
dyÏ budete pozorovat svého psa,
brzy pfiijdete na to, jaké má schop-
nosti. Pokud si jeho chování nebu-

dete vykládat jen povrchnû jako pouhé
ãichání, hru nebo ‰tûkání, zjistíte mnoho
o tom, jak˘m zpÛsobem vnímá svût,
a naváÏete s ním kontakt.
Asi to znáte. Vá‰ pes náhle zvedne hlavu
a jeho pohled zabloudí do dálek. Jeho
zrak upoutalo nûco, co vzbudilo jeho
pozornost. Podíváte se stejn˘m smûrem.
Nûkde v dálce, na malé vesnické silniãce,
se krajinou takfika nesly‰nû pohybuje
auto. Pozorujete svého psa a zjistíte, Ïe
zrakem sleduje vÛz. Vnímá v tomto oka-
mÏiku pes stejnû jako vy? 

VNÍMÁNÍ
Vnímání umoÏÀuje organismu pfiijímat

informace (podnûty) a zpracovávat je.
Pfiitom je pod vlivem obsahu pamûti
a procesÛ my‰lení. Aby bylo moÏno dob-
fie pfiijímat informace, jsou k tomu zapo-
tfiebí vyvinuté smyslové orgány. To v‰ak
samo o sobû nestaãí. Rozhodující je, aby
se podafiilo dovést je do mozku a aby tam
do‰lo ke zpracování informací. âlovûk
pfii tom má vût‰í prostor pro rozhodová-
ní, zda a jak má odpovídat na podnûty
z okolí. U psa dochází pfii zodpovídání
podnûtÛ k mnohem v˘raznûj‰í ztrátû
kontroly neÏ u ãlovûka.

VIDùNÍ – ZRAK
Témûfi v‰ichni máme pfiedstavu, Ïe „vidû-
ní" znamená, Ïe realitu vnímáme „tako-
vou, jaká je". Fyziologicky fungují oãi tak,
Ïe reagují napfiíklad na zmûny svûtla.
Vede to k chemick˘m procesÛm na sítni-
ci, které jsou pfiemûnûny na elektrické
impulsy a dále vedeny do mozku, kde se
skládají do obrazÛ. Tyto obrazy tedy vzni-
kají teprve v mozku a vytváfiejí v nás pfied-
stavu skuteãnosti, závislé na konstrukci
na‰ich smyslov˘ch orgánÛ a na nûj nala-
dûného mozku. Tento zde zjednodu‰en˘
proces platí podobnû pro v‰echny smys-
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Psí zrak

Jak psi vidí
Vydejme se spoleãnû na cestu dokonalej‰ího poznání
nejlep‰ího pfiítele ãlovûka. Poodhalme tajemství psího
svûta tím, Ïe se pokusíme zjistit, co a jak pes vnímá!

K

Podnûty zaznamenané okem
jsou pfiezkoumávány
a zafiazovány nosem a u‰ima
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ly. Existuje tedy zpÛsob specifického vní-
mání okolí a individuální hodnotící sché-
ma. To znamená, Ïe rozdíln˘ zpÛsob „zji‰-
Èuje" rozdílné reality.

PROSTOROVÉ VIDùNÍ
Podle toho, jak jsou oãi umístûny na psí
lebce, je urãováno jeho zorné pole a tím
také jeho schopnost prostorového vidûní.
Dojem hloubky urãuje rozsah vidûní, jenÏ
je zaznamenáván obûma oãima stejnû,
ov‰em po stranách je zaznamenáván vÏdy
jen jedním okem. Zde dochází k rozdílÛm
podmínûn˘m plemennou pfiíslu‰ností
(krátk˘ nebo dlouh˘ ãenich, ‰iroká nebo
úzká lebka). 

BAREVNÉ VIDùNÍ
Spektrum barev, které pes mÛÏe vidût, je
men‰í neÏ u ãlovûka. Psímu oku chybí
speciální zrakov˘ pigment pro zelenou
ãást svûtelného spektra. Nûco podobné-
ho se vyskytuje i u ãlovûka, ov‰em jako
nemoc, a domníváme se, Ïe psi barvy vní-
mají podobnû. Lze pfiedpokládat, Ïe pes
nûkteré barvy nevnímá vÛbec nebo jen
v pozmûnûné podobû, pfiípadnû Ïe mezi
za sebou zamûÀuje nûkteré barevné tóny.
Pes dokáÏe napfiíklad velmi dobfie rozli-
‰ovat bílé nebo modré objekty od pod-
kladu v barvû trávy nebo zemû. Naproti
tomu ‰patnû nebo vÛbec vnímá oranÏovû
zbarvené objekty. 
Zajímavá mÛÏe b˘t schopnost rozpo-
znávání barev tfieba pfii práci s aporty
(dummy) bûÏnû pouÏívan˘mi napfiíklad

u retrívrÛ. Zkuste tak, aby to pes nevi-
dûl, poloÏit mezi tyãky (v barvû zemû)
podobnû zbarvené dummy a pak dum-
my bílé a oranÏovû a nechejte psa, aby je
postupnû vyhledával a pfiiná‰el. 
V‰ímejte si, jak si pes pfii hledání poãíná:
Co dûlá? Jak se pfii hledání chová? Kdy
vyuÏívá víc oãi, kdy nos? Pfii tûchto poku-
sech (viz také obrázek) jsou pro vás bíl˘
a oranÏov˘ dummy snadno rozpoznatel-
né, protoÏe se oba v˘raznû odli‰ují od
ostatních klackÛ i od hnûdého dummy.
Ale je tomu tak i u va‰eho psa? Na‰e Ema
se pfii tomto testu rozhodla nejprve pro
bíl˘ dummy. Jako dal‰í si vzala oranÏov˘.
U hnûdého mûla zjevnû zpoãátku problé-
my s tím, aby ho oãima vÛbec dokázala
jako dummy identifikovat. Zjevnû si tady
musela vypomoci nosem. Testy, jako je
tento, vám pomohou lépe poznat vlastní-
ho psa a odhadnout ho. Abyste mohli sle-
dovat rÛzné zpÛsoby chování pfii hledání,
mÛÏete do experimentu zapojit také psy
sv˘ch znám˘ch. Podle m˘ch zku‰eností se
lze setkat s individuálnû odli‰n˘mi zpÛ-
soby chování.

VIDùNÍ POHYBU
Víme, Ïe pes vidí ostfie spí‰e na stfiední
neÏ na velké vzdálenosti. Reaguje na
optické kontrasty a pohyby a zvlá‰tû pfii
stmívání má velkou schopnost optického
vnímání, pfiiãemÏ obraz, kter˘ vnímá, je
spí‰e neostr˘ a nezaznamenává detaily.
Zato rozpozná nejmen‰í rozdíly v odstí-
nu a svûtlosti, zaznamenává nejjemnûj‰í
nuance ‰edé a velmi rychle po sobû násle-
dující svûtlé a tmavé podnûty. PohybÛ si
v‰imne snadnûji neÏ ãlovûk, zatímco
nepohyblivé pfiedmûty nûkdy vÛbec není
schopen vnímat. VÏdy byste mûli mít na
pamûti, Ïe nejen barva va‰eho obleãení,

ale i pozadí, pfied kter˘m se nacházíte,
pfiípadnû zda a jak se pohybujete, rozho-
dují o tom, zda vás pes uvidí a pozná.
Pfiitom reakce psa na vizuální podnûty
jsou podle m˘ch zku‰eností závislé také
na plemeni a daném jedinci. Psi jsou rov-
nûÏ schopni velmi pfiesnû vyhodnocovat
pohyb. JiÏ mnohokrát jsem pozoroval, Ïe

loveck˘ pes je schopen pfiesnû rozli‰ovat
rychlost pohybu své kofiisti a Ïe mu kofiist
díky ‰ikovnému stíhacímu manévru sko-
ãila témûfi „do tlamy". 
V komunikativní oblasti se pes pokou‰í
„pfiifiazovat" i oãima: „Co ode mû oãeká-
vá‰?" a „Co od tebe mohu oãekávat?" Do-
chází k tomu bûhem maximálnû rychlé
promûny vzorcÛ chování a zãásti to pro-
bíhá vûdomû a fiízenû. 
KaÏdá nejmen‰í zmûna v signálech na‰e-
ho tûla je psem registrována a zafiazena.
Právû zde má ãlovûk moÏnost vûdom˘m
pouÏíváním gest nalézt velmi dobr˘ zpÛ-
sob jak se psu v komunikaci pfiiblíÏit. 

A. Fichtlmeier

Dummy spadne do sudu. 
Pes pfiihlíÏí. 
Pro ãlovûka s jeho 
vnímáním je to jasná vûc.

Vûdomû pouÏívané v˘razné signály
tûla ze strany ãlovûka jsou nejlep‰ím
zpÛsobem jak se ve zpÛsobu
komunikace pfiiblíÏit psu

Z hlediska nezku‰eného psa padá
dummy za sud, kter˘ vnímá jako
stûnu, za níÏ také dummy
zpoãátku zkou‰í hledat
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Podklad v barvû zemû, mnoho klackÛ
a tfii dummy. V zámûrnû uspofiádaném
pokusu budete mít moÏnost dobfie
sledovat, zda vá‰ pes hledá více
oãima, nebo nosem.
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