
fiitom my lidé se na
pozdrav líbáme napros-
to bûÏnû. O nic jiného

se nepokou‰í ani ná‰ pes,
kdyÏ na nás skáãe. Tento
pozdravn˘ rituál provádûjí
vlci ponechaní ve smeãce,
kdyÏ se dospûlá zvífiata vracejí
zpátky z lovu. Horlivû vrtí oca-
sem a navzájem si olizují ãeni-
chy. To je v první fiadû dÛleÏi-
té chlácholivé gesto vÛãi v˘‰e
postaven˘m ãlenÛm smeãky.
Kromû toho slouÏí také jako
známka mírumilovnosti a pfiá-
telskosti. A navíc ti, ktefií
zÛstali doma, by pochopitelnû
také rádi dostali nûco z pfiine-
sené kofiisti.
Na‰i domácí psi tedy tím, Ïe
na nás na pozdrav vyskakují,
jen projevují zdûdûné chová-
ní, typické pro mladá zvífiata
ve smeãce. Skákat do v˘‰ky
musí jen z toho dÛvodu, Ïe
jsme o tolik vût‰í a na‰e nosy
pro nû jinak nejsou dosaÏitel-
né. Nejrychleji bychom tedy
dokázali psy jejich chování
odnauãit tím, Ïe bychom se
s nimi vÏdy vítali „na v‰ech
ãtyfiech“. Ale vlhk˘ psí polibek
v obliãeji na pozdrav není kaÏ-
dému po chuti a také není
zrovna praktické, kdyÏ by-
chom napfiíklad po návratu
z nákupu s rukama pln˘ma
ta‰ek museli klesnout k zemi...
Na‰tûstí tu jsou mnohem
smysluplnûj‰í návrhy jak psa
tomuto chování co nejrychleji
odnauãit.

Jemné pfii‰lápnutí
zadní tlapky pro
nenapravitelné
skokany
Dfiíve byly pfii odnauãování
psÛ tomuto zlozvyku prakti-
kovány skuteãnû hrubé meto-
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Zůstaň dole!
AÈ uÏ na sobû máte staré dÏíny, nebo úplnû nové kalhoty, aÈ je to mínûno láskyplnû, nebo
jako v˘raz dominance, skákání na pozdrav byste mûli svého psa co nejdfiíve odnauãit.
Jinak by se ãasem mohlo stát, Ïe by zaãal b˘t povaÏován ze „nebezpeãného“. 

P
NeÏádoucí
chování
nesmí b˘t
Ïádn˘m
zpÛsobem
podporováno
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dy, které se v‰ak znovu a zno-
vu objevují i v souãasn˘ch pfií-
ruãkách o v˘chovû psÛ – ov-
‰em s dodatkem, Ïe musí b˘t
praktikovány „jemnû“ a „zleh-
ka“. Tyto metody jsou u sku-
teãnû nenapraviteln˘ch skoka-
nÛ sice úãinné, ale mûly by b˘t
brány v potaz aÏ jako úplnû
poslední v˘chovná metoda.
Tak je moÏné psa svést k to-
mu, aby na ãlovûka skoãil, pfii-
ãemÏ se to v‰ak bezpodmí-
neãnû musí odehrávat na
mûkkém podkladû, jako je
trávník, koberec apod. Kromû
toho ãlovûk musí mít na sobû
mûkké boty – rozhodnû ne
tvrdé pohorky s tlustou pod-
ráÏkou! Zatímco bude psa
pevnû drÏet za pfiední nohy,
zlehka mu stoupne na jednu
ze zadních. Tato metoda v‰ak
pro zvífie znamená skuteãnû
násilnou moÏnost, pes tudíÏ
pravdûpodobnû zaskuãí bo-
lestí a bude pfiekvapen a zasa-
Ïen hrubostí svého pána
nebo paniãky. 
Proto prosíme: zkou‰ejte to
teprve tehdy, kdyÏ selÏou
v‰echny ostatní pokusy a ne-
zabere ani odbornû veden˘
trénink u profesionálního tre-
néra!

Psa odráÏíme kolenem 
Jinou, také doposud velmi
známou a ãasto praktikova-
nou metodou je nastavení
kolena: zatímco se pes chystá
ke skoku, zvedne ãlovûk kole-
no nahoru, takÏe zvífie na tuto
pfiekáÏku narazí a v dÛsledku
toho spadne zpátky na zem.
Aãkoliv i tento zpÛsob v˘cvi-
ku je v m˘ch oãích je‰tû pfiíli‰
hrub˘, lze i tuto variantu
u „tvrdohlav˘ch paliãákÛ“ vzít
v úvahu. Bezpodmíneãnû je
v‰ak zapotfiebí dbát na to, aby
náraz psa nebyl pfiíli‰ prudk˘
a aby pes nedostal kolenem
do obliãejové ãásti. Navíc to
vyÏaduje skuteãnû dobrou
kontrolu nad tûlem ze strany
ãlovûka a ãasto také trochu
artistick˘ pohyb! Tím, Ïe je
pes zatlaãen dolÛ a následnû
pochválen, se má nauãit, Ïe
dole na zemi to je pfiíjemné,
zatímco skákání do v˘‰ky se
pojí s nepfiíjemnostmi.

Ignorování je 
pfiekvapivû úãinné 
Existuje v‰ak také jedna sku-
teãnû jemná a pro psy bez-
peãná tréninková metoda:
Zaãnete tím, Ïe si psa po pfií-
chodu domÛ zpoãátku vÛbec
nebudete v‰ímat. NeÏádoucí
chování nesmí totiÏ b˘t Ïád-
n˘m zpÛsobem podporováno.
Kdo nad‰enû zdraví své sladké
‰tûÀátko a mazlí se s ním, jak-
mile vstoupí do bytu, nesmí se
divit, kdyÏ to ho pozdûji chce
rovnûÏ pozdravit – právû tak,
jak se to nauãilo! Jistû, není
lehké nechat malé ‰tûnû pfii
pozdravu stranou – ale komu
se bude líbit, kdyÏ mu za
nûkolik mûsícÛ bude dávat tla-
py na ramena obfií doga? Také
u dospûl˘ch psÛ nebo u psÛ
„z druhé ruky“, u kter˘ch jste
sami nemohli pÛsobit pfii
v˘chovû ‰tûnûte, udûláte dob-
fie, kdyÏ budete jejich pfiípad-
né boufilivé pozdravy zkrátka
ignorovat. Toto „arogantní“
chování projevují ãasto také
alfa vlci ve smeãce. Jakmile se
pes rozru‰í a blíÏí se k vám
pfiipraven ke skoku, otoãte se
na opaãnou stranu a nev‰í-
mejte si ho! Teprve kdyÏ se
zase ocitne na v‰ech ãtyfiech
nebo si dokonce sedne, po-
zdravte ho, pochvalte a trochu
si s ním pohrajte. V Ïádném
pfiípadû ho nesmíte hladit ani
na nûj mluvit ve chvíli, kdy
stojí na zadních. 

Vytrvalost 
zasluhuje odmûnu
Tato skuteãnû jemná v˘cviko-
vá metoda nevyjde hned na-
poprvé – vût‰inou si vyÏádá
nejménû 20 aÏ 30 opakování.
PomÛÏe vám, pokud vá‰ pes
bezpeãnû ovládá povel „Sed-
ni!“ Pokud pes uposlechne
tohoto rozkazu i pfies zavfiené
dvefie, tedy je‰tû neÏ vstoupíte,
máte témûfi vyhráno. Jakmile
pes jednou pochopí, Ïe se
jeho majitel chce jednou pro-
vÏdy vzdát vítacího ceremoni-
álu na psí zpÛsob a dává pfied-
nost jiné variantû shledání,
stane se pro nûj vyskakování
tabu uÏ napofiád. 
Psychologické testy na zvífia-
tech (Günther Bloch) s pade-

sáti psy nejrÛznûj‰ích plemen
dosáhly s touto metodou, tedy
otoãením se a ignorováním
vyskakujících psÛ, pfiekvapi-
v˘ch úspûchÛ. 

Skákání na cizí 
osoby je tfieba
dÛslednû zamezit
Skuteãn˘m problémem se stá-
vá, kdyÏ pes dává najevo svou
radost tím, Ïe vyskakuje na
sousedy, náv‰tûvníky nebo
kolemjdoucí bûhem procház-
ky, a z tûch se je‰tû (ve star˘ch
dÏínách) na dovr‰ení v‰eho
zlého vyklubou milovníci psÛ
a zaãnou psa hladit a chválit.
„To pfiece vÛbec nevadí!“...
V tomto okamÏiku je neÏá-
doucí chování potvrzeno
a odmûnûno – pfiípadné úspû-
chy ve v˘chovû, jichÏ se do té
doby podafiilo docílit, mohou
pfiijít ãásteãnû nebo úplnû vni-
veã. Na lidi neskáãou jen sub-
misivní psi, ktefií jsou ãlovûku
pfiátelsky naklonûni, ale také
psi velmi sebevûdomí nebo
takoví, jejichÏ vazba na vlast-
ního pána není ideálnû upev-
nûná. Vyskakováním na cizí
osoby demonstruje takov˘ pes
ãasto dominanci tím, Ïe jiné
lidi omezuje v pohybu. Lec-
kter˘ pes, jehoÏ pozice v rám-
ci smeãky není pevná, také
mÛÏe hledat „lep‰ího“ sociál-
ního partnera.  
Takovému chování je tfieba
okamÏitû a striktnû zamezit!

Nemálo lidí trpí hluboce zako-
fienûn˘m strachem ze psÛ,
a kdyÏ na nû zaãne skákat vol-
nû pobíhající pes, mÛÏe to
jejich strach je‰tû zhor‰it –
zvlá‰tû se to t˘ká dûtí! V ãa-
sech zv˘‰eného nepfiátelství

vÛãi psÛm takové chování
ostatním neprospívá, ale nao-
pak v˘raznû ‰kodí i v‰em dob-
fie vychovan˘m a pfiátelsk˘m
psÛm.

Je záhodno upevÀovat
základní povely
KdyÏ ná‰ pes zaãne – i kdyÏ
tfieba jen pfiíleÏitostnû – proje-
vovat podobné chování, je tfie-
ba s ním znova probrat zá-
kladní v˘chovu. Optimální je
doplÀující trénink se zku‰en˘-
mi pomocníky, ktefií ze psÛ
nemají strach a smysluplnû
napomohou pfii tréninku. 
Za dlouhou ‰ÀÛru, kterou pes
potáhne za sebou, ho mÛÏe
majitel dostat zpátky k sobû
i na vût‰í vzdálenosti, pfiiãemÏ
splnûn˘ povel „Ke mnû!“ je
samozfiejmû odmûnûn po-
chvalou a pamlskem.
U snadno vychovateln˘ch psÛ
nebo kandidátÛ, ktefií uÏ pro-
dûlali „domácí trénink“ , ãasto
staãí jen ve správném okamÏi-
ku zavelet „Sedni!“, abyste je
odradili od jejich zámûru.
Spolehlivû vût‰inou pomÛÏe
také vrÏení plechovky naplnû-
né kamínky ve smûru psa chy-
stajícího se ke skoku: Pes se
zarazí a dá tak svému majiteli
pfiíleÏitost zasáhnout. Nûktefií
trenéfii psÛ pracují v pfiípadû
skuteãnû problémov˘ch psÛ
napfiíklad s elektrick˘mi oboj-
ky. Takové v˘chovné pfiístroje
ov‰em patfií – pokud vÛbec –
jen do rukou SKUTEâN¯CH
ODBORNÍKÒ a v Ïádném pfií-
padû je nelze doporuãit lai-
kÛm. Pokud totiÏ pes není od
svého chování pfiístrojem
odrazen P¤ESNù a ve správ-
ném okamÏiku, mÛÏe dojít
k tomu, Ïe si frustraci z cho-
vání, které bylo pfieru‰eno,
nevztáhne na vyskakování
samotné, ale tfieba na kolem-
jdoucí nebo na samotného
majitele. Nevhodn˘m pouÏí-
váním takov˘ch pfiístrojÛ lze
totiÏ i z vcelku ne‰kodného
vyskakujícího psa udûlat
nebezpeãné zvífie.
A je tu je‰tû jedna nadûje:
u mnoha psÛ, ktefií v mládí
rádi vyskakovali na lidi, tento
ne‰var sám od sebe odezní,
jakmile dospûjí. M. B.
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„Chovejte 
se jako 
alfa vlk

a ignorujte
svého 
psa.“
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