
ednou ze základních podmínek
tohoto úspûchu je hra; co to v‰ak
je hra? Slovo, které rádi a ãasto

pouÏíváme, kdyÏ chceme oznaãit jisté
chování lidí a zvífiat. Intuitivnû sice roz-
poznáme velmi snadno, Ïe to, co se pfied
námi odehrává, je hra, ale pfiesto defi-
novat, co takové „hraní" vlastnû zname-
ná a co v‰echno pojem „hra" zahrnuje,
není jen tak. 

Hra je základním 
prvkem v˘cviku
Definicemi v bûÏn˘ch slovnících je hra
oznaãována jako „jednání, které není
mínûno váÏnû", nebo jako „bezúãelná ãin-
nost nebo zamûstnání jen pro radost".

S tím se v‰ak v kynologii daleko nedosta-
neme. SCHILLER (citace Hemmer, 2000)
je v tomto ohledu pfiesnûj‰í: „Zvífie pracu-

je, kdyÏ hnacím motorem jeho ãinnosti je
nedostatek nûãeho, a hraje si, kdyÏ je jeho
hnacím motorem mnoÏství sil", zatímco
STÜCKER a DIETRICH (1986) hru
zevrubnûji definují jako „...vzorec chová-
ní, kter˘ nepodléhá Ïádnému funkãnímu
tlaku v kontextu funkãních okruhÛ,
n˘brÏ slouÏí fakultativnímu roz‰ifiování
zku‰eností v akãní oblasti vnímání
a motoriky. Pfiipravenost k tomuto cho-
vání je dána druhovû a vyskytuje se jen
u tûch druhÛ, které mají také v˘raznû
vyvinuté vlastní motivované zkoumavé
chování, tedy zvlá‰tû u vy‰‰ích savcÛ..."
Zvífie si hraje jen tehdy, kdyÏ nemá hlad
ani ÏízeÀ a nikdo po nûm nic nepoÏadu-
je. Hra tedy není urãována nûjakou bez-
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CHOVÁNÍ

Hry a uãení

O hrách a učení psů
Zdraví psi z chovÛ veden˘ch fiádnû a s láskou, ktefií byli v prÛbûhu prvních mûsícÛ
svého Ïivota patfiiãnû vychováváni s ohledem na poznatky moderní etologie, vyrostou
v taková zvífiata, jaká bychom si v‰ichni pfiáli, ve spolehlivé pfiátele a kamarády.

J
„Hra našich 
psů těší naše 
oči a zahřívá 
naši duši."

Roger 
Mugford

Znalci u psÛ
rozli‰ují
rÛzné formy
her, které
procviãují
rÛzné
schopnosti
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prostfiední nezbytností, pfiesto v‰ak má
pro zvífie obrovsk˘ v˘znam; je jedním
z nepodstatnûj‰ích elementÛ pfii správné
v˘chovû a v˘cviku na‰ich psÛ.

Hrají si jen vysoce 
vyvinutá zvífiata
Nápadné je, Ïe patrné zvûdavé a hravé
chování vykazují jen nejv˘‰e vyvinutá zví-
fiata, která mají také nejvy‰‰í potenciál
k uãení. Jako exemplární pfiípady mÛÏe-
me jmenovat ptáky (vysoce inteligentní
krkavcovití ptáci a papou‰ci) stejnû jako
savce (zde zvlá‰tû mláìata ‰elem, ale také
primáti). Pro v˘voj v‰ech sociálnû Ïijících
savcÛ, a zde zvlá‰tû ‰elem, v mládí je hra
nutností. Vedle spánku je hra nejãastûj-
‰ím zpÛsobem chování mlad˘ch psÛ
nebo vlkÛ (ZIMEN, 1971). U psa -
i dospûlého - je velmi dÛleÏitá pro jeho
dobrou psychickou pohodu. Stejnû jako
lidské dûti i ‰tûÀata se pfii hfie uãí vûci,
které budou pozdûji v Ïivotû potfiebovat,
vãetnû vûcí potfiebn˘ch pro souÏití
s jejich sociálním partnerem - ãlovûkem.
„Hrát si vÏdy znamená vést dialog s okol-
ním svûtem, a tento dialog se uskuteãÀu-
je z vnitfiních pohnutek." (EIBL-EIBES-
FELT, 1999). ·tûnû hravû poznává bûhem
svého v˘voje v mládí, zvlá‰tû v prÛbûhu
takzvané „socializaãní fáze", pravidla hry
v „lidské smeãce" - to znamená ve své
rodinû; a jeho bystrá pozorovací schop-
nost ve spojení s vrozen˘mi vlohami pro
uãení ho seznamují s fieãí lidsk˘ch úst
i lidského tûla; tím, Ïe se nauãí signálÛm
komunikace, jsou hravou formou poloÏe-
ny základy skuteãné psí v˘chovy a v˘cvi-
ku. „...Pfiedev‰ím bûhem ‰tûnûcího vûku
má neru‰en˘ prÛbûh hry maximální
v˘znam pro pozdûj‰í Ïivot..."(HEMMER,
2000).

Existují rÛzné formy her
Pfii hfie se objevuje celá fiada základ-
ních vzorcÛ, jejichÏ jednotlivé prvky
lze kombinovat; formy her mají násle-
dující znaky a lze je charakterizovat
následujícím zpÛsobem:
● Solitérní hry, pfii kter˘ch se hraje
s vlastním tûlem nebo jeho souãástmi,
slouÏí mj. k nácviku pohybové koordi-
nace.
● Pfii hfie s objekty si psi hrají s mal˘mi
pfiedmûty, napfiíklad je vyhazují do
vzduchu a zase je chytají; byly v‰ak
pozorovány také pohyby, pfii kter˘ch
pes tfiese hadrem. Urãité sekvence her
s objektem nelze vÏdy rozli‰it od
sekvencí loveck˘ch her („zabíjení" had-
ru). Zaãátek hry s nûjak˘m pro ‰tûnû
nov˘m pfiedmûtem je sice vyvolán cho-
váním ze zvûdavosti, ãasto se v‰ak

vyznaãuje jist˘m ostychem a opatrností. 
● Sociální hry jsou hry s jedním nebo
více partnery; tedy kontaktní hry; soci-
ální hra nemá váÏn˘ dÛvod a probíhá
v uvolnûné atmosféfie. Tato herní forma
nastupuje pfii absenci podnûtÛ z oblas-
ti funkãního chování, jako jsou lov,
hlad, útûk nebo únava.
● Pfii hfie se projevují vrozené i získané
zpÛsoby chování; nemá Ïádn˘ váÏn˘
vztah k oblasti chování, která je „pfiehrá-
vána" - tak tfieba pfii hfie na pronásledo-
vání a lovení zvífie ve skuteãnosti „nepr-
chá". Hra mÛÏe b˘t tím pádem oznaãena
jako bezriziková moÏnost vyzkou‰et si
rÛzné zpÛsoby chování. ·tûnû si mÛÏe
hravou formou nûkolikrát opakovat stej-
nou situaci, aniÏ by se vystavovalo nebez-
peãí, Ïe je jeho partner pfii hfie, aÈ uÏ sou-
rozenec, nebo otec, zraní. 
● U dospûl˘ch ãlenÛ psí smeãky hra ãás-
teãnû slouÏí ke konfrontaci a urovnávání
sociálních kontaktÛ, hravou formou lze
mírnit agresi a stabilizovat hierarchii.
ZIMEN k tomu poznamenává, Ïe „...soci-
ální hravé chování také u vlkÛ brzdí agre-
si, moÏná dokonce pfiedstavuje nûco na
zpÛsob náhrady agrese."
● Hra dospûl˘ch zvífiat mÛÏe tedy fun-
govat jako nárazník mezi pfiátelsk˘m
a agresivním chováním a mÛÏe zabránit
propuknutí váÏné agrese, zatímco hra
mlad˘ch zvífiat slouÏí k tomu, aby se mlá-
ìata nauãila sociálním a jin˘m Ïivotnû
dÛleÏit˘m zpÛsobÛm chování. V̆ znam
hry pro rozvoj lidského sociálního chová-
ní popsal jiÏ GOETHE (Úklady a láska 1,
2): „...lidé pokraãovali ve hfie, coÏ mezi
dûtmi zÛstává osvûdãen˘m prostfiedkem
smífiení... aniÏ by tu‰ili, Ïe tímto zpÛso-
bem se pfiedjímá etologické vûdûní.

dr. Frank G. Wörner
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● roãník 1946,
● studium rybáfisk˘ch
vûd a zoologie v Kielu,
● 1979 – 1989
pracovní pobyt
u Indického oceánu 
(Indonésie a Madagaskar),
● 1992 – 2000 vûdeck˘ 
vedoucí Stanice Eberharda 
Trumlera (Wolfswinkel),
● od roku 1992 mnoho
kynologick˘ch ãlánkÛ, pfiedná‰ek
a semináfiÛ, kynologické poradenství,
vzdûlávání sluÏebních psovodÛ,
● pracovní oblasti: mj. vztah 
mezi ãlovûkem a psem 
u pÛvodních typÛ psÛ. 
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