
Bezpečně přes ulici
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Zjišťuji, že zrovna tento cvik dělá čím 
dál méně lidí. A to je velká škoda! 
Jde o jeden z nejúčinnějších nástro-

jů, jak připoutat pozornost psa na sebe. 
Nácvik probíhá ve 3 fázích.

● UPOUTAT 
POZORNOST
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V tu chvíli zamlaskáte (nebo jiným zvukem upoutáte jeho pozornost). Jakmile 
se vám pes podívá do očí, opět následuje povel „kuk!“ a okamžitá odměna.
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VÝCVIK PSA

1. FÁZE: Kuk!

Základem je, že pes už spolehlivě ovládá sedni–zůstaň. Takže psa posadíte před 
sebe a upoutáte jeho pozornost tím, že zamlaskáte, nebo uděláte podobný zvuk. 

2. FÁZE: Dvě dlaně

Cvik je obdobný jako u 2. fáze, ale 
probíhá vedle nohy. Psa si tedy 
posadíte „k noze“, pamlsek máte 
v jedné ruce a tu natáhnete vedle 
hlavy psa. 

3. FÁZE: K noze

Jakmile na vás koukne – řeknete třeba „kuk!“ 
(nebo jiný podobný krátký povel) a hned psa 
odměníte. Postupně prodlužujte nepřetržitý 
vzájemný pohled do očí.

Pes opět sedí před vámi, vezmete pamlsky do obou rukou. Dlaně dáte vedle hlavy psa. 

Pes se nejprve (a v podstatě okamžitě) začne do dlaní dobývat 
– to je běžné, na začátku to udělá úplně každý pes! 
Důležité je, aby to už neopakoval.

Pes se pravděpodobně opět nejdříve zkusí 
dobývat do dlaně, upoutáte tedy jeho 
pozornost zamlaskáním apod. 

Následný pohled do očí (doprovázený povelem „kuk!“) hned odměňujte. Ideální stav je, když 
z vás pes doslova „nespouští oči“. 

Tím se naučí vás 
nepřetržitě sle-
dovat a vy máte 
jistotu, že vám 
nikam neuteče 
a budete ho mít 
neustále pod 
kontrolou.

Díl 6. 
OČNÍ KONTAKT

PŘÍŠTĚ 
Základy čuchání:
Zábava na doma

Hana Böhme
Výcviku psů se věnuje už od 
mládí, dnes vede psí školu, 
připravuje psy na zkoušky 
či výstavy a věnuje se i pře-
výchově problémových psů. 
Absolvovala kurzy výcviku 
psů u  předních světových 
kynologů, má licenci OBEDIENCE (poslušnost) na po-
zici stewart a instruktor.  
V roce 2013 založila spolek Dogs For Detection And 
Protection s širokým polem působnosti v oblasti ky-
nologie (více viz www.hanabohme.cz). O rok později 
se zapojila do projektu na ochranu ohrožených druhů 
zvířat v africkém Kongu (www.malinaproslona.cz).

Chyba!


