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CHOVÁNÍ

Hry a uãení

O hrách a učení psů
Dokud jednoznaãnû pﬁevaÏuje charakter hry, jsou role obou hrajících si stran
zamûnitelné. Psi se rádi pou‰tûjí do bojov˘ch her mezi ‰tûÀaty, mlad˘mi psy a dospûl˘mi
psy, ale tyto hry se v˘raznû li‰í od váÏnû mínûn˘ch konfliktÛ – pﬁinejmen‰ím na stranû
star‰ího zvíﬁete – pﬁedev‰ím sociální brzdou a absencí váÏnû mínûn˘ch hrozeb.
ãasto vymûní role, takÏe pronásledovan˘
je najednou útoãníkem. To platí i v pﬁípadech, kdy si hrají se ‰tûÀaty staﬁí psi.
Pes musí b˘t
schopen
rozli‰ovat
mezi dobr˘mi
a ‰patn˘mi
zku‰enostmi

Bojová hra se od
váÏného boje li‰í
Bojová hra – pﬁi které si pes uspokojuje
mimo jiné potﬁebu intenzivního pohybu
– se li‰í od váÏného boje tím, Ïe poranûní
partnera ve hﬁe brání sociální brzdy. Vlci
mohou tuto formu hry pouÏívat k „vyzkou‰ení“ partnera ve hﬁe a pﬁípadného
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Pokud nûkdo nic neví o mechanismech
a v˘znamu hry psÛ, sám si zavírá dÛleÏité dveﬁe k pochopení psa, kter˘ lidstvo provází na jeho cestách jiÏ po
dlouhá tisíciletí. Pokud nûkdo zná pﬁíslu‰né mechanismy a vûdomû je poru‰uje, jen aby sledoval vlastní pochybné
zájmy a motivy, je zloãincem, kterému
by se mûlo pﬁinejmen‰ím zakázat vlastnit psy. Pokud ãlovûk neuãí psa hrou
základním pravidlÛm v jednání s lidsk˘mi sociálními partnery, bude mít psa,
kter˘ neuznává ãlovûka za hierarchicky
v˘‰e postaveného a kter˘ se vÛãi lidem
nebude chovat oãekávan˘m sociálním
zpÛsobem – mÛÏe mít tedy psa, kter˘
v nejhor‰ím pﬁípadû nûkoho poraní ãi
dokonce zabije. Takové zvíﬁe pﬁedstavuje nebezpeãí pro ãlovûka a jeho chování
je také velkou zátûÏí pro nûho samotného. Je velmi pravdûpodobné, Ïe pes
tím trpí – a to je závaÏné poru‰ení zákona na ochranu zvíﬁat. A to je zﬁejmû
jeden ze zanedbávan˘ch aspektÛ diskusí posledních let.
potenciálního protivníka, ke zlep‰ení svého postavení v hierarchii smeãky a pﬁedev‰ím k odbourávání agresivity. Z toho
plyne pro majitele následující fakt: pokud
chová ve smeãce dva nebo více psÛ, opakovanû dochází k hrav˘m projevÛm agresivity; ty v‰ak mohou b˘t podle zku‰eností pﬁíznakem potenciálního reálného
projevu agresivity.

Velmi oblíbené jsou hry
na honûnou a lovecké hry
Psi milují hry na honûnou a lovecké hry,
které ãasto nelze jednoznaãnû rozli‰it.
Pﬁi hrách na honûnou má pronásledující pes viditelnû vût‰í radost ze hry, protoÏe tento druh hry (lov?) obsahuje projevy „samoodmûÀování“; nûkoho honit
a lovit je prostû zábavné! Bûhem hry se

Existují rozdíly mezi
procesy uãení a zrání
„Uãení“ je souhrnn˘ pojem pro v‰echny
zmûny chování zaloÏené na zku‰enostech a na zpracování informací a znamená individuální pﬁizpÛsobení projevÛ chování okolnostem v prostﬁedí
(adaptivní modifikace chování – Lorenz,
1978). Procesy uãení lze proto snadno
odli‰it od procesÛ zrání v rámci individuálního v˘konu. Skuteãné procesy
uãení se mohou odehrávat jen tehdy,
kdyÏ je organismus schopen ukládat
informace a ve srovnatelné situaci je
opût vyvolat. Zvíﬁe musí b˘t schopno
rozli‰ovat mezi dobr˘mi a ‰patn˘mi
zku‰enostmi.
dr. Frank G. Wörner
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rãitû se nemusíme zmiÀovat
o tom, Ïe hru vÏdy vyhraje respektive ukonãí dospûl˘ pes; to by
nám mûlo slouÏit za správn˘ pﬁíklad
i pﬁi na‰ich hrách se psy, abychom
neprovokovali neÏádoucí projevy dominantního chování psÛ a abychom mu
také jednoznaãnû dali najevo, Ïe páneãek nebo paniãka jsou vÏdy tím silnûj‰ím
ve vzájemném vztahu.

Ve hﬁe se pes musí
nauãit základním
pravidlÛm jednání s lidmi

