
‰echny tyto atributy lze vlastnû
pfienést i na psa. Z lidského hle-
diska je pes dobr˘m psem, pokud

souÏití s ním probíhá harmonicky.
Spoleãnû si uÏívat volného ãasu, dorozu-
mívat se beze slov, moÏná zaÏívat spoleã-

né úspûchy v nûjakém sportovním odvût-
ví... Ale vidí to vá‰ pes stejnû, nebo má
o spoleãném souÏití úplnû jiné pfiedsta-
vy? Abyste to zjistili, musíte s ním komu-
nikovat – ov‰em správnû. 
Jednotlivé signály mohou svádût z cesty

Vûfite mi, Ïe je jednodu‰‰í psa pfiizpÛsobit
sv˘m vlastním pfiedstavám, neÏ ze sebe
sama krÛãek za krÛãkem vytvofiit vÛdce
smeãky. BohuÏel pfii takovém rigorózním
pfiizpÛsobení se jsou rozvoj osobnosti
psa a jeho pfiipravenost podávat optimál-
ní v˘kony daleko za sv˘mi moÏnostmi.
Pes moÏná bude „fungovat", kdyÏ na nûj
budeme uplatÀovat staré známé v˘cviko-
vé metody vãetnû fivaní, ‰kubání na vodít-
ku a jin˘ch restriktivních opatfiení, ale
pfiítele tímto zpÛsobem nezískáme. 
Dobrého pfiítele pfiece neuhodíme plo-
chou dlaní do obliãeje jen proto, Ïe dává
pfiednost asijsk˘m restauracím, zatímco
my sami máme rad‰i italské. Nekfiiãíme
na nûj hlasitû, kdyÏ je jiného mínûní neÏ
my, nebo si dokonce dovolí vyslovit nû-
jak˘ návrh. Pfiátelství zahrnuje i vzájem-
n˘ respekt, dÛvûru, náklonnost a schop-
nost komunikovat. 
„No dobrá, ale s pfiítelem se mohu bavit
a pfiesvûdãit ho slovnû. To s m˘m psem
nejde," pomyslíte si moÏná. To ale vÛbec
není pravda! Samozfiejmû to jde, i kdyÏ ne
tím zpÛsobem, Ïe se zvífietem budete dis-
kutovat. Diskusi musí nahradit jiné formy
komunikace; napfiíklad fieã tûla nebo zra-
kov˘ kontakt. Právû to jsou totiÏ komuni-
kaãní schopnosti, která dala matka pfiíro-
da psovi do vínku. Vá‰ pes se ãasem nauãí
a bude schopen schopen rozli‰ovat v˘-
znam urãit˘ch slov, která pouÏíváme jako
zvukové signály nebo pochvalu; ale dis-
kutovat s ním opravdu nelze. To v‰ak
pfiece není pfiekáÏka na cestû efektivní
a pfiitom pfiátelské v˘chovy! 

V âEM JE PROBLÉM?
Ale abychom se vrátili zpátky k na‰emu

nejlep‰ímu pfiíteli nebo pfiítelkyni: ani
v tom nejlep‰ím pfiátelství pofiád nesvítí
slunce. Jistû tu a tam mezi námi mÛÏe
dojít k nedorozumûní nebo k rozdílnosti
názorÛ. A to pfiesto, Ïe my lidé spolu
jsme schopni mluvit. O to pochopitel-
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nûj‰í je, Ïe fungující komunikace mezi
ãlovûkem a psem pfiedpokládá velkou
schopnost vcítit se do pocitÛ toho dru-
hého a intenzivní proces uãení _ u ãlo-
vûka i u psa. Ale co tedy musíme dûlat,
abychom dosáhli postavení vÛdce smeã-
ky? Jak se svému psu mÛÏeme uãinit sro-
zumitelnûj‰ími a pfiivést ho k tomu, aby
se choval správnû? 
Vût‰ina nedorozumûní vzniká z následu-
jících dÛvodÛ:
● Pfiesnû nevíme, co se 

v psovi odehrává, aãkoliv 
jsme pfiesvûdãeni o opaku. 

● Chování psa si vykládáme ‰patnû.
● Nerozpoznáme, Ïe psu 

chybí motivace.
● Klademe na psa 

pfiíli‰ vysoké poÏadavky. 
● Dbáme jen na provedení rozkazu 

a ne na kvalitu tohoto provedení. 
● Domníváme se, Ïe jsme psu 

blízko, a neakceptujeme, Ïe je 
pfiíslu‰níkem jiného Ïivoãi‰ného 
druhu a tím pádem cizí. 

KOMUNIKACE VE PSÍ SMEâCE
Psi jsou smeãková zvífiata a vyvinul se
u nich naprosto jin˘ zpÛsob komunikace
neÏ u lidí. Pokud si máme vydob˘t, pfie-
vzít a udrÏet pozici alfa zvífiete, nejv˘‰e
postaveného ãlena smeãky, musíme si
toto umûní osvojit. UdrÏení hierarchie
pfiedpokládá stálou komunikaci s ostatní-
mi ãleny smeãky. Psi vysílají nejrÛznûj‰í
dorozumívací signály, které v neposlední
fiadû souvisí se smyslov˘m vnímáním
typick˘m pro jejich druh. Právû v tomto
bodû my lidé zaostáváme. NejenomÏe
máme mnohonásobnû hor‰í ãich neÏ psi;
máme také omezené zorné pole a ménû
v˘raznû reagujeme na doteky. U psÛ jsou
dotyky intenzivnûji pfiená‰eny srstí. Co se
t˘ãe komunikace pachové (ãichem), vizu-
ální (zrakem) a hmatové (dotykem), exis-
tují zde tedy reálné nepomûry. 
To samozfiejmû není dÛvod vû‰et hlavu.

Nepomûry známe i z lidsk˘ch skupin, kte-
ré podléhají hierarchickému uspofiádání 
– i kdyÏ ménû souvisí s pachov˘mi, vizu-
álními a hmatov˘mi rozdíly. Mnohem
ãastûji b˘vají dÛvodem psychologické
aspekty. MoÏná se nejsme schopni vyrov-
nat s tím, Ïe bychom mûli tancovat, jak
nûkdo jin˘ píská, moÏná bychom sami
chtûli pfievzít vedení skupiny, nebo
bychom se lépe cítili na ménû zodpovûd-
né pozici, kde je men‰í tlak. 

NEPOLID·ËOVAT!
Jako ãlenové strukturované spoleãnosti
jsme se odmaliãka uãili chování ve sku-
pinû a také jsme ho stále pouÏívali.
Proto automaticky pfiená‰íme mnoho
nauãen˘ch zpÛsobÛ chování na psa.

Mluvíme na nûj, fiekneme mu tfieba „To
pfiece nesmí‰!" Ale co si s tím má poãít
pes, kter˘ se je‰tû nenauãil rozumût
akustick˘m signálÛm ãlovûka? Pravdû-
podobnû se na nás podívá pln˘ oãekává-
ní, pfiátelsky zavrtí ocasem, a maximálnû
si pomyslí: „Fajn, paniãka si pfieje kon-
takt." Odkud by mûl vûdût, Ïe jsme ho
verbálnû kárali? Netu‰í to. Sdûlení se
nám nepodafiilo pfiedat.
Psi se musí nejprve nauãit spojovat akus-
tické signály s urãit˘mi poÏadavky.
Abychom to zjednodu‰ili, nesmíme se
omezit na izolovanou formu komunika-
ce, ale musíme pÛsobit na více frontách.
To napfiíklad znamená, Ïe budeme spojo-
vat akustické podnûty s vizuálními. Nû-
ktefií psí trenéfii v této souvislosti zdÛraz-
Àují také dÛleÏitost dotekÛ, které podle
jejich názoru pfiicházejí pfii v˘cviku psÛ
zkrátka. Doteky mohou pfiípadnû pokr˘t
obavy z fyzické blízkosti nebo napomoci
tomu, aby Ïádn˘ strach ani nevznikl.
Ostatnû ani obavy z kontaktu nelze pod-
ceÀovat. Mohou b˘t skrytou pfiíãinou
neÏádoucího chování a nedostateãné
v˘konnosti. Pokud na to nepfiijdeme,
budeme dlouho tápat v temnotách, neÏ
se nám podafií korigovat nápadné odchyl-
ky v chování. 

ABY VÁM LÉPE POROZUMùL
To v‰echno zní stra‰nû komplikovanû.
Ale vlastnû to vÛbec není sloÏité. Musíme
si jen uvûdomit, Ïe psi od pfiírody fungu-
jí jinak neÏ my. Lidé jsou schopni pfieko-
nat komunikaãní most k jinému druhu.
Tuto ‰anci bychom mûli vyuÏít, protoÏe
právû ona nám otevfie bránu do harmo-
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nického vztahu mezi námi a na‰ím psem. 
Vlastnû jen staãí, kdyÏ pozmûníme formy
komunikace, které známe z mezilidské
oblasti. VÏdyÈ tak vzdálení si pes a ãlovûk
zase nejsou. Vezmûme si tfieba takové
oboãí. Co si pomyslíte, kdyÏ vá‰ protûj‰ek
náhle zvedne oboãí? Budete mít za to, Ïe
ho nûco udivilo. A co to znamená, kdyÏ
nûkdo svra‰tí oboãí? Pfiem˘‰lí! Vidíte, jak
jednoduchá, a pfiesto efektivní je komu-
nikaãní schopnost nûkolika málo chlupÛ
v obliãeji. Ale pozor! Pfiedãasné závûry
nemusí b˘t správné.

JEN CELEK PLATÍ
Napadlo vás uÏ nûkdy, Ïe i psi mají obo-
ãí a Ïe ho cílenû pouÏívají? Oboãí slouÏí
jako zesilovaã nejmen‰ích pohybÛ obli-
ãejov˘ch svalÛ a umoÏÀuje jednotliv˘m
ãlenÛm smeãky rozli‰ovat mûnící se
mimiku i na vût‰í vzdálenost. Etologové
tomu fiíkají signální pÛsobení. Uvû-
domte si, Ïe psi nám sv˘m oboãím sdû-
lují informace. Je na‰ím úkolem zjistit,
co nám tím chtûjí fiíci. 
Svou pozornost pfii tom pochopitelnû
nesmíme omezovat jen na oboãí. Také
postavení u‰í, pyskÛ, ocasu, hlavy, jazyka
_ zkrátka celé tûlo pfiedává komplexní
poselství, které dává smysl teprve sou-
hrou v‰ech faktorÛ komunikace. I u ãlo-
vûka je tomu podobnû. StaÏené ústní
koutky v kombinaci se zdviÏen˘m obo-
ãím signalizují odmítav˘ postoj, zatímco
povytaÏené oboãí spolu s úsmûvem
vyjadfiují radostné pfiekvapení. Teprve
celkov˘ obraz umoÏÀuje správnou inter-
pretaci. Izolace jednotliv˘ch prvkÛ by nás
svedla na scestí.

¤Eâ TùLA 
Signály, které vysílá tûlo a jeÏ na první
pohled pÛsobí absolutnû identicky, tedy
mohou mít zcela rozdíln˘ v˘znam.
Individuální vyjádfiení mÛÏe v neposlední
fiadû záviset také na plemeni. Tak se moÏ-
nosti obliãejové mimiky napfiíklad u vrás-

ãitého ‰arpeje, hladkosrstého labrador-
ského retrívra nebo dokonce naháãÛ,
jako je ãínsk˘ chocholat˘ pes, od sebe
dost zásadnû odli‰ují. Jednak z toho vzni-
kají dÛsledky pro vnitrodruhovou komu-
nikaci, jednak kladou tyto vlastnosti také
speciální nároky na lidské porozumûní.
Zase nûco, co se musíme nauãit. Ko-
munikace je tedy alfou a omegou v˘cho-
vy psa. Doufejme, Ïe uÏ vám je jasné, co
v‰echno se za tímto pojmem skr˘vá a jak
dÛleÏité je její prosazení v praxi. Ko-
munikace zahrnuje mnohem víc neÏ jen
slova. Vrozené a nauãené chování, fieã
tûla, mimiku... Na to v‰echno je nutno
pohlíÏet jako na jeden celek. A tato zása-
da platí pro ãlovûka stejnû jako pro psa,
pfiiãemÏ zvífie zde má jednu velkou v˘ho-
du: instinktivnû nás ãte komplexnû, para-
lelnû zaznamenává vizuální i akustické
podnûty. Vezmûme si z toho pfiíklad. 

A JAK TO BUDE DÁL?
V pfií‰tím pokraãování na‰eho v˘cvikové-
ho seriálu se budeme zab˘vat v˘znamem
gest a také uÏiteãn˘m umûním pfienosu
nálad. AÏ do té doby hodnû zábavy
s va‰ím psem – moÏná s o trochu vylep-
‰en˘m citem pro komunikaci mezi dvûma
emocionálnû blízce spfiíznûn˘mi druhy.

I. Henzeková
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