
axÛv páníãek si s ním bûhem
dne opakovanû hraje, aby ho
alespoÀ trochu unavil. Tu mu

hodí míãek, kter˘ Max s pfiekypující
horlivostí bûhem chvilky pfiinese 
zpátky, nebo mu dá laso na
pfietahování, s nímÏ se Max mÛÏe podle
libosti vydovádût. Ale právû k tomu
vlastnû nikdy nedojde. ProtoÏe ani po
tûchto hrách Max rozhodnû není
vydovádûn˘, vyãerpan˘ ani uvolnûn˘,
i kdyÏ právû to je velk˘m cílem jeho
rodiny. Superaktivní pes jim totiÏ
pomalu, ale jistû zaãíná jít na nervy. 

K ãemu pfiesnû zde dochází?
Nejprve bychom se mûli zastat

Maxov˘ch majitelÛ. Zní to totiÏ zdánlivû
bezcitnû, kdyÏ dobrovolnû pfiiznávají, Ïe
Max jim leze na nervy. Ale pravda tkví -
jak uÏ to ãasto b˘vá - mnohem hloubûji:
majitelé cítí, Ïe se mezi nimi a Maxem
vyvíjí dynamika, která nikomu z nich
není ku prospûchu. Ani stresovan˘m
majitelÛm, ani pfietaÏenému Maxovi.
Skuteãnû ‰Èastn˘ není nikdo.

Potfiebuje aktivní pes hry?
Maxovi majitelé se pfiedem dÛkladnû
informovali. Vûdûli, Ïe Max, v jehoÏ
Ïilách koluje 50 procent krve border
kolie, bude velmi aktivní pes. VÏdyÈ
pracovní horlivost tohoto plemene je
pfiímo legendární. Proto se od samého

poãátku pokou‰eli chovat se k nûmu
pfiimûfienû a vycházet vstfiíc jeho
potfiebám. Nabídli mu tolik aktivit, kolik
jen mohli. Jakmile byl Max dostateãnû
star˘, zaãal ho páníãek brát s sebou na
vyjíÏìky u kola. Nestalo se, Ïe by nûkdo
pfie‰el zahradu, aniÏ by mu hodil
koleãko nebo létající talífi. Své jídlo 
si musel zaslouÏit tím, Ïe ho doloval
z „buster-cube“, coÏ je dut˘ balonek
z tvrdé gumy, kter˘ se plní granulemi.
Pes se ke své potravû dostane teprve
tehdy, kdyÏ bude koulí pfievalovat tam
a zase zpátky a granule z ní budou
postupnû vypadávat. Maxovi se
v prÛbûhu ãasu podafiilo zvládnout
zacházení s buster-cube 
s udivující dokonalostí. 
Pfiesto se zdá, Ïe není spokojen˘.

I uvolnûní je nutno se uãit
Právû psÛm, ktefií jsou od pfiírody nabiti
energií, se zdá b˘t vhodné nabízet
aktivující hry jen v odmûfien˘ch
dávkách. ProtoÏe to zdaleka není tak, Ïe
by se aktivní pes vyãerpal aktivní hrou.
B˘vá to právû naopak. Tím, Ïe tento pud
trénujeme, je‰tû násobíme uÏ beztak
vysokou hladinu energie! Právû psi od
pfiírody energiãtí se na prvním místû
musí nauãit jedno: uvolnit se!

Nahromadûné instinkty
zpÛsobují nevypoãitatelnost
Maxovi majitelé vycházeli z toho, Ïe
jejich pes se potfiebuje odreagovat, aby
byl uvolnûn˘. To odpovídá modelu
chování, jak ho stanovil Konrád Lorenz.
Vycházel pfii tom z toho, Ïe agresivita
(motor aktivity) je pudem. A ten je
podobnû jako sexuální pud stále
zásobován novou energií, jiÏ je
zapotfiebí v pravideln˘ch 
intervalech uvolÀovat.
Pokud by tedy majitel nenabídl psu,
kter˘ se ocitl pod takov˘m tlakem,
Ïádn˘ ventil pfiimûfien˘ jeho druhu,
kter˘m by si mohl odÏít svoji agresi,
brzy by u nûj do‰lo k nahromadûní
pudÛ. A ty by se s velkou
pravdûpodobností uvolnily náhle
a neãekanû v nûjaké nepfiedvídatelné
situaci. Dost moÏná dokonce pfii nûjaké
nehezké ãi hrozivû vyhlíÏející situaci, 
jíÏ se Maxovi majitelé chtûli pfiedem
vyhnout. JenomÏe Max, místo aby se
uvolnil, se stal hyperaktivním. Dobr˘
pfiíklad toho, Ïe nûkdy je ‰edá teorie,
zato zelen˘ strom Ïivota. 

Pudy se trénují
Ve skuteãnosti totiÏ není celá vûc
zdaleka tak jednoduchá. Je pravda, Ïe
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Přetížení hrou?
Max, kfiíÏenec border kolie, je Ïiv˘ pes nabit˘
energií. Zdá se, jako by klid a nicnedûlání znal jen
v krátk˘ch úsecích, kdy spí, totiÏ v noci. Ve zbylém
ãasu je od rána do veãera neustále v pohybu.
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aktivního psa s v˘razn˘mi instinkty
nepfiedûláte na pecivála. A Ïe pes bude
spokojen˘ a ‰Èastn˘, pokud mu jeho
majitel umoÏní uvolÀovat pudy
v kontrolovan˘ch a druhovû
odpovídajících hranicích. Ov‰em
nemûlo by se stávat, aby byl tento 
pud je‰tû dále posilován. Etolog 
Eibl-Eibesfeld to formuloval takto:
„Z dlouhodobého hlediska znamená
pravidelná moÏnost uvolÀovat agresivní
impulsy nûco na zpÛsob tréninku
agrese.“ Jin˘mi slovy: Max byl sv˘mi
majiteli v dobré vífie trénován 
k tomu, aby byl nepfietrÏitû aktivní.

Rozhodující je správná míra
Jak tomu tak ãasto b˘vá, i v tomto
pfiípadû je rozhodující správná míra.
Najít ji není vÏdy - a to je tfieba fiíci
naprosto jasnû - zrovna jednoduché.
KaÏd˘ pes je jin˘, kaÏd˘ má svÛj 
vlastní potenciál pudÛ, i kdyÏ jeden 
ve vût‰í a druh˘ v men‰í mífie. Spí‰e
flegmatickému, klidnému psu proto
bohatû staãí dvû aÏ tfii poklidné
procházky dennû k tomu, aby se cítil
natrvalo vytíÏen˘, zatímco aktivní,

instinkty nabit˘ pes laãní po aktivitû
a hravû zvládne tfii aÏ ãtyfii tréninkové
jednotky t˘dnû navíc. Etologové
zkoumající motivaci hovofií o optimální
úrovni napûtí a mají tím na mysli stav,
kdy pes není pfietûÏován, ale ani
nedostateãnû zatûÏován. V ideálním
pfiípadû dosáhneme právû tohoto stavu.

Oddûlit aktivitu od uvolnûní
Vyplatí se oddûlovat tréninkové

jednotky od bûÏného prÛbûhu dne. Pes
v takovém pfiípadû není pod „trval˘m
proudem" podnûtÛ a ustaviãnû
neoãekává, Ïe si s ním nûkdo bude hrát.
Trénink by se proto mûl vÏdy odehrávat
mimo vlastní dÛm nebo zahradu.
A v dobû, kdy probíhá, by psa mûl
stoprocentnû vytíÏit a zamûstnat. To se
mÛÏe podafiit napfiíklad pfii tréninku
psích sportÛ (tanec se psy, obedience,
agility, sportovní kynologie atd.).
Ale doma platí jiná pravidla - tady je
namístû uvolnûnost. A té se vá‰ pes
mÛÏe nauãit! A také si jí uÏít, pokud
ví, Ïe si ve vymezeném ãase pfiijde na
své. Nechceme zamlãovat, Ïe takov˘
proces uklidÀování psa nabitého
instinkty nûjakou dobu potrvá. Max si
teì kaÏd˘ veãer uÏívá svou „divokou
hodinku", kdy s ním jeho pán fiádí
v polích. Ale doma uÏ se pak
nepovalují Ïádné hraãky a nikdo si
s ním v meziãasech nehraje, takÏe se
nauãil uklidit se do svého ko‰íãku
a pfies den spát - a skuteãnû teì
pÛsobí mnohem uvolnûnûji
a vyrovnanûji.

Annika Weltersová 
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