
ednotlivé signály tedy získávají
v˘znam teprve pozorováním celkové
situace. âást dorozumívání zaji‰Èuje

fieã tûla. Udûlejte si test, co víte o psí fieãi.

1. V jaké situaci projevuje pes
chlácholivé chování?
A. Zlobíte se na psa, protoÏe Ïere
odpadky, a rozzlobenû k nûmu mífiíte.
On se pfiikrãí, vyh˘bá se zrakovému
kontaktu a olizuje si pfiedek ãenichu.
B. Situace jako v a), pes v‰ak klidnû
doÏere, pak odklu‰e pryã

a pfiitom si nûkolikrát olízne cel˘ ãenich.
C. Vá‰ ãtvernoÏec si po procházce klidnû
lehne do pelechu a olizuje si ãenich, kdyÏ
najde správnou polohu.

2. Psi se dokáÏou vyjadfiovat i zíváním.
Kdy je zívání pfieskokov˘m jednáním?
A. Pes se po vyspání poÏitkáfisky
protahuje a pfiitom zívá.
B. Zívání je u psa vÏdycky
pfieskokov˘m jednáním.
C. Pfiivoláte k sobû psa ze hry
s jin˘m psem a dáte mu povel

k sednutí vedle vás. Pes si sedne a zívne.

3. Jaké tvrzení o fieãi psÛ je správné?
A. Pokud pes naváÏe se psem
zrakov˘ kontakt, pÛsobí jím
na ãtvernoÏce vÏdy hrozivû.
B. Zvednutá pfiední tlapka
mÛÏe znamenat jak napûtí, tak
i vyz˘vavé chování nebo
chlácholiv˘ signál.
C. Pes, kter˘ hrozivû cení zuby,
je vÏdy dominantní.
Text a foto Minerva

¤e‰ení
1. Správná je odpovûì a). V reakci na va‰i
fieã tûla a hlas a/nebo proto, Ïe se pes díky
pfiíslu‰nému v˘cviku nauãil, Ïe nesmí Ïrát
odpadky, se teì pes chová podfiízenû
a nejistû. Pfii sledování spolu se zbylou fieãí
tûla má tedy „olizování“ v tomto pfiípadû
chlácholiv˘ charakter. Pes, kter˘ se nenechá
vyvést z míry v b), si olizuje ãenich, aby si
vychutnal odpadky aÏ do posledního kousku.
MoÏná uÏ má zku‰enost, Ïe ho stejnû
nechytíte, anebo vás nebere doopravdy
váÏnû. Olizování ãenichu v c) je v˘razem
pfiíjemného pocitu. Pes si udûlal
pohodlíãko a teì si zdfiímne.

2. Tady je správnû c). Pes sice poslouchá, ale
proÏívá vnitfiní konflikt. Sice by si velmi rád
hrál dál, ale je tak dobfie vychovan ,̆ Ïe

uposlechne va‰í v˘zvu, pfiibûhne a sedne si
vedle vás. Konflikt, kter˘ teì proÏívá, se pak
projeví pfieskokov˘m jednáním, v tomto
pfiípadû zíváním. Mohl by se v‰ak také
napfiíklad ‰krábat. Není to Ïádná zpráva pro
vás nebo jiného psa. V a) nemá zívání (ani
protahování) Ïádn˘ hlub‰í v˘znam, takÏe
není ani pfieskokov˘m jednáním, ani
signálem pro nûkoho jiného. Pes dostává tûlo
protahováním a zíváním po vyspání takfiíkajíc
„do provozní teploty“, stejnû jako vy.

3. Tady je správná odpovûì b). Podle situace
mÛÏe mít zvedání pfiední tlapky naprosto
rozdílné v˘znamy. Pokud musíte psovi
napfiíklad nakapat kapky do oãí a jemu je to
nepfiíjemné, mÛÏe se stát, Ïe bude
chlácholivû zvedat tlapku, aÏ se budete blíÏit

s lahviãkou. Pokud v‰ak napjatû a se
zdviÏenou tlapkou sleduje koãku, urãitû ji
nechce uchlácholit, ale uÏ se pfiipravuje, Ïe
se za ní rozbûhne. KdyÏ vám poloÏí tlapku na
kolena a podívá se na vás, kdyÏ si napfiíklad
budete pochutnávat na chlebu se salámem,
dává vám tím najevo, Ïe by chtûl taky
kousek. Odpovûì a) není správná, protoÏe
zrakov˘ kontakt sám o sobû mÛÏe b˘t i velmi
dÛvûrn˘ nebo mÛÏe psovi signalizovat:
„Dávej pozor, teì spolu budeme dûlat nûco
moc zajímavého.“ ZáleÏí na va‰ich ostatních
signálech a na situaci. I c) je ‰patnû,
protoÏe pes, kter˘ cení zuby, nemusí
v Ïádném pfiípadû hrozit útoãnû, ale i ze
strachu. I zde má pro správn˘ v˘klad
rozhodující v˘znam cel˘ v˘raz tûla
i zpÛsob cenûní zubÛ.
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Minitest:
Znáte
psí řeč?
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Test:

Psi se dorozumívají mnoha
rÛzn˘mi signály. Pfiitom se
sdûlovaná zpráva neskládá
z jediného signálu, n˘brÏ z jejich
kombinací. Proto je vÏdy tfieba
se dívat na celkov˘ v˘raz,
abychom si správnû
vyloÏili, co pes vyjadfiuje.

Zvednutá tlapka
mÛÏe znamenat
jak napûtí, tak
i vyz˘vavé
chování nebo
chlácholiv˘
signál
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