
TÉMATA NA SOB OTU 19.5. 

 

Vážení přátelé, ještě jednou Vám děkuji za zájem a účast na semináři (či obou seminářích) v rámci 

Velké víkendové nalejvárny o víkendu 19.-20.5. 

Protože semináře jsou zaměřeny na témata „Jak odnaučit“ a „Jak naučit“, posílám Vám seznam 

témat, která budeme probírat. Vybral jsem je na základě toho, že se tato témata objevují nejčastěji 

na besedoseminářích pro menší počty diváků. Zde, protože se jedná o masovou akci, jsem se 

rozhodnul probrat je jako obecné okruhy a věřím, že Váš případný problém (pokud ho máte) do 

těchto témat zapadá. POKUD MÁTE DOTAZ, KTERÝ DO TĚCHTO TÉMAT NEZAPADÁ, PAK MI HO 

MŮŽETE NAPSAT A JÁ HO V RÁMCI MOŽNOSTÍ ZAŘADÍM. JEN PROSÍM O STRUČNOST, OPRAVDU JEN 

NĚKOLIK VĚT, DETAILY SI MŮŽEME ŘÍCI NA AKCI (při velkém počtu mejlů bych si nedokázal vše 

přečíst). Děkuji 

 

Sobota 19.5., JAK ODNAUČIT – PROBÍRAT BUDEME: 

Separační úzkost 

Tahání na vodítku při vycházkách 

Vyrážení za zvěří nebo přímo lovení (tedy že pes opravdu zvěř dožene a složí) 

Skákání na člověka při příliš bujarém vítání 

Vyštěkávání si pozornosti při práci i mimo ni 

Začichávání se v tréninku a jiné „únikové strategie“ (bude probráno také v neděli na „Jak naučit“ 

v rámci tématu Motivace) 

 

Agrese  

 - na psy obecně 

-  na psy jen, pokud on sám je na vodítku, popř. jiní psi kolem něj na volno 

-  na lidi (velké chlapy, děti, nečekaně se objevivší běžce a cyklisty) 

-  „zdrojaření“ ( agrese na vlastního majitele nad miskou, hlídání si majitele a jeho věcí před ostatními 

psy) 

 

Strach (může být i spojený s agresí, viz výše) 

- z  rozhodčího na výstavě 



- z určitých typů lidí 

- ze psů 

- z hlasitých zvuků 

- ze stříhání drápků a jiných zákroků (popř. z veterinární ordinace) 

 

ZÁROVEŇ MÁM VÝZVU OHLEDNĚ PRAKTICKÉ UKÁZKY SE PSY: 

Z časových a prostorových důvodů nebude zařazena klasická praktická lekce (trvala by 3 hodiny a 

není vhodná pro tak velký počet lidí). Vybereme tři témata, která bude možno si prakticky vyzkoušet. 

KDO MÁ ZÁJEM BÝT SE S VÝM PSEM SOUČÁSTÍ TÉTO VEŘEJNÉ UKÁZKY, AŤ MI NAPÍŠE A POČKÁ NA 

POTVRZENÍ. POČET AKTIVNÍCH  ÚČASTNÍKŮ BUDE OMEZEN.  MOŽNÁ TÉMATA JSOU –  

1) Jak naučit povel Stůj (často výhodnější, než přivolání, variace na tzv. emergency recall) 

2) Strach z dotyků, stříhání drápků nebo jiné manipulace  

3) Strachová agrese vůči psům či lidem (pozor, po celý den bude v prostoru dost plno lidí i psů a 

praktická část bude až odpoledne, tak rozmyslete, zda to Váš pes vydrží.)  

Prosím, nečekejte, že v praktické části vše hned vyřešíme, půjde spíše o konzultaci postupu a 

krátkou ukázku nácviku. 

Těším se na Vás 

František Šusta 

treninkjerozhovor@seznam.cz 

737 208 994 
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