Obsah kurzu poslušnosti pro začátečníky.
Cíl kurzu: Naučit rámcově psovoda v deseti lekcích jak se psem zacházet a jak jej naučit
jednoduché cviky. Kurz je svým obsahem zaměřen vyloženě prakticky, veškeré cviky v něm
obsažené mají v běžném soužití člověka a psa své uplatnění. Cílem není naučit psa jednotlivé
cviky perfektně provádět, ale psovod by měl po absolvování kurzu být schopen cviky s kterými
se během kurzu seznámí psa naučit.
Jednotlivé cviky:
1) Cviky u nohy = sedni, lehni, vstaň.
Účel - Základní cviky umožňující manipulaci se psem v nejrůznějších životních
situacích. Používají se rovněž v situacích, kdy je potřebné odvést pozornost psa např.
od zvěře.
2) Chůze u nohy na vodítku s obraty za chůze.
Účel – omezit tahání psa, zlepšení komunikace mezi psovodem a psem.
3) Obraty na místě.
Účel – doplňující cviky, použitelné jako zpestření pro psa, při správném provedení
zlepšující komunikaci mezi psovodem a psem. Hojně se používají zejména pro
odvedení pozornosti psa od rušivých vlivů a k opětovnému navázání kontaktu
s psovodem.
4) Zastavení psa v sedě za chůze.
Účel – pes si má vždy sednout, pokud se psovod zastaví, neměl by psovodovi překážet,
vstupovat předčasně do vozovky, naskakovat na osoby s kterými se psovod zastaví
apod.
5) Odložení psa v sedě na délku vodítka, případně obejití psa.
Účel – krátkodobé odložení psa, využitelné při otevírání dveří, nastupování do auta
apod.
6) Zastavení psa za chůze ve stoje a následně krátkodobé odložení jako v bodě 5.
Účel – shodný s bodem 5.
7) Položení psa za chůze.
Účel – druhý „level“, připravující psa na vypracování cviku položení psa na dálku.
Využitelné v situacích kdy není vhodné psa přivolávat k sobě. Zároveň průprava na cvik
„dlouhodobé odložení psa“.
8) Položení psa za chůze na volném vodítku.
Účel - třetí „level“ předchozího cviku.
9) Nácvik dlouhodobého odložení v leže.
Účel – možnost odejít od psa na „delší“ dobu a delší vzdálenost.
10) Setrvání psa na úvazu.
Účel – možnost psovoda psa opustit na určitou dobu, bez toho, že by pes tzv. vyváděl,
ničil vodítko, případně riskoval zranění.
11) Uvolnění psa na místě a za chůze na délku delšího vodítka a jeho zpětné přivolání
za chůze. Účel – nácvik přivolání psa za pohybu.
12) Navedení psa k noze z polohy v sedě.
Účel – doplňující cvik navazující na přivolání.
13) Polohy sedni, lehni, vstaň psa před psovodem.
Účel – u některých psů výhodnější, než nácvik u nohy. U velmi temperamentních psů
napomáhá k uklidnění psů, k utužení jejich poslušnosti, částečně odbourává tendenci

psů k naskakování na osoby stojící před ním.
14) Fixace psa při ošetřování. Prohlídka zubů, varlat, uší apod.
Účel – návštěva veteriny, chovatelské akce.
15) Socializace psa. Vztah psa k ostatním psům a k cizím osobám.
Účel – je jasný. Procvičovat v průběhu celého kurzu. Různé míjení. Posazování vedle
sebe. Příchod mezi ostatní psy, osoby atd.
16) Přivolání psa.
Účel - získání psa zpět do své moci z volného pohybu. Různé varianty – přivolání mezi
osoby, skrz osoby, obdobně mezi psy apod.
U všech cviků vysvětlovat proč se daný cvik cvičí. Opravovat chyby atd. Doplnit výklad o
základní kynologické problémy. Krmení psa (granule, klasika). Veterina –vakcinace,
odčervování, hárání fen, kastrace atd.. Pes v létě – koupání. Pes v zimě – ustájení atd.

