
bãas mû napadne: „Dokázal bych
dnes sv˘m psÛm pfiipravit jídlo
tak potichu, Ïe si toho nev‰imnou

a pfiijdou aÏ na zavolání ve chvíli, kdy
budou plné misky leÏet na zemi?“ Zkusil
jsem to uÏ mnohokrát a snaÏil jsem se b˘t
maximálnû obezfietn˘. Pfiesto zcela bez
úspûchu. Moji psi se naprosto spolehlivû
dostaví v radostném oãekávání uÏ ve
chvíli, kdy pro nejstar‰ího z nich bez-
hluãnû vytlaãuji léky z hliníkového plata.
UÏ tento nepatrn˘ zvuk jim staãí!
OkamÏitû se ke mnû rozbûhnou a cel˘m
sv˘m tûlem se ptají: „Tak kdy uÏ to jídlo
bude?“ Jsou zvuky, které pes zkrátka
nepfieslechne, i kdyby byly sebeti‰‰í.

Sly‰ení & sluch
Ucho slouÏí ke vnímání akustick˘ch sig-
nálÛ. Stavba, funkãnost a v˘konnost slu-
chu odpovídají pfiirozen˘m Ïivotním
podmínkám zvífiete. Psi mají fantastick˘
sluch. Není pfiitom dÛleÏité, zda mají u‰i
stojaté, klopené, nebo zavû‰ené. ·ífie frek-
vencí, které pes sly‰í, je mnohem vût‰í
neÏ u ãlovûka. Psi jsou schopni zazname-
návat dokonce i ultrazvuky, podobnû
jako tfieba delfíni nebo netop˘fii. 
Za zlomek sekundy pes lokalizuje zdroj
zvuku. Pokud se na louce pohybuje my‰,
je pes schopen ze zvuku, kter˘ zpÛsobí,
pfiesnû urãit, jak je daleko a jak˘m smû-
rem se pohybuje. ¤íkáme tomu „prosto-
rové sly‰ení". Pes bleskurychle rozpozná,

zda se zdroj zvuku nachází vepfiedu, stra-
nou, nebo za ním. Pfiitom je také schopen
v jedné chvíli vytoãit jedno ucho smûrem
ven, aby zaznamenalo zvuk oz˘vající se
vepfiedu, zatímco druhé se stáãí dozadu
a registruje, co se dûje za ním. Hra u‰í

vám tedy bezpeãnû prozradí, ãemu pes
zrovna vûnuje svou pozornost.

Cílené pouÏívání zvukÛ
KdyÏ chcete vzbudit pozornost psa, staãí
vám k tomu skuteãnû velmi tiché tóny,
protoÏe zvífie je schopno zaznamenávat
i zvuky o minimální síle a nejmen‰í roz-
díly ve v˘‰ce tónu. V‰imnûte si nûkdy, jak
vá‰ pes reaguje na rÛzné zvukové proje-
vy, jako jsou napfiíklad bzuãení, pískání,
skfiípûní, kÀuãení, vrãení, nebo na
v˘hruÏné ãi varovné zvuky. Nejprve ze
sebe jen vydejte v˘razn˘ zvuk. SnaÏte se
pfiesnû pozorovat, jak vá‰ pes reaguje.
Zvy‰ujte intenzitu vydávaného zvuku,
potom ho zase zti‰te, experimentujte
s rÛzn˘mi v˘‰kami a hloubkami tónÛ
a sledujte pfii tom pozornû kaÏdou reak-
ci svého psa. Podobné malé experimenty
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CHOVÁNÍ

Jak psi slyší
Pes vnímá vnûj‰í svût zpÛsobem specifick˘m pro svÛj
Ïivoãi‰n˘ druh a podle sv˘ch individuálních hodnot. Jeho
smyslové orgány mu dodávají materiál, kter˘ vnímá. Ucho je
vedle nosu jedním z jeho nejdÛleÏitûj‰ích smyslov˘ch orgánÛ. 

Salome varuje
svÛj protûj‰ek,
zároveÀ v‰ak
znejistûla,
protoÏe neví,
jak má tuto
situaci
vyhodnotit

Tato fenka bleskovû zjistila,
kde se nachází zdroj zvuku

O

Akustick˘ svût

AÈ uÏ má pes
u‰i stojaté,
klopené,
nebo
zavû‰ené,
jeho sluch je
fantastick˘
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vám umoÏní utvofiit si pfiedstavu o moÏ-
nostech, jaké vám sam˘m dává vá‰ hlas
pfii komunikaci se psem. A to zcela beze
slov. DokáÏete prostfiednictvím zvukÛ,
které vydáváte, u svého psa cílenû vyvolat
urãité reakce? Tfieba ho naladit pfiátelsky,
uklidnit ho, varovat nebo ho pfiimût, aby
se stáhl zpátky?

Akustick˘ svût
Vût‰ina psÛ Ïije v akustickém svûtû, jenÏ
je urãován pfieváÏnû lidsk˘mi zvuky. Jen
si vzpomeÀte na na‰e dopravní prostfied-
ky, volnoãasové aktivity, na zábavná
média nebo na zvuky související s prací.
Moje Ema, fenka v˘marského ohafie,
v˘raznû reaguje na zvuky oz˘vající se
z televize. Mám za to, Ïe ji zneklidÀuje, Ïe
se s tûmito zvuky nepojí Ïádné pachy.

Zvuky mají svÛj v˘znam
Psi jsou schopni zafiazovat a pfiifiazovat
zvuky. Prostfiednictvím zvukÛ dokáÏou
formulovat své poÏadavky, vyjadfiovat
pocity nebo je vyvolávat. Zvuky mohou
pfiipomínat nûjakou událost, místo, oso-
bu nebo libovoln˘ Ïiv˘ ãi neÏiv˘ objekt.
âlovûk a pes zacházejí s akustick˘mi sig-
nály naprosto rozdílnû. Pes zji‰Èuje
v˘znamov˘ obsah zvukÛ nebo slov pfií-
mo prostfiednictvím akustick˘ch signálÛ
(napfiíklad varovn˘ zvuk, motivující
zvuk). Naproti tomu ãlovûk si informace
dodateãnû „vytahuje“ z vûcného obsahu

slov, pokud má pfiístup ke „kódovací
tabulce“, tedy pokud rozumí danému
jazyku. Ani my nedokáÏeme rozumût slo-
vÛm neznámé fieãi, pfiestoÏe mají svÛj
zcela jasn˘ v˘znam. Pro psy jsou slova
v zásadû jen zvuky, jeÏ jsou schopni si
zafiadit a dát do souvislosti se situacemi,
jednáními a s tím souvisejícími pocity. 

Komunikovat jasnû
a jednoznaãnû
Klíã k bezproblémové a tím také druho-
vû pfiimûfiené komunikaci se psem spoãí-
vá v omezení se na jasné a jednoznaãné
komunikaãní signály. Vût‰ina majitelÛ
psÛ v‰ak uÏ má problém jen s vyslove-
ním pro psa jednoznaãného „ano“
a „ne“. U lidí je bûÏné, Ïe verbální posel-
ství se pojí s nûjakou emocí, která je jeho
vlastnímu v˘znamu protikladná (agre-
sivní tón pfii pfiivolání). Verbální posel-
ství ãasto spojujeme s nediferenciovan˘-
mi gesty a zpÛsoby chování. Taková
neurãitá nebo dokonce protikladná
komunikace se ve zvífiecí fií‰i nevykytuje
– je jí schopen jen ãlovûk. 

Na ãlovûka není spolehnutí
Psi bohuÏel (aÏ pfiíli‰ ãasto) získají zku‰e-
nost, Ïe motivaãní zvuk vydan˘ lidmi
nemusí nutnû zahrnovat nûco pozitivní-
ho, a hlasit˘ varovn˘ signál jako tfieba
„fuj“ nebo „ne“ zase ne pokaÏdé pfied
nûãím varuje. Pokud pes varovn˘ signál
ignoruje, mûlo by to b˘t pro nûj spojeno
s nûjakou nepfiíjemnou zku‰eností, jen
v tom pfiípadû ho pochopí jako skuteãné
varování a správnû si ho zafiadí. S tímto
principem se setkáváme v celé fií‰i zvífiat.
Pokud se v‰ak pes nenauãí rozpoznávat

varovné signály jako takové a odpovídají-
cím zpÛsobem na nû reagovat, mÛÏe to
mít negativní dÛsledky také napfiíklad pfii
sociální interakci s jeho vrstevníky. Pokud
nûjak˘ pes ignoruje varovné zvuky, které
vydává jin˘ pes, a je neústupn˘, naléhav˘
a vyz˘vav˘, mÛÏe snadno dojít k agresiv-
ním útokÛm nebo soubojÛm, které skon-
ãí tfieba i újmou na zdraví. 
V‰ímáte si, jak vá‰ pes reaguje na zvuky,
které vydáváte? Vyvolává vá‰ varovn˘

zvuk reakci, kterou si pfiejete? Reaguje
pes na va‰e „ne“ okamÏit˘m pfieru‰ením
neÏádoucího chování? Reaguje dostateã-
nû zfietelnû na pozitivní motivaãní zvuky
jako napfiíklad na pfiátelské „ano"?

Vnímejte citlivûji!
Pokud chcete lépe poznat komunikaãní
zpÛsoby svého psa, vyplatí se bedlivû sle-
dovat, jak va‰e zvífie vnímá své okolí.
V‰ímejte si toho, jak vá‰ pes reaguje na
zvuky. O co se zajímá, na co nereaguje
vÛbec? Reaguje citlivû na tiché, nebo jen
na hlasité zvuky? Jak se jeho zájem proje-
vuje? Je pfii tom spí‰e nejist˘, nebo agre-
sivní? Zaãíná se okamÏitû orientovat po-
dle smûru zdroje zvuku? SnaÏí se
domnûlé nebezpeãí zahnat (vrãením, ‰tû-
káním), nebo utíká pryã?
Zkuste se nauãit rozli‰ovat, pfii kter˘ch
akustick˘ch signálech vá‰ pes instinktiv-
nû zareaguje tak, Ïe se sebe vydá instink-
tivní rozãilen˘ zvuk, kdy hlasem vyjadfiuje
své pocity anebo kdy chce komunikaãním
zvukem sdûlit nûjakou informaci. To
v‰echno je velmi dÛleÏité a v˘raznû to
vylep‰í vzájemnou komunikaci mezi vámi
a va‰ím psem.

Anton Fichtlmeier
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Mnoho ze zvukÛ z na‰eho
kaÏdodenního Ïivota si psi musí
nejprve zafiadit, aby se pak s nimi
dokázali bez stresu vyrovnat

Tento pes velmi citlivû
zareagoval na zvuk

Akustick˘ svût
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