
lci mají mnohem lep‰í zrak, jsou
schopni vidût, rozpoznávat a rea-
govat mimofiádnû rychle. Psi ale

na druhé stranû uÏ nemusí b˘t dobr˘mi
lovci, vÏdy potravu dostávají od ãlovûka. 
Naproti tomu psi mají ve srovnání s vlky
vût‰í pfiední mozek, coÏ znamená, Ïe lépe
vnímají zvuky, tóny, sledy zvukÛ a hudbu.
Vlci jsou zase lep‰ími lovci, a co se optic-
ké orientace a ‰ikovnosti t˘ãe, jsou schop-
nûj‰í neÏ psi. Psi se ov‰em dokáÏou lépe
pfiizpÛsobit situaci. A tak bychom mohli
pokraãovat dál a dál... 

Li‰í se jednotlivá plemena 
svou inteligencí?
Kanadsk˘ humánní psycholog Stanley
Coren vyvinul test, jehoÏ prostfiednictvím
se pr˘ dá mûfiit inteligence psÛ.
Jednoznaãn˘m vítûzem se stal pudl.

Naproti tomu na chvostu se umístili
afgán‰tí chrti. Podívejme se v‰ak zblízka
na to, jak˘m zpÛsobem byla inteligence
psÛ mûfiena! Psi byli ponecháni o samotû
v místnosti, kde byl uschován pamlsek
a to tak, aby se k nûmu mohli bez pro-
blémÛ dostat. Mnoho psÛ ho na‰lo.
A snûdlo. To bylo hodnoceno jako pfií-
znak inteligence. Naproti tomu baset
pamlsek na‰el, poloÏil se pfied nûj na zem
a nepozfiel ho. Byl tedy hodnocen ‰patnû.
MoÏná Ïe prostû nemûl hlad. Nebo
odmítal sníst nûco, co neznal? Nebyl
by to naopak pfiíznak vysoké inteligen-
ce? VÏdyÈ pamlsek mohl b˘t koneckon-
cÛ otráven˘!
A jak se pfii‰lo na to, Ïe hrdí, nepfiístupní
afgáni jsou hloupí? Co kdyÏ prostû jen
nemûli náladu pou‰tût se do hry, kterou
pokládali za hloupou? 

Nevypovídají takové testy inteligence
mnohem víc o lidech, ktefií je pfiipravují? 

-PROTI Ná‰ vofií‰ek Dan je
mil˘, Ïrav˘, mazliv˘

a nijak zvlá‰È inteligentní. Naproti tomu
ná‰ druh˘ pes, kfiíÏen˘ ‰pic jménem
Nadia, je ãinorod˘ a opravdu mazan˘. Je
mistryní lumpáren. Klidnû pfie‰plhá
dvoumetrov˘ drátûn˘ plot, chytne kaÏ-
dou my‰ku, ba i ptáãka v letu. NeÏ se pus-
tí do dal‰ího ze sv˘ch poveden˘ch kous-
kÛ, vÏdy peãlivû sleduje, zda ji páníãek
a paniãka pozorují. Staãí pfiísn˘ pohled
a nechá toho. Ale kdyÏ se jí ho nedostane,
je ve vtefiince pryã, uteãe nebo chytne
sousedovic slepici. Dan radûji spoléhá na
své vlastní tlapky na zemi, a kdyÏ se ocit-
ne uprostfied stáda koní, neví, jak se
dostat pryã. S. Müllerová

-PROTI Urãitû jsou inteli-
gentnûj‰í a ménû

inteligentní psi. Nevûfiím v‰ak, Ïe to má
nûjakou souvislost a plemenem. Ne-
myslím si tfieba, Ïe by border kolie byly
nûjak mimofiádnû inteligentní. Byly v‰ak
pouÏívány k pasení ovcí, takÏe musely
mít schopnost pozornû sledovat, co se
dûje, a rychle reagovat. Pfii agility ov‰em
ãasto vidíme, Ïe bûÏí pfiíli‰ rychle, a tudíÏ
dûlají chyby. Inteligentní pes by radûji
postupoval pomaleji, ale pfiesnûji.
Neposlouchal by jen ãlovûka, kter˘ ho
k jeho chybám svádí, ale jednal by samo-
statnû. âasto jsou nejinteligentnûj‰í prá-
vû ti nejtvrdohlavûj‰í psi. Pfiesnû si pro-
myslí, zda to, co po nich je poÏadováno,
má nûjak˘ smysl. A potom jednají – nebo
také ne. H.Palm

-PROTI Stra‰nû mû rozzlo-
bilo tvrzení, Ïe afgá-

ni jsou hloupí. Moje fenka afgána sice je
krásná, ale rozhodnû ne hloupá. Afgán‰tí
chrti mají silnou vÛli a byli po staletí pou-
Ïíváni ke ‰tvaní gazel a jiné zvûfie. Jsou
rychlí a aktivní, musí se hodnû pohybo-
vat, mají-li b˘t ‰Èastní. Nejsou vlezlí ani
hlasití. Neprojevují emoce, pfii odlouãení,
trpí sami pro sebe. Pokud si myslíte, Ïe
v‰echny tyto vlastnosti lze oznaãit jako
hloupost – pak jsou tedy afgáni hloupí! 

Elisabeth Dringerová
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Chovatelské zku‰enosti

Je inteligence závislá na plemeni? 
Vûdci zjistili, Ïe domácí zvífiata mají mozek aÏ o 30 procent men‰í neÏ
jejich pfiíbuzní z divoké pfiírody. Vlci tudíÏ mají vût‰í mozek neÏ psi.
Má snad vlk nûco, co pes nemá? A proã to pes nepotfiebuje? 

Souvisí
inteligence
s plemenem
psa? 
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