
fii tom ãlovûk pfiedpokládá, Ïe pes
se bude automaticky jako ãlen rodi-
ny chovat. Mnoho lidí  ve zvífieti

spatfiuje Ïivotního partnera, kter˘ je naro-
veÀ ãlovûku, a oãekává od nûj v podstatû
totéÏ jako od manÏela, dítûte nebo dob-
rého pfiítele. Ale co si pfieje pes?

B˘t pfii tom 
Psi projevují vyslovenou ochotu ke
komunikaci. Jsou to sociální tvorové,
chtûjí b˘t pfii v‰em a v‰eho se úãastnit.
Jsou maximálnû pfiizpÛsobiví a vÏdy
ochotni své chování sladit s potfiebami
svého sociálního partnera. Pfiedpokladem
ov‰em je, Ïe porozumí, co od nich jiní,
napfiíklad majitel, chtûjí, a Ïe jim tato
sociální interakce pfiinese v˘hody. Pes zís-
kává zku‰enosti, které ovlivÀují jeho hod-
notov˘ systém a rozhodují o jeho názoru
na svût. Na základû tûchto zku‰eností si
vytváfií modely pro fie‰ení stejn˘ch nebo
podobn˘ch situací v budoucnu. 

Má o vás zájem? 
Pes potfiebuje sociální partnery. Otevfie se
v‰ak jen vÛãi tûm, ktefií ho vnímají a ref-
lektují sv˘m vlastním chováním.
KdyÏ chování psa jeho vztahová osoba
nevnímá – aÈ uÏ z dÛvodu nedostatku
zájmu, ãasu, nebo proto, Ïe dan˘ ãlovûk
nedokáÏe vnímat nebo de‰ifrovat to, co
mu pes sdûluje – pro psa nemá Ïádn˘
smysl se nadále snaÏit o navazování kon-
taktu. UÏ jste nûkdy vûnovali pozornost
tomu, zda o vás vá‰ pes jeví zájem? Vû-
nuje vám nûkdy pozornost, aniÏ je
k tomu vyzván? Vyhledává zrakov˘ kon-
takt s vámi? Existují v tomto ohledu vel-
ké rozdíly mezi tím, jak se pes chová
doma a jak venku, kde na nûj pÛsobí
mnoho ru‰iv˘ch vlivÛ? SnaÏte se zjistit,
kdy je pro va‰eho psa dÛleÏité b˘t ve va‰í
pfiítomnosti, kdy na vás myslí, ve kter˘ch
situacích s vámi poãítá a kdy na vás nao-
pak úplnû zapomene. 

Naru‰ené kontaktní chování
Opakovanû dochází k tomu, Ïe lidé tak
dlouho ignorují kontaktní chování svého
psa, Ïe se o nû pes úplnû pfiestane snaÏit.
Pokud tomu tak je, musel se to pes v prÛ-
bûhu ãasu nauãit a to od lidí! Pes zkrátka
do‰el k závûru, Ïe jeho ãlovûk s ním
vÛbec nechce komunikovat. âím ménû
odpovûdí na pokusy o komunikaci se psu
dostává, o to více omezí své komunikaãní
aktivity. Pfiesnû podle hesla: „Dobfie, tak si
své záleÏitosti vyfiídím sám...“
Pfiíãiny nezájmu psa o komunikaci vût‰i-
nou tkví uÏ v prvních, rozhodujících zku-
‰enostech mladého psa. MoÏn˘mi pfiíãi-
nami jsou: Fo
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Principy komunikace se psem 

Mluví s vámi ještě?
V souÏití lidí a psÛ do‰lo v prÛbûhu posledních desetiletí
k velk˘m zmûnám. Pes, dfiíve povaÏovan˘ za „pouhé
zvífie“, je dnes pokládán za plnohodnotného ãlena 
rodiny a zapojuje se témûfi do v‰eho, co lidé dûlají.

P

âlovûk
zavolá, ‰tûnû
k nûmu
pfiijde
v radostném
oãekávání
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Pfiítomnost psa není 
brána na vûdomí
Mnoho lidí svého psa pohladí, aãkoliv
ten se od nich odvrací a tím signalizuje:
„Teì ne.“ âlovûk tak rychle ztratí moÏ-
nost pouÏívat pohlazení jako formu
odmûny za zrakov˘ kontakt. Jak mÛÏe b˘t
nûco, co pes vÛbec nepovaÏuje za pfiíjem-
né, náhle pokládáno za formu odmûny?
SnaÏte se zacházet se sv˘mi lichotkami
vûdomû a uváÏlivû.

Pfiijít znamená nepfiíjemnost
âlovûk zavolá, ‰tûnû k nûmu pfiijde
v radostném oãekávání. Ale co se stane?
ChÀapneme po nûm, pfiiváÏeme ho na
vodítko a tím ho omezíme v pohybu.
Pfiípadnû mÛÏe následovat nepfiíjemné
kartáãování, studená sprcha nebo nûja-
ká podobná nepfiíjemnost. Tak snadno
a rychle dojde k tomu, Ïe pes se pfii bez-
prostfiedním kontaktu zaãne stále více
vyh˘bat na‰emu pohledu, aby zabránil
konfrontaci, která podle jeho názoru
hrozí. âasto staãí dvû nebo tfii takové
zku‰enosti k tomu, aby se ‰tûnû zaãalo
k ãlovûku pfiibliÏovat jen váhavû nebo si
udrÏovalo bezpeãn˘ odstup. Proto
nikdy na psa nevykonávejte tlak, kdyÏ
ho drÏíte. Místo toho ho nauãte, aby
dobrovolnû a sám, patfiiãnû motivovan˘
potravou – vklouzl do obojku. Pokud
chcete psa tfieba usu‰it nebo ho vykar-
táãovat, motivujte ho k pfiíchodu
a odmûÀte ho, stejnû jako jeho trpûli-
vost pfii dal‰í ãinnosti.

Na volání není nutné pfiijít
âlovûk svého psa zavolá nejprve pfiátel-
sky, potom trochu rozzlobenû, ale pes na
jedno ani druhé nereaguje, protoÏe je
zrovna zaujat pro nûj dÛleÏit˘mi záleÏi-
tostmi. Jeho pán to potom nezfiídka vzdá
a pfiestane trvat na navázání kontaktu.
Tímto zpÛsobem se pes nauãí, Ïe kdyÏ
nereaguje, nemá to pro nûj Ïádné dÛsled-
ky. Volání a následné uposlechnutí pro
nûj tudíÏ absolutnû ztratí v˘znam.

Pes je ponechán sám sobû
Pes napfiíklad b˘vá ãasto sám na zahradû
nebo si smí pfii procházkách pobíhat, jak
se mu zlíbí. Tak si zvykne na to chovat se
podle svého. Svému sociálnímu partnero-
vi uÏ nevûnuje ani pohled. âichá si tu
i tam, vyhrabává my‰ky, loví ptáky, urãu-
je smûr procházky, navazuje kontakt
s ostatními psy, zkrátka Ïije si ve svém

vlastním svûtû a pána k tomu vlastnû
vÛbec nepotfiebuje. âlovûk do jeho cho-
vání nijak nezasahuje, z hlediska psa jako
kdyby tu nebyl. Pes si trvale dûlá, co chce.
Proã by se tedy mûl snaÏit s ãlovûkem
navazovat kontakt, komunikovat s ním,
kdyÏ s ním nemá co „projednávat“ ani
„dohadovat“? 

Kontakt s ãlovûkem pro 
psa musí b˘t zajímav˘
SnaÏte se zjistit, jak ãasto a pfii jak˘ch
pfiíleÏitostech o vás pes projevuje zá-
jem, nebo zda to vÛbec ãiní. Pokud má
ve vás dÛvûru a zajímá se o vás, sám od
sebe se pokou‰í s vámi opakovanû
navazovat kontakt. 
SnaÏte se snahy o navázání kontaktu
vûdomû opûtovat. Dejte svému psu naje-
vo, Ïe ho vnímáte. âím ménû pfii tom
budete mluvit a ãím jednoznaãnûj‰í
budou va‰e signály, tím silnûji na vás
bude pes dávat pozor. SnaÏte se klást
dÛraz na to, aby se od vás vá‰ pes odvrá-
til teprve ve chvíli, kdyÏ vy sami budete
chtít zrakov˘ kontakt ukonãit. I tady je
v˘hodnûj‰í pouÏívat radûji neÏ povely sig-
nály tûla. PoÏadujte dobrovolné sledová-
ní. Nehlaìte svého psa a nedávejte mu
pamlsky jen tak pro nic za nic! Urãujte
smûr chÛze! Zdafiilá komunikace pfiedpo-
kládá oboustrann˘ zájem. Pracujte na
tom, aby pes mûl na interakci s vámi
zájem. Klaìte pfied nûj úkoly, které bude
fie‰it spoleãnû s vámi. 

Anton Fichtlmeier
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PsÛm je 
tfieba
vûnovat
intenzivní
pozornost
a neignoro-
vat je

Nauãte svého psa, aby sám
a dobrovolnû vklouzl do obojku

Principy komunikace se psem 
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