
okaÏdé, kdyÏ pfiijdu domÛ, mû moji
tfii psi zdraví a pfii tom dÛklad-
nû oãichávají. Zji‰Èují si, co v‰ech-

no jsem na své „lovecké v˘pravû“ zaÏil.
Navázal jsem nûjak˘ kontakt s ostatními?
S k˘m? Byl jsem v pfiírodû, snad dokonce
v blízkosti zvûfie? Najedl jsem se nûkde
bez nich? Je takfika nemoÏné, abych sv˘m
psÛm zatajil, co v‰echno se stalo, kdyÏ
jsem se bez nich pohyboval mimo do-
mov. Samozfiejmû se to t˘ká jen událostí,
které jsou z hlediska psa zajímavé. 

âICH
V prvních t˘dnech Ïivota ‰tûnûte, v dobû,
kdy roste mozek, zrají také jeho ãichové
schopnosti. Na základû podnûtÛ z okolí
se zakládají a rozvíjejí nervová spojení.
Tento proces ovlivÀuje pozdûj‰í chování
dospûlého zvífiete. Ve srovnání s ãlovû-
kem jsou ãichové schopnosti u psa vyvi-
nuty v˘raznû lépe. Chování a cítûní psa
ãasto ovlivÀují pachy, které my lidé vÛbec
nejsme schopni zaznamenat.

PACHÒM SE NELZE VYHNOUT
Pachové molekuly vyvolávají v okamÏiku,
kdy se setkají se psím nosem, reakci, kte-
rá v‰ak mÛÏe po pfiefiltrování (= zpraco-
vání pachové informace mozkem) dopad-
nout rozdílnû. Pes se nemÛÏe nûjakému
pachu jen tak vyhnout, pominout ho,
musí reagovat na kaÏdou nabídku pachÛ.
Pokud speciální smyslov˘ podnût vyvolal
nûjakou – vÛlí psa neovlivnitelnou – reak-
ci, mluvíme o „spou‰tûãi“. Podnût u psa
spou‰tí instinktivnû determinovanou
reakci. Pes se podnûtu nemÛÏe vyhnout,
nedokáÏe proto potlaãit ani odpovûì na
podnût nebo ji vûdomû fiídit. 
Pro názornost si uvedeme následující pfií-
klad: pfiedstavte si, Ïe k nosu pointra, ber-
nard˘na nebo honiãe dorazí pach zajíce
ukrytého v trávû. Tent˘Ï pach vyvolá
v závislosti na plemeni rÛzné reakce:
pointr vûrn˘ sv˘m vlohám strne v pohy-
bu, zaãne vystavovat. U bernard˘na se
pravdûpodobnû neprojeví Ïádné nápadné
zmûny v chování. A honiã? Ten se oka-
mÏitû rozebûhne smûrem k zajíci, a po-
kud ten zaãne prchat, zavûsí se na jeho
stopu a za hlasitého ‰tûkotu ji bude dlou-
hé minuty sledovat. 
Pes nemÛÏe ovlivnit ani své vlastní
„pachové projevy“ . Proto je agresivní pes
vÏdy cítit „agresivnû“  a háravá fena „hára-
vû“ . Nevûdomky vydávaná pachová sdûle-
ní vyvolávají v jin˘ch reakce, které se opût
projevují prostfiednictvím pachÛ.

âICH A KOMUNIKACE
Také pfii komunikaci se sociálními part-
nery má nos rozhodující v˘znam. Jeho
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Jak psi cítí
Psi bleskovû a s udivující pfiesností rozli‰ují pachové
obrazy. Nos, jeden z nejdÛleÏitûj‰ích smyslov˘ch
orgánÛ, jim umoÏÀuje rozli‰ovat od sebe rÛzné
pachy jiÏ pfii té nejslab‰í koncentraci.

PChování a cítûní
psa ãasto

ovlivÀují pachy,
které my lidé

vÛbec nejsme
schopni
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prostfiednictvím se ãasto rozhoduje
o sympatii a antipatii. KdyÏ se pes snaÏí
druhého uchlácholit, mimo jiné svûsí
ocas dolÛ, ãímÏ se z análních Ïláz uvol-
Àuje men‰í mnoÏství pachov˘ch látek.
Dochází k tomu nevûdomky. Ale neje-
nom psi, ani lidé nejsou schopni vûdo-
mû fiídit uvolÀování pachÛ, ani ãlovûk se
nemÛÏe, co se pachÛ t˘ãe, „pfietvafiovat“
. AÈ uÏ se jedná o agresi, strach, nebo
vztek, pes reaguje na kaÏd˘ zaznamena-
n˘ pach. Pfiitom by ãlovûku mûlo b˘t jas-
né, Ïe on sám dokáÏe náladu psa pro-
stfiednictvím pachu rozpoznat jen
minimálnû. To pro ãlovûka znamená vel-
k˘ informaãní deficit. 

JAK PES VYUÎÍVÁ SVÒJ âICH?
Jak pes pouÏívá svÛj nos? JiÏ jste ho pfii
tom nûkdy cílenû pozorovali? Existují zde
velké rozdíly v závislosti na plemenné pfií-
slu‰nosti a individuálních vlohách. 
Zkuste si nûkdy pozornû v‰ímat toho, jak
se vá‰ pes chová, kdyÏ napfiíklad narazí
na stopu zvûfie. Vrhne se po stopû a ztrá-
cí zájem o v‰echno ostatní, nebo stále má
zájem o své okolí i o vás? Registruje vás,
nebo uÏ reaguje ãistû instinktivnû? 

S NOSEM JISTù K CÍLI
Smysluplnû koncipovan˘mi úlohami
mÛÏete u psa podporovat vûdomé rozli-
‰ování pachÛ a tím také jejich diferenco-
vané vnímání a zafiazování. 
Práce na stopû a s dummy se v˘bornû
hodí k tomu, abyste psa vytíÏili a vhodnû
zabavili. SnaÏte se pro nûj pfiichystat
aportovací cviky tak, aby byly co nejzají-
mavûj‰í. Dbejte na to, ze které strany své-
ho psa vysíláte ke hledání pfiedmûtÛ, kte-
ré jste pfiedtím schovali, berte pfii tom
ohled na smûr vûtru. KoneckoncÛ pes
nemá pfiedmût odhalit jen oãima, ale také
nosem. Tímto zpÛsobem se jeho nos sta-
ne citlivûj‰ím, coÏ bude velmi dÛleÏité
pro pozdûj‰í cílené hledání a nacházení
za pomoci ãichu.
SnaÏte se vÏdy rozpoznat, kdy se vá‰ pes
orientuje pouze oãima a kdy nosem.
S postupem ãasu pak mÛÏete zv˘‰it stu-
peÀ obtíÏnosti tím, Ïe budete pfiedmût na
aportování ukr˘vat na vyv˘‰en˘ch mís-
tech. Dejte psu moÏnost, aby problém
nejprve vyfie‰il sám. Pokud nebude úspû‰-
n˘, snaÏte se ho pomocí gest navést
k aportovanému pfiedmûtu tak, aby jeho
pach co nejlépe pronikl k nosu. Tak se

nauãí vyuÏívat vítr a jako vedlej‰í efekt si
zaãne více v‰ímat také va‰ich gest.

PSI CÍTÍ VÍC...
Pachy, které pes zaznamenává, mu mo-
hou poskytnout informaci dokonce
i o tom, kdo se na urãitém místû zdrÏoval
pfied nûkolika hodinami nebo dokonce
dny. Kromû toho pes mÛÏe podle prÛbû-
hu stopy „vyãichat“ , kter˘m smûrem se
zvûfi nebo osoby pohybovaly. Prostfied-
nictvím jednoduchého experimentu mÛ-
Ïete sami pfiezkoumat, zda pes stopu sle-
duje k jejímu v˘chozímu bodu, nebo ve
smûru pohybu. Za tímto úãelem potfiete
aportovací pfiedmût pa‰tikou. Potom ho
táhnûte na ‰ÀÛfie od zaãátku rovnû probí-
hající stopy z bodu A do bodu B, kde ho
odloÏíte. NezapomeÀte si zaãátek stopy

(= v˘chozí bod A) poznamenat, abyste
pfiesnû vûdûli, kde se nachází. Nyní se se
sv˘m psem, kter˘ bude pfiivázán na sto-
povacím vodítku (= vodítko z bavlny,
nylonu nebo kÛÏe dlouhé cca 10 aÏ 15
metrÛ, které je pouÏíváno pfii práci na
stopû) vydejte nikoliv na zaãátek stopy,
n˘brÏ stopu pfiekfiiÏte pfiibliÏnû v polovi-
nû. Pozorujte, zda pes s náhl˘m zájmem
zaãne ãichat. V‰iml si stopy sám od sebe?
Pa‰tika pro nûj bude bezpochyby zajíma-
vá natolik, Ïe dostane chuÈ na „víc“ .
Dokonce i psi, ktefií mají jen málo zku‰e-
ností s prací na stopû, pravdûpodobnû
zaãnou hledat ve smûru cíle B v oãekává-
ní, Ïe tam na nû bude ãekat k˘Ïená
lahÛdka. KryÏ pes najde aportovací pfied-
mût, dostane kousek pa‰tiky a bude hod-
nû pochválen. 
Pokud vá‰ pes bez problémÛ „skoãí" na
vÛni pa‰tiky, mûli byste pfii pokládání dal-
‰ích cviãn˘ch stop pozdûji zaãít pracovat
radûji s vlastním pachem, jenÏ zanecháte
na aportovacích pfiedmûtech, abyste psa
nevûdomky nevychovali k tomu, Ïe si zaã-
ne v pfiírodû na vlastní pûst hledat „nûco
k snûdku“. A. Fichtlmeier

Pachy, které my pokládáme za nepfiíjemné,
jsou pro psa ãasto nesmírnû zajímavé

S dummy musíte pracovat
nápaditû, aby se pes nenudil

Pes je ve sv˘ch pachov˘ch sdûleních
vÛãi ostatním „upfiímn˘"
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