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4 kroky k zamilování si vodítka 

1. UVĚŘTE 1. ZMĚNA 

Uvěřte, že je možné mít psa, který na vodítku 
netahá. 

Už jen to je pozitivní zpráva, která vám otevírá 
mysl a nové možnosti. 

Začnete si (opět) všímat toho, že vám jeho tahání 
vadí. 

I tohle špatné zjištění je vlastně pozitivní, 
protože si to uvědomujete a můžete s tím nyní 
něco udělat. 

2. VODÍTKO SI ZAMILUJTE 2. ZMĚNA 

Vytvořte si pozitivní vztah k vodítku. 

Ne nezbláznila jsem se. Poděkujte svému 
vodítku za to, že vám je skvělým pomocníkem 
a važte si toho, že ho můžete používat. Měli 
byste být zároveň vděční za to, že chrání 
vašeho psa. 

Když si tohoto běžného nástroje začnete více 
vážit, způsobí to, že už vás ani nenapadne, 
abyste ho někdy použili k trestání svého psa 
nebo k příliš hrubému tahání a škubání! 

Copak se s tak vzácným nástrojem dá trestat? 
(Mimo to, trestem se nic nezmění. Spíše naopak.) 

3. NAPOJTE SE 3. ZMĚNA 

Vodítko vás propojuje. 

Uvědomte si, že na procházku jdete společně, 
to znamená, že tvoříte jeden tým, který 
zároveň spolupracuje.  

Není to tak, že každý je ve svém světě a o 
druhém nemá ani páru. (Vy u svého telefonu a váš 

pes raději se špuntami v uších.)  

Vaše potřeby (nemyslím toaletní!  ) jsou stejně 
důležité jako ty jeho. 

Když si toto uvědomíte, způsobí to, že si začnete 
více všímat toho, kde všude si váš pes dělá, co 
chce. Kdy vás totálně nevnímá a nerespektuje. 

Nebo je to snad na opak? 

4. VEĎTE 4. ZMĚNA 

 Veďte svého psa nebo on povede vás. 

Váš tým jako člověk vedete vy, ne obráceně.  

To znamená, že máte trasu, kterou úmyslně 
procházíte podle vás. Neděláte vašemu psu 
služebníčka.  

Jinak by to bylo, kdybyste se ocitli uprostřed 
lesa a ujmula by se vás vlčí smečka. Tam byste 
holt museli poslouchat vy.  

To opět způsobí to, že najednou uvidíte, kde 
přesně vás ignoruje a neposlouchá. 

Začněte si všímat, jak na takové chování 
reagujete. 

Přizpůsobujete se, mávnete nad tím rukou nebo 
s tím něco děláte? Jak reagujete? Možná ho také 
opravujete stále dokola. Co můžete udělat jinak, 
abyste dosáhli jeho jiných reakcí? 


