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CHOVÁNÍ

Co je vlastnû dobrá v˘chovná metoda? 

Správná výchova psů 
HNED OD POČÁTKU
Mám radost! AÏ dosud jsme se hrdinnû ohánûli tím, co my lidé dûláme
v‰echno ‰patnû pfii v˘chovû psÛ. Vydejme se tedy nyní koneãnû k nov˘m
bfiehÛm a podívejme se, jak to má probíhat správnû mezi ãlovûkem a psem.
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ak správnû zacházet se zvífiaty
a zejména se psy a jak s nimi úspû‰-
nû a rovnoprávnû komunikovat?

Inu, to jsou vûci, o kter˘ch bychom moh-
li vést dlouhé spory, a kdyÏ se porozhléd-
neme v kynologick˘ch ‰kolách, spolcích
a u psychologÛ zvífiat, je nám rychle jas-
né, Ïe ohlednû komunikace se psy panují
je‰tû velmi rozdílné názory. Lidé pouÏíva-
jí témûfi v‰echno - poãínaje metodami
v˘cviku prusk˘m drilem pfies hromadné
rozdávání pamlskÛ aÏ po pouÏívání zcela
obskurních pfiístrojÛ a zafiízení. Lidé na
psy kfiiãí, hladí je a cvakají na nû, clouma-
jí jimi, tahají je a v‰ichni jsou si naprosto
jisti, Ïe to dûlají zcela správnû. Zeptejte se
odborníkÛ na v˘chovu psÛ – a dostanete
jedenáct protichÛdn˘ch odpovûdí! A teì
bychom mûli odhadnout, co vlastnû je
opravdu správnû!

Zdravá nedÛvûfiivost 
je zcela namístû!
A teì pfiijdu já a zaãnu také tvrdit, Ïe
mám to správné fie‰ení. Proã byste mûli
vûfiit právû mnû? To je dÛleÏitá otázka –
a je na ni jen jedna odpovûì: Vûfite jen
a jen svému vlastnímu rozumu a zÛstaÀ-
te vÏdy pûknû skeptiãtí! A to platí zvlá‰tû
u mne! MoÏná vás jen chytfie podvádím
a ve skuteãnosti nemám o v˘chovû psÛ
ani zdání. Ve skuteãnosti je totiÏ stra‰nû
snadné zaãít si fiíkat cviãitelka psÛ nebo
tak nûjak podobnû. Pár semináfiÛ –
a mÛÏeme se dát do díla... Svûfiili byste
vychovateli, uãiteli nebo dokonce psycho-
logovi své dítû, aniÏ byste vûdûli, Ïe má za
sebou dÛkladné vzdûlání? No to bych si
pûknû rozmyslel! A to byste také mûli,
kdyÏ jde o va‰eho psa. Ne, to je ‰patnû
fieãeno: Ve skuteãnosti se rozm˘‰let musí-
te, protoÏe za své zvífie nesete odpovûd-
nost vy. A nikdo jin˘. Zamyslete se tedy
jednodu‰e se mnou a pfiem˘‰lejte, zda
mohu svá tvrzení logicky podloÏit. A jest-
li ne, nejsem o nic chytfiej‰í neÏ kter˘ko-
liv laik. To bych totiÏ jen papou‰kovala
stará „moudra“ (nebo hlouposti). Ta-
kovéhle „dobré rady“ mÛÏete mít také lev-
nûji. Staãí, kdyÏ se jen pozeptáte ostat-

ních majitelÛ psÛ, a oni vás vybaví ro-
zumnûj‰ími nebo ménû rozumn˘mi, uÏi-
teãn˘mi nebo ménû uÏiteãn˘mi tipy.

¤e‰ení: Matiãka 
pfiíroda má vÏdycky pravdu!
Existuje jedno jediné v˘chodisko, které je
vÏdy jisté. A to je fie‰ení, které nám nabí-
zí samotná matka pfiíroda. Matka pfiíroda
totiÏ stvofiila nejrÛznûj‰í zvífiata a ta se
pak v pfiírodû vyvíjela dále. Evoluce stvo-
fiila nejrÛznûj‰í bytosti a vyplnila jimi zce-
la odli‰né Ïivotní prostory a podmínky.
KaÏdé zvífie je naprosto dokonale pfiizpÛ-
sobeno své kolébce a své úloze v pfiírodû.
Proto se musíme jen pozornû dívat a do-
zvíme se, jak zvífiata Ïijí a komunikují –
a jak by mûla Ïít a komunikovat. Zbytek je
jen trocha zdravého rozumu. A to je
v‰echno. O tato v˘chodiska se budeme
opírat: pfiirozené, správné chování a ro-
zum. Nic víc nepotfiebujeme. No dobrá,
bez chápavosti a schopnosti vcítit se do
druh˘ch nic nejde, ale to je vûc, kterou
prostû musíme u druh˘ch pfiedpokládat.
Proto je praktické, budeme-li se zab˘vat
chováním vlkÛ a divok˘ch psÛ. Ti jsou
skuteãn˘mi mistry, pokud jde o v˘chovu
psÛ, a bûhem jediného roku dokáÏou
z bezmocného malého ‰tûnûte vychovat
sociálnû vzdûlaného jedince se zku‰enost-
mi ze Ïivota – prostû ‰elmu schopnou pfie-

Ïít ve volné pfiírodû. To nemÛÏeme vÛbec
srovnávat s tím, co jako lidé dokáÏeme za
stejnou dobu se sv˘m psem. Vût‰inou
jsme hrdí na to, kdyÏ pes ve vûku jednoho
roku zvládá více ãi ménû spolehlivû pût
pfiíkazÛ. Musíme se tedy uãit od psÛ.
KaÏdému mÛÏu jen doporuãit ke ãtení
knihu Rok psa od Eberharda Trumlera.
Ten ve své knize velmi krásnû popisuje
odchov jednoho vrhu ‰tûÀat divokého psa
a pfiedev‰ím zábavnou formou a zcela
mimochodem dojdeme aÏ k poznání
toho, na ãem zde budeme stavût. V seriá-
lu ãlánkÛ se mohu vûnovat pfiirozenému
chování zvífiat vÏdy jen krátce. 

Proã jsou psi pro lidi tak
pfiitaÏliví a to jiÏ celá tisíciletí?
Kde hledat tajemství této tajuplné pfiitaÏ-
livosti? VraÈme se o nûkolik tisíc let zpát-
ky, kdyÏ jsme je‰tû táhli v mal˘ch skupin-
kách lesy a stepmi. Kdysi dávno, v tûchto
dobách (a ãasové odhady se li‰í zhruba
od 150 tisíc do 15 tisíc let), se pes pfiidal
k ãlovûku. To je dlouhé období historie
této úspû‰né symbiózy. Po dlouhou dobu
jsme si byli navzájem uÏiteãní. Lovili jsme
spoleãnû, psi udrÏovali na‰e tábofii‰tû bez
neãistot a smetí, zhltali odpady a lovili
‰kÛdce a varovali nás pfied nebezpeãím
pfiicházejícím z divoãiny. Navzájem jsme
si pomáhali zahánût vetfielce. 

Prastará smlouva stále platí! 
To ale nebylo v‰echno. Psi a lidé si jsou
velmi podobní. Oba tyto Ïivoãi‰né druhy
jsou savci a lovci a Ïijí ve skupinách. To
v‰echno nám znaãnû zjednodu‰ilo vzá-
jemné porozumûní. Jsme si od pfiírody
podobní, a tak je pro nás snaz‰í najít spo-
leãnou fieã a základy. Jsou-li si dvû bytos-
ti podobné, je mnohem snaz‰í porozu-
mût také rozdílÛm. A pfiesnû to se psi
nauãili lépe neÏ kter˘koliv jin˘ Ïivoãi‰n˘
druh. Stali se hotov˘mi mistry ve ãtení
na‰í fieãi tûla. Tato schopnost a moÏná
hloubka vazby jsou dÛvodem, proã dnes
vûdci pfiedpokládají, Ïe vlohy k tûmto
vlastnostem jsou skuteãnû dûdiãné.
Existují ov‰em také hlasy, které tvrdí, Ïe
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ne my lidé jsme dokázali zkrotit a ochoãit
vlka a pfietvofiili jsme ho na psa, ale Ïe to
udûlali psi sami. Zapuzení vlci, ktefií sami
prakticky nemûli ‰anci pfieÏít, se volnû
pfiimkli k lidem, a protoÏe pfieÏívala jen
tanejochoãenûj‰í a nejdÛvûfiivûj‰í zvífiata
a jejich kfiíÏenci, vznikl nakonec pes. Tato
dÛvûra mezi ãlovûkem a psem a existující
podobnosti nás právû navzájem ãiní tak
zajímav˘mi a pfiitaÏliv˘mi. 

Co ale je na kaÏdodenním
zacházení se psy 
nûkdy tak obtíÏné?
Dnes ov‰em Ïijeme za velmi odli‰n˘ch
Ïivotních podmínek. Na‰e kultura, na‰e
hodnoty a tím také pohled na na‰e part-
nery se bûhem tisícÛ let spoleãného Ïivo-
ta silnû zmûnily. Samozfiejmû to pfiineslo
urãité dÛsledky. Kdo dnes je‰tû Ïije se
sv˘m psem, jako kdyby byli skuteãn˘mi
partnery a tento vztah byl mínûn zcela
váÏnû? Pro koho je dnes je‰tû pes nepo-
stradateln˘ k pfieÏití? Kdo je‰tû sdílí se
sv˘m psem kaÏdodenní radosti, strasti,
spoleãnou práci, závazn˘ cíl, a kdo tráví
se sv˘m psem témûfi cel˘ den? Dnes uÏ
nejsme na sebe navzájem odkázáni, a to
se také projevuje podstatnû na na‰ich
postojích vÛãi zvífiatÛm. Jsou dnes pova-
Ïována za luxus, kratochvíli, náhraÏku
dûtí nebo partnerÛ, slouÏí sportovním
úãelÛm, jsou objekty image nebo jsou
pouÏíváni ke hlídání a obranû. Na jednu
stranu tohle pes splnit nemÛÏe, nedoká-
Ïe vyhovût v‰em tûmto poÏadavkÛm –
a na druhou stranu nám tyto dÛvody

k pofiízení psa ztûÏují správnû zhodnotit
jeho inteligenci, schopnosti a potfieby.
Vût‰inou nám nechybí láska. Chybí nám
vzájemn˘ respekt a hlub‰í pochopení
ãtyfinohého partnera. V dÛsledku toho
pak trpí i vzájemná vazba a komunikace. 

Musíme se znovu stát partnery!
B˘t milován je jedna vûc. B˘t potfiebován,
tû‰it se úctû a b˘t pfiijímán takov˘, jak˘
jsem, je vûc jiná. Jsem pfiesvûdãena o tom,
Ïe obojí patfií dohromady a jedinû tak
mÛÏe partnerství fungovat trvale a mÛÏe
b˘t pro obû strany úspû‰né a uspokojivé.
Ve smeãce panuje jednotnost a pocit sou-
náleÏitosti, jasná pravidla, pozornost
a respekt, úspû‰ná komunikace a vûdomí,
jak jsou rozdûlena práva a povinnosti.
Smeãka vlastnû není niãím jin˘m neÏ
zvlá‰tním druhem velmi dobrého „man-
Ïelství“ nebo skvûl˘ pracovní t˘m, kter˘
souãasnû Ïije spoleãnû. Nic z toho, o ãem
budeme hovofiit v následujících dílech, se
vám nebude zdát divné ani cizí. Jen tro-
‰ku zmûníme zpÛsob nahlíÏení na vûc.
Vlastní trénink bude zaujímat jen nev˘-
znamn˘ prostor. 

V‰ední den se poãítá!
Dobrá v˘chovû dûtí nemá nic spoleãného

s drilem, tresty, tréninkem ani podpláce-
ním. A totéÏ platí i o v˘chovû psÛ! Zcela
mimochodem a v kaÏdodenním Ïivotû se
rozhoduje o tom, jak pfiesvûdãiví, kompe-
tentní a láskyhodní budou na‰i partnefii.
Jak samozfiejmû vysvûtlujeme na‰imi
reakcemi ná‰ pohled na svût a na to, co je
správné a co ne. To je totiÏ v˘chova!

Budeme se zab˘vat tím, 
jak nás vidí pes. Co si 
myslí o na‰em chování? 
Pfiedstavme si jednou, Ïe vstupujeme na
pracovi‰tû, ‰éf se na nás radostnû vrhne
a zaãne nás poplácávat a hladit a fiíká:
„No ne, to je ale príma, Ïe tu dneska zase
jste. Tááák je hodn˘ ná‰ pracovník.
Prííííma!“ A ‰oupne nám pralinku do
pusy. To bychom ale Ïasli! Pak nás vez-
me za ruku, odvede nás k poãítaãi a zaã-
ne nám vysvûtlovat vûci, které uÏ dávno
známe. To je ale hloupé! Co si ten ‰éf
jenom o nás myslí? Má nás snad za blb-
ce? „Pûknû zmáãknûte tlaãíteãko!“ KdyÏ
se chceme otoãit, jde za námi, pfiidrÏí
nás a nahne se nad nás: „Pûknû zmáãk-
nûte tlaãíteãko!“ „Tlaãííítkoooo, fiekl
jsem!“ Teì na nás je‰tû zaãne kfiiãet
a tváfií se hrozivû, ó jé. A my dospûjeme
nevyhnutelnû k závûru, Ïe na‰emu ‰éfo-
vi urãitû pfieskoãilo!
Mohli bychom takovému ‰éfovi dÛvûfio-
vat? Budeme pro nûj rádi pracovat
a budeme dÛvûfiovat správnosti jeho roz-
hodnutí? Je kompetentní k tomu, aby byl
‰éfem? Vûfiíte, Ïe bude skuteãnû schopen
hájit na‰e zájmy pfied fieditelem? Uvûfiíte
tomu, Ïe má va‰e oddûlení s takov˘mhle
nadfiízen˘m je‰tû moÏnost pfieÏít?
Îádn˘ vÛdce smeãky v pfiírodû by takhle
s ostatními psy nikdy nezacházel. A kdy-
by ano, rozhodnû by nezÛstal alfa-jedin-
cem dlouho. Proã pak vy‰tûkáváme na
psy povely nebo je podplácíme pamlsky?
To je jedna z mnoha otázek, které si bude-
me postupnû klást. 
A vÛbec: klást si sám otázky je velmi
dÛleÏité. Není tûÏké na nû najít chytré
a správné odpovûdi. Umûní je pfiijít na
správné otázky. 
Na poãátku tohoto seriálu se podíváme
podrobnûji na základy psí spoleãnosti. Na
nich pak budeme dále stavût. To je základ,
kter˘ nám umoÏní vybudovat si dobr˘
vztah, správnû zacházet se psem, navázat
s ním hlubokou vazbu, dobfie s ním
komunikovat a vysvûtlit mu ná‰ svût tak,
jak to povaÏujeme za správné.
V̆ chova psÛ vlastnû vÛbec není obtíÏná.
To jen my si ji dûláme nûkdy komplikova-
nou a tûÏkou! Psi to chtûjí snaz‰í, jasnûj-
‰í a pfiímûj‰í. Îivot dokáÏe b˘t tak snadn˘!

M. Nováková
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