
e v‰ichni pfiedstavitelé urãitého ple-
mene mají specifické fietûzce proje-
vÛ chování, pfiípadnû lovecké

postupy stejnû v˘raznû rozvinuté. Ne kaÏ-
d˘ teriér je rázn˘ a nespoutan˘ a ne kaÏd˘

se zakousne pfiímo do ‰íje bachynû v lese.
Ne kaÏd˘ hlídací pes má silnû rozvinuté
teritoriální pudy a ne kaÏd˘ z nich oka-
mÏitû zaútoãí na kominíka vstupujícího
do dvefií. Ne kaÏd˘ pasteveck˘ pes postaví

po‰tovního doruãovatele pfiísnû ke zdi.
A leckterá border kolie (povaÏovaná obec-
nû za skvûlé ovãácké plemeno) dokáÏe
aportovat lépe neÏ retrívr, jak „nejinteli-
gentnûj‰í" pes pÛsobivû prokázal. 
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Jaký typ psa jste?
V‰echny typy psÛ se podstatnû li‰í exteriérem a chováním. Jejich geneticky fixované vzorce
pohybu se dûjí na základû vnitfiního podnûtu, kter˘ (vedle typické stavby tûla) podléhá
i u dne‰ních domácích psÛ pfiísné selekci v chovu. Tuto chovatelskou selekci provádûjí lidé.

N

Kombinace
vhodného
ãlovûka
s vhodn˘m
psem mÛÏe
u‰etfiit hodnû
problémÛ 
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?

Jezevãíci se
obecnû povaÏují
za charakterní
a nevychovatelné
psy. Ale jejich
pouÏití jako
loveck˘ch psÛ
tento názor
nepotvrzuje.

Jednají opravdu nesmyslnû?
● Trpí novofundland‰tí psi
poruchou chování, pokud se i pfies
zákaz majitele s chutí vyválejí
v hluboké louÏi nebo jako torpédo
vletí do nedalekého v˘kopu
naplnûného vodou?

● Chovají se austral‰tí honáãtí psi
nenormálnû, pokud i pfies zákazy
bûÏí na louku a ‰típou do zadních
nohou skot nebo jiná zvífiata?

● MÛÏeme pointra podle
psychologick˘ch pravidel uãení
pozitivním posilováním pfiimût
k tomu, aby pfiestal vystavovat
vyslídûného zajíce a namísto 
toho sledoval pamlsek, kter˘ 
mu drÏíme pfied nosem?

● Jedná pasteveck˘ pes
nenormálnû, pokud se
zejména bûhem soumraku 
chová mimofiádnû teritoriálnû
a ‰tûká dokonce i tehdy, 
kdyÏ ze zemû vystrãí 
hlavu tfieba jen ÏíÏala?

Inu – pfiinejmen‰ím u pracovních
plemen psÛ platí, Ïe urãité vrozené
projevy chování jsou umûlou
selekcí silnû zdÛraznûny a patfií
pak mezi instinktivní projevy
pfiíslu‰ného typu psa: 

● Teriéfii mají tendenci jednat
ráznû a projevuje se u nich
mimofiádná lovecká vá‰eÀ, 
pokud jde o my‰i, potkany, 

norky a jiná malá zvífiata.

● Retrívfii mají tendenci b˘t
sociálnû pfiátelsk˘mi psy, ãasto
v‰ak popadnou pantofel a rádi
a s bravurou ho aportují.

● SaÀoví psi mají tendenci b˘t
rovnûÏ sociálnû velmi sná‰enliví,
a pokud jde o maratonské
vzdálenosti, jsou nejrychlej‰ími
savci na svûtû. 

● Chrti mají tendenci b˘t 
spí‰e rezervovaní a zcela 
neprávem b˘vají pokládáni 
za arogantní nebo dokonce
hloupé. Saluky jsou údajnû na
vzdálenost zhruba ãtyfi kilometrÛ

nejrychlej‰ími savci svûta. 

● Hlídací a stráÏní psi mají
tendence „ponûkud pfiehnanû“
stfieÏit si své teritorium a bránit
majetek, dÛm i zahradu.

● Ovãáãtí psi mívají tendenci b˘t
ponûkud pfiecitlivûlí a choulostiví
na zvuky. Mají velkou zálibu v tom,
aby v‰echno, co se jim dostane 
na dosah (vãetnû lidí), popásali. 

● StráÏní psi, ktefií stráÏí stáda,
mají tendenci b˘t nedÛvûfiiví 
a po odpovídající socializaci 
jsou schopni hlídat skot, 
ovce, kozy nebo krávy 
namísto toho, aby je Ïrali.
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Podle R. Coppingera (2003) „nezÛstává
genetická pestrost znakÛ ani u moder-
ních plemen psÛ nikdy stejná, coÏ b˘vá
v˘sledkem pfiirozené selekce, nûkdy také
umûlé selekce a nûkdy dílem náhody.“
Chování je mimo jiné schopnost pfiizpÛ-
sobit se ãasu a místu. Klíãov˘ podnût
standardního prostfiedí (napfiíklad chrti
na dostihové dráze) zajistí, aby urãit˘ typ
psa mûl tendenci chovat se ve stejné situ-
aci stejnû. Proto se Ïádn˘ cviãitel nemusí
pracnû pokou‰et uãit border kolii, aby
zastavila a nasmûrovala ovci urãit˘m
smûrem. Îádn˘ cviãitel psÛ nemusí neu-
stále zvedat pfiední tlapu pointra, aby pes
fiádnû vystavil kofiist. Repertoár chování
urãitého typu psa v urãité situací Ïivotní-
ho prostfiedí je hluboce zakofienûn. 
D. Tortora (1979) tomu fiíká Taxis. „Taxis
je jednání nezávislé na vÛli. Zvífie musí

udûlat, co dûlá, jeho genetick˘ program
mu nedává moÏnost volby.“

V¯BùR VHODNÉHO PLEMENE
NeÏ se zaãneme intenzivnûji zab˘vat
v˘chovou psa, mûli bychom se zeptat, zda
a kde budeme jak˘ typ psa mít. Urãit˘ pes
se ãastokrát nijak zvlá‰È nehodí do pfied-
pokládaného prostfiedí – respektive
k urãitému typu ãlovûka. Pokud na sebe
narazí napfiíklad hyperaktivní lidé a psi,
mÛÏe úroveÀ vzru‰ení vzrÛst v dÛsledku
nadmûrného vyluãování adrenalinu v ur-
ãit˘ch Ïivotních situacích opravdu znaã-
nû – a v˘sledkem jsou ponûkud boufilivé
situace. Nechceme-li proto zaÏít naprosté
fiasko, mûli bychom brát v úvahu indivi-
duální základní temperament ãlovûka
i psa a vûnovat jim dÛkladnou pozornost.
Nûkdy je diagnóza krátká a struãná: roz-

chod. Kombinace tohoto nebo jiného
ãlovûka s tím nebo támhletím psem mÛÏe
u‰etfiit hodnû problémÛ. Dobré rady
k v˘chovû psÛ jsou nûkdy zbyteãné. Pfii
nepfiíznivé konstelaci ãlovûka se psem
zÛstává ãastokrát jediná moÏnost – vûno-
vat se zmírÀování pfiíznakÛ. VÏdy ale má
smysl pokusit se nauãit psa alternativním
projevÛm chování. Zda to bude fungovat,
záleÏí na povaze psa. H. Wachtel (2002)
navrhuje: „DÛleÏit˘m v˘chovn˘m cílem je
také pfiivykání. Pfiivykáním se pes uãí tole-
rovat i vûci, které jsou mu zpoãátku
nepfiíjemné.“ Nicménû - kdo by pfied pofií-
zením psa do domácnosti myslel na
zvlá‰tnosti chování, které jsou pro dan˘
typ psa urãující? Ze v‰eho nejménû poli-
tici, ktefií v podstatû vyÏadují pro hustû
obydlené mûstské aglomerace témûfi uni-
sono malé psy – napfiíklad Jack Russell
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Ovãáck˘ pes
potfiebuje
smysluplnou
práci, jinak
velmi trpí

SP 05/05 06-09 Typ psa  19.4.2005 9:35  Stránka 8



teriéry. Velcí zlí psi – ven s vámi z mûsta!
Skvûl˘ nápad, kter˘ ov‰em nesvûdãí
o nijak zvlá‰tních znalostech o chování
psÛ. To je jedno. Velk˘ pes je nebezpeãn˘
pes a mal˘ pes je mil˘ pes, tak to vidí spo-
leãnû v‰ichni politici. Zájemci o psa
bychom v‰ak takové zjednodu‰ování roz-
hodnû nedoporuãovali. VÏdy bychom
mûli povzbuzovat cviãitele psÛ, aby
v zájemcích o psy i v majitelích psÛ pod-
porovali pfiem˘‰livost a rozumné ar-
gumenty. Îádnému ãlovûku na svûtû ne-
bude k niãemu border kolie, která
v dÛsledku nedostateãného vytíÏení
osobnû „zdraví“ upfien˘m pohledem
mouchy lezoucí po stûnû. Dennû. Stejnû
málo jsou lidé z fiadov˘ch domkÛ nad‰e-
ni tím, Ïe pasteveck˘ pes se snaÏí jakéko-
liv vyboãení z kaÏdodenní rutiny zastra‰it
hlasit˘m a dlouhotrvajícím ‰tûkotem.
Tady nepomÛÏe ani nádhern˘ vzhled
podobn˘ lednímu medvûdovi. Obyvatelé
domku zaruãenû nebudou nijak nad‰eni
objevem Konrada Lorenze (1965) – „vro-
zen˘m spou‰tûcím mechanismem“ –
pokud jim milovanou koãku pfied oãima
vytfiese k smrti sousedÛv teriér. 

P¤ÍKLADY P¤ÍPADÒ
P¤ÍKLAD 1: Pfiípad skotské kolie, jejíÏ
neustávající ‰tûkot se pokou‰eli majitelé
ovlivnit déle neÏ dva roky na kynologic-
k˘ch cviãi‰tích a v soukrom˘ch kynolo-
gick˘ch ‰kolách pomocí cvikÛ poslu‰-
nosti, ostnat˘m obojkem a dokonce
elektrick˘m ‰okov˘m zafiízením na oboj-
ku, dokazuje bezstarostnou ignoranci
majitelÛ k chování specifickému pro
dané plemeno: Páníãek a paniãka s dûtmi
si nechávali bûhem pravideln˘ch prochá-
zek vût‰í rozestupy, ‰tûkající kolie se jen
pokou‰ela sehnat do houfku vlastní stá-
deãko a pokojnû ho pak pást. Tehdy jsme
rodinû doporuãovali zaãít se procházet
v tûsnû sevfieném útvaru. A podívejme –
ovãáck˘ pes „s naru‰en˘m chováním“
zaãal rázem podstatnû ménû ‰tûkat. A bez
pouÏití pomocn˘ch prostfiedkÛ!

P¤ÍKLAD 2: ·pic, kter˘ má podle stan-
dardu plemene jen málo vyjádfien˘ lovec-
k˘ pud, dává pozor na dvÛr a hospodáfi-
ství a kaÏdého cizího hlasitû „ohlásí", se
zakousl do nohy po‰tovního doruãovate-
le. Pozemek nebyl oplocen. To je ale past!
·pic hlídal „svÛj“ revír pfiesnû k my‰lené
linii oznaãené peãlivû pachov˘mi znaãka-
mi (moãí a trusem), která v‰ak zÛstala
po‰tovnímu doruãovateli neviditelná. 

P¤ÍKLAD 3: Jezevãíci se obecnû povaÏují
za charakterní psy a jsou v dÛsledku toho
údajnû nevychovatelní. Hol˘ nesmysl,

protoÏe my sami máme takové „zázraãné
zvífie“ doma. Pfiipou‰tíme, Ïe na‰e psí
dáma má mimofiádn˘ dar trvale vykazo-
vat „bezúãelné“ chování – pokud ji ov‰em
necháme. Pokou‰et se v‰ak zdolat v‰e-
obecnû roz‰ífien˘ „protiv˘chovn˘ gen“,
kter˘ je typick˘m znakem v‰ech jezevãíkÛ,
by bylo znaãnû dobrodruÏnou záleÏitostí.

ODHAD CHARAKTERU
Vztahy ãlovûka se psem jsou Ïivotní vzta-
hy sloÏitého druhu, protoÏe se osobnost
a temperament lidí a psÛ velmi podstat-
nû li‰í. K lep‰ímu hodnocení individuál-
ních povah nám pomÛÏe biologie chová-
ní, která rozli‰uje v podstatû mezi dvûma
základními typy charakteru - mezi pova-
hou s tendencí k odvaze a mezi plach˘m
typem. Podle U. Ganslossera (2002) je
„odváÏn˘ typ osobnosti ve stabilním pro-
stfiedí a v prostfiedí s mal˘m poãtem
nepfiátel v˘hodou, do váÏn˘ch problémÛ
se v‰ak tento typ dostává v okamÏiku, kdy
urãitou situaci není schopen kontrolovat.
Plach˘ typ osobnosti je v mûnících se
podmínkách prostfiedí naopak v˘hodou.
Mnû osobnû se ale líbí rozli‰ování typÛ
osobnosti, které popsal Ivan Pavlov jiÏ
v roce 1956 takto:
1. silnû vzru‰iv˘ cholerik bez zábran,
2. klidn˘ flegmatik,
3. velmi pohybliv˘ sangvinik,
4. silnû brzdûn˘ a ãasto vÛbec 
nereagující melancholik.
K hodnocení vztahu ãlovûka se psem je
tedy tfieba urãitá anal˘za povah ãlovûka
a psa. Jejich soulad je nutn˘ k úãinné
praktické v˘chovû a v˘cviku psa, coÏ
pfiedstavuje hlavní problém souÏití.
Pokud by byl „základní charakter“ ãlovûka
pomûrnû vyváÏen˘, mûl by ãlovûk pfii jed-
nání se psem sklony pfiesto ponûkud
emocionálnû pfiehánût. Pes si toho samo-
zfiejmû pov‰imne, a pokud se na ãlovûka
zahledí sv˘m srdceryvn˘m pohledem, jak
jen to dokáÏe, je pro ãlovûka zatracenû

tûÏké nezareagovat emocionálnû. K tomu
se pfiipojuje kaÏdodenní stres: Na náv‰tû-
vu pfiijede tetiãka, dûti zmûní pokoj
v bitevní pole, kakadu vfie‰tí, aÏ z prken
vyskakují suky, a „drz˘“ mlad˘ pes zase
ukradl z kuchynû utûrku. Struãnû a krát-
ce - chladné a dobfie mínûné rady cílené-
ho odmûÀování projevÛ podfiízenosti se
v kaÏdodenním Ïivotû ãastokrát míjejí
úãinkem. To platí i u v˘chovy slab˘ch psÛ,
o kter˘ch lidé rádi fiíkají, Ïe jsou to zba-
bûlci, ktefií se vÛãi lidem a ostatním psÛm
ãasto chovají mimofiádnû podfiízenû a ke
v‰emu je‰tû dûlají louÏiãky. 
Etolog Erich Klinghammer (2002) popi-
suje tento ãasto se vyskytující jev násle-
dovnû: Hrozivé chování dominantních
vlkÛ vÛãi podfiízenému zvífieti zpÛsobí
ãastokrát prav˘ opak útûku. Hierarchicky
níÏe postaven˘ pes se spí‰e podfiídí je‰tû
více, tfiebaÏe je pak konfrontován s je‰tû
rostoucí agresivitou. Co ale dûlat s tako-
v˘m psem? Proã proboha neustále uklid-
Àuje dominantnû vystupujícího ãlovûka
(nebo jiného psa) a neudrÏuje si bezpeã-
nou vzdálenost nebo se nedá na útûk, tfie-
baÏe jeho podfiízenost se setkává jen
s rostoucí nevolí dominantního jedince?
Lidé ãasto zapomínají, Ïe stereotypnû
opakované uklidÀující chování (kter˘m
se odbourává stres) je pro slabou osob-
nost vypoãitatelné a pfiedstavuje men‰í
zlo neÏ riskovat útûkem, Ïe podfiízen˘
jedinec bude vystaven silnému pronásle-
dování. Podle lidské psycholoÏky Kirsten
Bauermeisterové (2004) chybí extrémnû
se podfiizujícím psÛm pfiehled a vzdále-
nost, aby mohli v klidu vyhodnotit vlast-
ní mentální slabiny, proã se jim zdá útûk
jako nevhodn˘ prostfiedek. Správn˘ tip
k v˘chovû psÛ, u nichÏ se setkáváme
s moãením jakoÏto pfiíznakem podfiídi-
vosti, proto nutnû musí b˘t: Nesledovat,
nehubovat a namísto toho kaÏd˘ mal˘
projev sebejistoty (lehké vzpfiímení u‰í,
neutrální pohyb tûla, lehce zvednut˘
ocas) odmûÀovat pfiátelsk˘m chováním.
Díky této desenzibilizaci projevuje podfií-
zen˘ pes krok za krokem stále více sebe-
vûdomí, tfiebaÏe pfiíslu‰né cviky jsou vel-
mi nároãné a pfiedpokládají, Ïe majitel
psa dokonale zná jednotlivé signály tûla
svého psa. Zpoãátku musíme odmûÀovat
kaÏdou maliãkost, kdykoliv se u psa pro-
jeví vût‰í uvolnûnost. Mûjte trpûlivost! Ze
psa urãitû nebude zvífie, které pfiímo pfie-
kypuje sebevûdomím. MÛÏeme v‰ak
dosáhnout toho, Ïe pes bude vystupovat
neutrálnûji a nebude se po cel˘ svÛj Ïivot
pohybovat okolím jako „chudák pejsek“.
I kdyÏ extrémnû podfiízení psi pfiirozenû
vzbuzují lítost, bylo by ‰patné je neustále
litovat. G. Bloch
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Slabé povahy
Pokusíme-li se slabé povahy psÛ
neustále litovat a chránit pfied
okolím, jejich projevy podfiízenosti 
se je‰tû zintenzivní nebo se u psa
zaãnou projevovat tendence
k agresivnímu jednání ze strachu.
Rozumné je pfiesnû sledovat fieã tûla
nejistého psa, signálÛ podfiízenosti 
si nev‰ímat a namísto toho 
vûdomû podporovat pamlsky kaÏd˘
náznak sebejistûj‰ího vystupování.
Sociální kontakty nebo vydatnou hru
je tfieba odmûnit. Základní povahu
psa v‰ak nejsme schopni ovlivnit.
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