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Klec psu poskytne
bezpečí, zázemí a klid
nejen na rušných
výstavách, cvičácích,
ale i doma. Nejen
ve chvílích možné
nemoci, v období
rehabilitace, ale
i v běžných dnech
našeho života. Při
cestování kamkoli je
to KUS domova, něco
důvěrně známého, co
dává klid. Psu i vám.
Je to JEN jeho místo.

P

KLEC
neznamená psa
TÝRAT
,
ale CHRÁNIT!

sa můžete navyknout na pobyt
v ohraničeném prostoru, který
přijde vhod v situacích, kdy
nemá volně pobíhat, například když
přijde návštěva nebo když chcete
nerušeně uklízet. Někteří hodně
hyperaktivní psi potřebují neustálý
dohled – jinak ničí předměty nebo
mohou zranit sebe nebo jiné tvory. Pro
majitele je pak velmi užitečné, když je
mohou aspoň na nějakou dobu umístit
do bezpečného prostoru. Takový
prostor může navíc dopomoci k uklidnění psům, kteří se jinak neustále
rozrušují nad vnějšími podněty nebo
se stimulují vlastním pohybem. Podle
psa, úrovně výcviku a druhu boxu tam
může pes strávit 1–2 hodiny (přepravka) nebo 4 hodiny (malá místnost),
pokud je na to zvyklý, jsou uspokojeny
jeho potřeby sociálního kontaktu,
pohybu a zaměstnání a box je pro něj
dostatečně pohodlný. Než psa takto
omezíte na delší dobu, měli byste ho
na to velmi pečlivě navyknout, abyste
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Na výstavě…

si byli jisti, že se tam bude schopen
uvolnit.
Podle toho, jaké máte přání a možnosti, může jako box posloužit:
• Malá místnost.
• Skládací nebo pevná přepravka na psy
(ta by měla být tak velká, aby v ní pes
mohl stát, zaujímat různé polohy vleže
a popocházet). Nejlepší je zvolit tak
velkou přepravku, aby v ní bylo dost
místa pro 2–3 psy velikosti vašeho
psa. Někteří psi mají radši přepravku
s neprůhlednými stěnami (například
látkovou nebo takovou, jaká se používá na letištích), zatímco jiní se lépe
uklidní v mřížové kleci, ze které vidí
ven. Kromě toho si uvědomte, že různé
přepravky mají různou odolnost.
• Roh pokoje oplocený mříží. Toto místo
vybavte tak, aby bylo pro psa co nejpohodlnější. Zvolte takovou velikost,
aby se tam mohl pohodlně napřímit
a natáhnout. Postavte tam misku s vodou a zajistěte ji proti převrácení.

Pes by si měl box spojit s těmito
poznatky:
• Box je pohodlný.
• Box je místo, kde se mi vede dobře.
• Do boxu chodím rád.
• V boxu se uvolním a vyspím se tam.
Nyní popíšeme, jak vypadá nácvik
na pobyt v přepravce. Podobným způsobem se dá použít
i pro ostatní „varianty boxu“. Takto psa
naučíte, aby si přepravku oblíbil:

KROK 1

PES SE UČÍ
CHODIT RÁD
DO PŘEPRAVKY

Přepravka je cizí předmět,
proto se ho někteří psi zpočátku bojí.
U takových psů začínejte s navykáním
velmi opatrně:
a) Nechte přepravku stát pár dní
v bytě. Pak kolem přepravky nasypejte
granule. To opakujte, dokud neuvidíte,
že je pes schopen sbírat granule bez
známek strachu. Teď nasypejte granule

… na cvičáku…

… v období nemoci.

„
Naučit psa klec nejen respektovat, ale i mít
rád NENÍ nic složitého, jen doba nácviku je
u psů různá - jiná bude u spolupracujícího
štěněte, jiná u psa z útulku, který byl roky
někde zavírán...

do vchodu do přepravky. Když je pes
také sesbírá, sypejte je čím dál hlouběji
do přepravky.
b) Nacvičujte vcházení a vycházení –
hoďte dovnitř pamlsek, nechte psa, ať
ho sežere, a přivolejte si ho, než vyběhne ven sám. Když vyjde ven, minutu
mu nedávejte žádné pamlsky a nechte
ho úplně v klidu.
Pak cvičení zopakujte. Pes se tak naučí,
že v přepravce je to skvělé, zatímco
vyjít z ní je méně pěkné.
c) Cvičení z bodu b zopakujte s povelem: řekněte povel (například „do boudičky“) a teprve pak hoďte do přepravky pamlsek.
d) Dejte povel pro vběhnutí do přepravky a hoďte tam psovi několik
pamlsků, aby je musel sbírat delší
dobu. Házejte do přepravky další
pamlsky, dokud je pes uvnitř. Pak ho
zavolejte ven.

KROK 2

UVOLNĚNÍ
V PŘEPRAVCE

e) Ovládá váš pes povel
„lehni“? Tak ho nechte
vejít do přepravky, sežrat pamlsek a pak
mu dejte povel k zalehnutí. Přitom k tomu
psa nenuťte a nepoužívejte přísný tón!
Několikrát po sobě ho odměňte za to, že
leží. Pak ho zase zavolejte z přepravky
ven. Toto cvičení opakujte vícekrát několik dní po sobě. Pes se naučí zdržovat se
v přepravce a zjistí, že je v ní příjemně.
f) Vyhledejte něco na žvýkání, co má váš
pes rád (sušenou kůži, plněnou kaučukovou hračku nebo něco podobného)
a co bude s velkou pravděpodobností
žrát vleže. Řekněte povel „do boudičky“/
„na místo“ dle vaší volby a hoďte do přepravky pamlsek. Vyzvěte psa, aby si lehl,
a za odměnu mu dejte žvýkací pamlsek.
g) Zná váš pes signály k uvolnění?
Tak tyto techniky používejte, když je
v přepravce.
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KROK 3

ZAVŘENÍ DVÍŘEK
A PRODLOUŽENÍ
POBYTU
V PŘEPRAVCE

h) Když už je pes schopný se v přepravce zdržovat a žrát tam, na chvilku
zavřete dvířka. Postupně prodlužujte
dobu, kdy jsou dvířka zavřená. Klidné
chování odměňte projevem zájmu
nebo pochvalou. Přepravka je dostatečně velká na to, aby se v ní pes mohl
pohybovat. Jelikož vy ale chcete podpořit klid, otevřete dvířka v okamžiku,
kdy se zrovna bude chovat klidně.
Nejlepší je cvičit to ve chvíli, kdy je pes
unavený.

Jedním z důvodů, proč
byla malá Jesinka nabízena
původními majiteli, byla její
„neschopnost“ být sama
doma. Vydržela štěkat dlouho
a trpělivost sousedů i pohodlnost majitelů ji naučit klidu
jednoho dne znamenaly inzerát na Bazoši – Daruji – spěchá.
Pouhý týden stačil, aby klec
přijala bez problémů a dokázala v ní potichu počkat.
Ne vrozená SEPARAČNÍ úzkost!
Jen ji nikdo nenaučil čekat,
být sama😊 ▶

Zůstávejte v blízkosti přepravky a také
se chovejte uvolněně (zdřímněte si,
chvíli si čtěte nebo klidně pracujte
u psacího stolu). Pokračujte v nácviku,
dokud pes není schopný za zavřenými
dvířky usnout.

▲

1

„
Ideální čas
k začátku nácviku?
Ve chvíli, kdy
je pes unavený 😊

Ovčák Ron k nám přišel
do dočasné péče coby pes
ze řetězu. Byl nejistý a klec
okamžitě sám uchopil jako
možnost klidného zázemí
v rušné domácnosti. Bez
jakéhokoli učení se v ní
okamžitě cítil lépe a sám do
ní dle své potřeby chodil.

◀
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i) Daří se všechno dobře? Tak počkejte,
dokud se pes v přepravce neuvolní.
Teď se na chvíli vzdalte, zase přijďte,
sedněte si, chvilku počkejte a pak psa
vypusťte z přepravky ven.
j) Postupně prodlužujte dobu pobytu
v přepravce.

PÁR TIPŮ PRO ÚSPĚŠNÝ
NÁCVIK:
• Cvičte pokud možno v době, kdy by
pes tak jako tak spal.
• Opuštění přepravky by pro psa mělo
být co nejnudnější. Když vyjde,
neměli byste si s ním hrát, dávat mu
pamlsky ani ho hladit.
• V přepravce by se pes neměl rozrušovat.
• Navzdory pečlivému nácviku se může
stát, že se pes bude pokoušet si otevřít
dvířka. Tady je zapotřebí dobrá znalost psa: Zkouší to jen opatrně? Tak
si jeho chování nevšímejte, počkejte,

2
▲ Borderák Škubánek po operaci,
pod dohledem „statného ošetřovatele“ kocoura Jardy. Bez klece si
klidový režim a jejich bezpečí při
rekonvalescenci u zvířecích pacientů neumím představit! Průšvih
je, pokud do té doby nikdy nezažili
omezený prostor a pohyb.

dokud se neuklidní, a pak ho pusťte
z přepravky. Vidíte, že pes zoufale
protestuje a není schopný se uklidnit?
Tak ho co nejrychleji přerušte tím, že
odvedete jeho pozornost (například
povelem „sedni“ nebo oslovením).
Z přepravky ho ale
pusťte, až bude zase
klidný. Pokud ovšem
začne pes dávat
najevo velký strach,
pusťte ho z přepravky
ihned. Nechte ho, ať
se uklidní, později začněte výcvik na velmi
nízké úrovni a tu jen
www.plotknihy.cz
pomalu zvyšujte.
MARIA HENSE
,zWZ<d/sE1W^
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• Nikdy psa nedávejte do přepravky,
když má nemocná střeva nebo močový měchýř.
• Někteří psi velmi silně reagují
na „bariérovou frustraci“ (frustraci vyvolanou bariérou, například
zavřenými dveřmi, zdí nebo plotem).
U nich vyžaduje nácvik pobytu
v boxu trochu více času. Psům, kteří
výrazně reagují na zavřenou přepravku, někdy více vyhovuje jiná varianta
ohraničeného prostoru. Ale to je již
jiné téma.
Maria Hense
Úvodní text a popisky foto:
Stanislava Čermáková
Foto: S. Čermáková,
J. Aulehlová, P. Pekárková

Příště:
Jak psa zklidnit při nácviku
klidu v kleci?
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