
okud je pro vás pes sociálním part-
nerem, kterého uznáváte a chcete
poznat, budete klást na kvalitu vzá-

jemn˘ch vztahÛ pravdûpodobnû trochu
vût‰í poÏadavky. 
Na‰emu star‰ímu psu je dvanáct let, coÏ
je na tak velkého psa úctyhodné stáfií.
Dafií se mu dobfie, kaÏd˘ den se mu dosta-
ne oblíbené procházky, hladíme ho,
dostává dobré jídlo a jinak má klid. Pfiesto
jsou dny, kdy má potíÏe, zpomalí se mu
krevní obûh a je nutno ho zahfiívat

a masírovat. Ná‰ roãní foxteriér usiluje
o pfiízeÀ „starého pána“ a ten mu ji obãas
milostivû vûnuje. Jednoho dne, byl jsem
právû v prvním patfie domu, ke mnû fox-
teriér pfii‰el, ‰Èouchl do mû, zakÀuãel,
potom se pfiede mû posadil, znovu zakÀu-
ãel, zase do mû ‰Èouchl, upfienû na mû
hledûl... Vût‰inou se takto chová, kdyÏ se
potfiebuje vyvenãit. Ale tentokrát to bylo
chvíli po návratu z dlouhé procházky,
takÏe jsem na jeho v˘zvy zpoãátku nerea-
goval. On se v‰ak nedal. Koneãnû jsem

vstal a fiekl: „No tak mi ukaÏ, co vlastnû
chce‰!“ OkamÏitû se vyfiítil z místnosti,
ale stále se díval, zda ho následuji. KdyÏ
vidûl Ïe ano, sebûhl ze schodÛ. Dole se
znovu ohlédl, jestli ho sleduji, a pak se
vyfiítil pfiímo ke ko‰íku starého psa, zasta-
vil se pfied ním a díval se na nûho. Ten
leÏel bez pohnutí a nereagoval na mÛj
pfiíchod. ProtoÏe je uÏ témûfi hluch˘,
ohnul jsem se k nûmu a nûÏnû jej pohla-
dil. Îádná reakce. Vydû‰en˘ jeho nehyb-
ností jsem ho zaãal masírovat. Teprve za
nûjakou chvíli se pomalu probral z hlu-
bokého spánku podobajícího se bezvûdo-
mí a bylo na nûm vidût, Ïe zpoãátku
vÛbec neví, kde je. ZÛstal jsem u nûho
témûfi pÛl hodiny, opatrnû jsem ho zahfií-
val a masíroval a foxteriér sedûl celou tu
dobu vedle mû. Chtûl mû upozornit na
stav, v nûmÏ se ocitl jeho psí kamarád?

Svût pocitÛ a potfieb
KdyÏ chceme porozumût tomu, jak psi
komunikují, musíme se snaÏit co nejvíce
odpoutat od toho, jak jsme zvyklí vûci
interpretovat z na‰eho lidského pohledu.
Pes Ïije ve svûtû pocitÛ a potfieb a je moti-
vován pfiirozenou vÛlí po pfieÏití. V kaÏ-
dém okamÏiku Ïije a proÏívá právû to, co
zrovna vidí, sly‰í, ãichá, ochutnává nebo
cítí. Tento okamÏik urãuje jeho vnímání
a tím i obraz jeho svûta. Psi jsou ve v‰ech
signálech jasní a jednoznaãní: jak vÛãi
ostatním psÛm, tak i vÛãi lidem. Pokud
pes naváÏe kontakt s nûjak˘m ãlovûkem
za úãelem komunikace, pak vykazuje
zvlá‰tní zpÛsob chování, které se li‰í od
jeho bûÏn˘ch reakcí na okolní prostfiedí. 

Psi komunikují jasnû
a jednoznaãnû
Pokud ãlovûk chce se psem úspû‰nû
komunikovat, musí to dûlat stejnû jako
on. Jen kdyÏ ãlovûk „mluví“ fieãí, jíÏ pes
mÛÏe rozumût, protoÏe odpovídá jeho
pfiirozenosti, bude zvífie schopno skuteã-
nû porozumût komunikaãním signálÛm
ãlovûka. Psi komunikují prostfiednictvím
jednoduch˘ch a pfiitom absolutnû jas-
n˘ch signálÛ. Proto by mûl i ãlovûk vydá-
vající komunikaãní signály dbát na to,
aby byly absolutnû jasné a aby panovala
shoda hlasu, tûla a vnitfiního naladûní.

Proã jsou tak dÛleÏité
jednoznaãné a jasné signály?
âlovûk ãasto dává mnohem více signálÛ,
neÏ mûl v úmyslu. Nevûdomky vysílané
signály psu naznaãují „ vnitfiní naladûní“
ãlovûka. Pes v‰ak není schopen rozli‰ovat
vûdomû a nevûdomû vysílané signály. Pro
nûj jsou ve‰kerá poselství relevantní.
Mimiku, gestiku, napûtí tûla, hlas, jeho
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Jasné signály
Psi jsou v zásadû pfiipraveni s námi komunikovat.
âlovûk se ov‰em pfii komunikaci s nimi ãasto pohybuje
jen na na úrovni rozkazÛ. Chce po psu, aby porozumûl
povelÛm jako „Sedni!“, „K noze!“ nebo „Místo!“
a choval se podle nich. Je to komunikace? 
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v˘‰ku a intenzitu, emoãní naladûní – to
v‰echno pes zaznamenává a pokou‰í se
tomu porozumût. Pokud vûdomû vysílané
signály neodpovídají tûm nevûdom˘m,
pokud jsou ve vzájemném rozporu,
„poselství“ uÏ není jasné a jednoznaãné.
Právû tyto nevûdomky vysílané signály
jsou pfiíãinou, proã troskotají zdánlivû
rafinované pokusy se pfied psem pfietva-
fiovat. Pokud to ve vás bublá vztekem, vá‰
pes to okamÏitû pozná, i kdybyste na nûj
mluvili sebeslad‰ím hlasem. Podle napûtí
va‰eho tûla, gest, hlasu a mimiky a v ne-
poslední fiadû i podle va‰eho tûlesného
pachu ví, Ïe nûco není v pofiádku, Ïe va‰e
vnitfiní rozpoloÏení je jiné, neÏ se mu sna-
Ïíte namluvit.

Komunikace beze slov
âlovûk se pfii komunikaci se psem ãasto
omezuje na udílení rozkazÛ a spoléhá se
pfii tom hlavnû na fieã. Cesta slov je v‰ak
„objíÏìkou“. Napoprvé si je pes nikdy
nedokáÏe pfiifiadit, a proto není schopen
na úmysly ãlovûka odpovídajícím zpÛso-

bem reagovat. Naproti tomu prostfiednic-
tvím gest, tedy nonverbálnû, se podafií
navázat dynamick˘ komunikaãní proces
se psem mnohem rychleji. Komunikace
ãlovûka a psa je porozumûním pfiesahují-
cím hranice vlastních druhÛ. To byste
mûli mít stále na mysli.

Úspû‰ná komunikace
Pokud se sv˘m psem chcete úspû‰nû
komunikovat, musíte si stále znovu klást
otázku: Co mu chci sdûlit a jak mu to
mám sdûlit, aby tomu porozumûl.? Jsou
v‰echny signály, jeÏ vysílám, v souladu?
Mohu psa nûjak navést na to, aby se cho-
val poÏadovan˘m zpÛsobem? 
VÏdy jednejte z vnitfiního pfiesvûdãení!
SnaÏte se kriticky hodnotit, zda poselství,
jeÏ jste vyslali, narazilo na úrodnou pÛdu,
a jakou odpovûì jste dostali. Pokuste se
realisticky odhadnout své vlohy pro mezi-
druhovou komunikaci. Zamyslete se nad
tím, kolik a jak˘ch signálÛ, jeÏ je pes
schopen jednoznaãnû „zodpovûdût“,
máte k dispozici. Jednoznaãnû zodpovû-
dût znamená, Ïe pes bude na vás reagovat
tak, jak jste mûli v úmyslu!
A potom se zase naopak soustfieìte na to,
kolik vá‰ pes vysílá signálÛ, které vás pfii-
mûjí k okamÏité reakci, aÈ uÏ proto, Ïe
víte, Ïe to od vás oãekává, nebo reagujete
nevûdomky. Myslete na to, Ïe vysílání
a pfiijímání poselství se stává komunikací
teprve tehdy, kdyÏ v˘mûnou informací
dochází na obou stranách také ke smys-
lupln˘m odpovûdím. 

Nabaluje se fieã
Pfiiveìte svého psa k „pfiem˘‰lení“. Místo
toho, abyste ho neustál˘m opakováním

nutili do urãit˘ch vzorcÛ fie‰ení, obmû-
Àujte zadávané úlohy tak, Ïe zvífie budete
dÛslednû podporovat v rozvíjení nov˘ch
komplexních strategií fie‰ení. Napfiíklad
pfii aportovacích cviãeních si pes „zpûtn˘-
mi dotazy“ na svého sociálního partnera,
tedy ãlovûka, vyÏádá impulsy pro fie‰ení
nov˘ch úkolÛ. V dÛsledku napínav˘ch
cviãení, jeÏ budou od psa vyÏadovat cíle-
né vyuÏívání smyslÛ a komunikaci s ãlo-
vûkem, pes zaãne „myslet“ a zároveÀ se
bude tímto zpÛsobem vytváfiet spoleãná
fieã, která dále posílí vá‰ na dÛvûfie zalo-
Ïen˘ vztah. Anton Fichtlmeier
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DÛleÏitou
roli pro
psa hrají
vizuální
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