
le právû to bychom mûli. V˘chova
psa totiÏ zaãíná pfiesnû v okamÏi-
ku, kdy vstoupí do na‰eho Ïivota,

ani o den pozdûji. Rozumí se samo
sebou, Ïe musí b˘t pfiizpÛsobena jeho
nûÏnému vûku. Urãitû by nemûla b˘t
pfiehnanû pfiísná, ani by nemûla zahrno-
vat vojensk˘ dril. Rozhodnû v‰ak je
vhodné vytyãit ãtyfinohému ãlenu rodi-
ny urãité hranice a dÛslednû trvat na
jejich plnûní. 

Základní zku‰enosti
Ledabylost a bezbfiehá tolerance se totiÏ
nevyplácejí. Pokud ‰tûnû necháme, aby
mu v‰echno pro‰lo, nemÛÏeme oãekávat,
Ïe se bude jako dospûl˘ pes chovat vzor-
nû a Ïe bude reagovat na kaÏd˘ ná‰ povel.
Jednou osvojené zvyklosti a privilegia,
jako napfiíklad odpoãinek v páníãkovû
posteli nebo mal˘ pamlsek od stolu,
budeme psa, jenÏ pfii‰el na chuÈ takov˘m

„pansk˘m zpÛsobÛm“, jen velmi tûÏko
odvykat. Zku‰enosti, jeÏ pes uãiní bûhem
prvních t˘dnÛ Ïivota, nezvratnû pozna-
menají cel˘ jeho dal‰í v˘voj a ovlivní jeho
chování v budoucnosti. 

Socializace
Základní socializace ‰tûnûte je dÛleÏit˘m
základem harmonického souÏití ãlovûka
a psa. Nedostateãnû socializovaná nebo
nesocializovaná zvífiata mívají velké potí-

Ïe se sv˘m zaãlenûním do okolního svûta.
Mívají sklon chovat se bojácnû ãi agresiv-
nû, pfiípadnû k dal‰ím poruchám chování,
protoÏe neb˘vají schopna správnû vyhod-
notit, co se dûje v jejich okolí. 
Peãlivû socializovan˘ pes se nauãil vychá-
zet mírumilovnû a otevfienû s cizími lid-
mi, dûtmi i jin˘mi domácími zvífiaty.
Zpravidla má stabilní nervov˘ systém,
pevnou povahu a nenechá se jen tak
snadno vyvést z míry. Základy socializace
pokládá uÏ chovatel, v jejich upevÀování
a roz‰ifiování pak musí pokraãovat nov˘
majitel ihned po pfievzetí ‰tûnûte. 

Diskuse o vlivu vloh a prostfiedí
JiÏ dlouhá léta se etologové dohadují
o tom, zda je charakter psa více urãován
jeho genetick˘mi dispozicemi, nebo spí‰e
Ïivotním prostfiedím. Tuto vûãnou disku-
si se asi nikdy nepodafií jednoznaãnû uza-
vfiít, pravda  bude s nejvût‰í pravpodob-
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Správné zacházení se psem

Co se štěně nenaučí...
·tûÀata se velmi rychle nauãí omotat si  své lidi „kolem prstu“.  Staãí srdceryvn˘
pohled, pisklav˘ hlásek, a páníãek a paniãka jsou rázem celí pryã. Pfiirozenû je
tûÏké odolat pfiání neohrabanû roztomilého ‰tûÀátka... Kdo by pfii pohledu na psí
dítû vesele dovádûjící na koberci pomyslel na nûjaké zákazy, pravidla a v˘chovu?

A

Postupnû 
své ‰tûnû
konfrontujte
s nejrÛz-
nûj‰ími
zajímav˘mi
podnûty

Procházka se star‰ím
psem je pfiínosem
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ností nûkde uprostfied. Jak se charakter psa
skuteãnû rozvine, záleÏí na mnoha okol-
nostech. Velk˘ vliv na v˘voj ‰tûnûte mají
podmínky odchovu, Ïivotní prostfiedí, kon-
takt s chovatelem a pfiirozenû také vztah
k novému majiteli. Socializace a v˘chova do
znaãné míry rozhodují o tom, zda se
z daného psa stane pfiizpÛsobiv˘ ãlen na‰í
spoleãnosti.

·kola hrou
·tûÀata se od matky oddûlují relativnû brzy.
Vût‰inou uÏ v osmi t˘dnech mûní majitele
a musí se nauãit vycházet s nov˘m ãlovû-
kem. V zásadû to je v˘hoda, koneckoncÛ od
psa oãekáváme, Ïe se bez problémÛ zaãlení
do bûÏného Ïivota lidí. Je jen dobfie, kdyÏ
nebude socializován divokou psí smeãkou. 
Ov‰em mlad˘ pes nesmí b˘t o‰izen o dÛle-
Ïité zku‰enosti, jeÏ mÛÏe získat jen pfii sty-
ku s jin˘mi psy. Je proto vhodné zaãít nav-
‰tûvovat ‰kolku pro ‰tûÀata.  ·kolky b˘vají
urãeny pro ‰tûÀata ve stáfií osmi aÏ ‰est-
nácti t˘dnÛ. Bûhem této doby by se nezku-
‰ení psi mûli nauãit spolu navzájem vychá-
zet a osvojit si chování typické pro dan˘
druh. 

Akustické podnûty
Nezvyklé zvuky, cizí osoby nebo tfieba vla-
jící kusy plastu mohou mladému psa
nahánût strach. Proto se psí ‰kolky zamû-
fiují na to, aby ‰tûÀata pfiivykla na v‰echny
moÏné podnûty vnûj‰ího svûta. Vhodn˘mi
pfiedmûty na posilování stabilních nervÛ
jsou barevné plastové míãe, vlající pásky,
gumové pneumatiky a chrastící plechovky. 
V bûÏném Ïivotû se vyplatí, kdyÏ pes nerea-
guje pfiehnanû vydû‰enû na projíÏdûjící vla-
ky, burácející letadla, troubící auta a vyzvá-
nûjící telefony. âím dfiíve psa pfiivykneme
na ve‰keré myslitelné akustické podnûty,
tím vût‰í bude u dospûlého psa schopnost
tolerovat je. 

Vizuální dojmy
KaÏdá procházka je pfiímo gejzírem optic-
k˘ch podnûtÛ, které mlad˘ pes musí nejpr-
ve zpracovat. Cyklisté, jezdci na koleãko-
v˘ch bruslích, maminky s koãárky, stáda
ovcí, jezdci na koních a dal‰í vzru‰ující
objekty vyvolávají ve ‰tûnûti úÏas a také nej-
rÛznûj‰í reakce.
Sebevûdomí jedincí mívají sklon k srdna-
tému pronásledování bûÏcÛ, nebo alespoÀ
k jejich hlasitému vy‰tûkávání. Takové cho-
vání nedoporuãujeme tolerovat: vût‰ina lidí
se sice smûje, kdyÏ je pronásleduje legraãní
maliãké ‰tûnû, ale u dospûlého by toto cho-
vání uÏ  nejspí‰ posuzovali trochu jinak. 
Pes by se mûl odmaliãka uãit, Ïe se nesmí
rozbûhnout za v‰ím, co se kolem nûj mih-
ne. Pokud máme co do ãinûní s plemenem

s v˘razn˘m loveck˘m instinktem, nezb˘vá
nic jiného neÏ psa vodit ven zásadnû a pou-
ze na vodítku. 
Bojácnûji zaloÏená ‰tûÀata reagují na ne-
známé vizuální podnûty ustra‰enû. I z tako-
vého chování se mÛÏe vyvinout problém,
pokud se mu nebudeme snaÏit vãas ãelit.
Ménû sebevûdomí psi se musí nauãit v kaÏ-
dé situaci ovládat své nervy. Jinak hrozí
nebezpeãí, Ïe by v budoucnu mohli zaãít ze
strachu tfieba i kousat. 
Mûli bychom se snaÏit nalít ‰tûnûti sebedÛ-
vûru. Krok za krokem, pomalu a postupnû,
ho  budeme seznamovat se zvuky a vjemy,
které mu nahánûjí strach, a pfii tom ho
uklidÀovat. Pokud budeme dostateãnû
trpûliví a prokáÏeme pochopení pro svého
psa, urãitû se nám podafií zv˘‰it u nûj práh
dráÏdivosti. 

VyuÏijte socializaãní fázi!
NejdÛleÏitûj‰í socializaãní fáze u psa pro-
bíhá pfiibliÏnû od sedmého do dvanácté-
ho t˘dne vûku (mírné individuální od-

chylky jsou pfiirozenû moÏné). Tento ãas
bychom se mûli snaÏit intenzivnû vyuÏít,
abychom psa dobfie pfiipravili na Ïivot
v moderní spoleãnosti. Zdaleka nestaãí se
psem jednou nebo dvakrát t˘dnû zajít na
cviãi‰tû. Je tfieba s ním hravû, ale dÛsled-
nû cviãit také uvnitfi vlastních ãtyfi stûn
a bûhem kaÏdodenních procházek (jejichÏ
délka  by se mûla odvíjet od stavu rÛstu
kostí ‰tûnûte).

V˘chova
Také v˘chova je dÛleÏitou souãástí vytváfie-
ní osobnosti u psa. ·tûnû by se mûlo co nej-
dfiíve nauãit, Ïe rozhodující slovo má dvou-
noh˘ vÛdce smeãky. V̆ chova ‰tûnûte by
mûla probíhat dÛslednû, ale zároveÀ citlivûFo
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a trpûlivû. Mladého psa nesmíme pfietû-
Ïovat a nelze po nûm poÏadovat tolik
jako po dospûlém psu. Pfiesto je nutné
v‰típit mu zásady dobré v˘chovy. Nutné
je najít zlatou stfiední cestu...
Hlasit˘ kfiik nebo dokonce bití rukou jsou
ve ‰tûnûcím vûku tabu! KdyÏ na ‰tûnû
promluvíme pfiísn˘m, pevn˘m hlasem
nebo mu symbolicky zatfiepeme za kÛÏi
na hfibetû, dosáhneme podstatnû vût‰ího
úspûchu neÏ hrub˘mi v˘chovn˘mi meto-
dami. Pamlsky a hlazení jsou naproti to-
mu prostfiedky naprosto legitimní
a enormnû urychlují  dosaÏení prvních
v˘chovn˘ch úspûchÛ. 

Základní povely
Jako první by se ‰tûnû mûlo nauãit
poslouchat na jméno. Dfiepneme si, zavo-
láme na nû jménem a následn˘m pove-
lem „Ke mnû!“ ho vyzveme, aby k nám
pfii‰lo. Pfii tom si poklepeme na stehno
nebo mu ukáÏeme mal˘ pamlsek. Jakmile
‰tûnû pfiijde, mohutnû ho pochválíme. 
Také základní povel „Sedni!“ bychom ‰tû-
nû mûli nauãit co nejdfiíve. ·tûnû jemnû
uchopíme za obojek a rukou mu tlaãíme
na zadeãek. ZároveÀ zazní povel „Sedni!“
DÛleÏité je ‰tûÀátko po podafieném cviku
pofiádnû pochválit. Dal‰ím cvikem v fiadû
b˘vá „Lehni!“ Nacviãovat je moÏno nûko-
lika zpÛsoby: ‰tûnû mÛÏeme jemnû ucho-
pit za pfiední konãetiny a pomalu je táh-
nout dopfiedu, nebo ho uvést do pozice
vsedû  a pamlskem ho lákat do lehu.
Pokud se pes pokou‰í vstát, pevnû ho pfii-
drÏíme za obojek a dáváme pozor na to,
aby se k pamlsku dostal skuteãnû aÏ ve
chvíli, kdy si lehne.

Má ‰tûnû sklon k dominanci?
Základní povel „PusÈ!“ je rovnûÏ velmi
uÏiteãn˘ a osvojit by si ho mûlo uÏ ‰tûnû.
Právû pfii tomto cviku rychle zjistíme, zda
nás ‰tûnû skuteãnû akceptuje jako vÛdce
smeãky, nebo sní o postupu na hierar-
chickém Ïebfiíãku. Cílem cviku je ‰tûnû
pfiinutit, aby kdykoliv na povel pustilo
hraãku. Pokud se ‰tûnû zpûãuje to udûlat,
podobnû jako psí matky ho shora chytne-
me za ãenich, stiskneme mu pysky (samo-
zfiejmû s citem), a jakmile mu balonek
vypadne, pochválíme ho. Pokud zavrãí
nebo se po nás dokonce oÏene, máme tu
problém s dominancí, jenÏ rozhodnû
nesmíme trpût. ·tûnû verbálnû pokáráme
a v pfiípadû potfieby zatfiepeme za kÛÏi na
hfibetû, abychom mu ozfiejmili, kdo je
tady pánem.

Nûkdy musí zÛstat sám
Jen málokter˘ pes zÛstává rád sám. Ale
pobyt o samotû lze natrénovat. První tré-
ninkové jednotky by se mûly poãítat jen

na minuty. Dobu nepfiítomnosti zvy‰uje-
me. Pfii prvních pokusech se vzdálíme jen
natolik, abychom psa sly‰eli. Jakmile by
‰tûnû zaãalo nahlas vyvádût, zavelíme na-
hlas a zfietelnû „Nesmí‰!“ Bylo by ov‰em
naprosto ‰patné se v této chvíli ke ‰tûnû-
ti vracet, abychom ho odkázali do patfiiã-
n˘ch mezí. ·tûnû by se právem domníva-
lo, Ïe jsme se vrátili na základû jeho
protestÛ, a v budoucnosti by se o to víc
snaÏilo pfiimût nás podobn˘m zpÛsobem
k návratu. Smysl naopak má vrátit se ke
‰tûnûti aÏ ve chvíli, kdy se uklidní. 

Aby nekousalo...
Psi mají zoubky ostré jako jehliãky. ·tû-
Àata v prvních t˘dnech Ïivota je‰tû nema-
jí zábrany, které by jim zabraÀovaly
v kousnoutí. Proto zkou‰ejí, jak moc
mohou kousnout, aby jim to je‰tû pro‰lo.
Je tedy velmi dÛleÏité psu co nejdfiíve
naznaãit, kde leÏí práh na‰í bolestivosti.
V̆ chova probíhá v prvé fiadû verbálnû:
jakmile do nás ‰tûnû zahryzne zoubky,
hlasitû zvoláme „Au!“ a zavyjeme nebo
zakÀuãíme pfii tom úplnû stejnû, jako by
to udûlal jin˘ pes. Tato metoda mÛÏe znít
ponûkud komicky, ale je pfiekvapivû úãin-
ná. Nejvíce totiÏ odpovídá vzájemné
komunikaci psÛ, a ‰tûnû jí tedy jasnû
porozumí. Jakmile ‰tûnû hru pfieÏene,
mûli bychom ji okamÏitû pfieru‰it, aby si
uvûdomilo, Ïe jeho chování není Ïádoucí. 

Vyskakování
Vyskakování je bûÏn˘ ne‰var, kter˘ je
zvlá‰tû nepfiíjemn˘, pokud se jedná
o velkého psa se zabahnûn˘mi tlapkami.
KaÏd˘ novopeãen˘ majitel ‰tûnûte má
od poãátku moÏnost dát psu najevo, Ïe
jeho vyskakování povaÏuje za zcela neÏá-
doucí formu chování. Námaha se vyplatí
– sebe i své pfiátele u‰etfiíme ‰pinav˘ch
kalhot a mnoha dal‰ích nepfiíjemností...
Vût‰inou pomÛÏe, kdyÏ se na chvíli bez
hnutí zastavíme a radostné v˘skoky
budeme prostû ignorovat. KdyÏ se ‰tûnû
bezmocnû posadí, pochválíme ho. Tento
zpÛsob chování musíme opakovat nûko-
lik dnÛ nebo spí‰e t˘dnÛ, dfiíve nebo
pozdûji nás v‰ak s nejvût‰í pravdûpo-
dobností dovede k cíli. 

Máme to ve sv˘ch rukou
·tûÀata jsou tvorové, které lze dle libosti
formovat. Pes sice má urãité znaky typic-
ké zrovna pro jeho plemeno a také urãit˘
genetick˘ potenciál; jeho budoucí v˘voj
je v‰ak urãován pfieváÏnû tím, jak pro-
bûhne socializace a v˘chova. Této skuteã-
nosti by si mûl b˘t vûdom kaÏd˘ majitel
psa. Nikdo se nemÛÏe zfiíkat odpovûd-
nosti za v˘chovu! ■
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Správné zacházení se psem

·tûnû se uãí nechat
si bez protestÛ
pohlédnout 
tlamiãku

I dfievûná laviãka pfiedstavuje
zajímavé místo ke hfie
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