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Triky s Viky: Down 

Trik „down“ vypadá tak, že pes má vleže položenou hlavu na 

zemi. Je dalším kouskem, při kterém se upevňuje vztah mezi 

pánem a psem. 

1) Psa položíme, dřepneme si před něj a ruku s pamlskem 
položíme na zem před jeho čumák.  

2) Psovi s pamlskem neutíkáme, aby se nezačal plazit. 
Jelikož dáváme ruku s pamlskem úplně na zem a 
dostatečně daleko od psa, donutíme ho tím natáhnout 
krk a položit hlavu na zem.  

3) Pokud má pes opravdu hlavu položenou na zemi, 
pamlsek uvolňujeme a necháváme psa se jej zmocnit. 
Pokud psa nemáme ve správné pozici, necháváme jej 
dolovat pamlsek z naší ruky tak dlouho, dokud jej do 
správné pozice nedostaneme. 

4) Při dalším opakování přidáváme slovní povel „down“, 
což v překladu z anglického jazyka znamená dolů. 
Můžeme si zvolit jakýkoli jiný povel, např. „dolů“, 
„hlava“, „na zem“, atd. 

5) Pes se při provádění triku nesmí plazit, musí být stále 
v poloze vleže.  

6) Pokud pes již dobře trik zvládá, zkoušíme psovi jen 
ukázat prstem na zem se slovním povelem, aniž bychom 
se však od něj vzdalovali.  

7) Až když zvládá trik v této fázi, můžeme se od psa trochu 
vzdálit a trik dělat i bez podřepu a pamlsku. 

8) Tak jako u nácviku každého triku - pokud se nám nedaří, 
vracíme se o krok zpět. 

9) Za správně provedený trik psa vždy pochválíme a 
odměníme.  

Jana & Viktorka 

 

Konejšivé signály: Pootočení hlavy 

Tento signál se může objevit jako bleskový pohyb, kdy pes 
otočí hlavu na jednu a pak na druhou stranu, nebo pes může 
držet hlavu otočenou na jednu stranu delší dobu. Někdy je 
pohyb těžko postřehnutelný, jindy je hlava otočená téměř 
přehnaně. Záleží na psů a konkrétní situaci.  

Pes může použít tento pohyb hlavou, když se 
k němu přibližuje jiný pes. Možná se ten druhý pes přibližuje 
příliš rychle nebo příliš přímo, anebo sám vyslal konejšivý 
signál, na který váš pes musí odpovědět. 

Může rovněž otočit hlavou, když se nad něj skláníte, 
když ho pevně držíte nebo objímáte, zvedáte, hladíte po 
boku. Možná, že pes stojí klidně, ale otočí hlavou, a to by 
mělo stačit, aby jeho pán pochopil, že se pes v dané situaci 
necítí dobře. Tento signál můžete účinně používat i vy. Když 
se pes cítí nejistě nebo vysílá konejšivé signály v okamžiku, 
kdy se k němu blížíte, můžete pootočit hlavu na stranu. 

Když se dva psi potkají, často se oba jednou nebo i 
vícekrát podívají do strany a pak se pozdraví – ani v tomto 
případě nejdou přímo proti sobě, ale mají k sobě větší 
důvěru. 

Když si připravíte fotoaparát a budete chtít 
vyfotografovat psa přímo z ánfasu, téměř vždy vyfotíte zvíře, 
které se dívá do strany – musí totiž konejšit přímý pohled 
fotoaparátu. 

 
 
Někdy pootočení hlavy zcela nebo částečně chybí, místo 
toho pes přejede očima ze strany na stranu. Děje se tak 
nejčastěji v případě, když psa pevně držíte a on nemá 
možnost hlavou pohnout. Jindy pes použije jenom oči, 
protože cítí tak velkou hrozbu, že si přeje postavení, ve 
kterém je (ať už sedí, leží nebo stojí) zmrazit. V takovém 
případě se pes nejen podívá ze strany na stranu, ale také 
bude silně mrkat. Někdy může jenom mrkat. 
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Lidé a psi: Střet kultur 

Jean Donaldsonová dokázala neuvěřitelnou věc. Napsala druhou bibli. 

Stále jsem nenašla knížku, která by předčila právě tuto žluto modrou, 

dvousetstránkovou. Zavedla bych jí jako povinnou četbu mezi 

kynology. Něco jako v tom stylu: chceš psa? Tak si nejdřív přečti! 

Pokud se do ní pustíte, nesmíte se bát toho, že její názory se Vám třeba zprvu vůbec nebudou líbit. Protože tato knížka Vám nepoví 

to, co chcete slyšet, ale udělá mnohem víc - otevře Vám oči. Je to poměrně těžké čtení, proto doporučuji číst několikrát. Pokaždé 

v tom najdete něco nového, a čím více se začtete, tím Vám ta ozubená kolečka začnou zapadat více a více do sebe.  A aby se Vám 

lépe rozhodovalo, jestli zainvestovat teď už pouhých 250 Kč, zde máte malou ukázku z prvních stran: 

…. Zdá se, že většina lidí pořád věří v psa ve stylu Walta Disneyho: je velmi inteligentní, má 

morálku, je schopný naplánovat pomstu, řeší složité problémy a chápe hodnotu věcí. Nikdo 

nechce psa podle B.F.Skinnera: černou skříňku se vstupem a výstupem, který má evidentně 

daleko k našemu chlupatému členovi domácnosti. Myslím, že na vině je špatný marketing. 

Skinner měl pravdu, ale špatně ji prezentoval. Pravda musí být podána takovým způsobem, aby 

na ní lidé přistoupili. A to lidé udělat musí, protože nepochopení této pravdy vedlo k smrti 

nesčetných psů. Tady je příklad, který tento rozdíl znázorňuje: 

WALT DISNEY vs B.F.SKINNER 

Pokaždé, když byl pes přistižen při okusování nábytku, byl potrestán. Teď pes nábytek neokusuje, 

když je majitel doma, ale pokud je ponechán o samotě, chová se destruktivně. Když se majitel vrátí 

domů a zjistí, co se stalo, pes se plíží kolem a má sklopené uši a skloněnou hlavu. 

Názor W.Disneyho: pes se na základě trestů naučil, že okusovat nábytek je špatné. Pes nesnáší, když 

ho necháme doma samotného a aby se majiteli pomstil, tak po jeho odchodu nábytek okusuje. Jinými slovy – schválně dělá to, o 

čem ví, že je špatné. Když se majitel vrátí domů, pes se za to, co udělal, cítí provinile. 

Názor B.F.Skinnera: pes se naučil, že okusovat nábytek je nebezpečné, když je majitel doma, ale bezpečné, když je pryč. 

Pes pociťuje trochu úzkost, když zůstane sám, a cítí se lépe, když něco okusuje. Taky mu to pomáhá zabít čas. Později, když se 

majitel vrátí domů, pes projevuje konejšivé chování a pokouší se tak zabránit drsnému trestu, který, jak se v minulosti poučil, často 

v této chvíli následuje. Příchod majitele domů se stal předpovědí: pes ví, že bude potrestán, ale neví proč. 

Není pochyb o tom, že druhý pohled na věc je ten správný. Otázkou už není to, která interpretace je pravdivá, ale proč o 

tom vlastně ještě vůbec někdo pochybuje. Neuvěřitelné je, že tato informace je už známá celá desetiletí, nicméně většina lidí, kteří 

vlastní psy, to stále neví. Kdyby znalosti o řízení aut byly na úrovni znalostí „řízení“ psů, pokoušeli by se lidé jezdit přes jezero a pak 

by žalovali výrobce, že ta věc neplave. 

…. 

To, jak ohromující výdrž má Disneyův roztomilý a dobrosrdečný, nicméně pokřivený pohled na psy, je způsobeno především tím, že 

psy pochybným způsobem milujeme. My totiž chceme, aby byli chytří a morálně „dobří“. Mnozí cynikové dokonce vidí psa, jako 

tvora, který je svou loajalitu a spolehlivostí nadřazen člověku. Na rozdíl od toho se Skinnerům behaviorální model, i když je mnohem 

dokonalejší, obecně neuchytil, protože se zdá, že redukuje psy na pouhé stroje se vstupem a výstupem.  Naše pouto se psy je 

evidentně silné. Ale nejsou to lidé, a tak máme najednou problém toto pouto vysvětlit. Psi nejsou jako my, ani zdaleka natolik, jak 

jsme si představovali, ale to je v pořádku. Stále si s nimi můžeme vybudovat vzájemné pouto, sdílet s nimi svůj život. Nemusíme 

kvůli tomu vytvářet mýty, obalující jejich přirozenost, jen proto, abychom ospravedlnili to, co k nim cítíme. Jsou vzácní a fascinující 

právě takoví, jací jsou. 

…. 

Dychtíme po historkách o geniálních psech a je jich dostatek. Každý zná nějaký příběh, který ukazuje, jak jsou psi chytří. Zneklidňuje 

mě, že je hodnocení mého psa založeno na mýtech a přehánění, jako kdyby nestačilo to, jací psi skutečně jsou. Jejich hodnotou  je 

jejich opravdová osobnost, jejich psovství. Nepotřebují mentální upgrade. Jsou platní a báječní i tak. 

 

Celkové hodnocení:  přepsala a hodnotila: Petra & Laky 


