
Pozornost vzbudí mlãení
Mlãte. VÛdce smeãky ve psí smeãce
nikdy není ten pes, kter˘ bez pfiestání
‰tûká. Právû naopak. Notoriãtí
u‰tûkanci b˘vají nervózní a nejistí.
Naproti tomu vÛdce smeãky je
mlãenliv .̆ Stoupnûte si rovnû
a vzpfiímenû, drÏte se pokud moÏno
sebevûdomû. D˘chejte klidnû. Nyní
zavolejte psa. Zavolejte jen jeho
jméno, napfiíklad „Koro!“ VynasnaÏte
se propÛjãit svému hlasu klidn ,̆
temn˘ a pln˘ tón. KdyÏ se pes na 
vás podívá, odmûÀte ho pamlskem.

ejsme cviãení v tom, abychom
pouÏívali sv˘ch oãí, ani abychom
dokázali vnímat a pfiekládat tûles-

né signály. A také k ãemu? Pro-
stfiednictvím fieãi mÛÏeme s velkou pfies-
ností vyjádfiit, co si pfiejeme. A tak to
dûláme. Mluvíme vlastnû bez pfieru‰ení.
Ale odpovûdûl vám nûkdy pes? Pfiirozenû
ne. Psi mluvit neumûjí. ¤eã pro nû není
dÛleÏitá. Psi komunikují tak, Ïe pozornû
sledují svÛj protûj‰ek. Rozli‰ují a nazna-
ãují detaily v mimice, drÏení tûla a zabar-
vení hlasu. Tyto poznatky se pak vyuÏíva-
jí pfii moderním v˘cviku psÛ. BohuÏel
mnoho majitelÛ psÛ se stále je‰tû pokou-
‰í cviãit své psy jen prostfiednictvím fieãi.
To je zásadní chyba, která témûfi vÏdy
vede k neúspûchÛm. Zkuste vyuÏít násle-
dujících moÏnosti dorozumívání:
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Jak psi rozumějí povelům
Stále znovu a znovu si musíme ujasÀovat, jak rozdíln˘ v˘znam má fieã pro lidi a pro psy. 
¤eã je nûco, co z nás dûlá lidi. Bez fieãi je pro nás jednoznaãná a jasná komunikace nemoÏná.

N

Jednoslabiãná
slova
vyuÏívejte
k povelÛm
jako „sedni“,
„místo“ 
a „lehni“.
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Lidské tûlo fiekne v‰echno
Cílenû vyuÏívejte fieãi svého tûla
k tomu, abyste svému psu ozfiejmili
v˘znam fieãov˘ch povelÛ. Zde
nacviãujeme povel „Ke mnû!“
Majitelka psa pfiejde do dfiepu nebo si
klekne. Tím se opticky zmen‰í, a pes
se domnívá, Ïe se od nûj vzdaluje.
Ruce jsou do‰iroka otevfiené a zvou,
hlas zní lákavû a vesele, ve‰kerá fieã
tûla je vstfiícná a motivující.

DÛleÏitá jsou znamení rukou
Spojujte povely s pohyby rukou. Svému spí‰e
vizuálnû se orientujícímu psu tím usnadníte
porozumût, co od nûj vlastnû chcete. Nehledû 
na to se mÛÏe ukázat jako velmi uÏiteãné, kdyÏ
svého psa vyciãíte k tomu, aby reagoval na gesta.
A to zvlá‰tû v pfiípadech, kdy pes Ïije v rodinû
s více lidmi, k nimÏ má vztah. KaÏdá osoba 
má jin˘ hlas a trochu jinou modulaci fieãi. Za
urãit˘ch okolností se pouÏívají rÛzné dialekty,
jeden huhÀá, jin˘ mluví velmi potichu, dal‰í 
zase nahlas. Pro psa je velmi tûÏké tyto rozdíly
pochopit. Jednoznaãné povely rukama mohou
v‰ichni ãlenové rodiny provádût témûfi stejnû,
a to ulehãuje komunikaci mezi psem a ãlovûkem,

DÛleÏité zásady:
MOTIVACE
V˘zkumné práce provádûné 
na lidech ovládajících zvífiata 
na celém svûtû prokázaly
podivuhodné skuteãnosti.
Nezávisle na jazyku lidé v‰ude
pouÏívali krátké a rychle po sobû
následujcí zvuky, pokud chtûli
zvífiata podnítit k v˘konÛm.
âín‰tí, ameriãtí, ‰panûl‰tí i ital‰tí
Ïokejové rytmicky mlaskali, aby
popohnali své konû. Peruán‰tí
pastevci pouÏívali krátké
opakované hvizdy k popohánûní
sv˘ch ovãáck˘ch psÛ.
Ameriãtí vÛdcové psích spfieÏení
povzbuzovali svá spfieÏení
krátk˘mi slabikami jako „Go go
go go“, kdyÏ je chtûli vyhecovat
k maximálním v˘konÛm. Obecnû
se vesmûs jednalo vÏdy o ãtyfii
krátké, stejnû znûjícící, po 
sobû následující povely. 

UKLIDNùNÍ
Naproti tomu k uklidnûní zvífiete
se pouÏívá jen jeden tón: dlouhá
znûlá slabika. Nikdo, kdo pracuje
se zvífiaty, aÈ uÏ je to v Peru,

Indii, nebo na Alja‰ce, 
nepouÏívá mlaskav˘ zvuk, 
aby nûjaké zvífie uklidnil 
nebo zpomalil. âín‰tí Ïokejové
uklidÀují své konû zvukem
„eeuuuuuuuu“, v Peru lidé fiíkají
„Schuuuuu“, aby zvífie zpomalili
nebo zklidnili. V anglicky
mluvících oblastech jsou pak
pouÏívány povely jako do délky
protaÏené „staaaaay“ nebo
„easyyyyy“. V Nûmecku zase
„ruuuuuhig, braaaaaav“. PrÛbûh
tónu je klidn˘ a na konci slova
je‰tû jednou zfietelnû klesá.

JEDNOSLABIâNÁ SLOVA
Jednoslabiãná slova vyuÏívejte
k povelÛm jako „sedni“, „místo“,
„lehni“. Tûm bude vá‰ pes
rozumût urãitû lépe neÏ
víceslabiãn˘m slovÛm. KdyÏ 
se sv˘m psem trénujete, mûli
byste svou fieã kontrolovat. 
Mlãte, jak jen to je moÏné,
mluvte jen tolik, kolik je 
nutné. Dávejte rozkazy poté, 
co jste psa oslovili jménem. 
Tedy „Bene, sedni!“

Nikdy neopakujte povel
My lidé si ãasto myslíme, jak jsme rozdílní, jak je
kaÏd˘ z nás jedineãn .̆ Ale v mnoha pro na‰e psy
tûÏko pochopiteln˘ch vlastnostech se podobáme
jako vejce vejci. Pokud pes na nûjak˘ povel
neposlechne, témûfi v‰ichni lidé mají tendenci
povel donekoneãna opakovat se zv˘‰enou
intenzitou hlasu. AÏ nakonec stojíme vzteky 
bez sebe a bezmocnû fivoucí nebo jeãící na kraji
pole, a pes se pro jistotu drÏí od podivného
,nevypoãitatelného, „‰tûkajícího“ a bezmocného
tvora co nejdále. To jediné, co se pes pfii takové
akci nauãí, je neuposlechnout rozkaz, kter˘ 
na nûj nûkdo kfiiãí.  Pozorujte svého psa a vydejte
povel teprve ve chvíli, kdy ho s nejvût‰í
pravdûpodobností uposlechne. Pokud neposlechne,
povel zfiejmû nebyl dostateãnû ãasto procviãován.
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