
ady se nabízí jediná otázka: JAK
takoví majitelé sv˘m psÛm nûco
vysvûtlují? Zkou‰ejí to snad ver-

bálnû, prostfiednictvím slov, tak, jak
jsou zvyklí komunikovat s lidmi?
A potom se opravdu upfiímnû diví, Ïe
pes nerozumí lidské fieãi? Vycházejí
snad tyto paniãky a páníãkové z pfied-
pokladu, Ïe kaÏd˘ pes pfiece musí rozu-
mût ãesky, protoÏe se koneckoncÛ
v âechách narodil a Ïije zde cel˘ svÛj
Ïivot? 
Evidentnû zde prostû a jednodu‰e pfie-
hlíÏejí skuteãnost, Ïe pes není lidsk˘m
tvorem, n˘brÏ psem, tedy zcela jin˘m
Ïivoãi‰n˘m druhem, kter˘ má své vlastní
zpÛsoby komunikace. Nebo jste snad uÏ

nûkdy zahlédli dva nebo tfii psy, ktefií by
spolu klábosili ãesky? Ale dost nadsázky. 

ZODPOVùDNOST
Lidé, ktefií chtûjí se sv˘mi psy Ïít v pev-
ném, pfiimûfieném vztahu, jsou sami zod-
povûdní za to, jak bude tento vztah mezi
nimi a jejich psem vypadat. Pokud tuto
zodpovûdnost nepfievezmou, nebo jen
omezenû, není moÏné svalovat vinu za
neÏádoucí druh vazby na psa. Jak˘ z toho
vypl˘vá závûr? Pouze a jedinû ãlovûk je
zodpovûdn˘ za formu vztahu mezi ním
a jeho psem! Právû tady pro mnoho maji-
telÛ zaãíná zaãarovan˘ kruh, kter˘ je
nutí, aniÏ by si toho v‰imli, pohybovat se
kolem dokola. Postaví se pfied svého psa,

skloní se k nûmu a zahájí jednostrannou
zábavu pfiibliÏnû takového obsahu:
„Billy, coÏpak ti paniãka právû nefiekla, Ïe
si má‰ sednout? Tak si, prosím tû, sedni,
jinak by ti paniãka musela vyhubovat.
¤ekla jsem, Ïe si má‰ tady sednout, ne,
nemá‰ vrtût ocasem, jasnû jsem fiekla, Ïe
si má‰ sednout. Pojì sem, buì hodn˘
pejsek, pûknû se posaì a pak dostane‰
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Rozuměj mi! My lidé b˘váme se v‰ím
rychle hotoví. KdyÏ nûco
nefunguje nebo si pes
zdánlivû dûlá, co chce, a ne co
má, nejeden majitel se vyjádfií
v tom smyslu, Ïe ten jeho pes
je opravdu hloup ,̆ protoÏe
prostû vÛbec nechápe, jak 
se má chovat, a nerozumí 
mu, i kdyÏ mu to v‰echno
opakovanû vysvûtluje.

T
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pamlsek za odmûnu, ne, takhle nejsi hod-
n˘ pes.“ Z takovéto konverzace si pes
odnese pfiibliÏnû tolik, jako kdyby se
nûkdo postavil pfied nás s pustil:
„Wwaber huli fari jkon belinr gojr gjdhf
mu djzk bla vla..." Pfiípadnû pes zãásti
porozumûl v˘‰e podtrÏen˘m signálním
slovÛm, jichÏ by vlastnû mûl uposlech-
nout. Ale jak je má promûnit v ãiny? No
fieknûte sami, zkuste si to: sednout, tady,
pojì, sem, hodn˘, pamlsek...! Zkuste se
vcítit do svého psa a promítnûte si
v duchu, jaká slova pfii jeho v˘chovû
vlastnû pouÏíváte. 
A kolik z nich za den pouÏijete, aniÏ
byste trvali na tom, aby je pes vykonal.
Nûkdy jich b˘vají tucty. A teì si poctivû
odpovûzte na otázku, kdo správnû
neprovádí cviãení: vy, nebo vá‰ pes?

P¤EZKOU·ENÍ
VÏdycky je v˘hodné nejprve pfiezkou‰et,
zda se pes skuteãnû mohl správnû nauãit,
co má dûlat, kdyÏ mu dáte pfiíslu‰n˘ sig-
nál, napfiíklad fieknete „Sedni!“ Skuteãnû
ví, co „sedni“ znamená? Je „sedni" oprav-
du vÏdycky „sedni" a ne tfieba „posaì se
pfiece“ nebo „pûknû si sedni“ ãi „sedne‰ si
uÏ koneãnû“? Je‰tû dÛleÏitûj‰í je, zda ve
chvíli, kdy signál pouÏijete, zaujímáte
vÏdy stejné drÏení tûla. Nebo jednou sto-
jíte vzpfiímenû, jindy si pfied psem klek-
nete a jindy se k nûmu zase sehnete?
Nikdy nezapomínejte na to, Ïe pes si ãas-
to více v‰ímá fieãi va‰eho tûla neÏ toho,

co mu fiíkáte. Verbální komunikace pro
nûj není nejdÛleÏitûj‰í. Svému psu tedy
pfii uãení signálních slov (jimiÏ by pro
urãit˘ cvik nebo jednání mûlo b˘t vÏdy
jedno a totéÏ slovo) velmi pomÛÏete,
kdyÏ s oním slovem bude korespondovat
vÏdy stejná fieã tûla. Zkuste si nejprve
nacviãit bez svého psa, jak˘ signál fieãi
tûla byste mûli pouÏít ke kterému signál-
nímu slovu. ZároveÀ vytváfiejte jednotli-
vé pojmy pro urãité typy poÏadovaného
jednání. Buìte si vûdomi toho, Ïe kdyÏ
chcete psa poslat na místo, fiekneme mu
vÏdy „místo“, a nikoli „jdi pûknû na mís-
teãko“, nebo „buì hodn˘ a lehni si“, pfií-
padnû „tak co jsem ti fiekl/a, má‰ si oka-
mÏitû lehnout“.

KDO K¯M H¯BE? 
Dal‰ím rozhodujícím hlediskem ve vzta-
hu ãlovûka a psa je otázka „Kdo k˘m
h˘be?“. Zní to jednoznaãnû, ale vût‰inou
to tak jednoznaãné není. Dovolte, aby-
chom vám problematiku naznaãili za
pomoci pfiíkladu: Pan Novák, dobromysl-
n˘ pán, psu zadá signál „Sedni!“ (kterému
se spolehlivû nauãil), naãeÏ si Ben, statn˘
pes nûmeckého ovãáka, lehne. Pan Novák
uzná, Ïe i to byl od psa pûkn˘ v˘kon,
koneckoncÛ úãel je splnûn, takÏe fiekne:
no dobfie, jen si leÏ, a podá Benovi paml-
sek. Pan Novák si situaci vykládá tak, Ïe
Ben sice sly‰el a rozumûl, Ïe si má sed-
nout, ale leÏení je pro nûj pohodlnûj‰í.
Pro Bena to v‰ak mohlo znamenat pfii-

bliÏnû tolik: jak to sedni, nebudu pfiece
dûlat pfiesnû, co mi fiekne‰, ale pamlsek
bych chtûl, tak zkusím udûlat nûco, abych
ho dostal, ale schválnû zkusím nûco jiné-
ho, neÏ jsi mi poruãil. 
V tomto pfiípadû to tedy vypadá tak, Ïe
spí‰e Ben, nikoli jeho pán si prosadil svou.
Zatímco Ben svÛj pamlsek má, pan Novák
se k˘Ïeného usednutí nedoãkal. TakÏe
odpovûì na otázku „kdo k˘m h˘be“ není
tak jednoznaãná, jak se zpoãátku zdálo.
A tak je tomu i v mnoha dal‰ích pfiípa-
dech. VzpomeÀte si tfieba, jak to vypadá,
kdyÏ se psem na vodítku vyrazíte na pro-
cházku. Jak ãasto se zastavíte, kdyÏ si vá‰
pejsek chce nûco oãichat. Nebo jak ãasto
dûláte svému psu vrátného. Pes se postaví
pfied dvefie na zahradu, my okamÏitû
vyskoãíme z kfiesla, otevfieme mu a hle: nic
se nedûje. Psu se vlastnû vÛbec nechce na
záchod, jen si chtûl trochu zaãmuchat po
zahradû. A za chvíli se doÏaduje vstupu
zpátky. A tak to mÛÏe trvat tfieba cel˘ den.
¤eknete teì: „no dobfie, ale co kdyÏ se mu
skuteãnû nûkdy chce...?“ Doufám, Ïe se fieã
svého psa a jeho v˘razové chování nauãí-
te znát tak dobfie, Ïe pfiesnû rozpoznáte,
zda se mu skuteãnû chce ãurat, nebo chce
jen trochu ãichat...
Nedá se nic dûlat, ale je to tak: ten, kter˘
tím druh˘m ãastûji h˘be, je zároveÀ tím,
kter˘ vede, pro druhého zÛstane jen role
vedeného. 

Perditta Lübbe-Scheuermanová, 
Psí akademie Darmstad
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10 tipÛ pro spokojené souÏití ãlovûka a psa

1. Od zaãátku se snaÏte
svému psu dávat
najevo, které jeho

chování je Ïádoucí a které
ne. Chvalte ho, pokud se
chová poÏadovan˘m
zpÛsobem.

2. Objasnûte svému
psu v˘znam
jednotliv˘ch

signálních slov, která mají
spustit Ïádoucí jednání.
Pro stejné jednání
pouÏívejte vÏdy stejné
slovo. V˘znam akustického
signálu je‰tû zdÛraznûte
pouÏitím fieãi tûla 
(optické znamení).

3. Signální slovo
fieknûte vÏdy jen
jednou, jakmile se

ho pes spolehlivû nauãí,
a pochvalte svého psa 

víc, kdyÏ poÏadované
provede rychle.

4. SnaÏte se, abyste
z vût‰í ãásti vy h˘bali
sv˘m psem.

Neustupujte jeho v˘zvám,
n˘brÏ naopak poÏadujte jisté
jednání od nûj a vÏdy
odmûÀte korektní provedení. 

5. Udûlejte se pro
svého psa
zajímav˘mi. To

nebude problém, pokud
budete udrÏovat distanc: 
pes se pro vás nesmí stát
stfiedobodem Ïivota, vá‰
Ïivot se pfiece netoãí jen
kolem nûho. Postarejte se
o to, aby se pes nestal va‰ím
stínem, a zafiiìte ve svém
domû zóny, které pro psa
budou tabu, kam on nesmí
vstoupit, zatímco vy ano.

6. Postarejte se
o pravidelné
pfiimûfiené vytíÏení

svého psa. Nabídnûte mu
aportovací hry, hledací hry
a jiné pro nûj zajímavé vûci.
SnaÏte se v‰ední dny svého
psa obmûÀovat. Choìte
rÛzn˘mi cestami a vybírejte
si místa s mal˘mi, stfiedními
a velk˘mi ru‰iv˘mi podnûty.

7. Nûkdy pfied psem
„rozsviÈte ãervené
svûtlo", dejte mu

najevo jasné NE. Jsou vûci,
které se nesmûjí dûlat,
a pes by jich mûl okamÏitû
nechat, jakmile se toto
„ãervené svûtlo" rozsvítí.
Je celkem jedno, zda
pfiíslu‰n˘ povel bude
oblíbené „Fuj!" nebo 
úplnû jin .̆ A na druhé
stranû: nepfiehánûjte to.

Pfiedstavte si, jak by bylo
vám, kdyby vá‰ Ïivot
sestával z vût‰í ãásti
z „ãerven˘ch svûtel".

8. Nebojte se se sv˘m
psem si zafiádit, 
kdyÏ se mu nûco

v˘jimeãnû dobfie povede,
vyzvûte ho k rozpustilé 
hfie. Ov‰em vyh˘bejte se
destruktivním hrám. 

9. V‰ímejte si své
vlastní nálady, ta se
totiÏ v pomûru 1:1

ãasto pfiená‰í na psa.

10. Postarejte se
o to, abyste vy
sami vedli

spokojen˘ Ïivot, jen
v takovém pfiípadû 
mÛÏete tuto náladu 
pfienést i na svého psa. 

Fo
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