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Triky s Viky: Left/Right 

Jedná se vlastně o dva triky. „Left“ (levá), znamená, že se 

pes točí doleva a „right“ (pravá), že se točí doprava. Nácvik 

triku je vhodný především pro agility, kdy je třeba, aby pes 

rozeznával strany a dokázal se tak včas točit kolem bočnice. 

Je však vhodný i pro publikum, kdy je hezké lidem ukázat, 

že pes rozezná pravou a levou stranu.  

1) Stoupneme si proti psovi, ukážeme mu pamlsek, který 
máme v ruce a pomalu kroužíme rukou ve výšce 
čumáku psa tak, aby šel dokola. Až když pes dokončí při 
dolování pamlsku kolečko, pamlsek uvolníme a psa 
pochválíme.  
 

2) Zpočátku trénujeme pouze na jednu stranu jednou 
rukou. Až když pes chápe, trénujeme na druhou stranu 
druhou rukou. Vždy si dáváme pozor, abychom pro 
„left“ měli jednu ruku a pro „right“ tu druhou. 

 
3) Při dalším opakování přidáváme povel „left/right“, 

„levá/pravá“ nebo „sem/tam“ či jiné. 
 
4) Postupně zkoušíme dělat trik bez pamlsku v ruce a 

rychleji. Po dokončení kolečka psovi vydáme pamlsek 
z druhé ruky (té, která psa nevedla) a pochválíme ho. 

 
5) Pokud již pes hezky reaguje a my máme pocit, že ví, co 

po něm chceme, můžeme postupně rukou pouze 
naznačovat směr spolu s vyslovením povelu. Například 
uděláme rukou jen půl kruh s tím, že pes dokončí trik 
sám. V konečné fázi by měl pes trik zvládat pouze se 
slovním povelem či jen mírným naznačením směru 
pohybu. 

 
6) Pokud se nám nedaří, vracíme se o krok zpět. Psa 

nezapomínáme chválit a odměňovat. 
Jana & Viktorka 

 

 
– pes se točí kolem své osy ve směru hodinových ručiček  

 right  pravá ruka 

Konejšivé signály: Olizování nosu 

Pes se olízne rychlým pohybem jazyka, většinou směrem 

nahoru k nosu. Olíznutí je často tak rychlé, že je skoro 

nemožné tento pohyb zpozorovat. Psi tento signál používají 

často, například když 

potkají jiné psy anebo 

pokud se nějaký cizí pes 

přiblíží na menší 

vzdálenost než je 

vhodné. Pes tento signál 

použije, i pokud se nad 

něj skláníte, chytáte ho, 

pevně ho držíte nebo 

k němu rozzlobeně 

mluvíte. 

 

Nedělej mi to, prosím! 

  Oči 

Řeči očí lze využít k tomu, čemu říkáme zkrátit pohled. To 

znamená sklonit víčka, nehledět přímo, ale pohled 

„změkčit“. Na to je třeba dávat pozor, pokud nacvičujete 

oční kontakt. Člověk nesmí sedět nebo stát ve výši psa, aby 

jeho pohled nebyl přímý a pro psa děsivý. Můžete například 

stát, aby se váš pohled „zkrátil“ a stal se pro psa 

přijatelnějším. Totéž platí o zvedání psa a nucení dívat se 

člověku přímo do očí, nebo stavění na stůl z důvodu 

vyšetření či česání. V takovém případě nikdy nehleďte přímo 

na psa, ale použijte výše uvedený pohled. Pes bude otáčet 

hlavu, mrkat, stáčet pohled do strany a používat další 

podobné signály. Všímejte si toho, co se váš pes pokouší říct. 

Připravil Vláďa Vejsada z knihy od Turid Rugaas – Konejšivé 

signály 

 

Jsi blízko, na mě musíš pomalu! 
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Svého psa nestřílejte 

Karen Pryor je celosvětově uznávaná trenérka zvířat a mezi kynology 

se proslavila zejména jako průkopnice klikr tréninku. Celá kniha je o 

metodice pozitivního upevňování, které lze použít na kytovce, šelmy, 

lidi, drůbež, mimozemšťany, prostě na cokoliv si vzpomenete. Touto 

metodikou dokážete obrátit jejich chování ve svůj prospěch. A navíc, v našem případě - pes, si dokonce bude „myslet“, že on cvičí 

nás. „Hej hej, přiměl jsem tě, abys kliknut! Teď se dívej, udělám to znova!“ Karen Vás v této knížce plné příkladů ze života ze všech 

oblastí naučí trénovat vašeho psa, kočku, dítě, manžela, spolubydlícího a i Vás samotné. Naučí Vás hrát golf, sqash, přednášet před 

aulou plnou posluchačů, názorně předvede jak přimět koně aby si klekl na přední kolena, aniž by se ho sama fyzicky dotkla, poradí 

Vám jak přestat s kouřením nebo jiným zlozvykem. A to všechno nenásilnou, nenátlakovou formou, aneb jak už název napovídá: 

Svého psa nestřílejte. 197 stran kvalitního čtení, nakladatelství PRÁH, aktuální cena: od 188 Kč. 

…kapitola: Podmíněné neboli sekundární upevňující prvky 

Často se stává, že dopravit učícímu se jedinci pozitivní upevňovač neboli odměnu za požadované 

chování přesně v tom okamžiku, kdy ho předvádí, je téměř nemožné. Když učím delfína skákat, 

nemám nejmenší šanci dát mu rybu, když je ve vzduchu. Když bude po každém skoku následovat 

odměna ve formě ryby, i když s určitým zpožděním, zvíře nakonec souvislost mezi skákáním a 

příchodem odměny pochopí a začne skákat častěji. Nicméně nemá možnost zjistit, která část 

skoku se mi líbila. Byla to správná výška? Nebo křivka? Možná cáknutí při vynoření? Proto bude 

trvat mnoho opakování, než se zvířeti podaří identifikovat, jaký skok jsem měla přesně na mysli. 

Abychom se tomuto problému vyhnuli, vytvořili jsme si k těmto upevňovačům primárním jako 

pomůcku upevňovače sekundární neboli podmíněné. 

Podmíněný upevňovač je nějaký signál, na začátku postrádající jakýkoli význam – zvuk, 

světlo, pohyb – který je nejdříve učícímu se jedinci záměrně prezentován před nebo v průběhu 

podávání odměny. Trenéři delfínů si jako podmíněný upevňující signál zvolili písknutí policejní 

píšťalky; je dobře slyšet i pod vodou a člověku zůstanou volné ruce pro ostatní činnosti, jako 

třeba ukazování povelů rukama nebo házení ryb. Pro jiná zvířata často používám takzvaný klikr, plastovou krabičku s kovovým 

plíškem uvnitř, který při promáčknutí vydává zvuk klik-klik (dětská hračka žabka), případně jedno pochvalné slovo, vybrané a 

rezervované POUZE pro tento účel: „ŠIKOVNÝ pes“, „HODNÝ poník“. Učitelé ve škole často dojdou k podobným ritualizovaným a 

s rozvahou používaným slovům chvály – „správně“ nebo „výborně“ – na která děti netrpělivě čekají a kvůli kterým se velice snaží. 

Podmíněné upevňovače se v našem životě vyskytují na každém kroku. Máme radost, když slyšíme zazvonění telefonu nebo 

vidíme plnou poštovní schránku, přestože polovina telefonátů nás ve skutečnosti nepotěší a většinu pošty tvoří reklamy, protože už 

se nám zvonění telefonu nebo příchozí pošta při mnoha předchozích příležitostech propojily s něčím příjemným. Máme rádi vánoční 

hudbu a nesnášíme vůni zubařských ordinací. Obklopujeme se věcmi – obrázky, nádobím, suvenýry – ne proto, že jsou nutně 

kdovíjak krásné, ale proto, že nám připomínají okamžiky, kdy jsme byli šťastní, nebo lidi, které máme rádi. To všechno jsou 

podmíněné upevňovače. 

Na začátku každého praktického výcviku zvířat, který využívá pozitivní upevňování, by vždy nejdřív měly být zavedeny 

podmíněné upevňovače. Před tréninkem chování, dříve než začne subjekt cokoli dělat, ho musíme naučit význam podmíněného 

upevňovače tím, že mu ho spojíte s jídlem, pohlazením, pochvalou nebo dalším typem primárního upevňujícího podnětu, tj. reálné 

odměny. Mimochodem je většinou krásně poznat, minimálně u zvířat, že cvičený subjekt pochopil, jak podmíněný upevňující prvek 

funguje. 

Při zachycení podmíněného upevňovače se viditelně zastaví a začne hledat odměnu. Se zavedením podmíněného 

upevňujícího prvku se vám otevírá nový způsob, jak zvířeti říct, co přesně se vám na jeho chování líbí. Takže nemusíte být doktor 

Dolittle, abyste mohli mluvit se zvířaty; s využitím podmíněného upevňovače dokážete „říci“ neuvěřitelné množství informací. 

 

 Celkové hodnocení:   přepsala: Petra & Laky 

hodnocení: 100% - Petra a Laky, I+V Vejsadovi 


