
Rakousku probíhá v˘cvik mlad˘ch
zvífiat na sluÏební psy ve dvou
krocích. Nejprve ve stáfií 8 t˘dnÛ

se mlad˘ pes dostane do rodiny svého
budoucího psovoda. Zde pes Ïije upro-
stfied rodiny a dostane se mu v˘chovy
k základní poslu‰nosti. PfiibliÏnû ve stáfií
16 aÏ 22 mûsícÛ je pes podroben sluÏeb-
nímu v˘cviku V̆ cvik zahrnuje dvû jednot-
ky. Jedna trvá sedm a druhá osm t˘dnÛ.
Mezi nimi je období na zotavenou v dél-
ce tfii aÏ ‰est t˘dnÛ. V tûchto ãasov˘ch
úsecích jsou pes a jeho majitel pfiipravo-
váni na pozdûj‰í úkoly ve v˘cvikovém
stfiedisku pod vedením speciálnû vy‰kole-
n˘ch psích trenérÛ. V noci jsou psi uby-

továni jinde neÏ jejich majitelé v oddûle-
n˘ch kotcích. Pro zvífiata, která jsou soci-
álnû na takové v˘‰i jako psi, v sobû tako-
vá nezvyklá situace skr˘vá velk˘ stresov˘
potenciál. Jednak je pes oddûlen od svého
majitele, jednak se dostává do naprosto
cizího prostfiedí. A nadto jsou po nûm je‰-
tû poÏadovány nové vûci a probíhá inten-
zivní trénink. 

STRES OHLUPUJE
V této souvislosti bychom rádi poukázali
na v˘sledky v˘zkumÛ proveden˘ch na
veterinární fakultû vídeÀské univerzity.
V̆ sledky mimo jiné prokázaly, Ïe psi, kte-
fií jsou ve stresu, nejsou schopni podávat

stoprocentní v˘kony. Stres blokuje nervo-
vé dráhy v mozku. Pokud tedy psovod
chce, aby pes podával optimální v˘kony,
musí vûdût, jak své zvífie uvolnit. 
Druh˘m v˘sledkem bylo, Ïe psi jsou
schopni bez problémÛ pfiestát stresové
situace, jako je napfiíklad let vrtulníkem,
pokud je nablízku osoba jim blízká.
Nezvyklé prostfiedí ve spojení s nepfií-
tomností blízké osoby vyvolalo nejvy‰‰í
uvolÀování stresov˘ch hormonÛ.

JAK LZE REDUKOVAT STRES 
Také sluÏební psi ve v˘cvikovém stfiedis-
ku jsou vystavováni velkému stresu tím,
Ïe jsou nuceni sami trávit noc v nezná-
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FEROMONY při výcviku
Feromony jsou chemické pachové látky, ktefií mají
bezprostfiední uklidÀující vliv na mozkov˘ kmen psa.
Rakouská policie testovala moÏnosti vyuÏití tûchto
chemick˘ch látek pfii v˘cviku sluÏebních psÛ. 
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mém prostfiedí. Projevilo se to tak na
jejich chování. Mimo jiné dlouhotrvají-
cím noãním vytím a ‰tûkáním (v nûkte-
r˘ch pfiípadech trvajícím dokonce celou
noc), v nervozitû, únavû a nedostatku
pozornosti bûhem práce. Ale také v tûles-
n˘ch symptomech, jak˘mi byly úbytky
hmotnosti a prÛjmy. Proto se vedoucí
tréninkového stfiediska velmi zajímali
o moÏnost, jak by bylo lze sníÏit hladinu
stresu u cviãen˘ch psÛ. V této souvislos-
ti financovalo rakouské ministerstvo
vnitra studii, která mûla vyzkou‰et fero-
mony jako prostfiedky k redukci stresu.
V˘zkum se provádûl na 9 psech: 2 nûmec-
k˘ch ovãácích, 4 belgick˘ch ovãácích
malinois, 2 holandsk˘ch ovãácích a 1 vel-
kém kníraãi. V‰ichni psi dostali tréninko-
v˘ obojek, kter˘ mohl obsahovat hormo-
ny redukující stres. Ale jen u pûti psÛ

byly feromony skuteãnû vyluãovány.
Trenéfii nevûdûli, ktefií psi feromon obdr-
Ïeli a ktefií ne. Tímto zpÛsobem bylo
moÏno získat relativnû objektivní v˘po-
vûì o pÛsobení feromonÛ. Studie probí-
hala po dobu ãtyfi t˘dnÛ.

V·ICHNI PSI BYLI KLIDNÍ
JiÏ od první noci byli kupodivu v‰ichni
psi klidní. Ale jak psi s feromony v oboj-
ku, tak ti bez nich se chovali klidnû.
Bûhem celkové doby ãtyfi t˘dnÛ nûkoli-
krát v noci za‰tûkali jen dva psi. A sice
vÏdy jeden z kaÏdé skupiny. Ale ‰tûkání
pokaÏdé trvalo ménû neÏ 10 minut.
Normálnû to b˘valo tak, Ïe jeden pes
zaãal ‰tûkat a ostatní se hlasitû pfiidali.
Trvalo pak dlouho, neÏ zase nastal klid.
K niãemu takovému tentokrát nedochá-
zelo. Bylo to patrné uÏ z toho, jak uvol-
nûnû psi ráno opou‰tûli kotce. Zãásti se
je‰tû protahovali a zívali – takÏe majitelé
a trenéfii jasnû vidûli, Ïe jejich zvífiata aÏ
do té doby klidnû spala a skuteãnû se
probudila pfied malou chvílí. Dva psi,
ktefií nemûli feromon, rozbili bûhem noci
své plastové nádoby na vodu, pfiípadnû
ráno neklidnû vyli.
Psi s feromonov˘mi obojky si podrÏeli
svou váhu. Psi ze srovnávací skupiny, kte-
fií feromon nedostali, v‰ak na váze ztrati-
li. Nevyskytl se ale ani jeden pfiípad prÛ-
jmu ani odmítání potravy.

100PROCENTNÍ ÚSPù·NOST
Celkovû psi pÛsobili klidnûji a uvolnûnû-
ji neÏ skupina pfiedtím. To se projevilo
i na chování majitelÛ. Byli optimistiãtûj‰í
a uvolnûnûj‰í. V dÛsledku toho v‰ech
devût psÛ sloÏilo zkou‰ky zpÛsobilosti
a bylo pfiijato do sluÏeb policie. Pfiirozenû
skupina 9 psÛ byla celkovû pfiíli‰ malá na
to, aby bylo moÏno ãinit bezpeãné závûry.

Ale je pozoruhodné, Ïe tato skupina
pÛsobila v˘raznû uvolnûnûj‰ím dojmem
neÏ skupina pfiedtím. Psi, ktefií feromony
nemûli, se nechali od tûch druh˘ch uklid-
nit. Pokud aÏ doposud docházelo k tomu,
Ïe jedni strhávali k neÏádoucímu chování
ostatní, nyní nûktefií psi naopak deeskalo-
vali napûtí. Také v˘sledky (100procentnû
sloÏené zkou‰ky) byly vynikající. Pfii-
rozenû musí následovat je‰tû dal‰í testy.
Ale urãitû stojí za zamy‰lení, zda by ne-
mûlo smysl nezku‰enému psu poskyt-
nout klid a jistotu, které pro svou nezku-
‰enost je‰tû nemÛÏe mít, prostfiednictvím
feromonového obojku. Bylo by také moÏ-
no se od zaãátku vyh˘bat neÏádoucím
spojením, strachu a nejistotû a pomalu
a stabilnû budovat osobnost psa. Tak
dlouho, dokud nezíská dost sebedÛvûry
a zku‰eností a feromon uÏ nebude potfie-
bovat. MoÏná se zde r˘suje zajímavá per-
spektiva i pro psí útulky. Také zde by
mohly feromony napomoci zmírÀovat
napjaté situace a zv˘‰it kvalitu Ïivota
a ochotu uãit se i u psÛ, ktefií jsou agre-
sivní ze strachu. Tím by se pfiirozenû zv˘-
‰ila moÏnost jejich pfiedání nov˘m maji-
telÛm. Budeme se zájmem sledovat dal‰í
v˘zkumy t˘kající se feromonÛ a informo-
vat vás o jejich aktuálních v˘sledcích. ■
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Feromony 
pfiiná‰ejí ‰tûstí

Feromony jsou hormony, které 
jsou do vnûj‰ího svûta pfiedávány
prostfiednictvím pachÛ. Zvlá‰tní na
tom je, Ïe tyto pachy není moÏné
zaznamenat nosem. Ucítit feromony
je s to jen JacobsonÛv orgán
nacházející se pfiímo za horním
pyskem. JacobsonÛv orgán je pfiímo
spojen se spodní oblastí mozkového
kmenu a to pfiesnû na místû, kde
vznikají nevûdomé pocity a emoce. To
znamená, Ïe jen minimálnû vníman˘
feromonov˘ podnût bezprostfiednû
vytváfií nálady a emoce. NemÛÏe 
b˘t nejprve kriticky prozkoumán
a vûdomû zpracován, ale pfiímo 
fiídí citov˘ Ïivot. Komunikace
prostfiednictvím feromonÛ pÛsobí jen
v rámci jednoho druhu. Tak napfiíklad
koãky nereagují na psí feromony _
feromony slouÏí v˘hradnû nevûdomé
komunikaci v rámci jednoho druhu.
Feromon DAP se za normálních
okolností vyluãuje z matefiské 
hrudi fenky. Osvûdãil se pfii léãení
stresov˘ch stavÛ a strachu u psÛ 
a byl pouÏit také pfii pokusech
popisovan˘ch v tomto ãlánku. 

Komunikace
prostfiednictvím
feromonÛ 
pÛsobí jen
v rámci 
jednoho
zvífiecího 
druhu

„Pes cítí
feromony

takzvaným
Jacobsonovým

orgánem
nacházejícím se
přímo za horním

pyskem.“u
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