
dyÏ se pak náhle ozve ze tmy
neznám˘ zvuk, v‰ichni spoleãnû
se leknou. Tento kolektivní strach

je v˘sledkem pfienosu nálady a nevûdo-
m˘ch gest, která roznûcují emoce. Mezi
ãlovûkem a psem to ostatnû funguje stej-
nû. Je to dobfie, nebo ‰patnû? Pfiijde na to.
V‰echno závisí na tom, zda si je pso-

vod tohoto mechanismu vûdom, nebo ne.

GESTIKA A P¤ENOS NÁLAD
Pro nûkteré majitele psÛ to mÛÏe b˘t
úplná novinka, ale pro personalisty
a vedoucí pracovníky nic nového pod
sluncem. Ti naprosto pfiesnû vûdí, co zna-
menají gesta jejich protûj‰ku, a ovládají

také umûní pfiivést náladu právû tam,
kde ji chtûjí mít. 
Pro názornost nûkolik pfiíkladÛ: ruce
a paÏe nabízejí moÏnost pohlédnout do
hloubi osobnosti. KdyÏ nûkdo bûhem
rozhovoru schovává ruce pod stÛl, signa-
lizuje to nejistotu. Naproti tomu kdyÏ
obûma lokty narazí o hranu stolu, svûdãí
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Správná výchova psů 
HNED OD POČÁTKU 7. díl
Znáte to? Veãer spoleãnû sedíte u táboráku a nûkdo náhle zaãne vyprávût hrÛzostra‰né
historky. Zpoãátku se vût‰ina lidí smûje a dûlá si legraci z tûch, ktefií se bojí. Ale postupnû
jsou jeden za druh˘m a nakonec i ten poslední pfiemoÏeni nedobr˘m pocitem.

K

Psi se nechají 
snadno ovlivÀovat
i z koÀského sedla

Gesta jsou
jednoznaãné
pokyny rukou,
kdy ruka
zprostfiedkuje
urãité signály.
Tento malinois
je vyz˘ván
k tomu, aby
zvedl vodítko.
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to o vyãkávavém aÏ odmítavém postoji.
Vítáme-li nûjakého ãlovûka s otevfienou
náruãí, je to dÛkaz velk˘ch sympatií.
TotéÏ platí o náznaku partnerského obje-
tí nebo pfiiblíÏení paÏe k tûlu druhého
ãlovûka. KdyÏ si ruce opfiete o boky, zna-
ãí to rozhodnost - tak jednoduché to je. 

¤Eâ TùLA - BODY LANGUAGE
JiÏ jste vidûli, jak úzce spolu souvisí ges-
tika a pfienos nálad. Jinak tomu není ani
pfii komunikaci mezi ãlovûkem a psem.

Platí zde ov‰em jiné základní pfiedpokla-
dy: oba druhy totiÏ mají zásadnû odli‰nou
fieã tûla a také diferencovan˘ potenciál
nálad. K tomu, abychom docílili komuni-
kace bez nedorozumûní, musí b˘t vytvo-
fieny urãité pfiedpoklady. První krok spo-
ãívá v tom, Ïe se ãlovûk dÛkladnû

obeznámí s fieãí psího tûla a nauãí se pro-
sazovat své vlastní cíle. 
To se lehko fiekne, ale hÛfie provede 
- zvlá‰tû kdyÏ se to t˘ká vlastního sebe-
ovládání. Jak reaguje mÛj pes, kdyÏ se
k nûmu blíÏíme vztyãení a se zdviÏenou
hlavou? Proã mÛj pes znervózní, kdyÏ se
k nûmu blíÏí tûlesnû postiÏen˘ ãlovûk?
Proã nemÛÏe vystát neustále gestikulují-
cího peãovatele s pisklav˘m hlasem? To
v‰echno má co do ãinûní s fieãí tûla.
A vûfite, Ïe vá‰ pes na takové pfiíznaky
reaguje mnohem citlivûji neÏ ten nejzku-
‰enûj‰í personalista. 

POZORUJTE VÒDCE SMEâKY
KdyÏ se chceme nûco nauãit o fieãi psího
tûla, mÛÏe nám pomoci pozorování vlãí
smeãky. Vlci rozvíjejí bez zábran hierar-
chické struktury, na kter˘ch spoãívají
základy kaÏdé smeãky, a my jako lidé se
od nich mÛÏeme celou fiadu vûcí nauãit.
Etologové jako dr. Dorit Urd Fedder-
senová-Petersenová, Konrad Lorenz nebo
Eberhard Trumler tuto souvislost proká-
zali uÏ dávno. 
¤eã tûla je i ve vlãí smeãce nejdÛleÏitûj-
‰ím prostfiedkem komunikace. RÛzné
v˘razy obliãeje vyjadfiují u vlkÛ - stejnû
jako u psÛ a u lidí - emoce. V̆ razy v obli-
ãeji proto zaujímají v rámci komunikace
vlkÛ dÛleÏitou úlohu. My lidé se smûje-
me, kdyÏ jsme veselí, a ve skuteãnosti
také psi nasadí nûkdy ‰Èastn˘ v˘raz: typic-
ké pro nûj jsou otevfiená tlama, vyplazen˘
jazyk a u‰i smûfiující dopfiedu. Charak-
teristick˘mi gesty jsou vyjadfiovány také
hrozba, strach a podfiazenost. Hrozbu

poznáme jak u vlka, tak u psa podle
svra‰tûlého nosu, pootevfiené tlamy,
poodhalen˘ch zubÛ a zcela vzpfiímen˘ch
u‰í, jakoÏ i podle pÛsobivého vrãení. Pfii
ohroÏení nebo strachu zÛstává tlama
zavfiená; vlci pfiitáhnou u‰i a vyjí. 
Potom je‰tû existuje strnul˘ pohled upfie-
n˘ pfiímo na protivníka, kter˘ lze pozoro-
vat zvlá‰tû u nejv˘‰e postaveného zvífiete
ve smeãce, takzvaného alfa zvífiete.
Ostatní ãlenové smeãky jsou jeho pro-
stfiednictvím vykazováni na svá místa
v hierarchii. KdyÏ je dostihne pohled alfa
zvífiete, pfiikrãenû se plíÏí pryã.
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Ná‰ tip:
Pfii pfií‰tí vycházce zkuste tfieba vyuÏít
nûkter˘ch nov˘ch poznatkÛ o fieãi
svého tûla. V kaÏdém pfiípadû byste si
mûli b˘t vûdomi v˘znamu a síly této
schopnosti, abyste toho mohli vyuÏít
pro lep‰í komunikaci se sv˘m psem.
A v neposlední fiadû vám tyto
poznatky mohou pomoci i pfii
komunikaci s lidmi. V pfií‰tím dílu
na‰eho seriálu si vysvûtlíme, proã
bychom psa v situaci, která ho
vystra‰í, nemûli uklidÀovat, a jak˘ch
chyb bychom se je‰tû mûli vyvarovat
ve vztahu k pfienosu nálad. AÏ do 
té doby pfiejeme hodnû radosti
a úspûchu s va‰ím psem!

Tady se uplatÀují zároveÀ hlas,
oãní kontakt i vodítko

Dobrá v˘chovná metoda – co to je? 

Zfieteln˘ signál rukou psu
brání v tom, aby ‰el dál
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VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
Psí trenér Ekard Lind zahrnuje v˘‰e
popsaná gesta do vizuální komunikace.
Kromû této formy komunikace Lind roz-
li‰uje je‰tû komunikaci na úrovni pachÛ,
kontaktní komunikaci (prostfiednictvím
dotekÛ) a akustickou komunikaci (sluch).

V‰echny tyto formy komunikace mohou
nakonec pfiispût k pfienosu nálad, pfii-
ãemÏ vizuální podnûty (napfiíklad ãlovûk,
kter˘ se dá na útûk) bezpochyby zaujíma-
jí dÛleÏitou roli. 
„Pohyb, drÏení tûla, gestika a mimika
mají vysokou signální hodnotu. Sdûlují
poselství a stavy. Psi se dokáÏou smát,
hrozit, podfiizovat se, vyjadfiovat sympa-
tie nebo antipatie," fiíká Ekard Lind.
Tfieba jen v oblasti ocasu lze pozorovat
deset rÛzn˘ch signálních funkcí.
„V oblasti hlavy bylo u trpasliãích pudla

analyzováno 14, u nûmeckého ovãáka 16
a u alja‰ského malamuta 43(!) rÛzn˘ch
v˘razÛ," tvrdí Lind.

SLOVA MÍSTO GEST
To je uÏ pofiádné mnoÏství signálÛ! Nebo
vás snad spontánnû napadne 43 rÛzn˘ch
rysÛ v obliãeji, které pouÏíváte v denním
kontaktu s jin˘mi lidmi? Urãitû ne, pro-
toÏe mezilidská komunikace probíhá
pfiedev‰ím verbálnû - snad s v˘jimkou
pantomimy. 
Právû zde tkví kofieny komunikaãních
problémÛ, které se ve vztahu ãlovûk - pes
projevují aÏ pfiíli‰ ãasto. My se snaÏíme
své psy pfiesvûdãovat pomocí slov, zatím-
co fieã na‰eho tûla mluví z jejich hlediska
fieãí úplnû opaãnou. Psi se nejprve musí
nauãit vykládat si lidská slova a jejich
zvuk. Interpretace fieãi tûla pak postupnû
ustupuje do pozadí, coÏ ov‰em také není
Ïádoucí. V ideálním pfiípadû ãlovûk
komunikuje se sv˘m psem tak, Ïe uvádí
v soulad verbální a vizuální podnûty.
KoneckoncÛ fieã tûla mÛÏe podtrhnout
akustick˘ signál a ãasem ho, kde to bude
moÏné, moÏná dokonce nahradí. Toho
v‰ak lze dosáhnout jen tehdy, pokud
budou akustické a vizuální podnûty z hle-
diska psa jednoznaãné a shodné. Jinak se
dostaví zmatek. 
Gesta jsou nûkdy mnohem v˘mluvnûj‰í
neÏ slova a pfiedev‰ím jsou rychlej‰ími
nositeli informací. KdyÏ tfieba poÏitkáfi-
sky políbíme koneãky prstÛ spojené
k sobû, je to v˘raz toho, Ïe nám jídlo zce-
la mimofiádnû chutnalo. Kdybychom
chtûli tutéÏ informaci vyjádfiit slovy,

zabralo by to mnohem víc ãasu. Lind
hodnotí fieã tûla také jako mnohem
v˘mluvnûj‰í. Na rozdíl od slov pr˘ je
ménû jasnû ohraniãena a ponechává více
manévrovacího prostoru, coÏ oceÀuje
jako mimofiádnou kvalitu. Je v‰eobecnû
známo, Ïe fieã tûla, zvlá‰tû kdyÏ se pono-
fiíme do my‰lenek nebo se soustfiedíme
jen na rozhovor, je jako otevfiená kniha.
A právû v tomto bodû se stává zajímavou,
protoÏe svému protûj‰ku mimodûk zpro-
stfiedkujeme informace, které se tfieba
pfiesnû neodráÏejí ve slovech, jeÏ vyslovu-
jeme. Pokud je ná‰ partner v hovoru tro-
chu ‰kolen˘ v oboru psychologie, bude se
v takovém pfiípadû fiídit i fieãí tûla a tím se
správnûji zorientuje. 

P¤ÍKLADY GEST
Existuje mnoho gest, která mohou b˘t
nápomocna pfii komunikaci mezi psem
a ãlovûkem. Tak mÛÏeme napfiíklad získat
pozornost psa tím, Ïe se z pohybu náhle
zastavíme, nohy budeme mít v pozici pfii-
pravené ke skoku a horní ãást tûla nach˘-
líme ponûkud dopfiedu. Pokud k tomu
pfiipojíme je‰tû strnul˘ pohled, zadrÏova-
n˘ dech a napjaté svaly, mûl by nám pes
vûnovat plnou pozornost. Odchod se dá
podle Ekarda Linda pfiemûnit na fieã tûla,
pokud se vzpfiímíme a kráãíme pryã
Ïádoucím smûrem, aniÏ bychom se stara-
li o nepfiítomného. Kdo zastaví a otoãí se,
signalizuje slabost, coÏ je pro v˘cvik kon-
traproduktivní.

Isabella Henzeková
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Stanice Eberharda
Trumlera
V roce 1969 byla znám˘m
etologem Konradem Lorenzem
zaloÏena Spoleãnost pro v˘zkum
domácích zvífiat. O deset let
pozdûji zfiídil kynolog Eberhard
Trumler v˘zkumnou stanici, která
se mûla zab˘vat zkoumáním
chování domácích psÛ, jejich
divok˘ch pfiedkÛ a domestikací
(procesem zdomácÀování zvífiat).
Dnes Ïijí ve Stanici Eberharda
Trumlera Wolfsfwinkel v osmi
velkoprostorov˘ch pfiírodních
v˘bûzích starobylá a divoká
plemena psÛ. Smeãky Ïijí ve
stejn˘ch, a proto srovnateln˘ch
podmínkách bez pÛsobení lidské
v˘chovy. Dnes je vedoucím
v˘zkumné stanice Dirk Roos. 

Protentokrát uÏ bylo dost
protivné disciplíny? Nauãte
svého psa na pokyny rukou
provádût pár kouskÛ. Docela
dobrá zmûna ve v˘cvikové rutinû.

„Psi se dokážou
smát, hrozit,

podřizovat se,
vyjadřovat

sympatie nebo
antipatie," říká

Ekard Lind
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