
nohdy si neuvûdomujeme, Ïe
Ïivotní zku‰enost psa spoluurãu-
je kaÏd˘ jednotliv˘ záÏitek, na

tomto základû pes sám sebe definuje
a pokou‰í se porozumût prostfiedí, ve kte-
rém Ïije. Ve‰keré vzorce chování, které
vykazuje dospûl˘ pes, jsou v˘slednicí
sumy jeho pfiedchozích zku‰eností. Jak
tento v˘sledek bude vypadat, v zásadû
závisí na rámcov˘ch podmínkách, jeÏ
majitel psu vytvofií. Obraz svûta, jenÏ si
pes vytvofií, je tedy urãován kaÏdou jeho

zku‰eností. âlovûk je pfii tom do znaãné
míry spoluodpovûdn˘ za to, jak˘m zpÛso-
bem se bude pes vÛãi svému okolí cho-
vat. Proto je správné sociální vti‰tûní ‰tû-
nûte nejlep‰ím pfiedpokladem sociálnû
sná‰enlivého, poslu‰ného dospûlého psa.
Ale ani to není v‰echno, i dospûl˘ pes se
je‰tû mÛÏe lecãemu pfiiuãit. 

Psi se mohou uãit cel˘ Ïivot
Co je u dospûlého psa jiné? Existují
rozdíly ve v˘chovû ‰tûnûte a dospûlého

psa? Ano a ne! Pfiedstavte si poãítaã,
jenÏ chcete naprogramovat. Podafií se
to, jen kdyÏ správnû nahrajete jednotli-
vé programy. U ‰tûnûte máte témûfi
prázdn˘ harddisk. U star‰ího psa jsou
jiÏ nainstalovány nejrÛznûj‰í programy.
Zatímco do ‰tûnûte musíte „ukládat“
nové programy, u star‰ího psa se musí-
te snaÏit pozmûnit dosavadní programy
tak, aby byly zase dobfie ovladatelné,
nebo je musíte pfiepsat. To poslední je
o nûco obtíÏnûj‰í.
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Psi se uãí cel˘ Ïivot

Co se v mládí
NAUČÍŠ...
V na‰í psí ‰kole pfiicházím do kontaktu s mnoha
lidmi, ktefií mají problémy se sv˘mi dospûl˘mi
psy. âasto postupnû dospûjí aÏ k bodu, od
nûhoÏ zaãnou chování psa povaÏovat za dané
a nemûnné. Pfii prvním rozhovoru se pak 
snaÏím majitelÛ pfiedev‰ím vysvûtlit: 
„V˘chova va‰eho psa sice nebude tak 
snadná jako u ‰tûnûte, ale uvidíte, 
Ïe i v tomto vûku se toho 
dokáÏe hodnû nauãit!“

M
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Proces uãení je stejn˘ 
v kaÏdém vûku
·tûnû je‰tû nemá (témûfi) Ïádnou zásobu
zku‰eností. Podnûty pfiicházející zvenãí
v˘raznû filtruje, protoÏe kdyby jeho
mozek musel reagovat na ve‰keré vnûj‰í
podnûty, vznikl by chaos. V prÛbûhu
v˘voje se filtrování zmírÀuje a pro psa
zaãíná b˘t relevantních stále více podnû-
tÛ z vnûj‰ího svûta. Dospûl˘ pes uÏ má
svoji zásobárnu zku‰eností. Uãení se
ov‰em odehrává na stejné rovinû, aÈ se

t˘ká mladého, nebo starého zvífiete,
a je motivováno pfiirozen˘m úsilím
optimalizovat své vlastní chování tak,
aby se podafiilo dosáhnout co nejlep‰í-
ho v˘sledku. 

Jak kÀuãení otevírá dvefie
Pes chce jít do zahrady, ale zavfiené dvefie
mu to znemoÏÀují. Posadí se tedy pfied
dvefie a dá prÛchod své momentální nála-
dû tím, Ïe trochu zakÀuãí. V té chvíli pfii-
jde ãlovûk a dvefie mu otevfie. Tak ‰tûnû
dosáhne prostfiednictvím urãitého chová-
ní, v daném pfiípadû kÀuãení, svého cíle.
KdyÏ pozdûji dojde ke stejné situaci,
zachová se stejnû. A ãlovûk mu opût otev-
fie dvefie. Tím se upevnila zku‰enost:
„KdyÏ zakÀuãím, ty mi otevfie‰.“ Pes zjistí,
Ïe sv˘m chováním dokáÏe vzbudit pozor-
nost, a toho se drÏí i pfii jin˘ch pfiíleÏitos-
tech. Nebude tedy kÀuãení vyuÏívat, jen

kdyÏ bude chtít otevfiít dvefie, ale také tfie-
ba kdyÏ si bude chtít vynutit svoji misku
nebo procházku. ¤íkáme tomu generali-
zace chování. 

Mozek se uãí stále
Mozek se nikdy nepfiestává uãit. Jeho
úkolem je fie‰it problémy, které nastanou.
PfiipomeÀme si je‰tû jednou ná‰ pfiíklad
s poãítaãem, pokud je na nûm nainstalo-
ván speciální program, bude poãítaã rea-
govat podle podmínek tohoto programu.
KdyÏ pfiidáme data, nûco se zmûní. Stále
to ale zÛstane v rámci, jenÏ tento speciál-
ní program nabízí. Ve hfie jsou také údaje
uloÏené na harddisku. U psa se zadávaná
„data“ ukládají do zásobárny jeho pamûti.
Pes na základû sv˘ch zku‰eností reaguje
na nové události a záÏitky pfiicházející
z okolního prostfiedí. KaÏdá zku‰enost,
kterou uãiní, modifikuje jeho zpÛsob
chování. Ale jen tehdy, pokud zÛstane
otevfien˘ a flexibilní ve vztahu k okolí,
pokud jeho chování neurãují automatis-

my, tedy stereotypní zpÛsoby chování. 

Vzdát se star˘ch zvyklostí
Pokud má vá‰ pes zmûnit své chování,
mÛÏe k tomu dojít jen zmûnou va‰eho
vlastního chování a zpÛsobu, jak˘m se
psem zacházíte. Je na vás, abyste zmûnili
rámcové podmínky. Pes musí uãinit zku-
‰enost, Ïe se sv˘m dosavadním chováním
uÏ nemá úspûch. Natrvalo to mÛÏe vyjít
pouze v pfiípadû, kdyÏ se budete svého
zmûnûného chování spolehlivû a stabilnû
drÏet, kdyÏ ho budete prosazovat s dosta-
teãnou dÛsledností a vytrvalostí. Staré
„programy“ bohuÏel mívají tendenci se
samy od sebe „reinstalovat". Zmûnit vlast-
ní chování ale také vÏdy znamená pfieko-
nat staré zvyklosti a vzdát se jich. To není
jednoduché.

Nové b˘vá hrozivé, 
ale i napínavé
Mal˘ pfiíklad: kaÏd˘ den vyráÏíte na pro-
cházku stejnou trasou. V‰echno je
dÛvûrnû známé a vy se mÛÏete v klidu
pohrouÏit do sv˘ch my‰lenek. Ale najed-
nou je v‰echno jinak! Pfies cestu leÏí
spousta popadan˘ch stromÛ, dÛvûrnû
známé prostfiedí zmizelo jako mávnutím
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Pes uãinil
zku‰enost, Ïe
kdyÏ naváÏe
zrakov˘ kontakt,
dostane pamlsek.
Proto se rychle
snaÏí spojit se
s ãlovûkem
oãima.

Uãí se oba psi: ‰tûnû získává jistotu na
vodítku, dospûl˘ pes se uãí udrÏovat
odstup a nezatlaãovat toho druhého

Není pravda, Ïe uãení jsou
schopna jen ‰tûÀata!

Najdeme spoleãnû
novou cestu?

Psi se uãí cel˘ Ïivot

Jak funguje „my‰lení“?
Podnûty, jeÏ jsou pfiijímány
smyslov˘mi orgány (oãima, 
u‰ima, nosem atd.), jsou v mozku
zpracovávány prostfiednictvím
nervov˘ch spojení, takzvan˘ch
synapsí. Synapse spojují pravou
a levou hemisféru. Poãet synapsí
v mozku vypovídá o tom, jak
intenzivnû je mozek vyuÏíván
a kolik moÏností reagovat pes mûl.
To znamená, Ïe ãím pestfiej‰í
a variabilnûj‰í jsou podnûty
z okolí, tím více synapsí se vytvofií
a tím uãenlivûj‰í pes je. Synapse
ale nejsou spoje, které by tu byly
jednou provÏdy. Pokud nejsou
alespoÀ tu a tam pouÏívány, zase
zmizí. Z toho dÛvodu pro psa
jednoznaãnû platí ono známé:
„Use it or loose it.“ („PouÏívej to,
nebo to ztratí‰.) Zvlá‰tû u star‰ích
psÛ je dÛleÏité proces my‰lení
neustále obnovovat, abychom
zabránili jeho otupování. K tomu
mÛÏe dojít prostfiednictvím
vhodnû dávkovan˘ch nov˘ch
podnûtÛ zvenãí.
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kouzelného proutku. Vznikají nové ces-
ty, po kter˘ch se prohání lesní mechani-
zace, s jejíÏ pomocí jsou kmeny dále
zpracovávány. DÛvûrnû známá lesní
zákoutí nenávratnû zmizela. Co si poãít?
Buì se pokusíte vyznat se i v tomto
novém prostfiedí, nebo odejdete a uÏ se
sem nikdy nevrátíte. 
Zpoãátku se to zdá drsné pfiijít o to, na
co jsme zvyklí, ale potom, kdo ví, tfieba
najdete v nov˘ch cestách zalíbení, moÏ-
ná pfiijdete na to, Ïe díky pokácen˘m
stromÛm je v lese více svûtla a Ïe to
u zemû zaãalo kypût Ïivotem. A dokonce
je moÏné, Ïe se zde budete cítit svobod-
nûji a lépe neÏ pfiedtím. I ve vztahu se
psem se vyplatí vzdát se star˘ch zvyklos-
tí, protoÏe kdyÏ vy zmûníte své chování,
zmûní se i chování va‰eho psa! Pes, aÈ je
jakkoliv star˘, se dokáÏe stále znovu pfii-
zpÛsobovat nov˘m podmínkám a odná-
‰et si z nich pouãení. 

Nauãte ho myslet
Pfiiveìte svého psa k tomu, aby „myslel“.
Konfrontujte ho stále s nov˘mi a nov˘mi
v˘zvami. DÛslednû ho vyz˘vejte k tomu,
aby rozvíjel nové strategie fie‰ení problé-
mÛ místo toho, abyste podmiÀovali ty
procesy, jeÏ vedou k automatismÛm. 
Ve spolupráci s vámi by mûl pes nacházet
impulsy pro fie‰ení nov˘ch úkolÛ.
Znamená to, Ïe napfiíklad pfii nûjakém
aportovacím nebo vyhledávacím úkolu se
bude snaÏit navázat s vámi zrakov˘ kon-
takt, aby se pozitivnû utvrdil napfiíklad

v tom, Ïe je na dobré stopû, nebo v pfií-
padû potíÏí pfii fie‰ení dané úlohy aby od
vás dostal signál (napfiíklad naznaãující
smûr), s jehoÏ pomocí se mu dan˘ úkol
podafií vyfie‰it. 
KdyÏ komunikujete se sv˘m psem, to
znamená, kdyÏ mu dokáÏete srozumitel-
nû vysvûtlit, co od nûj oãekáváte, a sami
jste schopni správnû interpretovat jeho
nonverbální fieã (gesta a zpÛsoby chová-
ní) a smysluplnû na ni odpovídat,
i dospûl˘ pes se ochotnû nûãemu pfiiuãí.
DÛvûra a komunikace jsou základem dal-
‰ího uãení. 

Anton Fichtlmeier
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Britin druh˘ rok
Na Britinû osudu je zvlá‰È dobfie patrné, Ïe
více neÏ stáfií jsou u psa rozhodující
uãenlivost psa a jeho ochota uãit se. Brita
se ve sv˘ch sedmi letech dostala z jedné
„farmy na odchov ‰tûÀat“. Doposud znala
jen kotec a boudu, nenavázala láskypln˘
vztah s lidmi a nemûla zku‰enosti
s okolním svûtem. Ptáte se, jak tedy svÛj
dal‰í osud zvládla? Sedmiletou chovnou
fenu se ochráncÛm zvífiat podafiilo dostat
pryã z jedné neblaze proslulé holandské
„chovatelské farmy“. KdyÏ jako plachá
nedÛvûfiivá fenka v listopadu roku 2005
pfii‰la do pûstounské rodiny, celé dny jen
polehávala v jednom koutû, nenechala na
sebe sáhnout, nechtûla se nechat pfiipnout
na vodítko a venku ji vÛbec nebylo moÏné
pustit navolno. Mûla strach ze v‰eho
a z kaÏdého a dokázalo ji vydûsit 
i pár snûhov˘ch vloãek. 

Brita se nauãila znát lidi
Pfiitom pro ni bylo témûfi Ïivotní nutností,
aby pochopila, Ïe lidé v nové rodinû to s ní
myslí dobfie - Brita totiÏ trpûla vrozenou
oãní chorobou, její slzné Ïlázy pfiestaly
produkovat slzy, takÏe mûla stále vyschlé
oãi, a v dÛsledku toho docházelo
k opakovan˘m velmi bolestiv˘m 
zánûtÛm. Témûfi nevidûla a neustále 
do nûãeho naráÏela. 

Brita se nauãila dÛvûfiovat
Nauãila se ti‰e strpût nechat si kaÏdé dvû
hodiny vyãistit oãi, dát do nich mast
a kapky, pochopila, Ïe tato opatfiení jí
pomáhají a Ïe se jí po nich vede lépe,
zkrátka krÛãek za krÛãkem se nauãila lidem
dÛvûfiovat. Bylo to s ní stále lep‰í. Do
Vánoc si zvykla na v‰echny pro ni doposud
cizí zvuky domácnosti a na Ïivot v rodinû,
na povel se nauãila sednout nebo odebrat
se na své místo. KvÛli oãím jí jen trvalo
o nûco déle, neÏ si zvykla na vodítko,
protoÏe venku velmi ‰patnû vidûla. 

Brita smûla zÛstat
Pfied operací oãí, jíÏ se Brita musela
podrobit, pokud nemûla pfiijít i o zbytek
zraku, se pûstounská rodina rozhodla, Ïe si
Britu ponechá – aby nemusela proÏívat
v‰echno znovu od zaãátku s nûjakou novou
rodinou. Spoleãnû si pro‰li ve‰ker˘mi
útrapami operace – a tak poznala, Ïe její
rodina je tu stále s ní, Ïe na ni ãekala, kdyÏ
se probrala z narkózy. To v‰e dále posílilo
Britinu dÛvûru v lidi. Poprvé v Ïivotû
zaÏívala pocit bezpeãí a jistoty. S touto
základní v˘bavou se pak uÏ fenka 
uãila rychle a ochotnû. 

Brita se stala „psem snÛ“
Dnes poslouchá super, spolehlivû ovládá
v‰echny nezbytné povely jako „Sedni!“,
„ZÛstaÀ!“, „Ke mnû!“, na povel umí chodit
pozadu i podávat tlapku, není problém 
vzít ji do restaurace, kde si zpÛsobnû lehne
pod stÛl. Ze starého nemocného psa
nevhodného do rodiny se za nûkolik
mûsícÛ stal krásn˘ „pes snÛ“. 

Inka Schaeferová

Problém:
dummy je
v sudu. Tomuto
psu staãí malá
v˘zva k tomu,
aby spolu se
sv˘m ãlovûkem
dokázal najít
fie‰ení

Brita
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