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CHOVÁNÍ

V˘voj ‰tûÀat v prÛbûhu vtiskávací fáze
bedlivû sledovat a podporovat, abychom
ho optimálnû pﬁipravili na Ïivot. V následujícím ãlánku bych rád uvedl jednotlivé
fáze vtiskávání a také dal pár tipÛ, jeÏ by
mohly pﬁispût ke zlep‰ení vzájemného
porozumûní.

V¯VOJE ·TùNùTE NEBO
MLADÉHO PSA SE ROZDùLUJE
DO NùKOLIKA FÁZÍ:

1./2. t˘den – Vegetativní fáze

Aby vaše štěně bylo fit
Nejvût‰í zodpovûdnost chovatele spoãívá ve
zpÛsobu, jak˘m odchovává a drÏí své psy. KaÏd˘
chovatel by si mûl b˘t vûdom toho, Ïe se zde mj.
vytváﬁejí základy pro budoucí harmonické souÏití
mezi psem, Ïivotním prostﬁedím a ãlovûkem.

P

odmínky drÏení a odchovu jsou
stejnû dÛleÏité jako genetické vlohy, v nûÏ chovatel doufá. Psa, jenÏ
není vhodnû podporován ve fázi vtiskávání, stojí ãasto v pozdûj‰ím Ïivotû
enormní úsilí, aby vÛbec dokázal projevit
své skuteãné vlohy.
V posledních letech vûda získala mnoho
nov˘ch poznatkÛ z oblasti chování zvíﬁat, které se t˘kají také odchovu a drÏení
psÛ. Chovatelé a majitelé by je rozhodnû
mûli vyuÏívat, protoÏe s jejich pomocí se
jim mÛÏe daﬁit odchovávat dobﬁe vyvinuté a socializované psy. A to je ze v‰eho
nejdÛleÏitûj‰í.
Podle mého názoru by chovatelé mûli b˘t
k sobû navzájem ãestnûj‰í, napﬁíklad by si
navzájem nemûli zamlãovat negativní
vlastnosti chovn˘ch psÛ, protoÏe jen tak
budou schopni provést správn˘ chovatelsk˘ v˘bûr. Zodpovûdn˘ chovatel je podle
mû ten, kdo se snaÏí vylep‰ovat, ne pouze
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rozmnoÏovat. Mnozí chovatelé si mi znovu a znovu stûÏují na to, Ïe získali psy
nemocné nebo zvíﬁata s poruchami chování. A mnohé ukazuje na to, Ïe ty se velmi ãasto rozvinuly v dÛsledku ‰patné
socializace v období vtiskávání. Proto je
velmi uÏiteãné ‰tûnû bûhem odchovu
Biotonick˘ test

Porod zpravidla probûhne bez vût‰ích
komplikací. Fena se instinktivnû chová
správnû, aniÏ by se to pﬁedem musela
uãit. Porodí, otevﬁe plodové obaly, olízá
plodovou vodu a své potomstvo líÏe tak
dlouho, dokud ze sebe ‰tûÀata nevydají
první zvuk a poprvé se nenadechnou.
Odkousne jim pupeãní ‰ÀÛru, sama si
z tûla vytáhne placentu a sama ji také
seÏere. Hormony, které obsahuje, napomohou pﬁi tvorbû mléka. Z toho dÛvodu
není nutné fence hned po porodu podávat vysoce hodnotnou potravu, protoÏe
ta by mohla rychle vyvolat prÛjmy.
V této fázi nemá novorozené ‰tûnû je‰tû
Ïádn˘ zvlá‰tní vztah ke svému okolí, ﬁídí
se sv˘m sacím reflexem a svou potﬁebou
tepla, pouÏívá mléãn˘ krok. JiÏ v tomto
vûku lze v‰ak u nûj pozorovat malé pokusy zorientovat se.
JiÏ v této dobû také chovatel mÛÏe provést první testování ‰tûÀat, aby zjistil,
jaké dûdiãné vlohy jednotliví psi mají. Já
osobnû se sv˘mi více neÏ 25 let trvajícími
chovatelsk˘mi zku‰enostmi mám velmi
dobré mínûní o biotonickém testu. Jsem
toho názoru, Ïe jeho prostﬁednictvím lze
zjistit, kteﬁí psi budou v budoucnu nejsebevûdomûj‰í a kteﬁí pﬁi korektním vedení
nejlépe rozvinou své dûdiãné vlohy.

Biotonick˘ test
Dﬁevûnou desku o rozmûrech 100 x 100
cm potáhneme star‰ím prostûradlem.
Na tomto prostûradle zakreslíme smûrem od stﬁedu kaÏd˘ch 10 cm kruhy
a oãíslujeme je. Od tﬁetího dne po narození zaãneme ‰tûÀata jednotlivû vÏdy na
5 minut pokládat doprostﬁed pole. ·tûÀata budou vykazovat rozdílnou úroveÀ
aktivity ve snaze znovu se dostat ke hﬁejivému „mateﬁskému zdroji". Na zmen‰ené kopii obrázku si zároveÀ budeme
oznaãovat aktivitu jednotliv˘ch ‰tûÀat.
To opakujeme v následujících 10 po
sobû jdoucích dnech. Na základû náãrtÛ
bude velmi dobﬁe patrné, které ‰tûnû je
aktivní více a které ménû. Podle m˘ch
zku‰eností potvrzují psi i v pozdûj‰í
dobû v˘sledky tûchto testÛ. Tak lze jiÏ
velmi brzy urãit budoucí typ psa, tedy
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zda se bude jednat o aktivní zvíﬁe
s v˘razn˘mi instinkty, nebo spí‰e o klidnûj‰ího jedince. Rozhodující je, aby rozpoznané vlohy byly majitelem vhodn˘m
zpÛsobem podporovány. Ke konci vegetativní fáze se otevírají aÏ dosud zavﬁené oãi a u‰i. To ov‰em neznamená, Ïe by
jimi ‰tûnû zaãalo automaticky ihned
vidût a sly‰et.

3. t˘den – Pﬁechodná fáze
VÛãihlednû se vyvíjejí smyslové orgány
‰tûnûte. V˘voj ãichu se projevuje mj. tím,
Ïe ‰tûnû zaãíná oãichávat ruku a jiné
pﬁedmûty a poznávat tímto zpÛsobem
své sourozence.
V této dobû se rozvíjejí také dal‰í smyslové orgány mal˘ch ‰tûÀat, jako je schopnost vidûní a sly‰ení.
Velmi dobﬁe to poznáme podle toho, Ïe
‰tûnû zaãne úlekem reagovat na zvuky.
Brzy uvidíme, Ïe se ‰tûnû cílenû pohybuje
ve smûru, kde se nûco dûje. To ‰tûnû
v této fázi Ïivota provádí plazením po bﬁi‰e, které se postupnû zaãne mûnit v pokusy o chÛzi.
Vût‰inu ãasu ale ‰tûÀata stále tráví spánkem a pitím mateﬁského mléka. Pomalu
pokraãuje navazování konkrétních kontaktÛ s okolím. Pﬁedpokládám, Ïe kaÏd˘
chovatel udrÏuje intenzivní fyzick˘ kontakt se ‰tûÀaty, jenÏ by mûl trvat nejménû dvû hodiny dennû.

4. aÏ 7. t˘den
– Socializaãní fáze
·tûnû se postupnû osamostatÀuje, zaãíná se po‰Èuchovat se sv˘mi sourozenci
a hrát s nimi lovecké i bojové hry.
Rozvíjí se obranné a útoãné chování.

B˘vá doprovázeno jeÏením srsti, vrãením a i obrann˘m i útoãn˘m chÀapání.
âlovûk by do této pﬁirozené fáze vzájemn˘ch vztahÛ ‰tûÀat nemûl zasahovat,
protoÏe by tím mohl negativnû ovlivnit
jejich sebevûdomí a socializaci. ·tûÀata
by mohl vyvést z pﬁirozené rovnováhy.
Nûkteré ‰tûÀata se pokou‰ejí uplatÀovat
takové chování i vÛãi ãlovûku. Tomu
bychom podle mého názoru mûli opatrnû, ale rozhodnû zamezit. Pes by se mûl
odmaliãka dozvídat, Ïe ãlovûk je sice
pozitivní, ale vÏdy dominantní osobou.
Pozdûji tím zamezíme agresivním pokusÛm v pubertû.
ProtoÏe pes pﬁichází na svût bez zku‰eností a teprve po 18 dnech je schopen
registrovat ostatní pﬁíslu‰níky svého druhu, musí existovat mechanismus, jehoÏ
prostﬁednictvím se v nûm navÏdy a nevratnû uloÏí jejich obraz.
âlovûka pes pozná jako pﬁíslu‰níka svého druhu a dojde u nûj ke vti‰tûní. V pﬁírodû funguje mnohem drsnûj‰í disciplinování prostﬁednictvím feny i psa.
Rodiãovská zvíﬁata stanovují „tabu"
a dÛslednû sledují jejich dodrÏování.
Pokud my jako lidé chceme tuto dobu
vyuÏít, musíme se stále znovu ptát: co by
se dûlo ve smeãce?
V této socializaãní fázi zaãínám ‰tûÀata
podporovat vlivem prostﬁedí, vytváﬁím
kontakty s nejrÛznûj‰ími vnûj‰ími podnûty, takÏe pozdûji se u psÛ neprojeví bázlivost. Zaﬁazuji jiÏ i krátké procházky po
mûstû a také do pﬁírody. Dennû jen krátké intervaly s rÛzn˘mi podnûty z okolí
jsou vÏdy v˘hodné, protoÏe zprostﬁedkovávají pozitivní klíãové podnûty pro
■
budoucí Ïivot psa.
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Mnoho rÛzn˘ch
podnûtÛ
v prvních
fázích Ïivota
ovlivÀuje
kladnû cel˘
Ïivot psa

