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V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je?

Pﬁivírání oãi je
konej‰iv˘ signál,
kter˘ byl vyvolán
konûm. Kromû
toho opisuje
rhodesk˘ ridÏbek
cel˘m tûlem
oblouk. I to patﬁí
mezi konej‰ivé
signály.

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 13. díl
Konej‰ivé signály – ty pﬁece dobﬁe známe i z kaÏdodenního bûÏného Ïivota
tﬁeba v kanceláﬁi! Tak kupﬁíkladu jeden spolupracovník se rozvá‰ní a chce
rozpoutat ostrou v˘mûnu názorÛ, zatímco druh˘ konej‰ivû pohybuje
rukou. Nûkteﬁí lidé, kdyÏ jsou slovnû napadeni, vtáhnou krk, jiní hledí
do zemû. To v‰echno není nic jiného neÏ pokusy zklidnit protivníka.

N

orská etoloÏka Turid Rugaasová
naz˘vá tyto signály Calming
Signals, tedy konej‰ivé nebo chlácholivé signály, a jiÏ mnoho let zkoumá,
jak˘mi zpÛsoby chování psi brání stupÀování napûtí. Mimoﬁádnû zajímavé mi
na tom pﬁipadá, Ïe tyto signály se mÛÏe
nauãit kaÏd˘ majitel psa a také je sám
pouÏít pﬁi komunikaci se zvíﬁaty. MÛÏe to
neobyãejnû usnadnit v˘chovu.
Konej‰ivé signály jsou pro psa nûãím na
zpÛsob Ïivotního poji‰tûní. S jejich
pomocí jsou napﬁíklad schopni odvrátit
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zuﬁiv˘ útok pouh˘m odvrácením hlavy.
I tento fenomén je znám z oblasti mezilidsk˘ch vztahÛ. Ten, kdo vyvolává spor,
pevnû pohlíÏí na svého protivníka a dívá
se mu sebevûdomû do oãí. Jako kdyby
ﬁíkali „Jen pojì!“ Kdo nemá zájem na pﬁípadném fyzickém vypoﬁádání, instinktivnû se pﬁímému oãnímu kontaktu vyh˘bá.
A nemusí to b˘t pﬁíznak zbabûlosti, spí‰e
to vypovídá o diplomatick˘ch schopnostech a talentu uvolnit napjatou situaci.
Psi, kteﬁí se cítí ohroÏeni, otáãejí hlavu
nejprve na jednu a potom na druhou

stranu, nebo ji na del‰í dobu odvrátí úplnû. „Nûkdy je ten pohyb sotva rozpoznateln˘, jindy se zase hlava otoãí jinam
témûﬁ pﬁehnanû. To záleÏí na daném psovi a na situaci, v níÏ se nachází,“ vysvûtluje Turid Rugaasová.

ODVRACENÍ HLAVY
Zajímavé je, Ïe odvracení hlavy lze pozorovat nejen v evidentnû riskantních situacích. Podobné chování vyvolává také
pﬁemíra pozornosti. MÛj pes reaguje na
nechtûné objímání, laskání nebo poplácá-
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vání právû takov˘m odvracením hlavy
a signalizuje tím, Ïe mu situace není pﬁíjemná a necítí se v ní dobﬁe. Právû to lze
velmi ãasto pozorovat u dûtí a nezﬁídka
také u netaktních dospûl˘ch: odvracejí
hlavu, kdyÏ se k nim nûkdo pﬁiblíÏí pﬁíli‰

Zívání vût‰inou není pﬁíznakem
únavy, ale mnohem ãastûji stresu

blízko, aby tím vyjádﬁili svou nelibost nad
neÏádoucím pﬁibliÏováním – takov˘ signál je naprosto jednoznaãn˘.
KdyÏ jsem si poprvé uvûdomila úãinky
tohoto zpÛsobu chování, okamÏitû jsem
si pﬁedsevzala, Ïe od této chvíle budu
odvracení hlavy pouÏívat pﬁi komunikaci se psy. KdyÏ to tak bezchybnû funguje mezi zvíﬁaty, musí se to pﬁená‰et i na
cviãitele, ne?

Foto Minerva

ZABRÁNIT ÚTOKU
Je nepochybné, Ïe takﬁka v‰ichni nejistí
psi, s nimiÏ jsem mûla co do ãinûní, se
stali v˘raznû sebevûdomûj‰ími poté, co
jsem hlavu otoãila na stranu, kdyÏ jsem
se k nim blíÏila. Tent˘Ï efekt jsem pozorovala u psÛ, kteﬁí se mnou cítili utiskováni a reagovali ‰tûkáním a vrãením. AÏ
na vás nûjak˘ pes bude reagovat nejistû,
mÛÏete si to nûkdy zkusit sami. Budete
pﬁekvapeni, jak uklidÀující úãinky má
pouhopouhé odvrácení hlavy. Jeho prostﬁednictvím psu signalizujete, Ïe nepﬁedstavujete Ïádné nebezpeãí, a to mÛÏe
v nebezpeãné situaci dokonce i odvrátit
hrozící útok psa.
„KdyÏ se potkají dva psi, ãasto si mÛÏete v‰imnout, Ïe oba jednou nebo vícekrát pohlédnou na stranu a následnû
k sobû pﬁijdou a pozdraví se. Sice ani
tehdy ne zepﬁedu, ale pﬁece jenom uÏ
s mnohem vût‰í dÛvûrou,“ ﬁíká Turid
Rugaasová. Z tohoto chování se mÛÏeme mnohému nauãit, zvlá‰tû pokud jde
o styk s nejist˘mi psy.

ZAMRKEJTE P¤ECE!
Ne v‰ichni psi odvracejí hlavu, aby svého
protivníka uchlácholili. Mnozí mnohem
radûji pouÏívají své oãi a Ïádoucího efektu dosáhnou jejich prostﬁednictvím. Ani
tento mechanismus nám není cizí. Nebo
jste si doposud nikdy nev‰imli, Ïe va‰e
okolí reaguje mnohem pozitivnûji na pﬁátelsk˘ pohled neÏ na podmraãen˘ v˘raz?
KdyÏ jde o to uklidnit své sociální okolí,
psi ov‰em nepouÏívají ani tak ‰armantní
pohledy jako mnohem spí‰ rychlé zamÏikání. Nebo nechají své oãi putovat z jedné strany na druhou. Toto chování lze
pozorovat v naprosto rozdíln˘ch situacích: napﬁíklad kdyÏ se nûjak˘ pes cítí b˘t
ohroÏen sv˘m vrstevníkem nebo kdyÏ má
problémy s ostr˘m rozkazovacím tónem
svého majitele. Nûkdy pro nûj není moÏné, aby otoãil hlavu, a také v tom pﬁípadû
psi rádi pouÏívají pohyby oãí k tomu, aby
signalizovali svou nelibost.
Z tohoto chování se mohou nûco nauãit
i majitelé psÛ. „V‰echny tyto konej‰ivé
signály mÛÏete pouÏít i vy sami. Pokud
byste z nûjakého dÛvodu mûl mít problémy s otoãením hlavy, nebo – coÏ se mi
nûkolikrát stalo – stojíte pﬁed psem pﬁipraven˘m k útoku, kter˘ zavrãí, jakmile
jen nepatrnû pohnete hlavou, potom
mÛÏe b˘t mrkání víãky docela dobrou
alternativou,“ uji‰Èuje psí trenérka Turid
Rugaasová.

ODVRAËTE SE
V takov˘ch situacích mÛÏe b˘t to nejvhodnûj‰í reakcí i odvrácení se. Psi vût‰inou nejprve vyzkou‰ejí nûkolik jin˘ch

Na velikosti nezáleÏí: men‰í pes
pÛsobí na vût‰ího takov˘m dojmem,
Ïe ten se posadil a odvrací hlavu
– typické chlácholivé signály.

chlácholiv˘ch signálÛ, neÏ se ke svému
protûj‰ku otoãí zadní ãástí tûla. TotéÏ
chování ãasto vykazují, kdyÏ se k nim pﬁibliÏujeme pﬁíli‰ rychle nebo pﬁíli‰ bouﬁlivû. „Vá‰ pes bude tyto signály pouÏívat
v mnoha situacích. KdyÏ k nûmu nûjak˘
pes bûÏí trochu moc rychle a divoce, kdyÏ
jste rozãílení a pÛsobíte agresivnû nebo
kdyÏ ke psu kráãíte s jasn˘m úmyslem ho
potrestat nebo k nûmu b˘t jinak nepﬁíjemní. Jsou-li dospûlí psi pﬁíli‰ trápeni
‰tûÀaty a mlad˘mi psy, ve vût‰inû pﬁípadÛ se od nich prostû odvrátí. KdyÏ trhnete vodítkem a zaãnete svému psu
nadávat, pokusí se své tûlo od vás odvrátit, jak jen to pÛjde, aby vás uklidnil.
NepouÏívá tento signál proto, aby tím
dával najevo ignoranci nebo dokonce
dominanci, n˘brÏ se jen pokou‰í, jak jen
to je moÏné, vyhnout se konfliktu,“
vysvûtluje Turid Rugaasová.
I tady se lze od psÛ jen uãit. Pokud se vás
Odvracením hlavy
a krátkodob˘m
pﬁivíráním oãí
signalizuje tato
ãivava nejistotu
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KdyÏ si pes lehne
na záda, nemusí to
nutnû znamenat,
Ïe se podﬁizuje.
Dokud se nohy
nacházejí na
zemi, jde
o konej‰iv˘ signál.
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nûjak˘ pes bojí nebo se cítí ohroÏen,
usnadnûte mu celou situaci tím, Ïe se
prostû cel˘m tûlem odvrátíte. TotéÏ praktikuji, kdyÏ na mû pes chce skoãit.
Otoãím se k nûmu zády a s cel˘m tyjátrem je konec. Jakmile pes pochopí tuto
souvislost, mûli byste ho pochválit
a vûnovat mu uznání. Jinak bude mít za
to, Ïe se musí pokusit na vás vyskoãit,
aby si získal va‰i pozornost.

se sv˘m psem pouÏít radûji jazyk.
Kanadská odbornice na zvíﬁata Linda
Tellington-Jonesová, která mimo jiné
vyvinula metody Tellington Training
a TTouch pro psy, pouÏívá tyto konej‰ivé
signály u psÛ velmi úspû‰nû. „KdyÏ si
v‰imnu, Ïe je pes velmi nejist˘, pﬁejedu si
jazykem pﬁes rty a podívám se stranou.
Vût‰inou ho to ihned uklidní," ﬁíká Linda
Tellington-Jonesová.

MOC JAZYKA

DAL·Í KONEJ·IVÉ SIGNÁLY

Jednoznaãn˘mi konej‰iv˘mi signály
nejsou jen cílené pohyby hlavy a oãí
nebo odvracení tûla. Také ãasto pozorované olizování nosu je takov˘m „calming" signálem. A právû toto chování je
velmi ãasto vykládáno zcela chybnû. Jak
ãasto sl˘chám „Ach, podívej, Ben se snaÏí vlichotit", a já vidím psa bígla, jenÏ si
zoufale olizuje ãenich, protoÏe jeho majitelka se zase jednou proti nûmu rozebûhla s vycenûn˘mi zuby. Ne, to nemá nic
spoleãného s tím, Ïe by se pes snaÏil udûlat hezãím, ale je to v˘raz nejistoty.
Vyjadﬁuje tím: „Prosím, ne tak bouﬁlivû.
ZnejisÈuje‰ mû."
Olizování nosu lze pozorovat v mnoha
situacích:
● Pﬁi o‰etﬁení u veterinárního lékaﬁe.
● Pﬁi setkání s neznám˘m psem.
● KdyÏ psy hubujeme nebo je nûjak
jinak trestáme.
● KdyÏ se psi dostanou do situace,
která je pro nû neznámá.
I kdyÏ by se vám teì chtûlo se s nimi
mazlit... zkuste pro zlep‰ení komunikace

A ani to je‰tû není v‰echno. Existuje celá
ﬁada signálÛ, které zde mÛÏeme jen struãnû zmínit. K nejdÛleÏitûj‰ím patﬁí:
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.● Strnutí: kdyÏ pes situaci vyhodnotí
jako velmi podezﬁelou a nevidí pro sebe
Ïádnou moÏnost elegantnû se stáhnout,
vût‰inou najednou jakoby zamrzne
v pohybu. Strne v okamÏité pasivitû
a pokou‰í se tím vyhnout konfliktu.
● âasová lupa: Ke konej‰iv˘m signálÛm
patﬁí i úplnû pomal˘ prÛbûh pohybÛ.
Rychlé pohyby pÛsobí v˘hruÏnû a tomu
se psi bezpodmíneãnû chtûjí vyhnout,
pokud nesmûﬁují ke konfliktu.
● Vrtûní ocasem: Mávání ocasem sem
a tam nemusí vÏdy znamenat, Ïe pes má
radost, i kdyÏ to je stále je‰tû pﬁevaÏující mínûní. Vrtûní ocasem by mûlo b˘t
interpretováno vÏdy jen spolu s ve‰kerou ﬁeãí tûla. MÛÏe vyjadﬁovat strach,
nejistotu, agresi nebo stres. âasto se ale
také jedná o chlácholiv˘ signál, kter˘ má
uklidnit náladu.
● Usedání a ulehání: Mnozí psi se, kdyÏ
se k nim blíÏí hroziv˘ soukmenovec,
prostû posadí. Pokud to nestaãí, pﬁed
usednutím se je‰tû otoãí kolem dokola.
Neznamená to nic jiného neÏ: „Jsem
absolutnû mírumilovn˘ a nestojím
o Ïádn˘ konflikt." Stejnû se to má i s uléháním, jeÏ b˘vá ãasto mylnû interpretováno jako podﬁízenost. O podﬁízenost se
jedná jen v pﬁípadû, Ïe nohy psa smûﬁují vzhÛru do vzduchu. Pokud spoãívají
na zemi, jedná se o jeden z nejsilnûj‰ích
konej‰iv˘ch signálÛ.
● Zívání: Únava? Ne, to by bylo pﬁíli‰
banální. Zívání u psÛ vût‰inou nemá nic
spoleãného s vyãerpáním. âasto slouÏí
jako konej‰iv˘ signál, jímÏ pes reaguje na
stres, zlobu nebo agresi. Bez problémÛ
ho mohou pouÏít také majitelé psÛ,
pokud chtûjí svého psa uklidnit a spontánnû uvolnit.
Isabella Henzeková

Foto Minerva

Toto chování by mnozí ‰patnû interpretovali jako
roztomilé a hravé. Nejedná se v‰ak o nic jiného
neÏ o podﬁízenost: v‰echny ãtyﬁi nohy tohoto
jork‰írského teriéra smûﬁují vzhÛru a zároveÀ
si olizuje nos. Zjevnû se cítí v˘raznû ohroÏen.

