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CHOVÁNÍ

Dobrá v˘chovná metoda – co to je? 

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 3. díl
Jak jsme aÏ dosud zjistili, základem dobré v˘chovy psÛ je zdravé souÏití s lidmi
a pevná vazba mezi ãlovûkem a psem. K tomu je potfieba vytvofiit spoleãenství.
Dnes se podíváme na to, o jaká spoleãenství jde! Vztahují se mimochodem nejen
ke psÛm, ale také ke spoleãnostem jin˘ch vysoce vyvinut˘ch Ïiv˘ch bytostí.

âlenové smeãky musí mít
dostatek zdravého a klidného
spánku, potravy a pohybu
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první fiadû musí b˘t uspokojeny
základní potfieby a poÏadavky ãle-
nÛ spoleãenství. 

âlenové spoleãenství musí tedy mít
dostatek zdravého a klidného spánku,
potravy a pohybu. Pokud to spoleãnost
nedokáÏe sv˘m ãlenÛm nabídnout, její
ãlenové uhynou nebo vãas takové spole-
ãenství opustí. 
Spánek nepfiedstavuje prakticky nikdy
problém. S krmením to v‰ak vypadá jiÏ
trochu jinak. Dnes je vût‰ina psÛ spí‰e
pfiekrmována a rozhodnû nehladoví. Ale
i to se je‰tû nûkdy stává. K nám se po-
mûrnû ãasto dostávají psi, pro nûÏ hledá-
me nové majitele. Tito psi b˘vají nûkdy
podvyÏivení nebo jim chybí minerály
a vitaminy. Pfiesto se i u nás jiÏ objevila
zvífiata, která byla natolik zkrmená, Ïe se
prakticky nedokázala pohybovat. Po pro-
dûlané dietû b˘vají tito psi opût naplnûni
radostí ze Ïivota a mají koneãnû moÏnost
vybít si svou potfiebu pohybu. Z toho
pak máme ohromnou radost. MÛÏeme
jen doufat, Ïe jejich majitelé se pfiidrÏí
pfiimûfiené v˘Ïivy sv˘ch psÛ.
Opravdu dobrá a zdravá v˘Ïiva ve skuteã-
nosti vÛbec není tak samozfiejmá, jak by-
chom dnes oãekávali. Pro své psy vafiíme
co nejãastûji nejrÛznûj‰í „psí menu" z ãer-
stv˘ch surovin. Majitelé, jejichÏ psi strávi-
li urãitou dobu v na‰em penzionu, ãasto-
krát zji‰Èují, Ïe se u nás oãividnû zlep‰il
stav srsti jejich psÛ, a srst je pfiece mûfiít-
kem celkového zdravotního stavu psa.
Chceme-li psa udrÏet zdravého, potfie-
buje samozfiejmû také odpovídající po-
hyb. Psi jsou prostû ‰elmy, které svoji
kofiist aktivnû loví. Nepatfií mezi ‰elmy,
které na kofiist ãíhají a loví ji ze zálohy.
Vût‰ina psÛ se pohybuje pfiíli‰ málo.
U dospûlého zvífiete je pfiimûfiené, aby
se dennû pohybovalo nejménû tfii hodi-
ny – to znamená tfii hodiny bûhání, her
a dovádûní. To také pfiedepisuje zákon
na ochranu zvífiat proti t˘rání napfiíklad
v Nûmecku. Tuto ãinnost potfiebují psi
vykonávat se sv˘mi rodinn˘mi partnery.
Je-li pes sám, prakticky se nepohybuje.
Mít pozemek proto ani zdaleka nezna-
mená, Ïe se pes bude dostateãnû pohy-
bovat. Vidûli jsme ov‰em také pfiípady,
kdy to majitelé s pohybem psÛ dÛklad-
nû pfiehánûli. Psi, ktefií byli donedávna
hotoví peciválové, se mají najednou stát
v˘konov˘mi sportovci, nebo ‰tûÀata
mají zdolat maraton. Také takové jedná-
ní zpÛsobuje dlouhodobé po‰kození
organismu psa a z hlediska spoleãenství
souãasnû „v˘padek" dÛleÏitého ãlena.
Znali jsme napfiíklad rodinu, která nuti-
la jiÏ svá ‰tûÀata bûhat u kola. S tím
v˘sledkem, Ïe v‰ichni jejich psi mûli tûÏ-

ce po‰kozené klouby. Vina se ov‰em
shazovala na degeneraci dne‰ních psÛ.
V této souvislosti potlaãím ve‰keré ko-
mentáfie, které mne napadají. 
Na okraj je‰tû mal˘ tip: ·tûÀata vût‰inou
dostávají pfiíli‰ málo látek na vybudová-
ní kloubÛ. Podávání hotov˘ch látek na
vybudování kloubÛ a krmení chrupavek
mÛÏe v lecãems pomoci. Máte-li o toto
téma hlub‰í zájem, poohlédnûte se po
kníÏce Omyl tisíciletí ve veterinární
medicínû, tu vám vfiele doporuãujeme.
Ale varujeme vás pfiedem: za prvé bude
hotové mart˘rium tuto knihu vÛbec
sehnat – a za druhé budete muset zcela
zmûnit své názory a my‰lení o v˘Ïivû
psa. Je to kníÏka, kterou se rozhodnû
vyplatí si pfieãíst!
Ve spoleãenství je ov‰em velmi dÛleÏitá
je‰tû jedna potfieba. I kdyÏ mnoho lidí
bude pfiesvûdãeno, Ïe je zbyteãné ztrá-
cet o ní byÈ jen jediné slovo. Praxe v‰ak
ukazuje prav˘ opak.

Byli jsme z toho paf!
Kdysi jsme do na‰eho penzionu pfiijali
psa, kter˘ mûl dostávat cel˘ dlouh˘
seznam nejrÛznûj‰ích lékÛ, protoÏe údaj-
nû trpûl tûÏk˘m po‰kozením ledvin.
Majitel ho svûfiil univerzitní klinice a za
léãbu vydal nemalé peníze. KdyÏ jsme
obdrÏeli sloÏité instrukce o podávání
lékÛ tomuto psovi, vyprávûl nám majitel
velmi hrdû, Ïe si nemusíme dûlat Ïádné
starosti s ãistotností psa, protoÏe jemu
pr˘ staãí jít jen jednou dennû ven, aby se
vyprázdnil. Pes je údajnû schopen bez
problémÛ v‰echno zadrÏet aÏ na pro-
cházku. Nevím, zda si vÛbec dovedete

pfiedstavit na‰e zmatené pohledy. Tady si
ãlovûk dûlá starosti o svého psa, bûhá
s ním od jednoho zvûrolékafie k druhé-
mu, za léãení psa vydá málem poslední
korunu – a na druhé stranû svému psovi
sám zpÛsobuje zdravotní problémy. Byli
jsme z toho paf! AÏ kdyÏ jsme mu
dÛkladnû vysvûtlili souvislost mezi
po‰kozením ledvin a neustál˘m zadrÏo-
váním moãi, uvûdomil si poprvé ve svém
Ïivotû, co svému psovi vlastnû provedl.
KdyÏ pes pfii‰el do na‰eho penzionu
podruhé, Ïádné léky nepotfieboval. Byl
zdrav˘ jako ryba, protoÏe koneãnû smûl
vícekrát dennû ven! 
Nedostateãné uspokojování této základ-
ní potfieby psa ho témûfi stálo Ïivot
a málem v‰echno skonãilo - vãetnû krás-
ného vztahu ãlovûka se psem. Podle
na‰eho názoru by pes mûl mít moÏnost
vyprázdnit se alespoÀ pûtkrát dennû. ·tû-
nû se potfiebuje vyvenãit dokonce vÏdy
po nûkolika málo hodinách.
Co to má ale spoleãného s v˘chovou
psÛ? Jak nám mÛÏe pes vûfiit, kdyÏ mu
neposkytneme to, co naléhavû potfiebuje
ke svému Ïivotu?
My jsme zárukou úspû‰ného „lovu", my
motivujeme k radostnému spoleãnému
pohybu. BohuÏel se zde nemÛÏeme vûno-
vat podrobnû v‰em bodÛm. Nûkolik my‰-
lenek a tipÛ k uvedenému tématu vám
v‰ak poskytneme. Krmení znamená
vÏdycky pfieÏití. Proã se zbavujeme toho-
to ohromného motivaãního faktoru tím,
Ïe na‰im psÛm krmení jen tak pfiedkládá-
me v misce? Na‰im zákazníkÛm vÏdy
doporuãujeme krmení schovávat a pak
ho hledat spoleãnû se psem. Vyslídûní
a spoleãné ulovení kofiisti je skvûlá vûc,
zvy‰uje pozornost psa a tímto zpÛsobem
mÛÏeme krmení skvûle vyuÏít k zinten-
zivnûní komunikace mezi ãlovûkem
a psem a rozvoji inteligence zvífiete. Pes
se díky tomu „jen tak mimochodem" nau-
ãí povely jako „Hledej!", „PusÈ!", „Jez!" Pes
bude mnohem pozornûj‰í, kdyÏ zjistí, Ïe
krmení nedostává jen tak v misce, ale Ïe
s námi musí spolupracovat. Samozfiejmû
mu musí b˘t také jasné, Ïe kofiist musí
nejdfiíve patfiit nám, a kdyÏ uÏ o ni neje-
víme zájem, dostane svÛj díl kofiisti také
pes. Tak se - opût zcela mimochodem
a nenásilnû - nauãí, kdo je tady pánem
(a nejen pfii rozdûlování jídla). AÏ kdyÏ
jsme se nasytili a o jídlo nemáme zájem,
dostane svÛj díl „hierarchicky níÏe posta-
ven˘ jedinec ve smeãce" - tedy pes.
V̆ jimkou jsou pfiípady, kdy ulovíme tak
ohromnou kofiist, Ïe mu mÛÏeme dovolit,
aby se pustil do jídla spolu s námi. To exi-
stuje i v pfiírodû – a takov˘ záÏitek v nepo-
slední fiadû posiluje soudrÏnost smeãky
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Srst je vût‰inou mûfiítkem 
celkového zdravotního stavu psa

V
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a dÛvûru mezi jejími ãleny. „Je-li dostatek
jídla, dostanou svÛj díl v‰ichni najednou
a dostanou tolik, Ïe se nasytí a jsou ‰Èast-
ní a spokojení, protoÏe v‰ichni dohroma-
dy tvofiíme t˘m!" 
Proto mÛÏeme obãas dávat psovi zbytky
dokonce i pfii jídle. DÛleÏité ov‰em je,
aby pes nedostal sousta pfiímo do tlamy,
ale abychom o nû ukázali naprost˘ nezá-
jem napfiíklad tím, Ïe zbytky chrupavek
a kostí budeme jednodu‰e pohazovat
vedle sebe. Îebrání, pfii kterém si pes
vynucuje sousta, je vÏdy tabu. Pfii dal‰ím
krmení si ale musíme dát záleÏet na tom,
aby nás pes nechal v klidu. Smeãka kone-
ckoncÛ uloví tak velkou kofiist jen zfiídka
a spoleãné jídlo je moÏné jen tehdy, kdyÏ
je pfiedem zfiejmé, Ïe potravy bude nad-
bytek pro v‰echny. A to se stává opravdu
jen vzácnû!
To by k tématu krmení staãilo.

Faktor ãasu
Dal‰ím pfiedpokladem k zaloÏení spole-
ãenství je faktor ãasu. 
âlenové fungujícího spoleãenství musí
spolu strávit dostatek ãasu. 
To b˘vá pro fiadu majitelÛ psÛ kámen
úrazu. Pro nás také. A pro psy zvlá‰È.
Toto téma patfií v podstatû také k bodu
1. Kontakt je pro sociálnû Ïijící tvory
potfieba stejnû silná jako potfieba jíst,
pít, spát atd. Matiãka Pfiíroda nás tak
vybavila a tato potfieba je nám „napro-
gramována" stejnû jako ostatní pfiedpo-
klady, které jsou k Ïivotu nutné. Jsme
prostû bytosti Ïijící ve skupinách. Jsme
-li odsouzeni k osamûlosti, stíhají nás
psychické poruchy, projevují se u nás
zmûny chování a na‰e intelektuální
a sociální schopnosti zakrÀují.
U kaÏdého tfietího zájemce o psa se u nás
rozvíjejí diskuse o zásadních otázkách.
KaÏd˘ tfietí zájemce je z venkova. Podle
názoru velkého poãtu zájemcÛ patfií pes
ven, „na dvÛr". U dospûlého zvífiete a ãlo-
vûka, kter˘ Ïije ãistû venkovsk˘m zpÛso-
bem Ïivota, to znamená: za vûtru i nepo-
hody dennodennû spoleãnû se sv˘m
psem (tím nemyslíme, Ïe pes sedí v kotci
a vyhlíÏí na ãlovûka, ale je pfiímo s ním)
deset aÏ dvanáct hodin venku na lukách,
ve stáji a ve stodole - to je bez problémÛ.
Kolik z nás ale je‰tû takhle Ïije? Vût‰ina
z nás chodí do práce a v dÛsledku toho je
více neÏ devût hodin dennû mimo
domov. Pak je potfieba vyfiídit kaÏdodenní
drobné záleÏitosti - a s trochou ‰tûstí zb˘-
vá na psa jedna – dvû hodinky spoleãné
ãinnosti a kontaktu. A to je v‰echno, pfii-
nejmen‰ím v dobû, kdy poãasí zrovna
nezve k posezení na zahradû. A v na‰ich
zemûpisn˘ch ‰ífikách prostû máme tu

smÛlu, Ïe sedm mûsícÛ v roce panuje
opravdu nepfiíjemné klima. Pes pak musí
b˘t po sedm mûsícÛ dennû 22 hodin sám.
Bez jakékoliv spoleãnosti, nemá co dûlat,
bohapustá nuda, Ïádná ochrana ze strany
smeãky, Ïádné du‰evní zatíÏení, nic.
Jak se má pes fixovat vnitfinû na ãlovû-
ka, jak mu má vûfiit, kdyÏ ãlovûk ho
nechává takhle ve ‰tychu? Jak má pes
nûkoho uznávat za ‰éfa, kdyÏ tu prak-
ticky nikdy není? Jak má pes dodrÏovat
pravidla, kdyÏ tu není nikdo, kdo by je
mohl prosazovat? 
Normální a pfiirozené by pro psa bylo,
kdyby mûl se sv˘m majitelem kontakt
po 24 hodin dennû. Buìme pro jednou
upfiímní: to stejnû nikdo nedokáÏe
a rozhodnû bychom se nemûli ani stát
otroky sv˘ch psÛ. 
Kolik ãasu bychom ale mûli dennû strávit
se sv˘m psem? 
U ‰tûnûte se nevyhneme tomu, abychom
s ním strávili první dny celé, dvacet ãtyfii
hodiny dennû. Krok za krokem nacviãuje-
me se ‰tûnûtem, Ïe se nemusí cítit opu‰-
tûné, kdyÏ ho necháme na chvíli samotné.
Pofiídit si ‰tûnû a bûhem dvou t˘dnÛ ho
nechávat doma deset hodin dennû
samotné nepovaÏuji za rozumn˘ pfiístup.
MoÏná najdete nûjakou babiãku, která
miluje psy, nebo dûdeãka, kter˘ má zájem
o zvífiata, ktefií vám budou moci pomáhat
v prvních t˘dnech a mûsících. Právû
v dobû, kdy pes je je‰tû velmi mlad˘, je
nutné si s ním vybudovat vztah vzájemné
dÛvûry a rozvíjet ho. Ponecháme-li ‰tûnû
osamûlé, pfieru‰íme tak poãáteãní dÛvûru.
·tûnû, které zÛstane opu‰tûno v pfiírodû,
je bezbranné a tím odsouzeno k smrti –
a proto mají ‰tûÀata ze samoty skuteãnû

smrtelnou hrÛzu. Jak mohou vûfiit nûko-
mu, komu je oãividnû lhostejné, zda zem-
fiou nebo ne? Logické je, Ïe ‰tûnû neumfie,
kdyÏ ho necháme samotné v bezpeãném
prostfiedí. Ale jak to vysvûtlíte tomu pso-
vi? To jde jen v pfiípadû, kdy ‰tûnû
postupnû pfiivykne prostfiedí, ve kterém
má zÛstávat samo, a nabude k nûmu
dÛvûry. A toho dosáhneme jedinû vybu-
dováním jeho dÛvûry v ãlovûka.
Dostateãn˘ kontakt je ale nutn˘ také
z jin˘ch dÛvodÛ. Urãité ãásti mozku, prá-
vû ty, které fiídí pocity, a proto jsou zákla-
dem k vybudování zdrav˘ch a normál-
ních vztahÛ, potfiebují zejména v mladém
vûku psa vydatné povzbuzování a neko-
neãnû mnoho kontaktÛ. Pokud se psovi
této podpory a kontaktÛ nedostává, uve-
dená dÛleÏitá ãást mozku zakrní – a s do-
spûl˘m psem uÏ nic neudûláme, protoÏe
stimulace k rÛstu centra pocitÛ je jiÏ mar-
ná. Pes je pak trvale po‰kozen. Îe inteli-
gence má cosi spoleãného s rozvíjením,
cílenou ãinností a kontaktem, to je nepo-
chybnû více neÏ logické. Dospûlého psa,
kter˘ je pfiipraven na to, Ïe bude zÛstávat
sám, mÛÏeme nechat samotného aÏ 12
hodin. Pfiirozenû ale jen tehdy, kdyÏ má
moÏnost vyjít ven, aby se vyprázdnil.
Ke kontaktu patfií nejen pfiítomnost, ale
také spoluúãast na spoleãn˘ch ãinnos-
tech. Na hrách, skotaãení, procházkách
a uãení postaveném na zábavû. Souãástí
normálního sociálního chování je ale
také spoleãn˘ odpoãinek a relaxace.
A je‰tû jedna vûc ãastokrát chybí: tûlesn˘
kontakt. Mûli jsme pfiípad, kdy majitelka
psa povaÏovala za nemístné se svého psa
dot˘kat. Prakticky na nûj nikdy nesahala.
Na pohlazení nebylo ani pomy‰lení. Její
fenka byla velmi nejistá, nervózní, jedna-
la zbrkle a projevovaly se u ní neÏádoucí
zmûny chování. Není divu. 
Partnefii se prostû obãas dot˘kají. V dÛs-
ledku chybûjícího a ‰patného kontaktu se
mohou zaãít projevovat nejrÛznûj‰í poru-
chy chování: poãínaje nedostatky v soci-
álním chováním pfies strach, zbrklost,
chybûjící schopnost koncentrace, poru-
chy motivace, flegmatick˘ pfiístup k Ïivo-
tu, zbyteãné ‰tûkání, snahu vymanit se
z moci ãlovûka, sklony k niãení vûcí aÏ po
agresivitu a autoagresivitu, kdy se zvífie
samo zraÀuje.
Dobr˘ vztah je ale zárukou, Ïe se v‰em
zúãastnûn˘m dobfie povede. Jedinû tak
mÛÏe vzniknout dobfie sehran˘ t˘m!
V pfií‰tím dílu se budeme zab˘vat
jin˘m, velmi dÛleÏit˘m základem spole-
ãenství: komunikací. Jedinû tehdy, kdyÏ
si navzájem rozumíme, dokáÏeme také
spoleãnû Ïít.

M. Nováková

âlenové fungujícího spoleãenství
musí spolu strávit dostatek ãasu
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