
povaze psa byla také napsána
spousta knih. To v‰echno ov‰em
nic nemûní na tom, Ïe pro mnohé

lidi se pes stává jen prostfiedkem k cíli,
jímÏ je uspokojení vlastního sociálního
deficitu. Vlastní zájmy ãlovûka pak urãují
Ïivotní kvalitu psího Ïivota. Pes se stává
záchrannou kotvou, jíÏ se lidé chytají, aby
jim pomohla zvládnout jejich vlastní pro-
blémy. Je rozmazlován, milován, zneuÏí-
ván nebo bit. Ocitá se ve hfie citÛ a vá‰ní,
a kdyÏ se zaãne nevhodnému a nepfiimû-
fienému zacházení bránit, z pÛvodnû
milého zvífiete se mÛÏe rychle stát „bes-

tie“. Utrpení mnoha souãasn˘ch psÛ se
témûfi nevûnuje pozornost, protoÏe není
patrné na první pohled. Ne nadarmo psí
útulky praskají ve ‰vech. Aãkoliv o v˘cho-
vû psÛ a zacházení s nimi existují tisíce
knih, problémy s nimi spojené ani pfii
ve‰keré na‰í „civilizaci“ nemizí. 

Mnoho psÛ zajícova smrt
Pfiíli‰ mnoho nejrÛznûj‰ích v˘chovn˘ch
pfiístupÛ a metod v oblasti vztahÛ mezi
ãlovûkem a psem a ve v˘chovû psa
mohou mít za následek absolutní znejis-
tûní majitelÛ psÛ. Jen velmi zfiídka se se-

tkáme se skuteãnû vûcnû fundovanou ar-
gumentací, mnohem ãastûji zato s emo-
cionálnû podbarven˘mi radami, které by
údajnû mûly pfiispût k v˘chovû psa. Na
trhu se objevují nové a nové v˘chovné
pomÛcky, na lukrativní trh se snaÏí pro-
sadit stále více rÛzn˘ch v˘chovn˘ch
poradcÛ, zvífiecích psychologÛ a podob-
nû. UÏ se objevily dámy, které pr˘ doká-
Ïou mluvit se psy a jeÏ jsou pak ochotné
(pfiirozenû nikoliv zadarmo) majiteli
sdûlit, jaké my‰lenky a pfiání jeho pes
má. Lze dÛvodnû pochybovat o tom, zda
skuteãnû v‰echno funguje tak, jak je to
prezentováno.
Aãkoliv existuje mnoho opravdu dobr˘ch
odborn˘ch knih zab˘vajících se drÏením
psÛ a jejich v˘chovou, pro majitele b˘vá
pfiesto mnohdy velmi tûÏké svého psa
správnû vychovat. V̆ chova psa se fiídí
typem psa a Ïádná kniha nemÛÏe b˘t
pfiesnû stfiiÏena na míru dané individuali-
tû. BohuÏel v dne‰ním svûtû pes mÛÏe jen
v omezené mífie uplatnit své pfiirozené
sklony a vlohy, uÏ je nepotfiebuje k tomu,
aby pfieÏil. Také z toho dÛvodu pokládám
za tak dÛleÏitou dobrou v˘chovu psa,
protoÏe jen s její pomocí lze dosáhnout
harmonického souÏití s okolním svûtem.
Majitel by si mûl pfied koupí zvífiete pfies-
nû promyslet, jak˘ typ psa si pofiídí a co
s ním hodlá podnikat. 
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Ne kaÏdá cesta je správná

Výchova psů
Nikdy jsme toho o psech nevûdûli více neÏ dnes. Pes
byl zkoumán a popsán ze v‰ech stran: po stránce
anatomické i fyziologické, fyzické i psychické, vûdci
se pustili do manipulací se psími geny, etologové
prozkoumali chování psa, objevili v˘znam klíãov˘ch
podnûtÛ a mnoha dal‰ích vûcí – to v‰echno s cílem
lépe porozumût na‰emu nejvûrnûj‰ímu pfiíteli. 

Majitel musí
porozumût
projevÛm 
citÛ a reakcím
svého psa 

O
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V˘chova psa
Zaãíná v rodinû a také na vefiejnosti, aby
si pes vtiskl prostfiedí, v nûmÏ bude trávit
svÛj Ïivot. Na mladého psa je nutno od
samého poãátku pohlíÏet jako na „ãlena
rodiny“ a snaÏit se ho v maximální moÏ-
né mífie zapojovat do kaÏdodenního dûní.
KaÏd˘ pes si hledá své místo ve smeãce
a cítí se dobfie, kdyÏ ho nalezne. Toho lze
dosáhnout jen dÛslednou v˘chovou zalo-
Ïenou na dÛvûfie. Je‰tû dnes ãasto sl˘chá-
me nûkteré v˘cvikáfie, jak radí, Ïe pokud
pes neposlechne, je tfieba na nûj kfiiknout
nebo ho udefiit. Tyto metody v‰ak jsou
zastaralé a nemají Ïádnou v˘chovnou
hodnotu, naopak v˘chovu spí‰e blokují.
DÛleÏité také je, aby pes nebyl pfietûÏován
jen proto, protoÏe majitel zastává názor,
Ïe pes se uãí stejnû rychle jako ãlovûk.
V̆ chova psa vyÏaduje hodnû trpûlivosti
a schopnosti vcítit se. ·kolení na kynolo-
gickém cviãi‰ti nebo ve sterilním prostfie-
dí má jen omezen˘ v˘znam, protoÏe je
ãasto velmi vzdálené praxi. 

Úãast ve skupinû ‰tûÀat
·tûnûcí ‰kolky jsou dobrou moÏností jak
psu zprostfiedkovat sociální chování jeho
soukmenovcÛ, samozfiejmû pokud je ‰tû-
nûcí smeãka správnû sestavena. Ov‰em
nelze se domnívat, Ïe pes díky tomu bude
trvale zaujímat pozitivní postoj ke v‰em
psÛm. V̆ zkumy provádûné v letech 2003
aÏ 2005 dokazují, Ïe i kdyÏ úspû‰nû absol-
vuje ‰kolku pro ‰tûÀata, mÛÏe se z nûj
v prÛbûhu dospívání stát rváã. 

Agresivní chování
Agresivní chování u psÛ sice mÛÏe sou-
viset s nûjakou fobií, ale ãastûji mívá
spojitost s charakterov˘mi vlohami
k dominanci, napfiíklad s vlohou k obra-
nû teritoria, se sexuálním pudem atd. To
jsou v˘vojové fáze, které se mohou vyvi-
nout aÏ po 6. mûsíci Ïivota. KdyÏ se
u psa projeví agresivní chování, ãlovûk
by ho za to hned nemûl odsuzovat, pro-
toÏe i ono patfií k jeho genetickému
potenciálu. Majitel psa v‰ak musí poro-
zumût projevÛm citÛ a reakcím svého
psa a nauãit se je fiídit. 
Pfii zaãleÀování ‰tûnûte nebo mladého
psa do rodiny bychom se mûli od samého
poãátku snaÏit psu v‰tûpovat základní
v˘chovu. Pokud se nûkdo ujme uÏ dospû-
lého nebo star‰ího psa, je vhodné vyhle-
dat odbornou pomoc. Pfiev˘chova psa je
moÏná aÏ do vysokého vûku. Nûktefií
takzvaní odborníci bohuÏel dodnes mají
ve zvyku tvrdit, Ïe star‰ího psa dejme
tomu od tfií let vûku není moÏné pfievy-
chovat. To prokazatelnû není pravda. 
Jednu dobu bylo doporuãováno, aby tré-

nink psa probíhal v˘hradnû metodou
Soft and Touch. Pod to bych se podepsat
nemohl. Soft and Touch trénink je vyni-
kající prostfiedek jak psu zprostfiedkovat
zvukové povely a nauãit ho, aby je po-
slouchal, v situacích se siln˘mi ru‰iv˘mi
podnûty v‰ak ztrácí úãinnost a pes zpra-
vidla poslouchá jen nespolehlivû. Ne
nadarmo prosazujízastánci této metody
trénink na místech bez v˘razn˘ch ru‰i-
v˘ch podnûtÛ nebo doporuãují psa dlou-
hodobû, nûkdy celé roky, trénovat jen na
dlouhém vodítku.
Soft and Touch není vhodnou cestou jak
psu ozfiejmit, Ïe musí poslouchat i za sil-
n˘ch ru‰iv˘ch podnûtÛ. Vût‰inou b˘vají
intenzivní vnûj‰í podnûty silnûj‰í neÏ
vnitfiní podnûty cviãitele. Z toho dÛvodu
by mûli psí trenéfii majitelÛm psÛ vysvût-
lovat, jak cviãení, která si jejich psi osvo-
jili pfii tréninku Soft and Touch, prosazo-
vat v praxi, aby jim bylo jasné, Ïe zkrátka
musí poslouchat a to i za siln˘ch ru‰iv˘ch
vlivÛ. K tomu mÛÏe dojít napfiíklad tím,

Ïe psa striktnû zastavíme, nebo tím, Ïe
zvládne cvik „Ke mnû!“ 
DÛleÏité také je, aby pes byl podnûtÛm,
na které v˘raznû reaguje, vystavován ãas-
to a kontrolovanû. Tím se intenzita dráÏ-
divého podnûtu pro psa zmen‰uje a je
pro nûj lehãí poslechnout. Mnoho v˘cvi-
kov˘ch pomÛcek je nutno pouÏívat vel-
mi diferencovanû a pfiirozenû s ohledem
na situaci. 
Pro mû je mimofiádnû dÛleÏité majitelÛm
psÛ ukázat, v ãem spoãívají jejich chyby
pfii vedení psa, a pfiedvést jim, co je pro
psa a pro souÏití s ním dÛleÏité. VÏdyÈ pes
ãasto dûlá ‰patnû jen to, co ho jeho maji-
tel z neznalosti ‰patnû nauãil nebo co
pochytil sám pod vlivem negativních klí-
ãov˘ch podnûtÛ. Psi mají velmi rozdílné
dûdiãné vlohy. Nûktefií jsou relativnû
snadno ovladatelní a podfiídiví, s jin˘mi je
vzhledem k jejich siln˘m charakterov˘m
vlastnostem pofiízení tûÏ‰í, zase jiní jsou
hyperaktivní a nejrÛznûj‰í sportovní akti-
vity (napfiíklads agility) je v jejich hype-
raktivitû je‰tû posilují. V zásadû je na zod-
povûdnosti kaÏdého majitele, aby svého
psa nauãil správnému chování. Pfie-
vládající mínûní, Ïe nûkterá plemena jako
napfiíklad afgánsk˘ chrt, hasky nebo pas-
teveãtí psi nejsou vychovatelní, není
pravdivé. Jen vzhledem k typick˘m cha-
rakterov˘m vlastnostem tûchto plemen je
stupeÀ obtíÏnosti pfii jejich v˘chovû vy‰‰í.
Úspû‰nost rÛzn˘ch v˘chovn˘ch kursÛ
pro psy vÏdy souvisí se znalostmi trenéra,
jeho schopností vcítit se do psa a také
s tím, do jaké míry je schopen to v‰echno
pfiedat majitelÛm psÛ. Theodore Hesslin
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Na svûtû
neexistují
nevychova-
telní psi ani
plemena

„Na mladého 
psa je nutno od

počátku pohlížet
jako na člena

rodiny.“
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