
aÏd˘ pes má nejdokonaleji ze v‰ech
smyslÛ vyvinut˘ právû ãich, v pacho-
v˘ch pracích jde „pouze“ o to, abychom

psa nauãili ãich vyuÏívat tam, kde potfiebuje-
me. MÛÏe to b˘t vyhledávání a rozli‰ování
urãit˘ch pachÛ, jako jsou drogy, v˘bu‰niny,
chemické látky, jídlo, ale ve svûtû jsou napfií-
klad i psi, ktefií vyhledávají v domech místa
napadená termity. MÛÏe to b˘t vyhledávání
lidského pachu napfiíklad pfii zemûtfieseních
nebo v domech po v˘buchu. Pes je schopen
rozli‰it pach Ïivého ãi mrtvého ãlovûka, speci-
alizovat se tfieba na vyhledávání lidsk˘ch
pozÛstatkÛ, vyhledávání utonul˘ch ve vodû,
vyhledávání zasypan˘ch lavinami. Pes je také
schopen sledovat stopu, aÈ uÏ ãlovûka, ãi zvû-
fie. Psi za pomoci svého nejdokonalej‰ího
smyslu pomáhají záchranáfiÛm, hasiãÛm, poli-
cii, kriminalistÛm, vojákÛm, myslivcÛm a vÛ-
bec v‰ude tam, kde je tfieba vyhledat, rozli‰it
nebo sledovat urãit˘ pach. 
Chtûli byste si zkusit, jestli va‰e Betynka ãi
Beníãek také zvládnou základy tohoto umûní?
Tak vzhÛru do toho. Ale jak? S v˘cvikem
v pachov˘ch pracích u psÛ musíme zaãínat co
nejdfiíve. V‰echno bude probíhat hravou for-
mou, aby ná‰ pejsek nepoznal, Ïe jiÏ jde
o nûjak˘ v˘cvik. UÏ tím, Ïe oblíbenou hraãku
hodíme do vysoké trávy, svého pejska donutí-
me pouÏít nos k jejímu nalezení. Také doma

mÛÏeme pamlsky schovat  tfieba pod skfiíÀku
a spoleãnû s povelem „Hledej!“ navedeme pej-
ska k pamlsku. Pomalu mu ztûÏujeme pod-
mínky, necháme ho hledat del‰í dobu a úkryty
mûníme. Tato hra pejsky obvykle velice baví
a brzy pochopí, Ïe jediné, na co se mohou
opravdu spolehnout, je jejich nos. Ná‰ pejsek
se tak nauãí hledat hraãku, aportíãek i paml-
sek, doma i venku, ale stále z nûj není komisafi
Rex. NeÏ se ze psa stane spolehliv˘ stopafi,
pes vyhledávající lidi, drogy, v˘bu‰niny a po-
dobnû, je zapotfiebí mnoho a mnoho hodin
usilovné a systematické práce. 
Pfiedem si musíme stanovit cíl, kterého chceme
dosáhnout, a to s ohledem na plemeno, které
máme – jin˘ bude postup pfii tréninku pacho-
v˘ch prací u psa, kterého chceme vést lovecky,
jin˘ u psa sportovního a záchranáfiského.
I kdyÏ se nebudeme chtít nikdy vûnovat stopo-
vání jako takovému, trénink psího nosu pomo-
cí „hry na schovávanou“ s rÛzn˘mi pfiedmûty
je v˘hodn˘ v tom, Ïe psa zabavíme a poskyt-
neme mu moÏnost urãité práce a vyÏití.
A koneckoncÛ se nám to jednou mÛÏe hodit,
kdyÏ tfieba ztratíme klíãe. 
Pro sledování pachové stopy musíme znát, jak
dochází k ‰ífiení pachu v ovzdu‰í ãi urãitém
prostfiedí, jak˘m zpÛsobem ji ovlivÀuje teplota

a vlhkost vzduchu, terén, na kterém je poloÏe-
na, síla a smûr vûtru, a hlavnû si musíme pfies-
nû pamatovat, kde je stopa poloÏená. Proto
doporuãuji dfiíve, neÏ se rozhodnete vyrazit

poprvé na stopu, vûnovat nûjak˘ ãas teorii.
S kaÏd˘m psem zaãínáme vlastní stopou pso-
voda a aÏ mnohem pozdûji pokraãujeme sto-
pou cizího kladeãe. 
Cílem tohoto dílu desatera nemÛÏe b˘t rozbor
pachov˘ch prací ani popis v˘cviku v této dis-
ciplínû, to bychom museli mít alespoÀ dal‰í
„dvacatero“, zde se snaÏíme pouze popsat
moÏnosti v˘cviku a poradit jak zaãít. Pachové
práce patfií jiÏ do kategorie sloÏitého v˘cviku
a vyÏadují vedení zku‰eného instruktora.
PfiestoÏe by se pachové práce moÏná mohly
zdát nûkomu jednoduché, protoÏe pfiece nej-
dokonalej‰ím smyslem psa je právû ãich, opak
je pravdou. Jedná se o nejtûÏ‰í obor ve v˘cviku
psÛ kladoucí vysoké nároky na na psychickou
stránku a to jak u psa, tak u psovoda. Pokud
chce psovod dosáhnout v tomto oboru
dobr˘ch v˘sledkÛ, musí jiÏ b˘t na urãitém
stupni vyspûlosti a mít pomûrnû velké teore-
tické znalosti. Na téma pachov˘ch prací u nás
vy‰lo mnoho v˘borné odborné literatury –
z dfiívûj‰ích titulÛ mÛÏeme uvést napfiíklad
Pachové práce dr. Viléma Eise.
Mnoho pfiíjemn˘ch „pachov˘ch her“ pfiejí
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6. LEKCE DESATERA: 
Pachové práce
Jedná se královskou disciplínu kynologie. Co jsou to vÛbec
pachové práce psa? Mohou mít mnoho forem, ale obecnû 
lze fiíci, Ïe jsou to práce, pfii kter˘ch pes vyuÏívá svého
naprosto jedineãného smyslu, kter˘m je samozfiejmû ãich. 

Desatero vztahu psa a dítûte
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Je tfieba nauãit psa vyuÏívat
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Nácvik by mûl
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