
okud by komunikoval pfiedev‰ím
verbálnû, zákonitû by kvÛli ‰patné
akustice muselo docházet k mnoha

nedorozumûním. O co jednoznaãnûji je
pouÏívána fieã tûla, mimika a gestikulace,
o to jasnûj‰í hráãÛm bude, co jim chce
ãárov˘ rozhodãí sdûlit. Hráã na to ãasto
reaguje rovnûÏ prostfiednictvím mimiky
a gestikulace a dává tím najevo svÛj sou-
hlas nebo nesouhlas s rozhodnutím roz-
hodãího. I kdyÏ rozhodãí nejprve pouÏije
akustick˘ signál (pí‰Èalku), aby vzbudil
pozornost hráãe, v návaznosti na pí‰Èalku
uÏ komunikuje pfiedev‰ím fieãí tûla. Tak
ho napfiíklad vidíme, jak s nataÏenou
rukou ukazuje na znaãku pokutového
kopu. V‰em zúãastnûn˘m je jasné, Ïe se
rozhodl pro penaltu. Na gestikulující hrá-
ãe, ktefií vyjadfiují rozhofiãení nad tímto

rozhodnutím, udûlá odmítav˘ pohyb
rukou a odvrátí zrak i hlavu, coÏ mu
pomÛÏe v prosazení jeho rozhodnutí. 

Gestikulace vysílá 
poselství z 80 procent
Stejnû jako diváci a fotbalisté v na‰em
pfiíkladu i psi reagují velmi citlivû na  ve‰-
keré na‰e v˘razy. KoneckoncÛ nemívají
cel˘ den na práci nic jiného neÏ pozoro-
vat „své“ lidi a uãit se rozumût fieãi jejich
tûla a v˘razovému chování. 
U lidí má neverbální sloÏka komunikace
vliv na více neÏ  80 procent reakcí.
Mnoho lidí tato informace vydûsí, proto-
Ïe si nejsou vûdomi v˘znamu fieãi svého
tûla a nemají ji pod kontrolou. Vedle
mimiky a gestikulace je velmi pÛsobivé
také drÏení tûla. Na mluvené slovo zb˘vá

jen 10 aÏ 20 procent prÛmûrného sdûlení.
ProtoÏe psi se nám podle sv˘ch moÏnos-
tí v maximální mífie pfiizpÛsobili, je pfie-
dev‰ím v rukou nás lidí, abychom dále
vylep‰ovali mezidruhovou komunikaci
tím, Ïe své vyjadfiování pfiizpÛsobíme psí-
mu chápání svûta. To znamená, Ïe se slov-
ními vyjádfieními budeme velmi ‰etfiit,
a kdyÏ uÏ se rozhodneme ho pouÏít, pak
jen zcela zfietelnû,  cílenû, zároveÀ se zfie-
telnou fieãí tûla. KdyÏ se napfiíklad bûhem
procházky vyvarujeme toho, abychom ke
psu neustále promlouvali (takÏe ten to
zaãne zákonitû povaÏovat za v‰udypfií-
tomnou „zvukovou kulisu“), bude zvífie
o to pozornûj‰í ve chvíli, kdyÏ s ním navá-
Ïeme cílen˘ kontakt. Pokud budeme
chtít, aby pes na námi vydan˘ signál rea-
goval nûjak˘m nauãen˘m chováním
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(napfiíklad Sedni!), mûli bychom vydat
signál k jeho provedení co nejzfietelnûji,
tedy jako souãasnû provádûnou kombina-
ci pokud moÏno co nejjednodu‰‰ího ver-
bálního signálu, jenÏ bychom mûli zadat
jenom jednou („Sedni!“) a zfietelného sig-
nálu tûla (vzpfiímené drÏení tûla se zdvi-
Ïenou paÏí a nataÏen˘m prav˘m ukazo-
váãkem). Mnoho majitelÛ reaguje na
radu, Ïe by mûli pracovat s optick˘mi sig-
nály, tvrzením, Ïe jejich pes se na nû bez-
tak zrovna nedívá, a mají tendenci ãekat,
aÏ na nû pes zpfiíma pohlédne. Zorné
pole psa v‰ak má rádius asi 240 aÏ 270
stupÀÛ (ãlovûka naproti tomu jen 180).
To znamená, Ïe pes je schopen zazname-
nat pohyby ãlovûka i ve chvíli, kdy se
nachází za ním. 

DÛleÏitá je 
komplexnost signálÛ
Na na‰i vlastní v˘raznû vyjádfienou non-
verbální komunikaci psi reagují zase
sv˘mi v˘razov˘mi prostfiedky. Podle situ-
ace pouÏívají ke komunikaci nejrÛznûj-
‰ím zpÛsobem oãi, u‰i, ãenich vãetnû
zubÛ a jazyka, nosní hfibet, ãelo, ocas,
srst, drÏení tûla i rÛzné zvukové projevy.
Jen kdyÏ sledujeme tyto projevy v celé
jejich komplexnosti, pochopíme, co
pfiesnû chtûl pes vyjádfiit. Pokud bychom
si napfiíklad v‰ímali pouze hlav a uÏ
bychom nevûnovali pozornost drÏení
tûla a poloze ocasu, snadno bychom
mohli dospût k chybné interpretaci.
V‰ichni známe pfiehnan˘ pfiíklad - fiíká
se: „Pes, kter˘ vrtí ocasem, má radost a je
v pozitivní náladû.“ Odpovûì na to, proã
se tedy ono zvífie se zjevnû nijak zvlá‰È
pozitivními úmysly vrhá na svého blíÏí-
cího se psího kolegu, v‰ak budou znát
jen ti, ktefií psa budou sledovat v kom-
plexnosti jeho projevÛ a pouÏit˘ch pro-

stfiedkÛ komunikace vãetnû fieãi tûla. Je
tedy na nás lidech, abychom psÛm správ-
nû porozumûli, abychom s nimi komuni-
kovali tak jednoznaãnû, jak jen to je moÏ-
no, a abychom na základû toho dokázali
reagovat. Pro sociálního partnera je vel-
mi dÛleÏité, aby signály tûla dokázal co
nejrychleji zafiadit do patfiiãné kategorie.
A právû základní kategorie v˘razov˘ch
schopností psa bychom vám nyní chtûli
názornû pfiiblíÏit. 
Ov‰em zároveÀ budiÏ hned na úvod jas-
nû zdÛraznûno, Ïe kromû tûchto základ-
ních kategorií existuje celá fiada nuancí
a pfiechodn˘ch forem, jeÏ nás informují
o intenzitû citÛ, naléhavosti úmyslÛ
a moÏné ambivalenci zvífiete. 

Mezi plemeny existují rozdíly
V̆ razové moÏnosti fieãi tûla mohou b˘t
u psÛ velmi v˘raznû omezeny plemenem,
pfiípadnû se od sebe mohou odli‰ovat
(napfiíklad mops, pro kterého je normál-

ní drÏení ocasu v zatoãení nad hfibetem,
ho nemÛÏe kvÛli imponování zvednout.
Pfii interpretaci je nutno brát v úvahu
také nekupírované ocasy, v˘raznû zkráce-
né ãenichy, strnulou obliãejovou mimiku,
zavû‰ené u‰i atd.). A také je nutno vnímat
celkovou situaci, tedy vliv Ïivotního pro-
stfiedí. V prÛbûhu ãasu se pes pfiirozenû
zku‰enostmi  zãásti nauãí pouÏívat fieãi
svého tûla tak, aby mu to pfiineslo k˘Ïen˘
úspûch. Tak mÛÏe hrozivé gesto u psa
a jeho chybná interpretace ze strany ãlo-
vûka vést k tomu, Ïe ãlovûku chování psa
pfiijde zábavné, takÏe na nû zareaguje pfiá-
telsky, pfiípadnû psa je‰tû odmûní paml-
skem. Ten se zaãne stejn˘m zpÛsobem
chovat i v budoucnu, ale uÏ ne proto, aby
hrozil, n˘brÏ s úmyslem vzbudit pozor-
nost nebo získal pamlsek. Pfii urãování
v˘razového chování tedy nezb˘vá neÏ
konstatovat, Ïe zde neplatí Ïádná v‰eo-
becnû uplatnitelná ‰ablona. 

Neutrální v˘raz
● hlava mírnû zvednutá,
● hladk˘ obliãej,
● jasn˘ pohled,
● uvolnûné drÏení tûla, spí‰e vzpfiímené,
● uvolnûné drÏení ocasu (závisí na ple-
meni: napfiíklad nûmeãtí ovãáci, labradofii
nebo jezevãíci mají ocas esovitû prohnu-
t˘, u pudlÛ zaujímá trvale imponující dr-
Ïení, u mopsÛ je zatoãen˘ atd.),
● u‰i podle plemene: stojaté u‰i jsou vz-
pfiímené, u‰ní otvory natoãené dopfiedu.

Nejistota (sociální 
nebo vyvolaná prostfiedím)
Vystra‰en˘ v˘raz
● napjatá kÛÏe na obliãeji a na hlavû 
(oãi pÛsobí, jako kdyby byly dál od sebe),
● neklidn˘, nezacílen˘ pohled,
● koutky staÏené dozadu, 
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dlouhá ‰tûrbina mezi pysky,
● u‰i (kofieny u‰í) stoãené smûrem 
dozadu, s otvory po stranách,
● hlava mírnû na stranu,
● konãetiny mírnû podlomené,
● staÏen˘ ocas,
● nosní hfibet pfiíp. zatoãen˘.
Dal‰í signály jako jsou podávání tlapky,
kÀuãení, pomoãování, cenûní zubÛ, vrãe-
ní, ‰tûkání.

Imponování
Demonstrace vlastní pfievahy, 
skrytá hrozba
● odvrácen˘ pohled (vyh˘bání 
se zrakovému kontaktu),
● zvednutá hlava,
● vzpfiímené u‰i (základna 
u‰í smûfiuje dopfiedu),
● strnulé konãetiny („dfievûná“ chÛze),
● ocas vztyãen˘ kolmo vzhÛru, 
mÛÏe se k˘vat,
● spí‰e hladké rysy v obliãeji.
Imponující chování: hrabání, znaãkování, 
páfiící postoj, pozice  T, stavûní se 
nad nûkoho, vrãení, tlaãení se, 
strkání, pokládání tlapky / hlavy.

Hrozby
Útoãná hrozba,
Oznámení útoku.
● jeÏení srsti (hlavnû na krku, na ‰íji, na 
zádech - opticky zvût‰uje velikost tûla),
● maximálnû nataÏené nohy 
(toporn˘ „dfievûn˘“ krok),
● ocas zvednut˘ vysoko nad 
linii hfibetu (v závislosti na plemeni),
● hlava vût‰inou mírnû pokleslá (se 
hfibetem tvofií jednu linii), vrásky na ãele,
● vytaÏené/ svû‰ené pysky, pfiední zuby
vycenûné, koutky krátké a zakulacené (pfii
nejistotû se prodluÏuje ‰tûrbina mezi
nimi), nosní hfibet jiÏ mÛÏe b˘t zvrásnûl˘,

● fixování protivníka oãima,
● u‰i u kofiene namífiené dopfiedu, 
podle situace stoãené na 
stranu nebo témûfi poloÏené.
Dal‰í signály: vrãení, ‰tûkání, páfiící 
postoj, úmyslné vráÏení, chÀapání.

Defenzivní hrozba
Oznámení, Ïe se pes dává na ústup, 
ale pfiitom je stále pfiipraven se bránit
Dlouhá mezera mezi pysky, dlouh ,̆ 
‰piãat˘ koutek, pysky v˘raznû vytaÏené 
/staÏené, takÏe jsou vidût dásnû.
● u‰i tûsnû pfiiléhají k mozkovnû 
(otvory u‰í jsou zvrásnûlé),
● ocas ohnut˘,
● pfiípadnû konãetiny mírnû podlomené,
● pfiípadnû najeÏená srst 
v celé oblasti hfibetu,
● kÛÏe na obliãeji je napjatá, 
nosní hfibet je zfietelnû zvrásnûl˘.

Dal‰í signály: vytí, kÀuãení, fiev, vrãení,
‰tûkání, chÀapání do vzduchu.

Pokora
Pasivní podfiízenost
Akceptování svobody 
chování nadfiízeného zvífiete
● demonstrativní uléhání na záda 
(pokoru lze v oslabené formû 
demonstrovat i vsedû nebo vleÏe),
● vyh˘bání se zrakovému 
kontaktu s protûj‰kem,
● odvracení hlavy,
● u‰i stoãené dozadu a dolÛ,
● napjatá kÛÏe na ãele,
● pysky vodorovnû staÏené 
do „podfiízené grimasy“.
Dal‰í signály: event. fiízené nebo nefiízené 
olizování, zvedání tlapky ve smûru 
nadfiazeného jedince, kÀuãení, vytí.

Aktivní podfiízenost
Prosba o pfiátelské pfiijetí do skupiny.
Setkáváme se s ním pfii pozdravu a slou-
Ïí demonstraci a upevnûní vazby. 
● sníÏené, pfiikrãené drÏení 
tûla, ãasto v pohybu,
● ocas svû‰en˘ dolÛ a rychle se míhající,

● pohled nasmûrovan˘ na partnera, 
smûfiující zdola nahoru,
● u‰i odtaÏené od hlavy nebo 
tûsnû pfiiléhající k hlavû, 
● napjatá kÛÏe na ãele,
● pysky vodorovnû staÏené 
do „podfiízené grimasy“, 
● oãichávání nebo olizování 
koutku nadfiízeného jedince.
Dal‰í signály: event. fiízené nebo nefiízené
olizování, podávání tlapky ve smûru
k nadfiazenému jedinci, kÀuãení, fiev,
moãení, poskakování, pfiiná‰ení „dárkÛ“.

Hrav˘ v˘raz
Pohled smûfiující k partnerovi,
RÛzné drÏení u‰í,
Pfiední ãást tûla je u zemû, zadní vysoko,
Mohou se zde objevit signály ze v‰ech
v˘razov˘ch kategorií, vÏdy v pfiehnané
formû zdÛrazÀují hrav˘ charakter,
Cupání, hopsání.

Perdita Lübbe - Scheuermannová

Tak by mohlo vypadat pfiátelské pfiivolání... a takhle tedy ne!
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