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Obecné informace k Target Stick 

Target Stick s integrovaným Clickerem je vynikající pomůcka pro výcvik a výchovu vašeho domácího mazlíčka. Je vhodná jak pro 

štěňata, tak pro dospělá zvířata. Lze ji zavést u domácích zvířat jakéhokoli věku. Target Stick můžete použít mnoha novými a různými 

způsoby, abyste vyzvali svého psa, kočku, králíka nebo andulku. Slouží jako prodloužení ruky, a proto je obzvláště užitečná při práci s 

menšími zvířaty. Míček na konci tyče je snadno viditelný a šetrný pro nos. 

Pro dosažení co nejlepších výsledků při výcviku má velký význam přesné používání klikru. 

 
Jak se zvířata učí 

Zvířata se učí metodou pokusů a omylů a okamžitými odměnami nebo tresty, které následují po jejich chování. Zvíře nedokáže pochopit 

kázeňská opatření, pokud jsou zpožděna i o několik sekund, a to ani v případě, že mezi akcí zvířete a reakcí majitele je krátký časový 

úsek. Měli byste si být vědomi skutečnosti, že když od vás pes uteče např.hrát si s jiným psem, považuje to jako odměnu . Proto je velmi 

důležité zabránit nesprávnému nebo nežádoucímu chování, kdykoli je to možné. Krok za krokem naučte svého psa místo toho 

alternativnímu chování. 

Například: když se objeví jiný pes, musí se váš pes nejprve podívat na vás, aby věděl, kdy mu dovolíte si hrát  - nebo kdy půjdete dál. 

Při správném výcviku je dokonce možné, aby zvíře, které se po léta dokázalo rozhodovat samo, toto chování zavrhlo. Klíčovým faktorem 

výcviku je jednoduše odměnit začátek správného chování ve správný okamžik, a k tomu máte nyní k dispozici Target Stick s 

integrovaným Clickerem. 
 

Princip Clicker triningu 

Představte si následující situaci: někdo vám zamává pod nosem bankovkou v hodnotě 50 € a řekne: "Pojďte za mnou na náměstí a 

nespouštějte  

oči z 50 € bankovky. Jakmile tam budeme, hotovost je vaše". Vy uděláte, co vám nařídí a za odměnu dostanete peníze. 

Nyní si představte, že jste opět na začátku. Věděli byste, kudy se dostanete na Tržní náměstí? Ne, protože jste celou dobu upírali oči na 

bankovku a nevšimli jste si, kudy jdete. 

Kdyby vám někdo před prvním pokusem řekl, že 50 € si můžete vyzvednout na Tržním náměstí, pokud tam najdete cestu, začali byste 

stejně motivovaní jako v první situaci. Možná byste několikrát špatně odbočili, ale nakonec byste dorazili na Tržní náměstí - a byli byste 

schopni znovu najít cestu. 

To je princip výcviku klikrem. Váš mazlíček se krok za krokem učí vypracovat cvik. Cvik je pro něj snadno pochopitelný a je schopen ho 

opakovat. 
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Jackpot 

Clicker je jako hrát loterii. Zvíře neví, zda příští pokus bude jackpot nebo ne. Jackpot může být obrovská část pamlsků, nebo rozsáhlé 

hraní, nebo extra hlazení a poklepávání - ale bude to něco, co má váš mazlíček rád. Jackpot je velmi důležitý pro udržení kliknutí 

zajímavého pro vašeho mazlíčka. Měli byste jej používat střídmě, zhruba za každé třicáté „kliknutí“. 

 
Jak to funguje 

Váš mazlíček chápe "kliknutí" jako "líbí se mi, co právě děláš". Cvičení je nyní dokončeno a váš parťák dostane pamlsek. 

Zpočátku se samozřejmě zvíře musí naučit, co pro něj "kliknutí" znamená. K tomu potřebujete malé pamlsky (ne větší než velikost hrášku), terčovou 
tyč a svého mazlíčka. 

Pro první trénink si vyberte klidné místo, nejlépe v interiéru. Zpočátku klikejte pouze zevnitř kapsy nebo si ruku s klikrem omotejte utěrkou, aby vaše 
zvíře nedostalo šok z prvního zvuku klikru. 

1. cvičení: Na začátku doporučujeme používat zasunutou cílovou tyč. Jednou stiskněte Clicker, vezměte pamlsek a dejte ho zvířeti. Tento postup 
opakujte 15 až 20krát. Nemluvte. Pokud na vás pes štěká nebo vyskakuje, nevšímejte si toho. 

Pokud se váš mazlíček pokusí pamlsky ukrást, zabraňte mu v tom. Toto cvičení by se mělo opakovat i následující den. Nyní už by mělo zvíře  
pochopit, že za každé "kliknutí" je jídlo. Pamlsek dávejte vždy v poloze, na které chcete pracovat, například vleže, když se učí lézt. Zvuk klikru se 
změní z bezvýznamného hluku na příslib potravy. 

Vždy platí toto pořadí: "klik", natáhnout se pro potravu, potrava mazlíčkovi. Nikdy nestiskněte Clicker, abyste získali pozornost zvířete nebo ho 
přivolali. 

Nyní se váš pes musí naučit, že "kliknutí" může vyvolat sám, svým chováním. Naučí se věnovat pozornost činnostem, které vás potěší. 

Jakmile se vaše zvíře seznámí s Clickerem, musí se naučit sledovat cílovou tyč. 
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Stejně jako u všech cvičení, když se váš mazlíček dotkne míčku na konci cílové tyče, stiskněte klikr a váš mazlíček dostane pamlsek. 

 
 

Jak se zvířata učí 

Zvířata se učí metodou pokusů a omylů a okamžitými odměnami nebo tresty, které následují po jejich chování. Zvíře nedokáže pochopit 

kázeňská opatření, pokud jsou zpožděna i o několik sekund, a to ani v případě, že mezi akcí zvířete a reakcí majitele je krátký časový 

úsek. Měli byste si být vědomi skutečnosti, že když od vás pes uteče např.hrát si s jiným psem, považuje to jako odměnu . Proto je velmi 

důležité zabránit nesprávnému nebo nežádoucímu chování, kdykoli je to možné. Krok za krokem naučte svého psa místo toho 

alternativnímu chování. 

Například: když se objeví jiný pes, musí se váš pes nejprve podívat na vás, aby věděl, kdy mu dovolíte si hrát  - nebo kdy půjdete dál. 

Při správném výcviku je dokonce možné, aby zvíře, které se po léta dokázalo rozhodovat samo, toto chování zavrhlo. Klíčovým faktorem 

výcviku je jednoduše odměnit začátek správného chování ve správný okamžik, a k tomu máte nyní k dispozici Target Stick s 

integrovaným Clickerem. 
 

Úvod k trainingu 

Necvičte déle než tři minuty najednou a pouze jednou denně; pokud možno ne bezprostředně po krmení. Plná miska krmiva místo 

jednoho pamlsku může být jackpotem po závěrečném "cvaknutí" tréninkové fáze. 

Vysuňte cílovou tyč, v závislosti na velikosti vašeho zvířete pohybujte cílovou tyčí ve směru nosu vašeho zvířete a klikněte, pokud 

projeví o špičku míčku zájem. Není důležité, zda vaše zvíře v tomto okamžiku sedí nebo stojí. Tento postup několikrát zopakujte. 

V dalším kroku klikněte pouze tehdy, když se vaše zvíře dotkne míčku nosem. 

Jakmile vaše zvíře tyto kroky pochopí, můžete cílovou tyč posunout o několik centimetrů dál a vaše zvíře by se k ní mělo samo přiblížit a 

opět se dotknout špičky čumákem. Jakmile váš mazlíček tento úkol několikrát splní, můžete přejít k učení několika triků nebo k další fázi 

výcviku. 
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Povel 

Váš mazlíček musí zvládnout cvik dříve, než mu dáte jméno. Dosud se váš mazlíček naučil dotýkat se cílové tyče. Jakmile si budete jisti, 

že to vaše zvíře pochopilo, zvyšte úroveň rozptýlení. Zkuste cvičit na zahradě místo v domě, pak při venčení a nakonec, když jsou poblíž 

jiní psi. Důležité: pokud se rozptýlení stane příliš silným a vaše zvíře se již nebude chtít dotknout cílové tyče, vraťte se o krok zpět 

 a cvičte s menším rozptýlením. Jakmile bude vše probíhat hladce i s vysokou mírou rozptýlení, můžete přejít do další fáze. Jakmile 

bude vaše zvíře schopno opakovat požadované chování s vysokou úrovní rozptýlení a proměnlivým posilováním, můžete 

cvičení pojmenovat. Říkáte tak svému zvířeti, jak se jmenuje věc, kterou celou dobu dělalo. Až se vaše zvíře příště dotkne cílové tyče, 

vyslovte povel (např. "dotkni se" nebo "šťouchni"), poté stiskněte clicker a dejte pamlsek. Není třeba dodávat, že i tuto fázi je třeba 

několikrát opakovat, dokud si vaše zvíře nespojí povel s daným cvikem. Později je to možné i bez krmiva. 

Po pilném procvičování povelu již Clicker k tomuto cvičení nepotřebujete. Nyní můžete k vyvolání požadovaného chování vašeho zvířete 

použít samotný povel - bez "kliknutí" a bez krmiva. Pokud později při tomto cvičení kliknete, nezapomeňte, že po každém kliknutí musí 

následovat pamlsek. 

 
1. ´Podpatek´ 

Nalaďte zvíře na cílovou tyč, aby vědělo, že s ním a s cílovou tyčí chcete opět pracovat. 

 

Postavte zvíře na stranu, na které chcete, aby chodilo. Prvním krokem je pomalé oddalování Target 

Stick od vašeho zvířete. Když zvíře sleduje Target Stick a dotkne se jeho špičky čumákem, kliknete. 

Tento postup několikrát zopakujte. 

Nyní udělejte malý krok dopředu a nechte psa Target Stick sledovat. Když se jí dotkne, kliknete. 

Pokud vaše zvíře cílovou tyč nesleduje, vraťte se o fázi zpět k předchozímu cvičení a několikrát jej 

zopakujte. 

Nyní by měl váš mazlíček sledovat cílovou tyč několik metrů po vašem boku. Jakmile vaše zvíře cvik 

pochopí, můžete zavést povel. 
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Nyní postupně zkracujte délku cílové tyče s každým opakováním výše uvedeného cviku, dokud nebudete muset cílovou tyč vůbec používat. 

 
2. ´Dolů´ 

 

Držte Target Stick směrem dolů tak, aby pes musel sklonit hlavu.  

 

Tento postup několikrát zopakujte a vždy posuňte špičku níž k zemi. 

 

 Nezapomeňte kliknout pouze tehdy, když se váš mazlíček skutečně dotkne hrotu čumákem. 

 

Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete schopni položit Target Stick vodorovně na 

zem. 

 

U některých zvířat je možné, že si již lehnou. V opačném případě přitáhněte Target Stick k 

sobě, aby pes sledoval tyč a následně si lehl. 

 

Když zvíře postup pochopí a vy cvik několikrát úspěšně zopakujete, můžete stanovit povel. 

Nezapomeňte dbát na to, abyste povel dávali pouze tehdy, když váš mazlíček cvik provádí. 

 



 

3. ´Slalom mezi nohami´ 

Postavte svého mazlíčka na levý nebo pravý bok vedle své nohy a držte Target Stick v ruce. 

 

Krok 1: Zde se váš zvířecí kamarád musí naučit dotknout se cílové tyče ze základní polohy. Za tímto účelem držte Target Stick před 

tělem ve směru nosu vašeho zvířete. Klikněte, pokud se vaše zvíře dotkne míčku, a postup několikrát zopakujte. 

 

Krok 2: Položte nohu, která není vedle vašeho zvířete, o krok dopředu a několikrát zopakujte krok 1. Špička cílové tyče by měla mírně 

směřovat do mezery u základny nohou. Vždy dávejte svému mazlíčkovi pamlsek ze základní pozice, ve které cvičení začalo. 

 

Krok 3: Předpokládejte, že váš mazlíček opět stojí vedle vás a přesuňte cílovou tyč zezadu přes vaše nohy zleva nebo zprava tak, aby 

byla špička opět ve stejné poloze jako v kroku 2. 

 

Krok 4: Nyní pohybujte špičkou cílové tyče kousek po kousku zezadu mezerou mezi nohama tak, aby vaše zvířátko prošlo jednou kolem 

vašich nohou. Zde je důležité, aby cvičení skončilo až ve chvíli, kdy Target Stick dosáhne přední části vaší přední nohy. Tím svému 

mazlíčkovi ukážete, že cvik ještě není ukončen poté, co jednoduše projde mezi vašima nohama. 

 

 

Krok 1   Krok 2                Krok 3   Krok 4 

 

Poté si tyto kroky procvičte z druhé strany. Jakmile váš mazlíček pochopí obě strany zvlášť, můžete cvičit obě strany dohromady. 
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4. ´Plazení´ 

Cvičení provádějte pouze na koberci nebo podobné měkké podlaze. Je to proto, abyste chránili klouby a aby se váš mazlíček dobře 

držel a neuklouzl. 

Přimějte psa, aby si lehl, nebo ho umístěte do polohy "dole" ze cvičení 2. Držte Držte špičku terčové tyče ve směru pohybu vašeho 

zvířete. Klikněte, když se vaše zvíře dotkne hrotu vleže.  

 

Pokud zvíře vstane, dejte mu novou šanci a nařiďte mu, aby si opět lehlo. 

Nyní přiložte špičku hole blíže k nosu zvířete. Dbejte na to, aby pamlsek, 

který následuje po kliknutí, dostal pes pouze tehdy, když si lehne. 

 

Jakmile váš mazlíček tento krok pochopí, můžete držet terčovou tyč o něco dále, aby váš mazlíček musel. 

natáhlo dopředu, aby dosáhlo na špičku. Nyní můžete postupně začít posouvat cílovou tyč dál a dál s cílem povzbudit zvíře, aby se za ní 

plazilo. 

 
Řídící principy 

Zde je shrnutí jednotlivých kroků, podle kterých můžete s vaším mazlíčkem a klikrem nacvičovat libovolné chování: 

1. Přemýšlejte o tom, co chcete, aby se vaše zvíře naučilo. 

2. Rozdělte si nácvik na jednotlivé, malé milníky. 

3. V každé výcvikové jednotce se věnujte maximálně jednomu samostatnému milníku. 

4. Nezapomeňte občas zařadit jackpot. 

5. Školení by mělo být vždy zábavné. 

6. Trénujte se stále větším množstvím rozptýlení. 

7. Přejděte na variabilní posilování. 

8. Zavedení povelu. 

Přejeme vám i vašemu mazlíčkovi hodně zábavy a úspěchů při různých cvičeních. Nezapomeňte, že je nutné stanovit si malé milníky, 

abyste dosáhli konečného cíle. Tím se váš mazlíček trénuje hravou formou a posiluje se váš vzájemný vztah. 
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- s tlačítkem clicker 

- efektivní výcvik pomocí metody zvukových signálů 

- výsuvný od 14 do 65 cm 

- s míčkem šetrným k nosu 

- není omezeno věkem - vhodné pro štěňata i dospělé psy 

- klip na opasek se zatahovací nylonovou šňůrkou 

- snadné odepnutí z klipu díky rychlému zacvaknutí 

- vhodné pro psy, kočky, králíky a ptáky 

- včetně brožury s tipy a triky pro optimální výcvik Pro dosažení 

nejlepších výsledků při výcviku je velmi důležité přesné 

používání klikru. 

Výcvik vašeho domácího mazlíčka je založen na následujících 

zásadách: 

1. Domácí zvířata reagují více na zvuky a akustické 

signály než na řeč. 

2. Domácí zvířata se učí snadněji, pokud zvuky a 

akustické signály zůstávají stejné. 

3. Odměna za správné chování je pro vaše zvíře lepší 

metodou výcviku než trest za nežádoucí chování. 

4. Absence pochvaly je nejpřísnější formou trestu. 
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