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Dobrá v˘chovná metoda – co to je? 

Správná výchova psů 
HNED OD POČÁTKU 2. díl
Urãitû také znáte nûjaké manÏelství, které je pro v‰echny zúãastnûné
hotovou katastrofou. PodruÏné vûci se projednávají aÏ do nejvût‰ích
podrobností, lidé bojují o svá práva a cítí se vÏdy nepochopeni 
tím druh˘m. Vypadá to, jako by jiÏ nedokázali najít spoleãn˘ tón.
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nám˘m a pfiátelÛm nezb˘vá neÏ
nad tím potfiásat hlavou. ProtoÏe
oba partnefii jsou pfiece tak milí,

sná‰enliví a citliví lidé. Mezi sebou – nebo
pfiesnûji ve vzájemném vztahu – jsou
ov‰em svárliví, nerozumní a naprosto
nesluãitelní. Hotové fúrie. Vztah tûchto
lidí je na zhroucení. Nemohou se vzájem-
nû vystát, celá konstrukce jejich souÏití se
hroutí a na jejích troskách by snad byli
schopni se navzájem zabít. Po vzájemné
komunikaci nezÛstala ani stopa. Lidé uÏ
nehovofií spolu, hovofií jen proti sobû.
A teì se z podobného hlediska podívej-
me na nûkteré vztahy lidí a zvífiat. Ne-
nacházíme tu snad také podobné parale-
ly? Partnefii se vlastnû mají rádi, ale

najednou uÏ nevûdí jak dosáhnout sou-
hry s tím druh˘m.

Vnitfiní vztah je zkrátka alfou
a omegou dobrého souÏití
Bez nûj skuteãnû nelze niãeho dosáh-
nout. A tak není divu, Ïe první, s ãím se
sv˘m psem musíme zaãít, chceme-li ho
správnû vychovávat, je budování vzájem-
ného vnitfiního vztahu. Staneme se stfie-
dem jeho Ïivota. V‰echno, co má, jsme
my. Stane se na‰ím stínem, a pokud to
jen trochu jde, bude s námi. KdyÏ jsme
v kanceláfii, pes je s námi. KdyÏ jsme na
cestách, na pochÛzkách, chceme nûco
obstarat, pes jde s námi. Pes je pfiítomen,
kdyÏ vafiíme, kdyÏ jíme, kdyÏ si natáhne-
me nohy na pohovce, je s námi také, kdyÏ
jdeme spát, protoÏe leÏí vedle nás.
Sdílíme s ním podstatnou dobu ze svého
Ïivota. Vybudovali jsme si vztah. A to je
pfiesnû ten správn˘ klíã k porozumûní.
Pes musí mít ‰anci vcítit se do nás – a to
platí i opaãnû. Jedinû ten, kdo druhého
zná a má ho rád, kdo se otevfie tomu dru-
hému, mu také dokáÏe porozumût, doká-
Ïe s ním komunikovat a bude usilovat
o to, aby se partnerovi dobfie dafiilo.
ProtoÏe jedinû kdyÏ on bude spokojen,
budeme spokojeni i my.
Jen ten, kdo cítí vnitfiní vztah s nûk˘m
jin˘m, na nûj dokáÏe správnû reagovat.
Dennû projdeme kolem znaãného poãtu
lidí bez pov‰imnutí a ani neposlouchá-
mei, co nám fiíkají. Ve skuteãnosti pro nás
nic neznamenají. MoÏná zaregistrujeme,
co dûlají, a reagujeme jen do té míry, aby-
chom mûli svÛj klid. Pokud ov‰em
nechceme navázat vztah. Pak to samozfiej-
mû vypadá jinak… k tomu nás ov‰em musí
daná osoba nejdfiíve nûãím zaujmout. 

âím mohou b˘t lidé zajímaví?
Vût‰inou se nám líbí lidé, ktefií s sebou
nesou nûco nového, ktefií nás dokáÏou
sv˘m zpÛsobem doplnit. Nûkde v podvû-
domí máme totiÏ spu‰tûn˘ program
zamûfien˘ na pfieÏití, kter˘ fiíká: Vyhledej
si silného partnera, jehoÏ silné stránky
jsou právû tam, kde jsou tvé slabiny. Tím
se slabiny obou partnerÛ vyrovnávají a to
pomáhá ve spoleãném boji o pfieÏití.
Na druhou stranu je ale také dÛleÏité,
abychom nebyli pfiíli‰ odli‰ní. ProtoÏe
potfiebujeme spoleãnou základnu, na kte-
ré se shodneme. Jinak se stane rozdílnost
rychle nepfiekonatelnou pfiekáÏkou, která
brání vzájemnému porozumûní i pfiiblí-
Ïení. Proto musíme dosáhnout správné-
ho pomûru shody a rozdílností. Shoda
slouÏí jako základna k souÏití, rozdíly
jsou k tomu, abychom mohli doplÀovat
a navzájem vyvaÏovat slabiny a silné

stránky. Uvedené rozdíly jsou dÛleÏité
také proto, abychom mohli správnû sta-
novit hierarchii. Jak pfiijmout co nejrych-
leji nejlep‰í rozhodnutí, rozvinout nej-
správnûj‰í strategii, kdo má nejvût‰í
zku‰enosti, dokáÏe se prosadit, motivo-
vat, zajistit soudrÏnost t˘mu? 

My musíme b˘t nejlep‰í! 
ProtoÏe v okamÏicích, kdy na nás zaútoãí
stres, se ohlíÏíme vÏdy po tûch, koho
povaÏujeme za nejlep‰í, nejchytfiej‰í, kdo
mají nejlep‰í schopnost prosadit se –
a kdo je schopen nejlépe pfieÏít. Ti budou
moci pfiijímat nejlep‰í rozhodnutí, lep‰í
neÏ ostatní. A právû nejlep‰í rozhodnutí
znamenají pfieÏití. To je také tajemstvím
úspûchu sociálnû Ïijících tvorÛ. VÏdy se
pfiimknou k tomu nejlep‰ímu.
Jednotlivec nikdy nemá tolik síly jako
dobfie fungující spoleãenství.
Proto budeme v‰echno, co bûhem v˘cho-
vy dûláme, stavût na základech fungující-
ho spoleãenství. Opakovanû se budeme
zamûfiovat na to, jak takové spoleãenství
uspofiádat, soustfiedíme se na soulad ãlo-
vûka se psem a na to, aby se obû strany
cítily v této symbióze dobfie. To ov‰em
pfiedpokládá optimální porozumûní. Jak
bychom mohli Ïít spoleãnû, kdybychom
si dobfie nerozumûli, kdybychom se neby-
li schopni dorozumût?

Bez komunikace není souÏití!
A na tuto komunikaci budeme klást velk˘
dÛraz. Samozfiejmû Ïe jsme toho názoru,
Ïe ná‰ pes rozumí kaÏdiãkému slovu.
Jestli to tak ale doopravdy je, si budeme
muset je‰tû ujasnit.
K vlastní komunikaci potfiebujeme nalé-
havû pozornost na‰eho partnera! Potfie-
bujeme jeho pohled a jeho blízkost!
Zkusme nûkdy pfii rozhovoru dÛslednû
hledût stranou a odvrátit od svého part-
nera v rozhovoru také své tûlo. Rychle
ztratíme nit hovoru a budeme se muset
znaãnû soustfiedit, abychom pochopili,
co nám chce ten druh˘ sdûlit. Je‰tû hor‰í
je, kdyÏ se zvût‰uje fyzická vzdálenost
mezi partnery. Pfiímá komunikace má
tedy nûco spoleãného s blízkostí a vizu-
álním kontaktem. A je‰tû obtíÏnûj‰í je,
musíme-li komunikovat témûfi beze slov.
A v tom to vûzí.

Neviditelné vodítko
Pfiedstavte si hierarchii ve smeãce jako
urãit˘ druh Ïebfiíãku. Hierarchicky níÏe
postavená zvífiata sledují vÏdy ta v˘‰e
postavená. Pohled a tûlesná blízkost vÏdy
probíhají zdola smûrem nahoru. Ani
v lidsk˘ch hierarchiích tomu není jinak.
Vedoucí oddûlení nemÛÏe neustále hle-
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dût na v‰echny své podfiízené. Ti ale
mohou snadno hledût na svého ‰éfa.
Zkuste se na to podívat pfii nejbliÏ‰í kon-
ferenci nebo pracovní poradû! UÏasnete
nad tím, co v‰echno uvidíte, kdyÏ se za-
mûfiíte na fieã tûla a na pohled pfiítom-
n˘ch. KoneckoncÛ i my sedáme na urãi-
tém „bid˘lku“. Jen si toho neb˘váme
vÏdycky vûdomi.
Proto nepfiekvapí, Ïe vlastní v˘cvik psa
zaãíná tím, Ïe hledáme zrakov˘ kontakt
se psem a snaÏíme se ho na nás navá-
zat fieãí tûla. Na‰ím velk˘m cílem je psa
pfiivázat na zvlá‰tní druh vodítka. Toto
vodítko nelze pfietrhnout a bude nás se
psem spojovat po zbytek na‰eho Ïivo-
ta. Uvedené neviditelné vodítko se
skládá ze zrakového kontaktu a tûlesné
podfiízenosti! Pro psa neexistuje nic
krásnûj‰ího a zajímavûj‰ího, neÏ jsme
my, a ani pro nûj neexistuje nic lep‰ího
neÏ moÏnost b˘t s námi!
To samozfiejmû nemá vÛbec nic spoleã-
ného s nátlakem. Je to v˘sledek pfiesvûd-
ãování! Nikdo nás nemÛÏe donutit, aby-
chom nûkoho mûli rádi. Nikdo nás
nemÛÏe donutit, abychom nûk˘m byli
nad‰ení! Abychom k nûkomu byli sku-
teãnû loajální, musí nás o tom vnitfinû
pfiesvûdãit. MoÏná se mÛÏe pokusit nás
podplatit, ale pfiesto nedospûjeme 
k vnitfinímu pfiesvûdãení, Ïe je proto sku-
teãnû lep‰í. Jen sedí na del‰í stranû páky
– ale to se mÛÏe velmi rychle zmûnit. 
Mohou se pokusit nás k nûãemu pfiinutit.
To ano. Ale pfiesvûdãí nás to? To asi tûÏko!
Tlaku se poddáme aÏ v okamÏiku, kdy
nebudeme mít jinou moÏnost. Jakmile ji

ov‰em dostaneme, ihned – a rádi – se tla-
ku vzepfieme.
Dobrovolnû a s pfiesvûdãením se pfii-
mkneme jen k tûm partnerÛm, ktefií si
vydobyli na‰i pfiízeÀ, ktefií nás opravdu
pfiesvûdãili o své kompetentnosti. Jedinû
tak nepromarníme své síly na nûkoho,
kter˘ si to nezaslouÏí, kter˘ nám ve sku-
teãnosti není schopen pomoci pfieÏít.
Na‰e pfieÏití je zaruãeno jedinû v t˘mu
s tûmi nejlep‰ími, a proto hledáme v Ïivo-
tû opravdu ty nejlep‰í.
Chceme-li b˘t tím nejlep‰ím, ke komu se
pes pfiidá rád a s dÛvûrou, musíme se nej-
dfiíve zamyslet nad tím, co budeme
potfiebovat, abychom mohli zaloÏit
odpovídající spoleãenství. 
Jak funguje spoleãenství? Jaké jsou zá-
kladní pfiedpoklady, chceme-li svého
partnera o nûãem pfiesvûdãit? Co v‰ech-
no budeme potfiebovat, co musíme udû-
lat, jak bychom se mûli chovat?
Chceme-li nûkoho ovládat, musíme
k tomu mít potfiebné znalosti – a co víc,
musíme b˘t schopni ovládat sami sebe!
Ti nejlep‰í jsou vÏdy pány situace a pány
sebe sama.
Zpoãátku to zní jako stra‰nû tûÏká úloha.
Ale mohu vás uklidnit. Ve skuteãnosti to
tak tûÏké zase není. Vlastnû je to docela
jednoduché. Stejnû jako fiídit auto.
Zpoãátku je v‰echno nové, nezvyklé,
vzru‰ující a musíme na ledacos myslet
a spoustu vûcí sledovat. Jednoho dne je
to ale najednou v‰echno úplnû jednodu-
ché a auto fiídíme vlastnû jakoby mimo-
chodem. Takhle to bude probíhat se
psem také. Jakmile jednou zjistíme a vycí-

tíme, kdy a jak se jednotlivé ãásti ovláda-
jí, pak uÏ bûÏí v‰echno jako na drátkách –
nebo jako na neviditelném vodítku.

Klíã k úspûchu
My jsme tady pány! My jsme tím aktivním
prvkem na‰eho spoleãenství. My rozho-
dujeme. Jednáme namísto toho, abychom
jen reagovali. V‰echno vychází z nás.
Zejména v‰echno pfiíjemné a v‰echno
zajímavé. My jsme stfiedem svûta a aktiv-
ního Ïivota na‰eho spoleãenství. To má
ov‰em hodnû spoleãného s odpovûdnos-
tí a schopností vcítit se do druhého. 
Abychom této odpovûdnosti uãinili
zadost, v následujících dílech se nejdfiíve
podíváme, jak takové sloÏité spoleãenství
vlastnû funguje. Pokud se chce nûkdo
zatím podrobnûji podívat na to, jak psí
smeãka funguje v praxi, doporuãujeme
ke ãtení knihu Rok psa Eberhadrda
Trumlera. ProtoÏe chceme-li nûkoho ovlá-
dat, musíme znát jeho povahu a pfiiroze-
nost. Musíme tedy vûdût, jak to vlastnû
chodí ve psí smeãce. Nakonec neudûláme
s na‰ím psem nic jiného, neÏ Ïe zaloÏíme
smí‰enou smeãku lidí a psÛ. Ve sv˘ch
ãláncích se sice budu podrobnû zab˘vat
souÏitím zvífiat, ale nikdy ne tak podrob-
nû jako v knize zamûfiené na chování zví-
fiat. KoneckoncÛ se pfiece chceme zab˘vat
tím, co lze vysledovat na základû pfiiroze-
ného chování: správnou, pfiirozenou
v˘chovou pokud moÏno bez stresÛ.
A vÛbec: my lidé vlastnû nikdy nejsme
tím, kdo ví o psím chování nejvíc. Îádn˘
cviãitel psÛ, Ïádn˘ psí psycholog, Ïádn˘
badatel zab˘vající se chováním psÛ nebu-
de nikdy znát toto téma natolik dopo-
drobna jako dobfie socializovan˘ pes.
Budeme se tedy spoleãnû uãit od psÛ,
abychom s nimi dokázali lépe Ïít. Vyplatí
se to – a nejen psÛm!
ProtoÏe spoleãnosti dvou druhÛ – ãlo-
vûka a psa – nejsou aÏ tak odli‰né, jak by
se snad na první pohled zdálo. Ba právû
naopak. To, co se zde dozvíme, nám
pomÛÏe nejen v jednání se psy. MÛÏe
nám to trochu pomoci i v tom, aby-
chom lépe porozumûli, kdo jsme a jak
snáze a bez stresÛ Ïít a komunikovat
s ostatními lidmi. Ale podívejme se nej-
dfiíve na na‰e psy.

Proto se v pfií‰tím dílu budeme zab˘vat
základními pfiedpoklady, které potfiebu-
jeme k zaloÏení spoleãenství. Jen na
základû tûchto spoleãn˘ch rysÛ dokáÏe-
me ve psovi vzbudit zájem o skuteãnou
spolupráci s námi. ProtoÏe jen pfiesvûd-
ãen˘ pes je dobr˘m psem a jen pfiesvûd-
ãen˘ vÛdce psa mÛÏe b˘t je‰tû lep‰í.

M. Nováková
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