaradí vedľa psovoda k
ľavej nohe a pokračuje v chôdzi vedľa neho. Tento povel sa používa taktiež pri privolaní na mieste, keďje
požadované, aby sa pes zaradil -usadil vedľa ľavej nohy psovoda.
Pozor! S nácvikom privolania za pochodu začíname až keď máme so psom zvládnutý cvik chôdzi
pri nohe.
Počas výcviku sa môže stať, že pes nereaguje na chuťovo-dráždivú metódu a vtedy pristúpime k
donucovacej metóde. Tá spočíva v tom, že nácvik vykonávame so psom na dlhom vodidle a zakaždým po
vydaní povelu psa trhnutím dotiahneme k sebe. Touto formou výcvik prebieha až do doby, keď pes začne
reagovať na povel.
PRIVOLANIE „KU MNE" –NÁCVIK

PRIVOLANIE „KU MNE"

PRIVOLANIE ZA POCHODU

Najčastejšie chyby :
• netrpezlivosť pri nácviku
• neúmerné trestanie psa za výkon
• neodmenenie psa za výkon
• nedodržanie postupnostialeb dôslednosti pri nácviku

Téma č. 17 Cviky obrany – rozdelenie – I časť
Cviky obrany sa zaraďujú do špeciálneho výcviku psa. Pri výcviku využívame, respektíve zdokonaľujeme
lovecký pud, ktorý má každý pes vrodený. Záleží však na rase psa, do akej miery tento pud šlachtením zostal
ešte zachovalý
Je tiež dôležité, aby pes mal aj potrebné povahové vlastnosti. Najvhodnejší je sangvinik, nevhodný
melancholik. Ako pri nácviku iných zručností psa, aj tu je potrebné dodržiavať pravidlo postupnosti od
jednoduchšieho nácviku, napríklad hra s handrou k nácviku zložitejšiemu, ako je samostatná činnosť psa,
napríklad zadržanie páchateľa na diaľku.
Dá sa povedať, že výcvik obrany ie tímová práca troch zložiek :
ZÁKROK PSA NA VODITKU
• psovod
• pes
• figurant
Z tohto dôvodu musíme klásť dôraz na kvalitu figuranta, s ktorým budeme výcvik prevádzať. Dobrý figurant
nám môže veľmi pomôcť pri nácviku obrany, naopak, zlý figurant môže za istých okolností psa pokaziť, odradiť
alebo vypestovať u neho nežiadúce návyky, ktoré budeme musieť neskôr pracne odstraňovať
Samotné cviky obrany rozdeľujeme do troch častí :
• technická časť - prieskum terénu, označenie pomocníka, doprovod zadržanej osoby
• ochrana psovoda - zákroky psa na vodítku
• samostatná činnosť psa - zadržanie páchateľa na diaľku

ZÁKROK PSA NA VODITKU

ZADRŽANIE 10m

REVÍR – DOM

Téma č. 17 Nácvik obrany - II časť
S nácvikom obrany začíname už, ako sme to písali viackrát, vo veku šteňaťa psa a to tak, že formou hry
využívame lovecký pud psa. Na začiatok výcviku používame postupne mäkkú handru, kožu alebo peška.
Počas výcviku musíme u psa vzbudiť záujem o spomínané pomôcky a to tak, aby sa ich pes snažil uloviť. Ak
sa nám u psa podarilo vzbudiť dostatočný záujem ( hádzaním, ťahaním na šnúre) o ulovenie si handry,
začneme sa s ním o túto korisť (handru) preťahovať. Pri tejto činnosti psa neustále povzbudzujeme.
Boj o korisť nesmie byť zbytočne dlhý, aby pes nestratil o výcvik záujem a musí končiť vždy víťazstvom
psa (vytrhnutie handry počas boja z ruky). Tým vzrastie jeho sebavedomie a docielime tým väčší záujem o
ďalší výcvik. Pokiaľ sa nám u psa podarilo dosiahnuť veľký záujem o hru (lovenie koristi) začneme pri výcviku
používať pomocníka - figuranta, ktorý pri výcviku preberá miesto psovoda a čo je jeho hlavná úloha, prevádza
so psom imitovaný boj o korisť. Počas výcviku môžeme používať aj napodobňovaciu metódu, tzv. kruhovú
obranu. Psovodi so psami sa rozostavia do kruhu a pomocník, ktorý je v strede kruhu, upútava a dráždi psov
pobehovaním a pohadzovaním handry, pričom striedavo vykonáva boj s jednotlivými psami po obvode kruhu.
Počas výcviku si treba uvedomiť, že nie každý pes má rovnaké predpoklady na zvládnutie cvikov obrany,
pretože záleží od fyzických a povahových vlastností. Preto musíme počas výcviku ku každému psovi
pristupovať individuálne. Taktiež treba dávať pozor, aby u psa počas výcviku v čase výmeny chrupu nedošlo k
poraneniu alebo poškodeniu.
Zákus dospelého psa na rukáv
Je vhodné, aby v kruhu boli psy rozmiestnení striedavo podľa povahy a pokročilosti vo výcviku
(začiatočník-pokročilý- začiatočník-pokročilý-...)
S nácvikom zákusu na rukáv začíname zvyčajne vtedy, keď má pes okolo 10 mesiacov a zvládnutý výcvik
zákusu na spomínané pomôcky. Je potrebné, aby sa na začiatku učil hrýzť na tzv. šteňací mäkký rukáv.
Počas výcviku si treba uvedomiť, že nie každý pes má rovnaké predpoklady na zvládnutie cvikov obrany,
pretože záleží od fyzických a povahových vlastností. Preto musíme počas výcviku ku každému psovi
pristupovať individuálne. Taktiež treba dávať pozor, aby u psa počas výcviku v čase výmeny chrupu nedošlo k
poraneniu alebo poškodeniu.
ZÁKROK PSA NA VODÍTKU

Zákus dospelého psa na rukáv

Najčastejšie chyby:
• neprimerane agresívne dráždenie (vybudovanie strachu pred figurantom)
• neprimerane rýchly prechod z hry na zadržanie (vypestovanie zlozvyku tzv.prekusovania)
• neprimerane dlhý výcvik

Téma č. 18 Označenie pomocníka
Povel pre označenie pomocníka je "REVÍR", pomocný povel "ŠTEKAJ"
Cvik "označenie pomocníka" používame pri prieskume terénu.
Radí sa do technickej časti obrany. V športovej kynológii býva zvyčajne pomocník ukrytý v umelom úkryte, v
tzv. plente. V praktickej kynológii môže byť skrytý na rôznych miestach, napr. dom, lesný porast, vozidlo a
pod
Pre začiatok výcviku je potrebné, aby mal pes záujem o pomocníka a taktiež je vhodné, ak máme so psom
zvládnutý cvik "štekanie na povel".
Samotný výcvik prebieha nasledovne:
Pomocník, ktorý je ukrytý v úkryte psa vydráždi a psovod s pripútaným psom na vodidle dobehne pred
pomocníka. V prípade, že je zvládnutý cvik štekania na povel, usadí psa pred pomocníka a tento vydá psovi
povel na štekanie.
Ak pes nemá tento cvik zvládnutý, je potrebné, aby sa vybral vhodný spôsob na rozštekanie psa. Môže to byť
štekanie na pamlsok, aport alebo na dráždenie.
V prípade, že sa podarilo psa rozštekať, nasleduje odmena (pamlsok, aport, zákus do rukáva - pozor!, Tento
prevádzame mimo plenty a to tak, že psovod psa drží a figurant vybieha z plenty, kde bol doteraz schovaný a
až mimo plentu dochádza k zákusu. Je to dôležité preto, aby si pes nezvykol automaticky hrýzť pri plente, kde
jeho úloha spočíva vo vy štekaní nájdenej osoby.) Počas výcviku sa zameriavame na to, aby pes pomocníka
nenapádal a nijako ho neobťažoval. Zabraňujeme tomu práve nácvikom na vodidle. Ak sa nám podarilo
dosiahnuť, že si pes po príchode k pomocníkovi sadne a začne štekať, môžeme pustiť psa na voľno.
ŠTEKAJ PRI NOHE

OBRANA - POSTOJ PSOVODA

"REVÍR" - DOM

Najčastejšie chyby:
• umožnenie psovi napádať pomocníka
• nekvalitný pomocník -vybudovanie strachu psa
• odmena -zákus priamo v plente

Téma č. 19 Prieskum terénu
Prieskum terénu je zaradený do technickej časti obrany. Vyžaduje sa počas neho samostatná činnosť psa. V
športovej kynológii sa k prieskumu terénu používajú umelé úkryty tzv. plenty. V služobnej kynológii sa môže
prieskum terénu robiť v rozličných podmienkach: lesný porast, budovy, polia a pod. Účelom cviku je naučiť
psa vybiehať a prepátrať smer, do ktorého je vyslaný.
S nácvikom začíname zhruba od veku 6 mesiacov, keď sa nám podarilo u psa vybudovať záujem o figuranta.
Figurant sa postaví do úkrytu a vydráždi psa, ktorého má psovod na vodidle približne 10 m od figuranta. Po
vydráždení vydá psovod povel "Revír" spolu s pomocným povelom "Stekaj" a pravou rukou ukáže do smeru,
kde je schovaný figurant. Potom spoločne vybieha s pripútaným psom k figurantovi a zastaví sa cca lm od
figuranta. Tu prebieha následne výcvik ako bolo popísané v časti "Označenie pomocníka".
Takýto postup vykonávame dovtedy, pokiaľ pes samostatne nevybieha do ukázaného smeru.
Keď sme docielili samostatnú činnosť psa pristúpime k nácviku vysielania psa do dvoch smerov. Pokiaľ máme
k dispozícii dvoch figurantov, rozostavíme si ich do dvoch smerov a výcvik prebieha podobne ako pri začiatku
nácviku s tým rozdielom, že psovod spolu so psom sa po označení prvého figuranta presúva na východziu

pozíciu a na nej necháva psa vydráždiť druhým figurantom. Takto prebieha výcvik až do doby, keď pes
samostatne vybieha do určeného smeru. Pokiaľ máme iba jedného figuranta a so psom máme zvládnutú prvú
časť prieskum terénu je postup nasledovný. Figurant vydráždi psa v prvom úkryte a psovod po vydráždení
zakryje psovi výhľad do doby, pokiaľ sa figurant presunie do druhého úkrytu. Potom psovod vydá povel a
vyšle psa k prvému úkrytu. Keď pes dobieha prvý úkryt, figurant, ktorý je v druhom úkryte ho upúta na seba
a vydráždi. Zároveň psovod vydáva povel a ukáže do smeru úkrytu figuranta.
ŠTEKAJ PRI NOHE

Najčastejšie chyby:
• neovládateľnosť psa
• umožnenie psovi vybiehať do ľubovoľného smeru
• nedodržanie postupnosti počas nácviku a pri predlžovaní vzdialenosti figuranta umožnenie psovi
napádať pomocníka

Téma č. 20 Stráženie pomocníka
Cvik stráženie pomocníka spravidla nasleduje po označení
pomocníka. Cieľom je dosiahnuť bezpečnosť psovoda počas
manipulácie s pomocníkom. Stráženie pes vykonáva spravidla v ľahu.
V prípade, že pomocník psovoda napadne alebo sa pokúsi o útek,
musí pes razantne zakročiť a útok alebo útek zneškodniť zákusom.
K nácviku pristupujeme až potom, ako má pes zvládnuté cviky
základnej poslušnosti:
Sadni, Ľahni, K nohe, Zostaň a vie bez problémov vykonať
zadržanie pomocníka aspoň na vodidle.
Po označení pomocníka prichádza k nemu psovod do vzdialenosti cca
3 až 5 m. Následne vydá psovi povel
K nohe! Po premiestnení psa k nohe psovoda, vyzve psovod
pomocníka k opusteniu úkrytu. Vzdialenosť medzi psovodom a
pomocníkom si určuje psovod sám. Keď zaujme pomocník svoju
polohu tvárou otočený ku psovodovi, tento ho vyzve k rozpaženiu a
rozkročeniu.
Po zaujatí tejto polohy vydá psovod povel pre psa Ľahni - stráž!
Potom nasleduje prehliadka úkrytu a pomocníka. Po prehliadke sa
psovod presunie do tzv. trojuholníka medzi psa a pomocníka a
nasleduje výsluch. Po jeho ukončení sa psovod presúva k psovi a po
zaujatí miesta vydá povel Sadni.
Počas prevádzania cviku je
potrebné, aby psovod
neskrížil dráhu medzi
pomocníkom a psom. V
počiatkoch nácviku je vhodné, aby pomocník počas presunov a
vykonávania cviku upútal psa napr. ohlásením, prudkým pohybom a
pod., čím sa docieli záujem psa o pomocníka.
Je nežiadúce, aby pes počas cviku sledoval psovoda alebo
bezdôvodne napádal pomocníka. Pokiaľ pes nesleduje pomocníka je vhodné, aby tento napadol psovoda,
prípadne sa pokúsil o útek, pričom psovod dá psovi povel Zadrž.
Ak máme opačný problém a pes nám počas výcviku bezdôvodne napáda pomocníka, použijeme pri výcviku
tretiu osobu, ktorá stojí za psom na vzdialenosť napr. stopovacieho vodidla, na ktorom má pripútaného psa a

počas neoprávneného útoku na pomocníka trhne psa vodidlom na miesto. Počas odstraňovania tohto
problému je nežiadúce upútavame psa pomocníkom.

Najčastejšie chyby:
• Najčastejšie chyby: Kríženie dráhy psovoda medzi psom a pomocníkom
• Umožnenie psovi bezdôvodne napádať pomocníka
• Sledovanie psovoda psom namiesto stráženia
• Pes nemá zvládnuté cviky základnej poslušnosti

Téma č. 21 Doprovod pomocníka
Účelom cviku je zabezpečiť bezpečnosť psovoda počas eskorty
zadržanej osoby.
Ak máme zvládnutý tento cvik na vodidle, pes bezdôvodne nenapáda
pomocníka, neodchádza psovodovi od nohy, môžeme cvik trénovať bez
vodidla.
S nácvikom začíname naj skôr na vodítku. Psovod určí pomocníkovi
smer eskorty. Pes sedí vedľa ľavej nohy psovoda. Je potrebné, aby
sledoval pomocníka, ale nesmie ho bezdôvodne napádať. Po vydaní
povelu pomocníkovi na presun vydáva psovod povel pre psa K NOHE a vykročí za pomocníkom. Vzdialenosť
medzi psovodom a pomocníkom býva spravidla 3 m.
Počas presunu môže pomocník napadnúť psovoda, prípadne sa pokúsiť
o útek. Vtedy vydáva psovod povel pre psa . Pes musí razantne
zneškodniť útok, alebo pokus o útek pomocníka. Po zadržaní vydáva
psovod povel pomocníkovi, aby sa nehýbal a povelom PUSŤ - K NOHE
odvoláva psa. Následne eskorta pokračuje k miestu určenia, kde sa
pomocník na povel psovoda zastaví. Tu vydá psovod povel pre psa K
NOHE. Po prisadnutí psa k nohe je cvik
ukončený.
Ak máme zvládnutý tento cvik na
vodidle, pes bezdôvodne nenapáda
pomocníka, neodchádza psovodovi od
nohy, môžeme cvik trénovať bez vodidla.
V športovej kynológii sa používa aj
bočný doprovod pomocníka : to značí, že
trojica psovod, pes a pomocník kráča
tesne vedľa seba, pričom psovod má psa
pri ľavej nohe, pes je medzi psovodom a
pomocníkom, pričom neustále sleduje
pomocníka. Počas takejto eskorty
spravidla nedochádza k napadnutiu
psovoda ani k úteku pomocníka.

Najčastejšie chyby, ktorých sa psovod počas výcviku dopúšťa:
• tolerovanie nezáujmu psa o figuranta,
• povolenie bezdôvodného napádania figuranta,
• rýchly prechod od cviku na vodidle k cviku bez vodidla, pričom pes počas eskorty predbieha zaostáva, prípadne samovoľne odchádza od nohy.

Téma č. 22 Nácvik zadržania na diaľku
S nácvikom zadržania na diaľku začíname až keď máme so psom zvládnutý cvik zadržania na vodidle: pes
musí nebojácne a razantne zakusnúť, nesmie prekusovať.
Samotný výcvik prebieha nasledovne. Psovod drží psa pripútaného na
dlhom vodidle na dĺžku cca 1,5m. Zvyšok vodidla nechá voľne ležať
roztiahnutý na zemi. Figurant
vydráždi psa, akoby malo
nasledovať zadržanie na vodidle.
Následne odbieha od psa. Keď je
vzdialený od psa cca 2m,
psovod vydá povel ZADRŽ a
povolí vodidlo tak, aby sa mu
kĺzalo po ruke. Konáhle pes
zakusne do rukáva, našponuje vodidlo a začne psa šponovať.
Týmto sledujeme zabránenie prekusovaniu rukáva a pes stále cíti
oporu. Spočiatku ukončenie cviku prebieha tak, že figurant púšťa
psovi rukáv ako odmenu a v pokročilejšom štádiu vydáva povel na
zastavenie činnosti figuranta: Stoj, nehýb sa a povelom pre psa : PUSŤ.
Keď pes bezproblémovo zvláda takéto zadržanie, môžeme pristúpiť k
predlžovaniu vzdialenosti figuranta od psa, pričom psa vypúšťame stále
na dlhom vodidle.
Akonáhle pes zvláda takéto
zadržanie aj na väčšiu
vzdialenosť, môžeme začať s
nácvikom zadržania bez
vodidla.
Zadržanie na vzdialenosť
poznáme tzv. Hladké
zadržanie : figurant uteká
smerom od psa. A tzv Kontrolný výkon : figurant uteká smerom od
psa a po priblížení psa k nemu sa figurant obracia a začne útočiť na
psa : pokrik a zaháňanie sa palicou. Toto zadržanie však trénujeme
so psami, ktorí majú bezproblémové Hladké zadržanie.
Najčastejšie chyby:
• Nerešpektovanie náväznosti
výcviku,
• pes nie je schopný držať ruká\ bez prekusovania.

Téma č. 23 Nácvik nočného zadržania
K nácviku nočného zadržania môžeme pristúpiť až vtedy, keď má pes zvládnuté zadržanie na vzdialenosť a
bezproblémovo sa správa v tmavých priestoroch. Preto je potrebné, aby sme so psom chodili na
prechádzky aj počas noci a postupne ho vodili do tmavých priestorov.
Samotný výcvik nočného zadržania prebieha podobne ako nácvik zadržania, čiže nasleduje postupný prechod
od zadržania na vodidle k samostatnej činnosti psa. Obdobne si vyžaduje postupnosť aj znižovanie
viditeľnosti, počas ktorej sa zadržanie trénuje. Je potrebné, aby pred samostatným zadržaním v noci psovod
psa správne nabudil a motivoval a bol si istý, že pes reaguje na figuranta.
Spočiatku doporučujeme, aby figurant psa na seba upozornil buchotom, pokrikom alebo iným vhodným
spôsobom.
V pokročilejšom štádiu výcviku môžem tieto činnosti postupne obmedzovať, kým sa nám nepodarí dosiahnuť
to, že pes bude reagovať iba na pohyb figuranta.
Najčastejšie chyby:
• nedodržanie postupnosti
• pes je v tme neistý
• vysielanie psa bez toho, aby pes mal figuranta zaregistrovaného

Téma č. 24 1.časť Pachové práce-stopy
Čo je stopa?
Stopa je pachová dráha zanechaná v teréne osobou, zverou, vecou po dotyku s povrchom.
Kto je šľapač?
Sľapač(kladač) stôp je osoba, ktorá zanechá svoj pach v teréne podľa
vytýčených pravidiel-vo väčšine prípadov podľa uznaného skúšobného
poriadku.
Čo je terén:
Je to miesto, kde učíme hľadať psa stopou zanechanú šľapačom (zo
začiatku vlastná osoba).
Čo je nášľap:
miesto začiatku vypracovania stopy.
Čo je predmet:
je to vec zanechaná na stope šľapačom.
Čo je lom:
zmena, odbočenie v chôdzy do určitého uhla.
Ako začať?
Z nenasýteným psom (už aj šťeňaťom od 3 mes.) prídeme na neznáme
miesto, kde psíka uviažeme. Pred jeho očami mu ukážeme potravu
(používame buď granule alebo kúsky natvrdo uvareného mäsa).
Podotýkam, že na mieste by sme mali byť so psíkom sami, aby pes nebol
rušený inými okolnosťami. Psíka na
potravu nabudíme a kľudne mu v
dosahu vodítka porozhadzujeme
celú kŕmnu dávku. Pokiaľ je pes
hladný okamžite začne rozhádzanú
potravu zo zeme zbierať. Mi ho
vtedy nabádame, aby potravu
zbieral vyslovovaním povelu
HĽADAJ a kľudne aj na psíka
siahneme rukou, ktorou ho
chválime, aby si zvykol na
dotyk-nebude ho potom rušiť pri
samostatnej práci. To je prvá stopa nášho psa.
V princípe musíme naučiť psa stereotypu pred vlastným vypracovaním stopy. Toto motivačné kŕmenie
vykonávame vždy pred stopou, keď už pes vie, čo bude ďalej nasledovať s tým, že mu v pokročilom štádiu
samozrejme nenasypeme pred stopu celú kŕmnu dávku.
Toto vykonávame dovtedy až sme si istý, že pes na povel HĽADAJ skloní
nos k zemi a intenzívne hľadá potravu rozhádzanú v jeho okolí. Terén
musíme pred jeho uviazaním dôkladne postúpať, aby si zvykol na
prítomnosť nášho pachu, miešajúceho sa mu s pachom potravy.
Netreba sa veľmi ponáhľať ďalej, niektoré psy si na nové veci nezvykajú
rovnako rýchlo.
Ako pokračovať?
V ďalšom výcviku budeme potrebovať nasledovné veci:
• stopovacie vodidlo: minimálne 10 m dlhá šnúra alebo originálne zakúpené (doporučujeme nie flexisťahovaciu šnúru)
• predmet: zo začiatku časť odevu šľapača (rukavica, ponožka, čiapka), materiál dobre absorbujúci pach
• nášľapový kolík: tabuľka označujúca začiatok položenia stopy (v prírode doporučujeme použiť odlišný
prvok ako je podkladový materiál, v ktorom stopu pokladáme - konár, trs buriny, ktorý je jasne odlišný od
okolia)
• potravu: opäť stačí mäso, granule
• aport: ako odmena za vykonanú prácu
• zápisník a ceruzka, pero: všetko t. j celú trasu stopy si zaznamenáme a dôsledne zaznačíme.

Téma č. 24 Pachové práce-stopy 2.časť Prvá ozajstná stopa
Uviažeme psa na kolík, dáme mu zožrať niekoľko kúskov granúl alebo mäsa s povelom HĽADAJ. Do vrecka si
už pred odchodom so psom dáme predmet, zavesíme na opasok zložené stopovacie vodidlo a nájdeme
vhodný terén na prvý pokus psa o stopu (zo začiatku doporučujeme čisté nezapachované územie inými
osobami alebo zverou). Od psa sa vzdialime niekoľko krokov (15-20 krokov), a to tak, aby nám vial nie veľmi
silný vietor do chrbta a tu sa zastavíme. Vytiahneme nášľapový kolík-tabuľku a zapichneme ju vždy vedľa

ľavej nohy na nášľape. Tu na nášľape zotrváme niekoľko minút s miernym prešľapovaním na mieste (to
robíme vždy na nášľape, nakoľko tým zvýrazním psovi pach, ktorý má po určitej dobe nájsť).
Prvú stopu robievame väčšinou skoro ráno na tráve mokrej od rosy, to znamená, že večer pred rannou stopou
psa nekŕmime. Počas doby keď stojím na nášľape „uložím" priamo do šľapy (aj ľavej aj do pravej) po kúsku
mäsa alebo po granuli. Po 2-3 min. pokročím z nášľapu prirodzenou chôdzou určeným smerom, a to tak, že
ukladám „do každej šľapy" po kúsku mäsa-granuli. Trasa je dlhá asi 40-50 krokov (nemusíme sa báť urobiť aj
dlhšiu trasu nakoľko hladný pes ani nevníma koľko krokov sme urobili-lebo ide po pachu mäsa-granúl
zmiešaného z našim pachom). Ak vieme, že v tom istom dni už nebudeme so psom pracovať, vyložíme psovi
na stope celú kŕmnu dávku, a to tak, že si nechám na koniec trochu viac mäsa-granúl, čím viem, že pes je na
konci stopy. Túto kôpku prikryjem predmetom, a to tak, že je vidieť predmet a nie potravu. Ak sme na konci
stopy minuli už všetku potravu (pozn. vždy si zopár kúskov mäsa nechajte ako odmenu pre psa) odbočíme zo
stopy-zmeníme smer a veľkým oblúkom sa vraciame ku psovi. Pred očami psa po chvíli rozhodíme stopovacie
vodidlo a pripneme mu ho tak (z vlastných skúseností-súťaží), že mu ho vedieme medzi prednými aj zadnými
nohami, aby si na to zvykol hneď od počiatku.
Už s pripútaným psom na stopovacom vodidle prídem až tesne (asi lm) pred nášľapový kolík-tabuľku. Stojíme
tesne za psom, aby sme mali na neho fyzický kontakt.
Tu mu dáme možnosť očuchania kolika, ale po väčšine psi okamžite za použitia povelu HĽADAJ nájdu mäso
alebo granulu a samostatne pokračujú v sledovaní stopy (ideme tesne za psom-ak sa mu darí,
povzbudzujeme ho DOBRÝ-HĽADAJ).
Ak už pes reaguje na povel ĽAHNI a dostane sa až pred položený predmet, čo obyčajne nebýva problém,
uložíme ho tesne pred predmetom povelom ĽAHNI, aby nám označil predmet, a to zaľahnutím (toto robíme
stále, pokiaľ to nerobí pes samostatne).
Ďalšie rady
• psa silne vychválime a za odmenu, ak je pes aportér, mu odhodíme aport
a vyhráme sa s ním
• za psom chodíme v tesnej blízkosti stále okrem súťaží alebo skúšok
• v pokročilejšom štádiu si so sebou priberáme osoby, meníme prostredie, čas stopy (poobede,
večer, obed), aby si pes zvykol na rušivé momenty
• pokiaľ pes nemá zvládnuté asi 30-40 stôp rovné, nezvyšujeme mu obtiažnosť

Téma č. 24 Pachové práce-stopy 3.časť Lomy
Ako delíme stopy :
• vlastná (položená vlastnou osobou)
• cudzia (položená inou osobou)
Ak sme už presvedčení, že náš pes nemá problémy zvládnuť rovný úsek
stopy v dĺžke asi 150-200 krokov s 20minútovým odstupom od nášľapu
môžeme prikročiť k výučbe vypracovania tzv. lomov.
Ako sa určuje vek stopy (ako je stará):
• vek stopy je časový úsek od položenia stopy po jej začiatok-vypracovanie.
• Stopy rozdelujeme aj na stopy
čerstvé a stopy studené (čerstvá stopa
je od 0-60 min., studená stopa je od 1 hodiny).
Pokračujeme položením vlastných stôp nakoľko sa určite stretnete s
niekoľkými preskokovými reakciami psa, tie sú normálnym javom, kedy
sa pes snaží naučenú prácu sám zjednodušiť a veľa krát prácu iba
predstiera. Šľapač musí odhadnúť,
ako sa pes na stope správa, t. j.
kedy stopuje a kedy filmuje.
Skúškou pre šľapača je
našľapovanie si priestorovo
náročnejšej stopy s časovým
odstupom min. 2-3 hod., a po tomto
čase ju vypracuje šľapač, ale bez
psa. OTESTUJETE SAMI SEBA.
(Skúste aspoň 4-6 lomov v celkovej
dĺžke asi 700-800 krokov). Výhodou
je, keď sme už v prvých častiach naučili psa označovať predmety, ak
nie, prikročíme k tomu podľa postupu opísaného v predchádzajúcej
časti.
Vypracovanie lomov
Našľapeme si rovný úsek stopy podľa popisu a už aj svojich skúseností,
ale s tým, že už nevykladáme mäsom každú šľapu, ale striedavo
systémom 2-3, nič, 1-5 vyložiť (zostane nám aj viac z kŕmnej dávky,

ktorú použijeme na výcvik lomu, a to týmto spôsobom:
• týmto spôsobom vykladáme prvý úsek stopy, po 60-70 krokoch
prestaneme ukladať mäso-granule a po ďalších 15-20 krokoch urobíme
obrat o 90 stupňov vľavo alebo vpravo (to je vlastne lom stopy)
• vždy dbať na smer vetra, aby nám náš pach odvievalo a nie, aby ho
psovi vietor prinášal (pes si zvyká stopovať s tzv. VYSOKÝM NOSOM)
• ako sme sa na lome vtiahnutý do druhého úseku, ktorý je dlhý asi
30-50 krokov v následku od precvičenosti psa, s označovaním
predmetov naďalej pokračujeme aj na tomto úseku
• nikdy nezabúdame na časté chválenie psa počas práce, pomáhame
mu pri neúspechoch, naprávame ho na stope nakoľko ideme stále za
psom v tesnej blízkosti, máme ho na dosah
• psa z času na čas nechajte ísť na stope pred sebou asi 3-5m, teda
asi polovičnú dĺžku stopovacieho vodidla, samozrejme uviazaného popísaným spôsobom pod bruchom
• psa na stope precvičujeme asi 2-3 krát za týždeň
Ak sme si už istý, že pes pracuje spoľahlivo sám na stope (t. z. vypracujte stopu starú asi lhod.- vlastnú s 4-5
lomami 90 stupňov - „pravými" prikročíme k vypracovaniu stôp cudzích.
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