
o, co je mezi majiteli koní pokládá-
no za vûc zcela bûÏnou - totiÏ dát
vlastního je‰tû „syrového“ konû na

v˘chovu k profesionálÛm - je ve svûtû psÛ
povaÏováno za sporné téma. Znám˘
odborník Theodor Hessling ve své psí
‰kole nabízí ambulantní i stacionární
v˘chovu psÛ – a nyní vás seznámí se sv˘m
pohledem na vûc.

Ambulantnû,
nebo stacionárnû?
Na stacionární v˘chovu psÛ bezpochyby

panují diametrálnû rozdílné náhledy.
Emoce v nich ov‰em ãasto pfievaÏují nad
vûcn˘mi argumenty. Podle mého názoru
by v prvé fiadû mûlo vÏdy jít o to, aby se
podafiilo nalézt nejlep‰í zpÛsob v˘cviku
pro daného psa i majitele, jenÏ by slibo-
val nejvût‰í nadûji na úspûch. Velmi tedy
záleÏí na osobní situaci a cíli, a podle
toho je tfieba volit stacionární nebo
ambulantní v˘chovu.

Pes se neodcizí
Nejãastûji uvádûn˘ argument, totiÏ Ïe

se pes bûhem pobytu svému majiteli
odcizí nebo Ïe dokonce trpí, nemohu
potvrdit. RovnûÏ nemohu potvrdit, Ïe
by pes po pfiedání majiteli poslouchal
jen svého v˘cvikáfie. Dokonce si trou-
fám jít tak daleko, Ïe pro majitele
mÛÏe stacionární v˘chova znamenat
velkou v˘hodu.

Trpí psi kvÛli odlouãení?
Opakovanû sl˘cháme obavy majitelÛ,
Ïe psi pfii stacionárním v˘cviku proÏí-
vají extrémní stesk a stres z odlouãení,
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Vzhůru do internátu!
Co si myslet o lidech, ktefií
si koupí psa a potom ho dají
na „základní v˘chovu“ do
„internátu“? Odbornû se tomu
fiíká stacionární v˘chova psÛ.
Po nûkolik a t˘dnech se pes
vrátí zpátky do rodiny: dobfie
vychovan ,̆ poslu‰nû kráãející po
boku paniãky, vzornû pfiicházející
na zavolání – zkrátka zázrak, na
nûjÏ mohou b˘t majitelé jen hrdí.

T
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Ïe po návratu své majitele nepoznáva-
jí nebo se stávají agresivními. Kdyby
tomu tak bylo, museli by mít poruchu
chování v‰ichni psi, ktefií Ïijí ve psích
útulcích, u chovatelÛ, ktefií dávají
pfiednost kotcovému chovu, u policie,
u celníkÛ i ve psích hotelech a pen-
zionech. Dnes uÏ na‰tûstí b˘vají ubyto-
vání, péãe i krmení u oficiálnû povo-
len˘ch a kontrolovan˘ch zafiízení
velmi dobré a také zacházení se psy
vût‰inou odpovídá dne‰nímu stavu
kynologick˘ch vûdomostí.

Pfii problémech nejv˘hodnûj‰í
Zvlá‰tû pfii pfiev˘chovû psÛ s v˘razn˘m
problémov˘m chováním pokládám sta-
cionární v˘cvik za vhodnûj‰í neÏ ambu-
lantní. Ukazují to zku‰enosti mnoha
tisíc psÛ v nejrÛznûj‰ích oblastech
v˘cviku. Snadno to mohu zdÛvodnit na
vzorovém pfiíkladu.
Kokr‰panûl Astor v prÛbûhu let stále ãas-
tûji propadal agresivním návalÛm
a napadal lidi i psy. Jakmile spatfiil cyklis-
tu, zaãal ho lovit, pokud mu nûkdo chtûl
odebrat kost, bez varování rovnou kousl.
Nijak se nedrÏel ani pfied svou vlastní
rodinou. AÏ do ãtvrtého roku Ïivota si
s ním jeho rodina vytrpûla své. Na dopo-
ruãení veterináfie byl pes vykastrován, ale
k˘Ïen˘ úspûch se nedostavil. Dvakrát
t˘dnû zaãal do rodiny docházet ambu-
lantnû pracující cviãitel. Témûfi rok také
rodina s Astorem docházela na v˘cvik na
blízké cviãi‰tû. V‰e bez úspûchu. Pak se
pes dostal k nám. Pomûrnû rychle se mi
podafiilo nalézt pfiíãinu Astorova chování:
byl nekriticky zboÏÀován, jakákoliv pfiís-
nost v pfiístupu k nûmu byla pro rodinu
absolutnû tabu. V prÛbûhu let si pes stá-
le více upevÀoval svoji mocenskou pozici
alfa zvífiete, které vede svou „smeãku“
Ïivotem.
Pes byl po ãtyfii rok vychováván s velkou
láskou, ale tímto zpÛsobem se jen víc
a víc posilovalo jeho dominantní chová-
ní. ProtoÏe si ho Astor osvojil v urãitém
známém prostfiedí, bylo pro nûj vhod-
nûj‰í udûlat jasn˘ fiez a z tohoto prostfie-
dí ho vytrhnout, aby byl nucen se znovu
zorientovat. (Podobnû je to v lidské psy-
chologii, kdy jsou z téhoÏ dÛvodu tûÏké
pfiípady hospitalizovány). Díky zmûnû
okolí a zpÛsobu v˘cviku si pes osvojí tre-
nérem poÏadované chování podstatnû
rychleji a uãí se snadnûji. Zku‰en˘ trenér
nedûlá emocionální chyby, jichÏ se
v mnoha pfiípadech dopou‰tûjí privátní
majitelé. Trenér má také ãas se psem den
za dnem dÛkladnû zab˘vat, na oãekávané
neÏádoucí chování je pfiipraven a ví, jak
mu cílenû ãelit.
Pfii ambulantním v˘cviku, jenÏ probíhá
jednou dvakrát t˘dnû, to není moÏné,
protoÏe majitel pfiirozenû mimo dobu
tréninku nevûdomky projevuje chyby
a slabosti, jeÏ není schopen správn˘m
zpÛsobem sám korigovat. Nabízíme pro-
to uÏ i desetidenní ambulantní v˘cvikové
cykly, kdy majitelé bydlí v na‰em hotelu,
takÏe majitelé a psi si jsou blízko a lze je
bezprostfiednû opravovat a korigovat.
U tûÏk˘ch pfiípadÛ je prÛmûrná doba
v˘cviku cca 4 t˘dny. Tuto dobu potfiebuje
trenér k tomu, aby se psem bûhem prv-
ních dní dokázal navázat vztah dÛvûry.

Vzhledem k tomu, Ïe pes nemá „ãasovou
pamûÈ“, nedochází k tomu, Ïe by odvykl
majiteli. KdyÏ si ho jeho majitel vyzvedne,
má stejnou radost, jako kdyby byl sám jen
nûkolik hodin. KdyÏ si majitelé po ukon-
ãení stacionárního v˘cviku pfiijeli pro
Astora, bylo to zrovna tak. Dnes je celá
jeho rodina velmi ráda, Ïe se k tomuto
kroku odhodlala.

·kolit se musí i majitel
Samozfiejmû by bylo chybné pfiedat psa
majiteli do starého prostfiedí bez toho, Ïe
by byl i on fiádnû teoreticky i prakticky
pouãen. NeÏádoucí chování by se totiÏ
u psa po krátkém ãase projevilo znovu.
Pes si instinktivnû spojuje vûci a velmi
rychle zjistí, zda se jeho majitel dokáÏe
vÛãi nûmu prosadit. Podle toho pak fiídí
své chování.
V na‰í ‰kole proto bezpodmíneãnû vyÏa-
dujeme, aby po základním v˘cviku u nás
majitel je‰tû nûkolik dní zÛstal a uãil se
spoleãnû se sv˘m psem. Pokud pes zjistí,
Ïe jeho majitel s ním nezachází jinak neÏ
jeho trenér, bude se i pod jeho vedením
chovat Ïádoucím zpÛsobem. Pokud se
majitel dokáÏe trvale fiídit radami trenéra,
pes se zbaví svého problémového chová-
ní rovnûÏ natrvalo.
Astor je dnes uÏ 15 mûsícÛ zpátky doma
a problémové chování se u nûj znovu
neprojevilo. Pes a rodina Ïijí spoleãnû bez
stresÛ a ‰Èastnû, tak, jak bych to pfiál
v‰em.

Dal‰í dÛvody pro
Také v jin˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t stacio-
nární v˘chova úspû‰ná a vhodná, napfií-
klad kdyÏ majitel nemá ãas sám se sv˘m
psem cviãit, kdyÏ je tfieba psa pfiipravit na
zkou‰ky nebo kdyÏ pes má silnou ten-
denci honit zvûfi. ZáleÏí na okolnostech
a není dobré „psí internáty“ pfiedem
pau‰álnû zavrhovat. Theodor Hessling
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Pes v internátní
‰kole? Proã ne,
kdyÏ to nejde
jinak.

„Při převýchově
psů s výrazně
problémovým

chováním
pokládám

stacionární výcvik
za nejvhodnější.“
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