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Konejšivé signály -  Kdo je Turid Rugaas? 

Tlumočnice psí řeči, která nemá vlastní televizní show. Přesto je velkou světovou hvězdou. Turid Rugaas je ve světě 

etologů a trenérů velkým pojmem. Uznávají ji nejen odborníci, ale i běžní majitelé psů, je čestným hostem na přednáškách po 

celém světě, její knihy vyšly v mnoha jazycích, včetně češtiny.  Tato seveřanka rozhodně není televizní hvězda jako někteří 

"cvičitelé", se svými světlými vlasy a růžovým obličejem vypadá spíše jako vikingská bojovnice než jako pohledná moderátorka.  

Čím je tedy tak výjimečná? 

 Turid se proslavila díky takzvaným „konejšivým signálům“. Tento princip shrnula ve své nejznámější knize, která se u nás 

prodávala pod názvem Konejšivé signály: Na jedné vlně s vaším psem. Co si máme pod tímto pojmem představit? Pro psy, jako 

pro smečková zvířata, je komunikace velmi důležitá. Umění domluvit se, je pro zvířata ze smečky základem přežití. Spolupracují, 

když loví, když vychovávají potomky nebo se starají o slabší jedince. Základem toho všeho je žít spolu v míru, umět zamezit, nebo 

alespoň obrousit hrany konfliktům. K tomu používají psi celé spektrum tzv. konejšivých signálů. Ty mají za úkol zmírnit agresi a 

napětí. Je až překvapivé, jak účinně signály fungují, psi jsou skvělí diplomati! Nepoužívají je pouze mezi sebou, vysílají je i směrem 

k nám, lidem. Na této teorii postavila Turid Rugaas svoje výcvikové metody. Sama o konejšivých signálech říká: „ Potřebujeme se 

naučit rozumět psí řeči, abychom chápali, co nám psi chtějí sdělit. To je tajemství spokojeného společného života.“ 

Turid Rugaass říká, že pokud se naučíme tyto signály rozpoznávat, nejenže je budeme moci používat při výcviku, ale také 

pro svůj prospěch. Jeden z uklidňujících signálů je například pomalá chůze, takže pokud se k nervóznímu psovi přiblížíme pomalu, 

bude se určitě cítit o mnoho lépe. Celkem existuje kolem třiceti různých konejšivých signálů a mnoho dalších jejich kombinací. Pes 

po nich sáhne v situacích, kdy se setká s cizím psem, když hlas jeho pána zní nazlobeně, u veterináře, při příliš dlouhých lekcích na 

cvičáku, nebo pokud po něm jeho páníček chce něco, co mu zrovna není po chuti. Ke konejšivým signálům patří například zívání, 

vrtění ocasem nebo charakteristický „psí úsměv“. Jedním z nejpoužívanějších signálů je olizování vlastního čumáku. Často se 

můžeme setkat s takzvaným „zmrznutím“. Každý majitel psa to zná. Ve chvíli, kdy jejich hafan uvidí cizího psa, se zastaví, ztuhne, 

jako by přimrzl. Dalším známým uklidňujícím gestem je odvrácení hlavy. Často tak reaguje pes, ke kterému někdo vykročí přímo 

nebo se mu podívá do očí. 

Ve svém výcviku se Turid maximálně snaží porozumět tomu, co nám psi říkají a klade velký důraz na komunikaci mezi 

psem a majitelem. Důležité pro ni je, aby pes byl v maximální pohodě.Turid zasvětila práci se psy doslova celý život. Natočila i 

několik DVD, v nichž rovněž rozebírá nejčastější trable, s nimiž se páníčci potýkají. Kromě toho jezdí po světě, je hostem různých 

přednášek, konferencí a seminářů. V květnu 2010 navštívila i Českou republiku.  

5 stavebních kamenů výcviku podle Turid: 

 Psi se nejlépe učí, pokud z toho mají dobrý pocit. 

 Naučte se vnímat už v začátcích signály toho, že váš pes je unavený a frustrovaný. 

 Při výcviku postupujte systematicky krok po kroku. Většina lidí cvičí psy moc rychle a má příliš velké požadavky. 

 Buďte trpěliví, všechno berte s klidem. 

 Psi při učení většinou prožívají asociace. Snažte se neudělat nic, díky čemu by si vás pes mohl spojit s něčím nepříjemným. 

  

Turid Rugaas o vztahu ke psům a o výcviku: 

 „Konejšivé signály“ jsou mezinárodní a univerzální. Psi na celém světě mluví stejným jazykem. Pes z Japonska bude normálně 

rozumět psovi i ze zapadlého údolí v Norsku. Nejčastějšími omylem při výcviku je, když si lidé myslí, že psi dovedou číst jejich 

myšlenky. Raději naučte psa, aby seskočil ze sedačky sám, než abyste na něj křičeli a tím ho stresovali. Snažte se být při řešení 

problémů kreativní. Nepoužívejte pořád dokola ohrané NE! 

Iva a Vláďa Vejsadovi 
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Triky s Viky: Drž 

Trik „drž“ znamená, že pes v tlamě drží nějaký předmět. 
Nácvik se může hodit na dobrý skus při správném 
aportování, ale také jen tak pro zábavu, když chceme např. 
přátelům ukázat, že náš pes dokáže nosit nákupní tašku, 
košík s houbami, apod. 

1) Psa uvedeme do klidu. Nejlépe se trik provádí, když pes sedí 
proti nám. Vezmeme si k ruce nějaký předmět, který chceme, 
aby pes držel v tlamě.  

2) Pokud pes sám od sebe občas nosí nějaký předmět, je nácvik 
snadnější. Pokud ne, nevadí. Pomůžeme psu tím, že mu jemně 
otevřeme tlamu, předmět psovi do tlamy vložíme na opravdu 
maličký okamžik, ihned uvolníme a hodně pochválíme.  

3) Přidáváme slovní povel „drž“ nebo „pevně“ nebo cokoli jiného, 
co budeme používat.  

4) Při dalším opakování tlamu lehce držíme ve skusu déle a opět 
hodně chválíme. Držení tlamy ve skusu je zde pro pevný skus 
bez překusování a jiného „žužlání“. Někteří psi nepotřebují 
pomáhat se skusem a drží pěkně sami již od začátku. 

5) Musíme však chválit klidným hlasem, abychom psa udrželi 
v klidu. V opačném případě ho vyprovokujeme ke hře a 
z klidného tréninku se stane přetahování.  

6) Pro trénink v klidu volíme např. činku na aportování, kde i 
využijeme toho, že tak psovi ukážeme kde ji správně držet. 
Můžeme však použít i obyčejný klacek, který najdeme na 
procházce. 

7) Pokud by psu měl být tento způsob učení nepříjemný (ne každý 
pes si nechá otvírat tlamu nebo ji dokonce držet ve skusu), pak 
zvolíme způsob hry. To znamená, že se budeme se psem 
přetahovat o oblíbenou hračku a v okamžicích, když pevně drží 
předmět, budeme říkat „drž“ či „pevně“ a přitom chválit. Při 
několika opakováních jistě pochopí, co slova znamenají. 
Nevýhodou této varianty je však to, že pak ve většině případů 
musíme odbourávat jistý tah, který byl tvořen při přetahování 
a učit psa být v klidu, když něco drží. 

8) Ať už zvolíme kteroukoli variantu, vždy psa chválíme pouze za 
správné provedení triku. Skus má být pevný a pes nesmí 
překusovat.  

9) Psa nezapomínáme chválit a odměňovat. Cvik provádíme 
rozumnou dobu, abychom si udrželi zájem. 

10) Když pes trik již dobře umí, můžeme jej rozpohybovat a docílit 
toho, že nám například bude nosit již zmíněnou tašku 
s nákupem nebo nám odnese domů noviny od poštovní 
schránky.  

Jana & Viktorka 

   

Z veteriny: Čipování 
 

 
 

A je po silvestru. Internet je plný inzerátů o ztracených 
pejscích, útulky a záchytné stanice jsou plné pejsků 
nalezených. Každý to ví, přesto se to každý rok děje a lidi se 
stále diví. A protože opakování je matka moudrosti, 
apelujeme: O silvestru, i na Nový rok a bohužel i další dny 
kolem těchto dvou je nejbezpečnější vodit svého psa pouze 
připnutého na vodítku a obojku, nebo lépe – postoji (z 
obojku se dá lehce vyvléknout). I ten ale pro jistotu opatřete 
známkou s vaším telefonním číslem, případně adresou. Další 
možností, a já doufám, že v budoucnu to bude i povinností, 
je nechat svého psa čipovat. 

Mikročipy jsou elektronické značky velikosti a tvaru 
zrnka rýže, které pomáhají se snadnou identifikací psa. Při 
skenování psa čtečkou čipů poskytují jedinečný číselný kód. 
Ten je vždy registrován na určitou adresu majitele. 
Mikročipy mohou pod kůží cestovat, ale to není obvykle 
nebezpečné. Pokud se pes ztratí a je nalezen, musí být 
čtečkou prohlédnut celý povrch těla. 

Bližší informace lze vyhledat na stránkách Komory 
veterinárních lékařů ČR (www.vetkom.cz) 

 
 

http://www.vetkom.cz/
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Fotosoutěž na téma: Psí Vánoce – výsledky

Fotosoutěž na téma: Psí Vánoce - výsledky 

 
 
  

 
 

 

Pozvánka na VČS 

ZKO 730  584 01 Ledeč n. Sáz., Hradec 82 

P O Z V Á N K A 
na výroční členskou schůzi  ZKO Ledeč n/S, která se bude konat: 

v pátek dne 20. února 2015 v restauraci U ŘEKY v Ledči n/S 
Začátek od 19:00 hod 

s tímto programem: 
 

1) Zahájení schůze 
2) Zjištění počtu přítomných, určení zapisovatele, ověřovatele, jmenování návrhové a volební komise 
3) Kontrola závěrů minulé VČS 
4) Zpráva o činnosti za rok 2014,  
5) Zpráva o hospodaření za rok 2014 
6) Zpráva revizní komise za rok 2014  
7) Volba orgánů ZKO – výboru, revizora 
8) Koncepce činnosti pro rok 2015, 
9) Schválení rozpočtu na rok 2015 
10) Diskuse 
11) Schválení usnesení 
12) Závěr   

 
V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení, koná se valná hromada od 19:15 hodin 
za každého počtu členů. 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
Poznámka: Účast na jednání bude umožněna i příznivcům naší organizace z řad veřejnosti s hlasem poradním (bez 

hlasovacího práva). 
 
Za ZKO Ledeč n/S                                            Eva Blažková v.r.  předsedkyně 

 

2. místo – Radek a Šerif 1. místo – Jitka a Riky 3. místo – Andrea, Dan a Čak 


