
È uÏ jste se sv˘m psem kdekoliv, aÈ
se setkáte s jin˘mi psy, mal˘mi
dûtmi, cyklisty, bûÏci pro zdraví,

turisty nebo tfieba s listono‰em, vá‰ ãtyfi-
noh˘ pfiítel se stále má chovat sociálnû
únosnû, tedy sná‰enlivû. Je tfieba si uvû-
domit, Ïe Ïít v dne‰ní dobû pro psa není
zrovna jednoduché. Je na ãlovûku, aby
mu objasnil, jaké chování u nûj povaÏuje
za vhodné a sociálnû pfiijatelné a které ne.
Není to tak tûÏké. Existuje totiÏ forma
druhovû odpovídající komunikace, která
vám svou srozumitelností a jednodu-
chostí dává do ruky moÏnost dorozumû-
ní, s jejíÏ pomocí si vá‰ pes velmi rychle
a s maximální pfiesností najde zpÛsob
fungování v na‰em kaÏdodenním Ïivotû,

kter˘ je pro nûj na zaãátku sloÏit˘ a ne-
srozumiteln˘. 

Jak vám porozumí
Prostfiednictvím binární fieãi, jak oznaãuji
pouÏití binárního systému na rovinû
komunikace, si pes bude schopen zafiadit
vás a va‰e zpÛsoby chování. Bude scho-
pen pochopit, co je Ïádoucí a co neÏá-
doucí. Binární systém zjednodu‰uje
komunikaci mezi ãlovûkem a psem. O co
jde? O jasné a jednoznaãné rozli‰ování
a pouÏívání binárních signálÛ „ano“
a „ne“, pozitivního a negativního. Pokud
to dokáÏeme, budeme schopni bûhem
velmi krátké doby úspû‰nû uskuteãnit
komplexní interakci mezi námi a na‰ím

psem. Ná‰ pes bude vÏdy vûdût, na ãem
s námi je. V kaÏdé situaci budeme mít
k dispozici spoleãn˘ kód, jehoÏ prostfied-
nictvím budeme spoleãnû se psem zvlá-
dat nové a nové v˘zvy. 

Kde se vzala binární fieã?
Dlouhá desetiletí pozoruji psy v kontaktu
s jejich vrstevníky. Nespoãet tûchto kon-
taktÛ jsem zaznamenal videokamerou
a následnû obraz za obrazem analyzoval.
Pes svÛj svût proÏívá binárnû ve smyslu
úspûchu nebo neúspûchu. Úspû‰nû se
orientuje podle dvou protikladn˘ch sta-
vÛ. Buì to jde, nebo to nejde. Pfii tom se
zásadnû orientuje na vyfie‰ení situace
podle hesla Nûjak to pÛjde vÏdycky!

Psi mluví zfietelnou fieãí
Psi disponují velmi diferencovan˘m
repertoárem tûlesn˘ch a hlasov˘ch v˘ra-
zov˘ch forem, jejichÏ prostfiednictvím
strukturují komplexní prÛbûh jednání
a organizují v˘mûnu informací. V‰echny
v˘razové formy psa se pfiitom zakládají na
binárním principu: na modelu ano/ne,
dobfie/ ‰patnû, správnû/ nesprávnû. KdyÏ
budete pozorovat psa pfii sociální hfie
s jin˘m psem, zjistíte, Ïe se zfietelnû
a bleskovû vyjadfiují. Pro na‰e oãi takfika
nepostfiehnutelnû si vymûÀují signály
a a informace. Pfiitom se neustále porov-
návají a objasÀují si: „Co udûlá‰, kdyÏ já
udûlám tohle?“, „Stáhne‰ se, kdyÏ se stáh-
nu já?“ „Mohu ti dÛvûfiovat?“ Pfii kaÏdém
novém setkání nejprve dojde k tomuto
porovnávání, psi si ovûfiují, Ïe je v‰echno
stejné jako pfii jejich posledním setkání.
A tato komunikaãní gesta dorozumûní
stále více prohlubují, takÏe na konci staãí
uÏ jen pohled nebo náznak gesta. 

Binární komunikace se psem
Jak je tedy moÏné tyto dvû oblasti uãinit
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Jasné signály
Jako majitelé psÛ se dennû musíte utkávat s nov˘mi
v˘zvami. Od psa se dnes Ïádá, aby se bezproblémovû
zaãlenil do rodiny jako pfiíjemn˘ spoleãník a aby se
pfiátelsky choval i pfii setkáních s jin˘mi lidmi a psy.

A

Psi si
dobfie
rozumûjí
i beze slov

Komunikaãní
gesta
prohlubují
dorozumûní
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pro psa pochopitelnûj‰ími a co zahrnují?
Na Ïádoucí (správné) chování se odpoví-
dá souhlasn˘mi spokojen˘mi zvuky,
motivujícími gesty, pfiátelskou mimikou.
Tím v‰ím se posilují. NeÏádoucí chování
je naproti tomu jednoznaãnû odmítáno
nespokojen˘mi zvuky a gesty a nepfiátel-
skou mimikou. âlovûk tedy má moÏnost
sdûlit psu své pfiedstavy a pfiání prostfied-
nictvím signálÛ. Binární komunikaci lze
pouÏít ve v‰ech mysliteln˘ch situacích. 

Jistota prostfiednictvím dÛvûry
Binární forma komunikace psu umoÏÀu-
je zafiazovat a pfiifiazovat své chování.
MÛÏe se spolehnout na to, Ïe ho vnímá-
te, respektujete a Ïe se ve vztahu k nûmu
vyjadfiujete zfietelnû a nemûnn˘m zpÛso-
bem.. To mu poskytne jistotu, neboÈ
v rámci binárního systému se mu dosta-
ne vÏdy jedné odpovûdi, jíÏ také bude
schopen porozumût. Pfii tom zároveÀ zís-
kává zku‰enost, Ïe odpovûdi (= reakce)
lidí na jeho chování se promûÀují v závis-
losti na tom, jak on své své chování modi-
fikuje. Chování ãlovûka vÛãi psu tedy
není svévolné, psa proto nevystra‰í a pes
ho mÛÏe spoluurãovat sv˘m vlastním
chováním.

V˘hody pro ãlovûka
K tomu, aby se dorozumûl se psem, má
tedy ãlovûk k dispozici pfiímou, jednodu-
chou formu komunikace, která se vyrov-
nává i s momentálními pocity. Binární fieã
sk˘tá ‰anci stanovit jasné a zfietelné hra-
nice, protoÏe se redukuje na základní
vyjádfiení „ano“ nebo „ne“ a ãlovûku
pomáhá k tomu, aby byl ve sv˘ch signá-

lech stejn˘ a tím jednoznaãn˘. Je zákla-
dem zdafiilé komunikace. 

V˘hody pro psa
Pes se mÛÏe nauãit zafiazovat lidské cho-
vání, protoÏe je pro nûj srozumitelné
a proveditelné. V dÛsledku jasn˘ch a pro
psa prÛhledn˘ch reakcí ze strany ãlovûka
si pes vyvíjí schopnost fie‰it pfiípadné
konflikty s ním (= stfiety zájmÛ). Uãí se
pozorovat, pfiem˘‰let, vyvíjí si strategie
a chápavé chování. 
¤e‰ení konfliktÛ tedy probíhá vûdomûji,
hodnotov˘ vzor se diferencuje a pes má
více moÏností volby pfii fie‰ení tûchto
konfliktÛ. Vyvíjí si sociální kompetence.
Bûhem rychlé v˘mûny signálÛ vyjde naje-
vo, zda partnefii jsou ochotni své chování
zmûnit a navzájem se pfiizpÛsobit. Pfii
kaÏdé v˘mûnû „ano“ a „ne“ pes získává
zku‰enost: „MÛj protûj‰ek se stáhne, kdyÏ
se stáhnu i já.“ Tím pádem pes je schopen
uznat model „couvnutí“ také pfii jin˘ch
sociálních interakcích.

Cviãit, cviãit, cviãit
Vlastnû to v‰echno zní velmi jednodu‰e.
V praxi se v‰ak ukazuje, Ïe ãasto je to
mnohem tûÏ‰í, neÏ by si ãlovûk myslel.
Stále znovu se o tom pfiesvûdãuji na
sv˘ch kursech a semináfiích. Bleskovou
zmûnu „ano“ v „ne“ a naopak musíte tré-
novat. Lidé mívají sklon fiídit se sv˘mi

náladami. NedokáÏeme hned „pfiehodit
v˘hybku“, kdyÏ jsme se zrovna kvÛli
nûãemu zlobili nebo naopak z nûãeho
radovali. Neodpou‰tíme nebo jsme nedÛ-
vûfiiví, zda promûna nûjaké osoby nebo
situace je skuteãnû trvalá. Pfiipadá nám
tûÏké Ïít vÏdy jen dan˘m okamÏikem
a nemyslet na vãerej‰ek ani na zítfiek. Pes
Ïije pfiirozenû jen dan˘m okamÏikem,
tady a teì. V tomto ohledu bychom se od
nûj mohli uãit. Abychom se psem vy‰li,
musíme se nauãit bûhem sekundy pfiejít
od „pfiátelského“ do „nepfiátelského“
postoje a zase zpût. 

Pfiezkou‰ejte sami sebe
Abyste zjistili, zda jste pfii pouÏívání
binární fieãi skuteãnû dÛslední, musíte se
stále kriticky pfiezkoumávat. Jsou v‰echny
signály, které vysíláte, ve vzájemném sou-
ladu? DokáÏete psa pfiivést k chování, jeÏ
od nûj poÏadujete?
Aby pes byl schopen va‰emu poselství,
tedy va‰emu „ano“ a „ne“, skuteãnû správ-
nû porozumût, má zásadní v˘znam to,
aby va‰im signálÛm jednoznaãnû a jasnû
porozumûl. Proto musí va‰e tûlo, hlas,
gesta i mimika b˘t v souladu: buì pozi-
tivním – ano, nebo negativním –ne.
Rozhodující je kongruence, shoda polohy
a síly hlasu, mimiky, gest a drÏení tûla.
Pes vÏdy vnímá v‰echny vámi vysílané
signály jako celek. Anton Fichtlmeier
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Pes musí
pochopit, co po

nûm chceme

V‰echny ãlovûkem
vysílané signály
musí b˘t jasné
a jednoznaãné

A také
musí b˘t ve
vzájemném

souladu

Zde je dorozumûní
samozfiejmostí

Práce se dvûma psy 
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