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CHOVÁNÍ

Dobrá v˘chovná metoda – co to je? 

Správná výchova psů 
HNED OD POČÁTKU 4. díl
V minul˘ch pokraãováních této série jsme se zab˘vali základy dobré v˘chovy psÛ. Nyní nám
chybí jedna podstatná souãást tûchto základÛ: komunikace. Spoleãnost totiÏ nemÛÏe nikdy
fungovat, pokud si její jednotliví ãlenové nedokáÏou navzájem dokonale porozumût. Jak 
by jinak mohli bez dokonalého dorozumívání spoleãnû bránit svÛj revír nebo lovit kofiist? 

Jen jednotnost
v‰ech signálÛ
s sebou nese
jasnost a tím
i srozumitelnost
vyjadfiování!
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ákonitû ãím v˘‰e se v pfiirozeném
prostfiedí fiadí Ïivoãi‰n˘ druh, tím
obtíÏnûj‰í je pro nûj získávání

potravy a tím dokonalej‰í a podrobnûj‰í
musí b˘t komunikace. Skupina savcÛ je
z evoluãního hlediska nejpokroãilej‰í. Na
zvlá‰È dokonalou komunikaci jsou odká-
zány pfiedev‰ím ty Ïivé bytosti, které Ïijí
ve spoleãenstvích. Napfiíklad medvûd,
kter˘ Ïije témûfi cel˘ rok osamûle, nemusí
b˘t Ïádn˘m komunikaãním géniem.
S k˘m by si mûl vlastnû „poklábosit“? 
U psÛ pfiistupuje k v˘voji komunikace
je‰tû dal‰í velmi podstatn˘ aspekt. Jsou
to ‰elmy. Jejich potrava se (na rozdíl od
potravy vegetariánÛ) velmi odhodlanû
brání. Proto musí b˘t trochu nápaditûj-
‰í, musí více pfiem˘‰let a b˘t chytfiej‰í
neÏ jejich kofiist. A to samozfiejmû vyÏa-
duje trvalé „domlouvání" a shodu
ohlednû loveck˘ch strategií. Z tûchto
dÛvodÛ vyÏadují ve‰keré okolnosti Ïivo-
ta psovit˘ch ‰elem mimofiádné komuni-
kaãní schopnosti.
Pfiednedávnem bylo v médiích zvefiejnû-
no, Ïe jejich inteligence – pokud jde o ko-
munikaci – dokonce pfiesahuje schopnos-
ti lidoopÛ. To mne, pfiiznávám, trochu
pfiekvapilo. 

Vûci, na které si zvykneme,
bohuÏel pfiíli‰ ãasto zev‰ední. 
Proto obdivujeme delfíny, velryby a lido-
opy – a ve skuteãnosti máme stejnû pozo-
ruhodné zvífie na druhém konci vodítka
a ani si toho nev‰imneme. 
Nejdfiíve se budeme zab˘vat tím, jak mezi
sebou komunikují psi.
Vrãí, ‰tûkají, kÀuãí, ba dokonce k˘chají,
a to v‰e v rÛzn˘ch tóninách. To v‰echno
jsou souãásti verbální komunikace mezi
nimi. Na‰im lidsk˘m u‰ím v‰ak tyto zvu-
ky zní pfiíli‰ podobnû, neÏ abychom je
rozpoznali. ·tûkání je prostû ‰tûkání
a vrãení zase vrãení. Myslíte? KdyÏ se vel-
mi pozornû zaposloucháme, zamûfiíme se
na v˘‰ku hlasu, hlasitost a intonaci, pak
i my zjistíme rozdíly mezi jednotliv˘mi
hlasov˘mi projevy. ·tûkání, které pfiedsta-
vuje volání v touze po spoleãnosti, zní
docela jinak neÏ bojácn˘ ãi dokonce roz-
zloben˘ ‰tûkot. Nûktefií majitelé dokáÏou
na základû ‰tûkotu sv˘ch psÛ dobfie rozli-
‰it, zda platí jinému zvífieti nebo ãlovûku.
Na to, abychom rozpoznali celou paletu
jemn˘ch rozdílÛ, v‰ak jsou na‰e u‰i pfiíli‰
necitlivé. Byla v‰ak zpracována celá fiada
vûdeck˘ch studií na toto téma a psi by
nám dokázali jistû fiíci mnoho zajímavé-
ho..., kdyby to jen dokázali.
Nemusíme ale vû‰et hlavu jen proto,
Ïe nejsme schopni dokonale porozu-
mût pestrosti hlasov˘ch projevÛ a ko-

munikace psÛ. Buìme projednou
upfiímní: Kolikrát dennû vlastnû pes
vrãí, ‰tûká, kÀuãí nebo kniãí? Pokud
netrpí sv˘mi „mouchami“, tak je to
spí‰ vzácné, nebo ne?

Psi nejsou Ïádní 
„tluãhubové“! Psi ale 
dokonale zvládají pantomimu! 
¤eã tûla, gesta, mimika a cel˘ systém krát-

k˘ch dotykÛ, to jsou hlavní klíãe jejich
porozumûní! 
Za‰eptejte svému psovi v dobré náladû
pfiátelsky do ucha: „Ty jsi ale pûkná potvo-
ra a nemÛÏu tû vÛbec vystát.“  A pes
odpoví stejnû pfiátelsk˘m vrtûním ocasu.
KdyÏ na nûj ale rozzlobenû zakfiiãíme: „Ty
jsi mÛj nejmilej‰í miláãek a mám tû rád!“
pes svûsí hlavu a stáhne ocas a pokusí se
zmizet z dohledu. 
Za prvé to znamená, Ïe tón dûlá muziku,
coÏ platí právû u zvífiat dvojnásob, ale
souãasnû to také znamená, Ïe pes vyhod-
notil nûco docela jiného neÏ na‰e slova.
Díval se na na‰e drÏení tûla, na na‰i mimi-
ku a gesta. A to úplnû staãí, aby nás doko-
nale prohlédl. Slovy dokáÏeme lhát, ale
signály svého tûla nikdy nebo jen velmi
obtíÏnû. Dlouho jsem kromû svého povo-
lání (pracovala jsem jako obchodník)
souãasnû pracovala také v kynologické
‰kole. Ve ‰kolení prodejcÛ jednou padla
vûta: „Nelze nekomunikovat.“ A to jsem si
vzala k srdci! Verbální komunikace není
v‰echno a pfiesnû to se vztahuje v hlub-
‰ím smyslu také ke psÛm. VÛbec nemusí-
me nic fiíkat a pes stejnû ví, co se dûje.
Na‰e tûlo samotné dokáÏe vyslovit celé
ságy. Na‰e mimika, zpÛsob a rychlost
pohybÛ, na‰e pohledy a gesta, frekvence
dechu – to v‰echno uÏ je komunikace. 
Nemusíme se uãit ãínsky, abychom
poznali, co právû cítí âíÀan, na kterého
hledíme. Vidíme to totiÏ. A kdyÏ si
dáme trochu práce a budeme se trochu
snaÏit, mÛÏeme se s ním docela dobfie
dorozumût – pomocí gest, pomocí
rukou a nohou.
Tento zpÛsob komunikace je nejen spo-
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● Nauãená slovíãka (jazyková slova:
sedni, pojì, tak dost...)
● Intonace (hlasitá, tichá, 
pfiátelská, hrozivá...)
● V˘‰ka hlasu (vysoká, hluboká)

Verbální komunikace:

● Celkov˘ v˘raz tûla (tûlo je sklonûné,
vyjadfiuje podfiízenost, nebo
dominantní drÏení tûla, 
vzru‰ení nebo klid a uvolnûnost)
● Gesta (vûdomá a podvûdomá gesta,
vizuální podnûty a znamení...)
● Dotyky (poplácání, pohlazení,
pfiidrÏení, taÏení, postrkování...)
● Rychlost pohybÛ, napûtí a drÏení
tûla (prudkost, klid a uvolnûnost;
rychlé, vzru‰ené nebo klidné 
d˘chání, napûtí svalstva, 
uvolnûné, relaxované drÏení tûla)
● Mimika (o ãem hovofií mÛj 
obliãej: strach, starost, pfiátelství,
uvolnûnost, agresivita…)

Neverbální (tichá)
komunikace:
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lehliv˘, ale je také pfiekvapivû rychl˘.
Lovci nemají ãas dlouho se dohadovat
bûhem honby za kofiistí. Maliãk˘ pohyb
doprava a ten druh˘ hned ví, co tím míní-
me. Vût‰inou staãí pouh˘ pohled! 
A co dûláme ãasto my lidé? Kfiiãíme, pís-
káme, klikáme, chfiestíme, cloumáme
vodítky, vláãíme psa kolem dokola a aÏ
pfiíli‰ ãasto tím vÛbec niãeho nedosáhne-
me. Ménû ãasto znamená více! Toho si
ostatnû pov‰imneme v tomto seriálu je‰-
tû mnohokrát.

Svût pachÛ 
AÏ dosud jsme jeden aspekt psí komuni-
kace pohodlnû házeli pod stÛl: olfaktoric-
ké dorozumívání – svût pachÛ. 
Kdopak by to neznal - psi se setkají a po
krátkém rituálu provázejícím pozdrav si
navzájem oãichají zadní ãást tûla. Anální
Ïlázy a pohlavní orgány prozrazují o zví-
fieti mnoho – mnohem víc neÏ dokáÏou

vyjádfiit pouhá slova. U spousty psÛ
máme pocit, Ïe se na svût nedívají, ale
vnímají ho ãichem. Pes strãí nos do ‰pí-
ny – a otevfie se mu svût pln˘ vjemÛ
a záÏitkÛ. Pro nás tak pestr˘, Ïe ho ani
nedokáÏeme vnímat. Kdopak to tudy
pro‰el? Pes, nebo fena? Hárající, nebo
nehárající? Zajíc, koãka, nebo ãlovûk?
Zdá se, jako by si psi ãetli ten nejzajíma-
vûj‰í deník s inzeráty typu: „Psí ‰Èabajzna
v nejlep‰ím vûku hledá pro pfií‰tí t˘den
statného psího samce k pomilování. Na
dal‰ím rohu doprava, druhé dvefie, zane-
chte prosím zprávu. Milostná píseÀ
Ïádoucí, na kvûtiny lze zapomenout.
·Èavnatá kost by mi byla milej‰í!“
No ano, pfii v‰í lásce, kterou cítíme ke své-
mu psovi, v tomhle s ním drÏet krok ne-
dokáÏeme. Na‰tûstí ani nemusíme. Mu-
síme se jen pouãit v na‰í verbální
komunikaci a pfiedev‰ím v fieãi tûla. To
nám ale i tak dá dost práce!

Nyní by snad nûkdo mohl namítnout, Ïe
pes stejnû rozumí kaÏdému slovu! To je
pravda, pokud ho ov‰em nebudeme mást! 
Psi jsou schopni nauãit se pohodlnû
nûkolik set slovíãek. To pro nû nepfiedsta-
vuje Ïádn˘ problém. Border kolie Rico ze
·v˘carska napfiíklad zná podle názvu na
dvû stû hraãek a na povel pfiinese poÏa-
dovan˘ pfiedmût. A na svou ãest tvrdím,
Ïe dvû stû slov zvládne úplnû hladce! âlo-
vûk jen musí se psem správnû komuniko-
vat, aby ho v‰echna tato slovíãka nauãil. 
Îe by ale pes byl schopen pochopit celou
fieã? PsÛm toho vûfiím opravdu hodnû
a mám je skuteãnû ve velké váÏnosti. Ale
v tomto pfiípadû je pravdûpodobnû pfiání
ãlovûka otcem jeho my‰lenky. 
Pes ale urãitû chápe na základû souhry
obvykl˘ch gest a rituálÛ, podle intonace
hlasu, urãit˘ch slov a pfiedev‰ím podle
fieãi tûla svého majitele, co mu právû fiíká.
MoÏná to i vypadá, jako by v‰emu rozu-
mûl. Ale jenom to tak vypadá. Kolikrát
propadáme omylÛm a nedorozumûním,
zjistíme je‰tû mnohokrát (budeme to
muset zjistit).
Ne náhodou jsem se zde podstatnû po-
drobnûji zmiÀovala o neverbální komuni-
kaci. Ta je v˘razem, kter˘ vychází z na‰e-
ho nitra. Jsme-li napjatí, prozradí to na
nás na‰e tûlo. D˘cháme rychleji, nûkdy se
dokonce zpotíme. Pak komunikujeme
olfaktoricky, i kdyÏ jen jednostrannû.
Na‰e svaly se napínají, ná‰ hlas pfieskaku-
je do ostr˘ch tónÛ, hovofiíme hlasitûji,
zkracujeme psovi vodítko, vyvíjíme tak na
psa nátlak, na‰e pohyby jsou pfiekotnûj‰í
a prud‰í... Vlastnû nemusíme fiíci ani slo-
vo a ná‰ pes uÏ stejnû dobfie ví, Ïe jsme
nejistí a nûco nás zneklidÀuje. Pfie-
stáváme b˘t pánem situace. Jak bychom
v takové situaci mohli uklidnit psa slovy? 
Komunikace je prostû jednoznaãná, kdyÏ
navzájem ladí v‰echny úrovnû komunika-
ce. To je VELMI dÛleÏit˘ poznatek!

M. Nováková
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V dal‰ím dílu na‰eho seriálu se
budeme zab˘vat zvlá‰tní formou
komunikace sociálnû Ïijících tvorÛ.
O jedné velmi rozvinuté podobû
komunikace jsem se totiÏ aÏ dosud
nezmiÀovala: o Ïebfiíãku hodnot 
(kdo si mÛÏe dovolit porsche nebo
skvûlou kost a kdo ne? Jakou cenu
má vlastnû míã? Jak dÛleÏitá je
pohovka?) a o v‰eobecném kodexu
chování, o etiketû chování (kdo dává
komu pfiednost, kdo dostane jako
první naservírované jídlo, komu
náleÏí ty nejlep‰í kousky?).

Tû‰te se na pfií‰tí díl
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