
rou se sÏívají se skupinou, ve které
Ïijí, aby si v pozdûj‰í fázi Ïivota
dokázali vytvofiit a upevnit hierar-

chickou strukturu smeãky. Psi domácí si
hrají, coÏ je ve zvífiecí fií‰i velmi vzácné, aÏ
do vysokého vûku. Tuto skuteãnost mÛÏe-
me pomûrnû snadno vysvûtlit jejich cel-
kovou „nedospûlostí“. Dospûlí psi se
v mnoha pfiípadech chovají jako mladí
vlci. Trumler (1981) vysvûtluje naproti
tomu hravé chování psÛ jako náhradní
chování namísto lovu jakoÏto zpÛsobu
získávání potravy: „MoÏné je, Ïe hravé
chování psÛ, které u nich pozorujeme aÏ
do vysokého vûku, má kofieny jednodu‰e
v tom, Ïe psi nemají moÏnost odreagovat
si jin˘m zpÛsobem projevy chování spo-
jené se získáváním potravy. I v tomto pfií-
padû dochází rozhodujícím zpÛsobem ke

hromadûní endogenních potfieb vzru‰e-
ní, které pak potfiebují ventil; pfietrvávání
hravosti z mládí pak mÛÏe b˘t náhradou
skuteãného lovu kofiisti.“ 

Ve vlãí smeãce si hrají 
mladá a stará zvífiata
I ve vlãí smeãce si hrají star‰í zvífiata
(pfiiãemÏ cíle hry jsou u dospûl˘ch ãlenÛ
smeãky jiné neÏ u ‰tûÀat); pfii pozorová-
ní vlãí smeãky je ale zfiejmé, Ïe mladá
zvífiata si hrají intenzivnûji a ãastûji neÏ
stará (Trumler, 1981). 
U psÛ je napfiíklad nápadné, Ïe herní
sekvence dokáÏou opakovat neúnavnû
(napfiíklad aportování klackÛ nebo
míãÛ), tfiebaÏe pfii „normálním chová-
ní“ je instinktivní jednání brzy unaví.
A to je skuteãnost, kterou lze s v˘ho-
dou vyuÏívat pfii v˘cviku. Psi se uãí lépe
a rychleji, probíhá-li v˘cvik hravou for-
mou – ov‰em zdá se, Ïe na vût‰inû
kynologick˘ch cviãi‰È tuto skuteãnost
je‰tû neznají.
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O hrách a učení psů
Hry zahrnují celou fiadu projevÛ chování z nejrÛznûj‰ích funkãních okruhÛ, a proto
jsou tyto projevy chování mimofiádnû variabilní. Ve hfie si v pfiirozenû Ïijící smeãce
psovit˘ch trénují mladí jedinci nejen koordinaci pohybÛ, coÏ je mimofiádnû dÛleÏité
k tomu, aby se nauãili úspû‰n˘m technikám lovu, ale ve hfie prozkoumávají také své
prostfiedí, ãímÏ si cviãí smysly, brousí inteligenci, pamûÈ i schopnosti asociace.

H
„Zdraví psi si

musí hrát. Jedině
tak se u nich

rozvine
spolehlivý

charakter.“
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Hra je aktivní proces uãení
Hra je formou aktivního uãení a díky
tomu je orientována na budoucnost.
Pudová hravost je zaloÏena na zvûdavos-
ti: ·tûnû/mlad˘ pes se díky vlastním prÛ-
zkumÛm dostává do nov˘ch situací.
ProtoÏe ‰tûnû se vût‰inou musí rozlouãit
se sv˘mi sourozenci a chovatelem ve
vûku mezi sedmi a osmi t˘dny, kdy si ho
bere budoucí majitel, pfiichází o velmi
dÛleÏitou pfiíleÏitost hrát si ve skupinû
s jin˘mi psy – a tyto zku‰enosti, které by
‰tûnû získalo bûhem fáze socializace
v nedotãené skupinû ‰tûÀat, nelze niãím
nahradit. ·tûÀata se v tomto období uãí
zejména správn˘m sexuálním vztahÛm.
Ve hfie se uãí odhadovat své síly a jejich
nasazení. Uãí se také mechanismy, které
v pozdûj‰ích konfliktních situacích brá-
ní tomu, aby v rámci smeãky docházelo
ke zranûním.
Dobrá skupina ‰tûÀat, ve které si ‰tûÀa-
ta mohou hrát, nahrazuje ‰tûnûti souro-
zence z vrhu.
V nedotãeném rodinném svazku nejsou
‰tûÀata nikdy sama, jsou obklopena sv˘-
mi sourozenci a pfiinejmen‰ím ve spoleã-
nosti své matky. Hra je podstatn˘m prv-
kem v programu dne, a pokud tuto
moÏnost pfieru‰í pfiedání ‰tûnûte novému
majiteli (coÏ znamená, Ïe ‰tûnû si jiÏ
nemÛÏe hrát), mÛÏe to u nûj zpÛsobit
tûÏké psychické ‰kody. Kompromisním
fie‰ením jsou hodiny her pro ‰tûÀata, ve
kter˘ch se ‰tûÀata uãí vycházet s ostatní-
mi psy a ve hfie si nacviãují správné cho-
vání. NeÏ se rozhodneme k náv‰tûvû tako-
vé skupiny, mûli bychom se na ni nejdfiíve
kriticky podívat – ne v‰echny skupiny her
pro ‰tûÀata, se kter˘mi se setkáme, uãí
na‰e ‰tûnû s dostateãnou kvalifikací
potfiebn˘m projevÛm chování. Velk˘
v˘znam má i kontakt s dospûl˘mi psy, ale
pfiedem bychom si mûli ovûfiit, Ïe tito psi
jsou vÛãi ‰tûÀatÛm dostateãnû sná‰enliví,
zda sami spolehlivû ovládají pravidla
vnitfiní komunikace mezi psy a zda jsou
schopni tolerovat rozpustilost ‰tûÀat
a napomáhat jejich rozvoji hrou.

Ve hfie musí mít majitel
absolutní autoritu
Pfiedev‰ím to ale bude vÏdy majitel a jeho
rodina, kdo si bude hrát s nov˘m ãlenem
rodiny. V této situaci by mûl b˘t na‰ím
pfiedobrazem otec vrhu, kter˘ má abso-
lutní autoritu, a jeho chování bychom si
mûli osvojit. Otec vrhu nabízí ‰tûÀatÛm
kaÏd˘ den nové podnûty ke hfie. ·tûÀata
imitují své vzory, a pokud jim chybí otec,
stává se jeho náhradou ãlovûk, ke které-
mu si vyvinou nejsilnûj‰í vztah. I pfies roz-
tomile schematick˘ pohled na vûc, kdy ve

‰tûnûti spatfiujeme malé dûcko, bychom
pfii jednání se ‰tûnûtem nikdy nemûli
zapomínat na potfiebnou dÛslednost. To,
co bylo jednou stanoveno jako tabu, musí
vÏdy zÛstat tabu. To samozfiejmû platí
i o hfie! Pokud si nenacviãíme tato základ-
ní pravidla jiÏ bûhem fáze socializace ‰tû-
nûte, bude pozdûj‰í úspû‰n˘ v˘cvik témûfi
nemoÏn˘.

Rozdíl mezi hrou a váÏnû
mínûn˘m chováním
Základní rozdíl mezi hrou a váÏnû mínû-
n˘m chováním spoãívá v tom, Ïe oba pro-
jevy chování sice vycházejí z vnitfiního
popudu a spou‰tûny jsou vnûj‰ím podnû-
tem, hra v‰ak není zamûfiena na koncové
jednání, ale je neorientovaná. Ze hry mezi
dospûl˘mi psy se v‰ak mÛÏe pomûrnû
rychle vyvinout váÏná situace – pfiechody
mezi váÏnou situací a hrou nejsou navzá-
jem ostfie rozdûleny, jsou spí‰e plynulé.
Pfii v‰ech hrách má v˘znam, Ïe partner
správnû identifikuje uvolnûné a ãastokrát

aÏ pfiehnanû zdÛrazÀované pohyby jako
jednoznaãné signály, Ïe jde v daném oka-
mÏiku o hru. Partnefii to mohou vyjadfio-
vat mimikou („hrav˘ v˘raz v obliãeji“)
anebo drÏením tûla (pfiední ãást dûla pfii-
tisknou psi k zemi a toto gesto ãasto pro-
vázejí vyz˘vav˘m ‰tûkáním). 

Hry na honûnou 
a závodûní v bûhu jsou
oblíbené do vysokého vûku
Po této v˘zvû se mÛÏe partner, kter˘ hru
vyvolal, rozbûhnout, a zahájit tak hru na
honûnou. Hry na honûnou a závodûní
v bûhu jsou u dospûl˘ch psÛ pfiíslu‰n˘ch
plemen velmi oblíbené aÏ do vysokého
vûku, psi pfii nich nejeví Ïádné známky
agresivity. Role psÛ zúãastnûn˘ch v této
hfie – napfiíklad pronásledovan˘ a proná-
sledující – se mohou nûkolikrát vymûnit.
Lovecké hry samozfiejmû nekonãí konco-
v˘m jednáním skuteãného lovu – k usmr-
cení „kofiisti“ nedochází. V antagonistic-
k˘ch hrách dvou a více partnerÛ v‰ak hra
obsahuje také signály agresivity – agresiv-
ní náladu nadfiazeného útoãníka lze
v˘zvou ke hfie pfieorientovat na smífilivûj-
‰í náladu. Pfii hfie opakovanû dochází ke
spou‰tûní bûÏn˘ch sledÛ jednání a jejich
opakování. Ve srovnání s váÏnû mínûn˘m
jednáním nastupují jednotlivá jednání
urãitého prÛbûhu chování v nov˘ch kom-
binacích, jednotlivé dílãí projevy jednání
se mohou opakovat nûkolikrát po sobû.
Zdraví psi si musí hrát. Jedinû tak se
u nich rozvine spolehliv˘ charakter.
Znalec rozli‰uje u psÛ rÛzné formy her,
ve kter˘ch se rozvíjejí rÛzné schopnosti
psÛ. Autor dr. Frank G. Werner umoÏÀu-
je nahlédnout do psího svûta her a uãení.

dr. Frank G. Wörner
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