
novu a znovu se mi stává, Ïe se mi
do rukou dostávají k nápravû psi,
ktefií utrpûli újmu v dÛsledku pfie-

sycení pfiíli‰ siln˘mi podnûty. Mohou to
b˘t tfieba opakované rány na Silvestra
nebo stál˘, nezfiídka velmi hrub˘ kontakt
s podstatnû vût‰ími psy, jeÏ mohou zvlá‰-
tû u velmi mladého psa vést aÏ k pozdûj-
‰ím fobiím. Mladého psa je pfiirozenû
nutné pfiivykat na podnûty, ale mûl by
s nimi b˘t seznamován opatrnû. Pfii roz-
hovorech s majiteli psÛ se opakovanû
dozvídám, Ïe psi nemají potfiebnou
chvilku klidu, neustále jsou obtûÏováni
dûtmi, nebyla jim vymezena Ïádná klido-
vá zóna, kam by se mohli v pfiípadû
potfieby stáhnout, a Ïe jsou trvale nuceni
úãastnit se v‰ech kaÏdodenních aktivit.
·tûnû nebo mlad˘ pes by v‰ak mûli mít
vymezené místo, kam se mohou uch˘lit.
Pokud si sami nedokáÏou obstarat dosta-

tek spánku, musí se o to postarat majitel.
Jinak se mohou objevit nervózní reakce
v podobû pfiehnaného ‰tûkotu, trvalého
neklidu apod.

První jízda autem
První pfiekáÏkou, kterou ‰tûnû musí pfie-
konat, kdyÏ je vyzvednuto od chovatele,

vût‰inou b˘vá jízda autem. Velmi ãasto
má mlad˘ pes pfied sebou do svého nové-
ho domova spousty kilometrÛ. Mûli
bychom proto chovatele poprosit, aby
‰tûnû nejménû ãtyfii hodiny pfied plánova-
nou jízdou radûji nekrmil. Pfied jízdou by
se mûl mlad˘ pes je‰tû jednou vyprázdnit
a pofiádnû se vyfiádit. KdyÏ si jedu pro
‰tûnû, vÏdy si s sebou beru deku. A pro
pfiípad, Ïe by se stalo malé „ne‰tûstí",
mám v autû po ruce také roli papírov˘ch
kuchyÀsk˘ch utûrek. PfiibliÏnû po hodinû
jízdy udûlám asi pÛlhodinovou pfiestávku
a nechám pejska, aby se trochu probûhl.
Tak pfiekoná jízdu autem v pohodû témûfi
kaÏd˘ pes. Nejlep‰ím fie‰ením b˘vá druhá
osoba, která psa poveze celou dobu na
klínû. Pokud to není moÏné, je dobré,
kdyÏ si na pfiepravu psa pfiipravíme útul-
n˘ uzavfien˘ ko‰ík, v nûmÏ se ‰tûÀata vût-
‰inou cítí jistû a dobfie.

Optické a akustické podnûty
Pro kaÏdého psa jsou enormnû dÛleÏité
optické a akustické podnûty. Opakovanû
se u psÛ setkáváme s citlivostí na zvuky,
pfiípadnû s tím, Ïe se pfii urãit˘ch kon-
taktech chovají vyh˘bavû nebo dokonce
trochu vystra‰enû. K tomu velmi ãasto
dochází v dÛsledku takzvaného „efektu
Ka‰para Hausera". B˘vá to dÛsledkem
chovu jen nebo pfieváÏnû v kotci, kde
pes nemûl moÏnost setkat se s Ïádn˘mi
vnûj‰ími podnûty. I z toho dÛvodu dopo-
ruãuji psy vystavovat co nejvût‰ímu
mnoÏství vnûj‰ích podnûtÛ napfiíklad
tím, Ïe s ním kaÏd˘ t˘den vyrazíme na
procházku do mûsta, seznámíme ho
s cizími lidmi atd. Tím se zvífie nauãí
znát a zpracovávat mnoho vizuálních
a akustick˘ch podnûtÛ. Zku‰enosti uka-
zují, Ïe takoví psi b˘vají vyrovnanûj‰í
a otevfienûj‰í neÏ ti, ktefií byli drÏeni
v relativnû „sterilním" prostfiedí. 

âlovûk se stává vÛdãí osobností
Je‰tû i dnes je mnoho majitelÛ psÛ toho
názoru, Ïe pes patfií zásadnû do kotce,
kter˘ smí opustit jen na urãitou dobu.
Pokusy v‰ak jednoznaãnû ukázaly, Ïe se
tím podporuje negativní chování, jako je
hyperaktivita, a Ïe to má neblah˘ vliv na
sociální chování zvífiat. Mlad˘ pes by mûl
minimálnû polovinu dne strávit v rodinû
a s rodinou. VÏdyÈ právû tady se dozví,
jaká tabu pro nûj platí, a také Ïe úspûchy
se dostavují na základû pozitivních nebo
negativních podmínek. Hra s mlad˘m
psem, krátké kaÏdodenní procházky
mimo vlastní pozemek, péãe a také napfií-
klad odebírání jídla, kontrola zubÛ apod.
podporují dÛvûru psa k jeho nové „smeã-
ce". Pes je sv˘m zaloÏením smeãkové zví-
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KaÏd ,̆ kdo plánuje koupi ‰tûnûte, by se mûl snaÏit, aby
k ní do‰lo mezi 8. aÏ 12. t˘dnem jeho vûku. Pokládám to
za dÛleÏité, protoÏe právû v tomto ãasovém úseku u psa
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rozvíjení osobnosti psa na novém majiteli. Postupnû,
krÛãek po krÛãku, je mlad˘ pes prostfiednictvím uãením
integrován do svého okolí. Nesmí b˘t ov‰em pfietûÏován. 
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fie, uzavfiení do kotce po jednom pociÈuje
jako vylouãení ze své „rodiny". Takoví psi
se velmi ãasto stávají hyperaktivními
a agresivními.

Pozitivní klíãové podnûty
k ostatním psÛm
Kontakt s ostatními psy povaÏuji za vel-
mi dÛleÏit˘, protoÏe rváãe si vût‰inou ãlo-
vûk vychová sám, a to právû nedostateã-
n˘mi sociálními kontakty s ostatními.
Jistû jste uÏ sami nûkdy vidûli nekompro-
misního psího rváãe, kter˘ ke svému
páníãkovi nebo paniãce nepustí Ïádného
jiného psa a jenÏ kaÏdé cizí zvífie odmítá.
Proto se snaÏím uÏ v dobû, kdy je pes
mlad˘, pokládat „základní kameny" v˘-
chovou a pozitivními klíãov˘mi podnûty.
Nesmírnû dÛleÏitá jsou setkávání s jin˘mi
‰tûÀaty a kontakty s cizími psy na pro-
cházkách. BohuÏel mnozí psi znají jen
psy svého chovatele nebo jim jsou nové
kontakty z bezpeãnostních dÛvodÛ odpí-
rány. Mezi sebou navzájem se tito psi ãas-
to sná‰ejí dobfie, ale jakmile se setkají
s cizími psy, je zle. Navíc k tomu ãasto
dochází u „slab˘ch" psovodÛ, kde pes
pfievzal velení, nebo jako dÛsledek chyb-

ného v˘voje, jenÏ byl zpÛsobem drÏení
nevûdomky dále podporován.

Správná komunikace 
mezi psovodem a psem
Jedná se o mimofiádnû aktuální téma,
protoÏe v dÛsledku ‰patné komunikace
mezi psem a jeho majitelem mohou vzni-
kat znaãné ‰kody. Pfii v˘chovû je dÛleÏité
najít rozumnou míru dominance a pozi-
tivních podnûtÛ. Nebezpeãné mohou b˘t
dnes vychvalované nenásilné metody, jeÏ

u psa zásadnû odmítají jak˘koliv tlak
a pracují v˘hradnû s pozitivními podnû-
ty. V˘hradnû pozitivní podnûcování
mÛÏe mít své opodstatnûní ve sportovní
oblasti, ale ne v praxi u psa, jenÏ má
v kaÏdodenních situacích spolehlivû
poslouchat svého pána a to ãasto za
pÛsobení v˘razn˘ch ru‰iv˘ch podnûtÛ,
které zvífie rozptylují.
V na‰í psí ‰kole se kaÏdoroãnû sekáváme
s desítkami takov˘ch psÛ a Ïádá se po
nás, abychom napravili jejich v˘chovu,
protoÏe pytlaãí, neposlouchají nebo mají
sklon k agresivnímu chování. Tito psi byli
vût‰inou hravou v˘chovou sv˘ch pánÛ
dovedeni k tomu, aby se stali vÛdci smeã-
ky. VÏdy to musí b˘t ãlovûk, kdo vede své-
ho psa, nikdy tomu nesmí b˘t naopak!
Nejvy‰‰ím cílem je, aby pes svou poslu‰-
nost vykonával spolehlivû, vesele a ko-
rektnû. Toho docílíme vhodnou smûsí
pozitivních a negativních podmínek. Pes
musí vûdût a cítit, Ïe poslouchat musí, ne
mÛÏe. VÏdy by v‰ak mûly pfievaÏovat pozi-
tivní klíãové podnûty. 
Pokud budeme brát v potaz v˘‰e uvedené
zásady, nemûly by pfii v˘chovû mladého
psa nastat problémy. Theodor Hessling

·tûÀata by mûla mít dostatek rÛzn˘ch
podnûtÛ, ale nemají b˘t pfietûÏována
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