
es je na velké zahradû osamûl˘,
i kdyÏ je jeho rodina stále doma.
V‰echny podnûty „‰irého velkého

svûta" a kontakty s ostatními psy jsou
mu znemoÏnûny - a on je tak vlastnû
v samovazbû. Mnoho psÛ, ktefií jsou
drÏeni popsan˘m zpÛsobem, se stává
neurotiky a dfiíve ãi pozdûji se u nich
vyvinou poruchy chování v kontaktu
s lidmi nebo jin˘mi psy. Jsou psychicky
i fyzicky nedostateãnû vytíÏení. Co je
krásnûj‰ího neÏ procházet se za vûtru
i nepohody se sv˘m psem venku? KaÏdá
procházka pfiiná‰í psovi pfiekvapivé
podnûty, kdyÏ si „ãte" znaãky, které je‰tû
nezná. Vût‰ina majitelÛ psÛ pfiem˘‰lí
o tom, zda je krmení jejich ãtyfinohého
kamaráda optimální nebo jak je‰tû
zlep‰it jeho poslu‰nost, ale prakticky je
ani nenapadne zab˘vat se my‰lenkou,
zda stávající zpÛsob Ïivota uspokojuje
potfiebu pohybu psa, vydávají-li se lidé
se sv˘mi psy jen na krátké procházky,
aby se pes vyprázdnil (pokud na
procházku vÛbec jdou). Hodnû psÛ se
musí vyprázdnit ve svém vlastním
revíru, ve své zahradû! KaÏd˘ pes má
pfiitom právo na v˘bûh odpovídající
jeho plemenu a velikosti – a za kaÏdého
poãasí! Pokud nûkdo není ochoten
uspokojit tuto pfiirozenou potfiebu 
psa, rozhodnû by si ho nikdy 
nemûl pofiizovat.
Pfiirozenû mohou existovat také v˘jimky
napfiíklad v pfiípadech, kdy pes
onemocní, zestárne, nebo onemocní
jeho majitel, ãi pokud majitel trpí
v˘jimeãnû náhl˘m a pfiechodn˘m
nedostatkem ãasu, takÏe procházky
musí b˘t pfiechodnû o trochu krat‰í.
Se ‰tûnûtem nebo mlad˘m psem pfiebírá
jeho majitel také celou fiadu povinností.
Pokud ale nefunguje vazba ãlovûka se
psem, vítûzí ãastokrát pohodlnost. Pes
zaãíná b˘t majiteli na obtíÏ. Zpoãátku
vydatné procházky jsou stále krat‰í. Pes
je postupem ãasu stále letargiãtûj‰í.
Psi jsou podle velikosti a plemene
pfiedurãeni k bûhání a dovádûní.
Pomyslíme-li na to, jak velk˘ revír 
dennû obûhne vlk, praotec na‰ich psÛ
domácích, aby ulovil svoji kofiist,
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Procházka je víc neÏ jen pohyb...

KOLIK VÝBĚHU potřebuje pes?
Mezi lidmi bohuÏel stále je‰tû pfievládá následující názor: „Máme pfiece velkou
zahradu, tam mÛÏe b˘t pes cel˘ den venku a chození na procházku je zbyteãné!"
Staãí to psovi opravdu? Odpovídá to správné péãi o psa tak, jak to vyhovuje
tomuto Ïivoãi‰nému druhu? Existuje jen jedna odpovûì – jednoznaãné NE!
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a srovnáme-li mnoÏství jeho pohybu
s na‰imi kaÏdodenními procházkami se
psy, je tento deficit nepopirateln˘
a velik˘. Pro na‰e rodinné psy znamená
námaha a pohyb na procházkách
mnohem víc neÏ jen posílení svalstva,
protaÏení vazÛ nebo trénink pro srdce
a plíce. Stejnû dÛleÏité jsou pachové
vjemy z pachov˘ch znaãek, které mu
nechávají jeho ãtyfinozí kolegové a které
mu pfiiná‰ejí informace z okolí. Pes se
ãasto nechce ze zajímavého kusu cesty
hnout, dokud tam sám nenechá cílenû
vlastní pachovou znaãku. Ostatní psi,
ktefií pfiijdou po nûm, budou se stejn˘m
nad‰ením lu‰tit také jeho vizitku. Psi mají
vynikající pfiedstavivost a v pachov˘ch
znaãkách listují jako my v novinách.
V‰echny ãásti tohoto pestrého svûta psÛ
zÛstávají ov‰em vûzni na zahradû
odepfieny. Pfiinejmen‰ím stejnû ‰patné je
ale také to, Ïe pes nemá Ïádnou moÏnost
rozvinout si správn˘ repertoár chování ve
vztahu k ostatním psÛm. Ve své izolaci
nemÛÏe nab˘vat Ïádn˘ch sociálních
zku‰eností, které by mu poskytly 
jistotu pfii jednání s ostatními psy. 
BohuÏel i dnes existují majitelé psÛ, ktefií
mají pfiehnan˘ strach a bojí se nechat
svého psa navazovat kontakty s jin˘mi
psy. Vychovávají je tak k bázlivosti, která
mÛÏe vyústit také v agresivitu, coÏ ov‰em
zase znamená pofiádnû nepfiíjemná
setkání s jin˘mi psy. Budeme-li svého 
psa pfiíli‰ chránit pfied vnûj‰ím svûtem,
po‰kodíme jeho psychiku a z hlediska
biologie chování se pes ochuzuje.
Potfieba pohybu je u rÛzn˘ch plemen psÛ
rÛzná. Závisí samozfiejmû na tom, k ãemu
bylo plemeno pÛvodnû vy‰lechtûno.
Loveck˘, ovãáck˘ nebo honáck˘ pes 
má jiné potfieby neÏ hlídací nebo
spoleãensk˘ pes. Napfiíklad boxer musel
dfiíve hnát stáda skotu do velk˘ch
vzdáleností na jatka, a proto má jin˘
pohybov˘ aparát neÏ leonbergr, kter˘ je
znám svojí vyslovenû klidnou povahou
(dfiíve hlídací pes). Rozhodující je radost
z pohybu, kterou pes projevuje. KdyÏ
pfiijde domÛ a spokojenû usne, byla
procházka urãitû dostateãná. JestliÏe i po
návratu z procházky skotaãí po domû
a vyÏaduje ãinnost, byla procházka pfiíli‰
krátká nebo chudá na záÏitky.
Samozfiejmû musíme brát v úvahu i vûk
psa. ·tûÀata a stafií psi potfiebují ‰etrn˘,
ale pfiesto dostateãn˘ pohyb. 
U psÛ s nadváhou by mûl b˘t 
v˘bûh dÛleÏitou souãástí diety.
Aby mohla b˘t procházka skuteãnû
probûhnutím, mûl by mít pes moÏnost
bûhat na volno. Chudáci psi, ktefií se
trvale na vodítku musí neustále

pfiizpÛsobovat pomalému kroku ãlovûka,
se nikdy nemohou správnû vydovádût.
Pûknû u nohy a stále rovnû, to rozhodnû
není pohyb, kter˘ by odpovídal potfiebám
psa! Procházka totiÏ neznamená jen
obûhnout urãitou trasu. Bûhem
procházky si mÛÏeme vym˘‰let hry
a úlohy pro psa – napfiíklad nechat psa
nosit aporty nebo vyhledávat pfiedmûty.
Pak je procházka mnohem víc neÏ jen
spofiádan˘ klus ãlovûka spoleãnû se 
psem, ale je hezk˘m záÏitkem pro oba.

Ktefií psi potfiebují 
nejvíce pohybu?
Napfiíklad ‰picové, pinãové, teriéfii,
kníraãi, dogovití psi, pasteveãtí a ovãáãtí
psi, v‰echna plemena ovãákÛ, loveãtí psi,
saÀoví psi a chrti. (Mezi lovecké psy patfií
i pudlové, jezevãíci a kokr‰panûlé!) 

Kolikrát dennû je 
nutné psa venãit?
Nejménû tfiikrát dennû po dvaceti
minutách, jinak trpí ledviny a vyluãovací
systém psa. PsÛm musíme dopfiát více
ãasu, protoÏe si vÏdy ponechávají zbytky
moãi v mûch˘fii, aby mohli znaãkovat,
a proto jim trvá déle, neÏ se vyprázdní.
Ideální je asi tento rozvrh: ráno krátká
procházka, aby si pes mohl vyfiídit to
nejnaléhavûj‰í. Kolem poledního „velké
koleãko" v délce nejménû 45 minut, aby
se pes mohl vydovádût (nejradûji s jin˘m
spfiátelen˘m psem)..., odpoledne znovu
zhruba 15 minut pohodlného „proãítání
psích novin" na okraji ulice a polní cesty
a pozdû veãer noãní procházka, aby pes
i majitel mohli klidnû spát. M. B.
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