
Štěně bychom si od chovatele nemě-
li brót dříve než v 9 týdnech, protože
próvě od matky a sourozenců si
odnese do života to nejdůIeŽitější.

'náškách probí-
ralo. Pokusím se

vybrat alespoň
to nejzajímavější.

Třeba to pro vás

bude motivace
přihlásit se, aŽzase

někdy podobná
akce poběŽí'

,,Když mě někdo otravuje a já mu
řeknu, aby přestaI' znamená to, že
jsem agresivní7"
Ačkoli sobotní program měl název,,Konejšivé

signály'iTurid se rozhodla pojmout psí komu-

nikaČní prostředky více zeširoka. Nebylo třeba

dalekosáh le vysvětlovat, Že psi se dorozu mívaj í

jak hlasoými projevy (štěkot' kňuČení, vytí'. .),

tak řečí těla. Čemu ale Turid vyhradila větší
prostor, byla hysterie, jakou u lidí vyvolává

psí vrčení. 7a prvé, tak jako štěkot, i vrčení má

mnoho různých ýznamů. Vrčení v rámci hry

můŽe znamenat něco úplně jiného než vrčení
psa, který si hlídá šťavnatou kost' Pokud tedy

mluvíme o,,ýhružném" vrčení, jde podle Tu-

rid pouze ojeden z prostředků, kterým si pes

vytváří odstup. V podstatě pes vrčením dává

najevo, Že určité chování se mu nelíbí a chtěl

by, aby mu dotyčný (ať uŽ pes nebo člověk) dal

pokoj' Pro spoustu lidí vrčení znamená agre-

sivního, problémového psa' Ale tak to není'

Stejně jako my lidi i psi potřebujímÍt moŽnost

upozornit své okolí že se jim něco nelíbí.

,,Lidé jsou opravdu dobří v tom, že
psy dostávají do nernožných situací""
spousta potíŽí mezi psy vzniká kvůli chybám

lidí. Neznalost psího jazyka, jejich přiroze-

ných zvyků a špatné pozorovací schopnosti.

To jsou příčiny' proč lidé Často psy dostávají

do velice nepříjemných situací..Jako typický
příklad Turid uvedIa těsné míjenítváří v tvář'

například na chodníku, v průchodech apod.
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Dalo by se říct, Že jejím průlomovým dílem

byl v podstatě objev konejšlvých signálů.

Konejšivé signály u vlků lidé studují a po-

pisujíjiŽ od 30. let 20. století. ovšem až do

studie Turid a jejího týmu se věřilo, že psi

tento způsob komunikace vůbec nepou-

žívají. Proto Turid a její kolegové dva roky

shromaždbvali video nahrávky a fotogra-

fie. Dva roky cíleně sledovali několik tisíc

nejrůznějších psů a vyhodnocovali data.

Výsledkem jejich úsilí je popis osmadvaceti

signálů, které s jistotou označujíjako konejši-

vé, a pár dalších, potenciálně konejšivých.

Během dvou dnů jsme se dozvěděli neuvěřitel-

né množství informací..Je nemoŽné dostat na

pár stránek časopisu všechno, co se na před-

l*rAl{ l/+ itttl&á

l-



_.__,_-_.:_.-1š-1sa{t*Ei|l

r :-E$#T+'ffi-t

..;t."ffiffi.
!l!T{U přoVoZuje psí ško|u Hagen

- - - :=s<ole. Sama jiz dlouhou dobu kurzy
-=. 

=-=. )Íý objevu konejšivých signálů

- :. - : <enf'ch v roce 1992 přednášela na

" : 
-':-:^ci.,Animals and us", se dostala do

:.: -'::cirrí psích trenérů po celém světě.

-': :: :cby zabírá veškerýjejí Čas před-
- 

'_"':r 
i. školení trenérů a práce s klienty

= =. :_ crob|emoými psy. K výcviku psů

.- ::-:: a. tak jako Většina lidí, přes svého
'.s:,ic psa. Absolvovala roČní školu
- ---<crŮ při veterinární klinice Grorudda-

- ] :-hou dobu sevěnovala obedience,
":_ ].3la iáchranářské práce. Se svými
:: . : skala mnoho titulů, ale v současnosti
,.: - Žadnému cílenému ýcviku nevěnu-

= , .. :ala několik knih a DVD. Do češtiny
: . . :3tlm pieloženy jen její,,Konejšivé

i.';^,ar'y, na jedné vlně s vaším psem".

:':: ém je v tom, že pro psy je přirozené

-" ] Zovat se jeden ke druhému alespoň
- ' ' 

.'l ob|oukem. Ze strany. Řítit se přímo
- . - lého psajeV psím světě hrubé a nesluš-
-. :nování. Psi majítendence se opoŽdbvat,

- 
_ 

-' 3at' Lidé pro to ale často nemají pocho-
:=_, případně si psí chování vyloŽí úplně

jinak. Dalším' příkladem jsou situace, kdy
majitelé své psy uváŽou blízko sebe' Mnoh_
dy tím poruší,'komfortní zónu" jednotlivých
psů. Ti se nejprve snaží situaci řešit po dob-
rém' JelikoŽ se ale od sebe vzdálit nemohou,
často dojde až na boj. Turid věří, Že většině
takovýchto nepříjemností se dá poměrně
snadno zabránit. Základem je pečlivě pozo-
rovat svého psa a respektovatjeho potřeby.

Proč mají lidé se svými psy problémy:
- Výběr nevhodného plemene
vzhledem k tomu, co se psem hodláme dělat.
- Nerozumíme psovi.

- Pes není připravený. Neda-

lijsme mu dost času, aby vyzrál.

,,Psi r'nghoue Žít bez náso pokttd musejí"
Nerrrohou ale žít bez ostatníeh psůÍ
Lidé mají často pocit, Že to nejpodstatnější
v životě jejich psa jsou oni sami. omyl. Člo-
věk je pro psa důleŽitý ale nikdy mu nemů-
Že nahradit jeho vlastní druh. Aby pes mohl
vést spokojený život, potřebuje mít možnost
kontaktu s ostatními psy. Proto je nezbytná
řádná socializace. Pes by se měl dostat do
kontaktu se všemi možnými typy plemen'
spousta psů má kupříkladu problémy se psy
typu boxe1 buldoček' Tito psi, kvůli lidské-

mu zásahu' vydávají pro psy nepřirozené
zvuky. Také jejich výraz se od normálu

odchyluje. Psi se proto musejí naučit, Že
jejich podivné chrochtánía nezvyklá mimika
je normální a není třeba se znepokojovat.

,,lVlěli bychom se učit od vlků. Vlci
ze svýeh štěňat vy€hovávají doko_
nalé.!edince" My n'lán're s Vý€lŤovo$
problémy."
Velice zajímavé, vzhledem k české situaci, mi
přišla část věnovaná vhodné době pro odběr
štěněte' V České republice je poměrně běŽné

brát si štěně od chovatele v osmi týdnech, ně-
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: :', a n í se, při krčené d rŽen í těl a... Také

' - crojevy patřímezi konejšivé signóly'



kdy i dřív. V Norsku ale například chovatel nesmí prodat

štěně mladší desíti ýdnů! Někteříodborníci prý dokonce

zastávají názor,že štěně by mělo u matky zůstat do sých
čtyř měsíců. lnspirace z divočiny _ zhruba V tomto Věku

vlčice odstavuje své mladé' Mně osobně se odběr štěňat

v pozdějším věku zamlouvá. Pravdou ale je, Že takoýo
přístup klade mnohem větší nároky na kvalitu chovatele.

od kolika lidíuŽ jsem slyšela, Že si štěně brali v raném věku'

protoŽe se báli nechat ho u daného chovatele déle...

Oční kontakt je hloupý výmysl !idí
Současné ýcvikové trendy kladou vel$i důraz na oční

kontakt mezi psem a jeho pánem. Lidé si ale neuvědo-

mují Že pro psy je upřený pohled z očído očí nepříjemný.

V jejich světě je to při nejmenším velmi nezdvořilé. Turid

dlouhá léta závodila v obedience a s četnými úspěchy.

Na sých psem ale vypozorovala, Že mnohem lepší uý-

kony podávají pokud po nich nechce oční kontakt. Psi

pak cvičili uvolněněji a sebevědoměji' okamžitě jsem

si vzpomněla na psy/ se kterými se cvičí oční kontakt od

malička a u kterých jsem nikdy neměla dojem, Že by byli

při tomto prvku nějak nesví. Po přednášcejsem se na to

Turid zeptala. Souhlasila s tím, že pes se může naučit ne-

brat oční kontakt jako něco nepříjemného. Problém však

můŽe být vtom, Že pes se bude stejně chovat i k ostatním

psům. JenomŽe upřený pohled v psím světě je provokace

a takoýo pes si pak koleduje o ýprask.

Vyhodit obojky, nakoupit postroie
Myslím, že po přednášce spousta lidí vyhodila obojky'

nastartovala internet a zaČala hledat dobře padnoucí po-

stroj... Jeden norský veterinář se rozhodl udělat takoý
menší průzkum a došel k zajímavému, i když ne zrovna

překvapivému zjištění. U většiny starších psů objevil různě

závažné poškození krku, zad, občas dokonce i poničenou

štítnou žlázu. A příčina? obojky. Kdykoli pes na obojku za-

táhne nebo vyrazí prudce vpřed, veškerý nápor jde právě

do páteře. Navíc je tu také problém z hlediska chování. Po-

kud psa bo|íkrk pokaŽdé, kdý jsou kolem cizípsi, lidé a po-

dobně, vytváří si negativní asociaci' Podle Turid je právě

tohle nejčastější příČinou tak zvané,,agresivity'' na vodítku'

Z těchto důvodů Turid pouŽívá pouze postroje.

stres, stťesn stres
Náplní nedělní přednášky byl ,,stres u psů", který Tu-

rid pojala spíše z hlediska fyzické námahy. Hned od

začátku bylo jasné, že půjde o poněkud těŽší téma.

Názory Turid v tomto směru jsou dosti vyhraněné'

Podle jejího názoru se dělá se psy příliš mnoho,,akč-

ních" věcí, jako jsou aportovací hry, agility apod.Tyto

aktivity zvedají hladiny tzv. stresových hormonů

v těle psa. Soustavně zvýšené hladiny těchto látek

vedou k nejrůznějším problémům od nemocí kůŽe

aŽ po poruchy zažívání' Aby se jejich hodnoty vrá-

tily k normálu, žádá si to několik dní klidu, coŽ ale

většina psů nemá - o víkendu na závody, v úterý na

trénink, na procházce míčky, ve středu běh u kola'.'
obyčejná procházka ničemu neublíŽí. Turid tvrdí, Že

podle jejího známého veterináře by psi neměli dělat

aktivity typu agility častěji, neŽ dvakrát do týdne.

Typickou reakcí přetíŽeného organismu je zvýšená cit|i-

Vost na doteky, zvuky a pod. Turid tvrdí Že pravou příči-
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-,ce o jeden z komunikačních prostředků

:s.r. Jejich projev ovlivňujíemoce' Psi se

"e repotřebují uČit s jejich znalostí se rodí.
::uŽívat je začínají uŽ několik hodin stará

_-:iata (zÍvání). Úkolem těchto signálů
e -'rové řešeníkonfliktních situací. Patří

_-- nejruznější pohyby' Některé jsou až

-*:-|g \^i'1676{, jiné jsou lidským okem
_=.'c nepostřehnutelné. Zřejmě nejčas-
_: osi používají natočení hlavy, případné
:,:'^'ed stranou. Dále se mezi konejšivé
.,;-:ý Íadímrkání, zívání, olizování si nosu,

:,:|rnalé pohyby, usilovné vrtění ocasem...
'.=.: rějším,,kalibrem" je položeníse na

:. -o' Věděli to uŽ naši předci, minimálně
:, \orsku. Jedno norské příslovítotiž

= :'Nikdy neprovokuj leŽícího psa1'

- : ' :loČ se u některých psů Vyvine panický
:1"E1^lZQ střelby nebo bouřky, je přílišvysoká
- :] :']a stresu v jejich běžném Životě. Psi po-
:'.:'ji mnohem klidnější reŽim' neŽ Většinou
-'.. . Klidem se samozřejmě nemyslí, že pes

-'s leŽet doma. obyčejné procházky, cvi-

-:^ na h|avu'] pachové práce.Tím bychom
*'= ^ahradit některé z akčnějších činností
-:;:llO pSa.

íe|ý první rok a půl života štěně-
:: věnuji přivykání novým přo-
5:iedím a nejrůznějším situacím"

' dospělosti se pak můj pes dokáže
, ,'|ovnat s čímkoli, protože ví, jak
- a zarea€|ovat. Říkám tomu, očko-
' nníprotikalamitám."
-.:^ :l1 z důvodů, proč je tolik psů ve stresu,

= 
_ 
=costateČná socializace.Turid věří, Že po-

, -: Dsa postupně, po malých kouscích se-

: -:-ujeme s nejrůznějšími situacemi, bude
_ _ 1ěj ce|ý svět mnohem pochopitelnější.
_=-: 

"'ého psa v podstatě nic nerozhodí. Nej-

.:š m problémem psů není samotný fakt,

:. ::Žili něco nového. Nejhorší pro ně je, že
- 

= ' ecÍ'jak se v dané situaci zachovat. Nedo-
, ._:l najít řešení. Právě tomu předejdeme

- '' adným, jak Turid říká,,,očkováním proti
.. :rritám". Teprve s,,naoČkovaným" psem

: = - ůŽeme pouštět do nějakého dalšího vý-
:. .:-. Ale pozor! Tak jako všude, i tady platí
.:.c s mírou' Pokud psa novými věcmi za-

_ . re, může to mít naopak negativnívliv.

''1ozek je jediný orgán v těle" který
s : nikdy neopotřebuje, ale aby byl
i ''ěŽí' je potřeba ho používat.''
: ' 31l,'166y6f f{|o je pro psy důleŽité' ale mno-
'=* důleŽitějšíje mentální stimulace. Mno-
- - ldí si myslí, že kdyŽ se svým psem cvičí
_.:tík|ad obedience, má jejich pes mentální

stimulace ažaŽ. S tím Turid nesouhlasí. Pes je

mentálně stimulovaný vefázích učení, kdyŽ

s ním trénujeme nové prvky. .Jakmile už ale
dané cviky zná, jsou při tréninku zapojena
jen2o/o z jeho celé mozkové kapacity. ldeál-
ním prostředkem, jak psa psychicky unavit,
je nechat ho zkoumat nové věci. Psi jsou při-

rozeně velmi zvědaví a rození průzkumnici.

Turid doporučuje častěji psy brát na taková
místa' kde je spousta neobvyklých věcí. Jako
příklad uvedla vrakoviště. Takové prostředí

si však můŽeme ivytvořit. Na seminářích prý

běŽně dělávají cvičení, kdy kaŽdý účastník
přinese nějakou věc ze svého auta. Ty rozhá-
zejí po zemi a pak psyjednoho po druhém
nechají, aby tyto ,,novinky" prozkoumali'
Tato technika, které se oficiálně říká,,oboha-
cené prostředí", je převzatá od zoologických
zahrad, a její vyuŽití je poměrně široké. Po

světě se touto metodou vylepšují psí útulky.
Další výbornou metodou jsou pachové prá-

ce. Turid své psy často nechává vyhledávat
nejrůznější věci. Sem tam jim po zemi rozhází
pamlsky, které je pak nechá vyčenichat'Touto
metodou například učí psy Žtjící na farmách,

aby neodbíhali mimo pozemek jejich pána.

,,Jednu věc neuznávám. Když mi
někdo řekne:,Já se nepotřebuju
nie učit. Dělám to už 25 let.'To
pro n'lě znamená' že se ten člgvěk
nenaučilvůbee nicÍ
Ačkoli psům se věnuje jiŽ desítky let a její
vědomosti jsou ohromné, neustále se

vzdě|ává a snaží se vymýšlet lepší a doko-
nalejší postupy. Každý by se měl pídit po
novinkách a zkoušet nové věci. To nejhor-
šL co může člověk udělat, je zaseknout se

na jednom místě s tím' že už ví všechno, co
potřebuje' Neustále probíhají další a další
výzkumy. Nikdo toho nemůŽe Vědět tolik,
aby nemohl Vědět ještě Víc.

Podle Turid bylo na českém publiku vidět, Že

příliš nesledujeme/ co se děje v psím světě
za hranicemi naší republiky' Nicméně z celé
akce byla nadšená. Líbila se jípředevším od-
vaha lidí podělit se o svůj názor a skvělé otáz-
ky.Takovou chválu Češi často neslýchajíl

A jakou radu si Turid nechala na zá_
věr?,'Írén ujte mozkern a srdcem.''
Některé její názory jsou dosti kontroverz-
ní. Spousta lidí během víkendu zřejmě 

'i,zjistila, že až doposud dělala v podsta-

tě všechno špatně' Spoustě věcí je

těžkéjen tak uvěřit. Jak ale
sama Turid říká, jejím

cílem není lidi přesvěd-

.,,,,:*:*:iiry"

čit. Důležité je, aby lidé
zaČali o těchto věcech T
přemýšlet.Toho, pod|e mě, dosáhla. I
Připravila VeronÍka t)rbašková, Íoto: Markéta tJrbóškovó &


