
Obecné rady 
 

1. Hra je vyrobena pro společné chvilky 

majitele a psa. Při hraní psa s hračkou jej nenechávejte  

bez dozoru. 

 

2. Umístěte hračku na místo, které umožňuje psovi  

dostatek pohybu pro hraní si a pohyb. 

 

3. Pro výcvik si vyberte klidnou atmosféru. 

Doporučujeme trénink jeden na jednoho 

(Pokud máte více než jednoho psa trénujte  

každého individuálně nejlépe v oddělené místnosti). 

 

4. Stanovte si jen nízké cíle a neočekávejte od Vašeho psa 

příliš. Tak si trénink plně užijete. 

 

 

5. Aby nedošlo k přetížení psa, 

  rozdělte cvičení do několika krátkých úseků (max. 

15 minut) a opakujte je  během dne. 

 

6. Zpočátku pomozte Vašemu psovi 

splnit úkol, aby byl motivován. 

Je nutné – hlavně v počátcích tréninku – aby se pes pozitivně se hrou zasocioval. Pokud bude 

úspěšný dostane odměnu. Můžete začít odměňovat jen při zkoušení hračky, aby si plně 

uvědomil, jak tato „jídlo-hra“ funguje a následně si užíval každé další odměny při odhalování 

„záhad“ jednotlivých lekcí. 

 

7. Pokud Váš pes neplní úkol, 

pokuste se jej motivovat 

komplimenty a hlazením. Je lepší vrátit 

se o jeden krok zpět, pokud se nedosáhne 

dalšího cíle. Nikdy psovi nenadávejte ani jej netrestejte. 

 

8. Vzbuďte zájem Vašeho psa, 

nejprve naplňte otvory v jeho přítomnosti. 

Později, pokud chcete zvýšit úroveň obtížnosti, 

  můžete to udělat v jeho nepřítomnosti. 

9. Vyberte si ideální čas hraní. Pokud je pes po jídle, počkejte cca. 90 minut 

hodiny před zahájením hry. 

Psa můžete také krmit 

při hraní obvykle suchým krmivem. 

10. Hra se vždy spouští signálem (například "Hrajeme!"), 

přerušuje a končí signálem (například "Stop!") 

ihned poté, co Váš pes dostal všechny pamlsky ven. 



11. Výcvik by měl být ukončen vždy 

s pocitem úspěchu. 

pozor: 

V této hře neexistuje Ani "dobře", ani "špatně". 

Každý pes - stejně jako lidé 

- se chová individuálně a bude hledat jeho 

vlastní řešení. Nechte Vašeho psa se rozhodnout 

zda splní úkol čenichem nebo tlapkami, 

zda táhne nebo tlačí prvky a v jakém pořadí. 

To znamená, že Váš pes se nemusí řídit těmito pokyny do puntíku. 

Tento návod slouží jako možný způsob pro jednoduché a smysluplné řešení při hraní. 

Nicméně Váš pes může ukázat více řešení 

která nejsou popsány níže. 

Obecné pravidlo: Nedovolte, aby Váš pes 

hračku odnesl pryč nebo zničil. 

(toto je často známkou frustrace nebo 

nadměrného zájmu). 

Přejeme Vám i Vašemu psovi spoustu zábavy 

a úspěchů při plnění jednotlivých cvičení! 

 

Výcvik 
 

Prosím dbejte na provádění cvičení postupně jedno po druhém.  

Nezvyšujte úroveň obtížnosti, 

pokud Váš pes má za sebou aktuální výkon. 

Chvalte psa po každé úspěšné akci. 

Cvičení může začít: 

Na začátku seznamte Vašeho psa 

s jednotlivými prvky zvlášť. 

Cvičení s posuvnými kryty: 

1. Naplňte trubičky pamlsky v přítomnosti 

Vašeho psa a přivřete napůl otvory. 

Tak váš pes může 

mňamky rychleji najít  a zažívá první úspěch. 

 

 

2. Dejte Vašemu psovi startovní signál, např. 

"Hrajeme". Váš pes se nyní pokusí 

dostat pamlsky ven. Pokud má na zpočátku pes 

problémy, můžete mu pomoci. Ukažte mu, 

jak pohnout posuvnými kryty. Vždy velmi zřetelně pochvalte. 

 

3. Tento postup opakujte, dokud má Váš pes nezjistí, 

že pamlsek se stává odměnou při posunutí jednoltivých krytů. 

 

4. Pokud chcete zvýšit úroveň obtížnosti, 



přivřete kryty nad pamlsky víc, dokud Váš pes nebude plně kryty odkrývat. 

5. Poté, co Váš pes pochopí pravidla, 

můžete integrovat další prvek. 

Cvičení s klapkami: 

1. Zpočátku postupujte stejně jako při 

posuvných krytech. Vložte pamlsek do jedné dírky 

a nechte ostatní otevřené. 

Nyní povzbuďte Vašeho psa dotknout se páčky ve tvaru kosti. 

Chvalte jej nahlas. 

Jakmile se Váš pes dotkl páky, dostane odměnu. 

2. Poté, co Váš pes pochopil, o co jde, 

nechte ho vyzkoušet si to sám. Poté, co otevře jednu klapku, můžete aplikovat stejný postup na 

druhou klapku. 

 

3. Jakmile Váš pes zvládl otevření 

klapky, můžete přidat poslední prvek 

hry. 

 
Cvičení s kolíky 
 
1.Začněte tím, že trénuje s jedním kolíkem. 

Dejte pamlsek do jedné zdířky a umístěte kolík. 

Zvedněte pojistku a ukažte Vašemu psovi, 

co je pod ním. Nyní se Váš pes musí snažit, 

aby uchopil kolík čenichem a zvedl ho. 

2. Opakujte toto cvičení, 

dokud Váš pes nezvedne kolík 

a nedostane pamlsek bez problémů. 

Nyní zvyšujte náročnost a naplňte druhou zdířku a kryt s kolíkem. 

Zpočátku dejte pamlsek za každý kolík, 

aby Váš pes necítil neúspěch. 

Později můžete zvýšit úroveň obtížnosti 

vyplněním každé zdířky. 
 
 


