
enetick˘ potenciál vlka je ve
vysokém procentuálním podílu
zakotven i v domácím psu, i kdyÏ

v ãásteãnû zakrnûlé podobû. Studie dr.
Feddersen-Petersenové (1986) t˘kající se
povahy a sociálního chování provádûné na
trpasliãích pudlech a ‰akalech zlat˘ch
v obofie v Kielu tuto tezi podpofiily. Právû
v tom b˘vá zdroj nedorozumûní pfii
komunikaci mezi ãlovûkem a psem. âlovûk
nedokáÏe v reakcích psa rozpoznat mnoho
vrozen˘ch spou‰tûcích mechanismÛ
a velmi ãasto na nû reaguje ‰patnû, coÏ
opût vede ke komunikaãním obtíÏím
a disharmoniím mezi psem a ãlovûkem
a vyvolává to chybné chování.
Zde je tfieba vzít v úvahu, Ïe takzvané
chybné chování v oblasti pudovosti je
chybn˘m jen z lidského hlediska.
Pfiipravenost k agresi a loveck˘ pud,
abychom zde jmenovali alespoÀ dva
z mnoha pudÛ, jsou základem pudu
sebezáchovy psovit˘ch ‰elem. V mnoha
oblastech ãlovûk této pudovosti u psa
vyuÏívá, aby jí vyuÏil pro své úãely,
napfiíklad u loveck˘ch psÛ,
obranáfiÛ, hlídaãÛ atd.

Nezastávám názor, Ïe tûmto zpÛsobÛm
chování je pokaÏdé moÏno pfiedcházet
správnou komunikací se psem. Správná
komunikace majitele se psem a drÏení psa
sice mají rozhodující vliv na chování psa
a lze se jejich prostfiednictvím vyhnout
mnoha fóbiím, jako jsou napfiíklad efekt

Kaspera Hausera, agrese ze strachu,
schopnost pfiizpÛsobení atd., pudové
lovecké chování je v‰ak zpravidla
nekontrolované a ãasto nevyhnutelné.
Tfieba kdyÏ se pes v pfiírodû dostane do
kontaktu se zvûfií, jeho pudy se projeví,
aniÏ by tomu jejich majitel dokázal
zabránit. Pokud pes má v˘raznû vyvinut˘
loveck˘ a ‰tváãsk˘ pud, zpravidla selhává
ve‰kerá pfiedchozí v˘chova. Snaha
o pfiesmûrování pudu zde vede k úspûchu
jen v omezené mífie, pokud vÛbec, protoÏe
pes vût‰inou reaguje na vnûj‰í podnût
mimo okruh pÛsobnosti svého vÛdce.
Pes, kter˘ má sklon stát se zvífietem alfa,
mÛÏe zanechat agresivního chování
vÛãi lidem i psÛm, pokud má sám
dominantního majitele. Ov‰em u ãlovûka
s men‰í schopností se prosadit
se agresivní chování jeho psa projeví ve
zvût‰ené mífie, protoÏe bude podporováno
slab˘m vedením ze strany majitele. Psa
s v˘razn˘m sklonem k dominanci a/nebo
s v˘razn˘m loveck˘m pudem není moÏné
v˘chovou zbavit jeho pudovosti, protoÏe
pudovost zpravidla pfiekryje pfiedchozí
v˘chovné snahy. Toho by bylo moÏno

âlovûk pudovosti psÛ vûdomû vyuÏívá
pro své úãely, napfiíklad u loveck˘ch psÛ

G
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Pudovost je v zásadû genetická vloha vyskytující se v podobû dominantní nebo recesivní. V dÛsledku
domestikace, chovatelské manipulace se psem, byly vlohy podporovány nebo potlaãovány.

Pudovost u psů
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dosáhnout jen nejrÛznûj‰ím i formami
tlumením genotypu. V Ïádném pfiípadû
v‰ak prostfiednictvím soft-feeling training
(mûkk˘ch tréninkov˘ch metod)
nabízen˘ch mnoha takzvan˘mi
terapeuty chování.

Pudové chování
Velmi ãasto ho nelze oddûlit od
individuálního chování, protoÏe obû se
v nejrÛznûj‰ích formách pfiesahují.
U domácího psa je v˘skyt silné pudovosti
v nejrÛznûj‰ích oblastech ve vysokém
procentu pfiípadÛ spojen s dominancí
psa (v˘zkumy C. Kleier, 1999). Vrozená
pudovost bez váÏného protipÛsobení ze
strany ãlovûka vzniká pomalu,
krok za krokem.
1/ Od 3 do 5 mûsícÛ
2/ od 5 do 10 mûsícÛ
3/ od 10 do 18 mûsícÛ
Pudové vlohy má majitel moÏnost nejlépe
rozpoznat a tím pádem také kompenzovat
v dobû od 5 do 10 mûsícÛ. Pokud se nám
podafií v tûchto tfiech fázích vûku
prostfiednictvím jak pozitivních, tak
negativních opatfiení poloÏit základní
kameny v˘chovy, omezíme agresivní
a dominantní chování pudové
chování psa.
Pudové chování se u psa mÛÏe rozvinout
pouze v pfiípadû, kdyÏ ho ãlovûk vûdomû
nebo nevûdomû podporuje. V kaÏdém psu

je pudové chování uloÏeno jinak, protoÏe
spojováním ve psí populaci dochází ke

genetické manipulaci. To dokládají i rÛzné
statistiky. Jednoznaãnû lze konstatovat, Ïe
jednotlivá plemena psÛ mají v dÛsledku
chovatelské manipulace v urãit˘ch
oblastech vût‰í nebo men‰í sklon
k pudovému jednání. Znakem pudovosti
u ãistokrevn˘ch psÛ i u kfiíÏencÛ je no‰ení
ocasu v poloze „trvalého imponování".

Metody nápravné v˘chovy
pudovû zaloÏen˘ch psÛ
Není sporu o tom, Ïe v‰ichni psi musí b˘t
vychováváni bez ohledu na to, v jak˘ch
podmínkách jsou drÏeni a ãeho s nimi
chceme dosáhnout. Názory se rÛzní teprve
v otázce, „JAK" má v˘chova probíhat.
Îádn˘ seriózní vûdec dnes nezpochybÀuje
existenci psÛ s rÛzn˘mi dûdiãn˘mi
vlohami. Sporu není ani o tom, Ïe urãitá
plemena mají „nápadnûj‰í" chování
neÏ jiná (Lorenz, Tortorra).
Zásadnû je tfieba fiíci, Ïe kaÏdá v˘chova pro
psa znamená psychickou i fyzickou zátûÏ.
V˘chovné a v˘cvikové prostfiedky jsou
nejrÛznûj‰í a vÏdy by mûly b˘t stfiiÏeny na
míru danému psu a v˘chovnému cíli.
Îádn˘ pes se nevychovává stejnû jako
druh˘, a tak je nutno odmítnout pau‰ální
pouÏívání v˘cvikov˘ch prostfiedkÛ.
Alternativní metody vychvalované dr.
Feddersen-Petersenovou a nûkter˘mi
dal‰ími terapeuty chování, které se t˘kají
pfiev˘chovy psÛ se silnû vyvinut˘mi pudy,

Typy psÛ podle vloh
Rozli‰ujeme dva rÛzné typy vloh,
které se je‰tû dále ãlení:

PSI S NÍZK¯M PRAHEM DRÁÎDIVOSTI
TYP I: VZRU·IV¯
CHOLERIK
rychle se rozãilí; pfiipravenost k agresivitû;
hyperaktivita; loveck˘ pud; vzru‰ivé
procesy pfievaÏují nad brzdicími

MELANCHOLIK
slab ,̆ zbrÏdûn ,̆ pfiecitlivûl˘ typ;
nevyrovnan ,̆ citliv˘ na hluk; ‰patná
zatíÏitelnost; vyh˘bavé chování; sklon ke
kousavosti ze strachu; vÛãi ãlenÛm rodiny
zpravidla vykazuje bûÏné vzorce chování

PSI S VYSOK¯M PRAHEM DRÁÎDIVOSTI
TYP II
FLEGMATIK
zcela vyrovnan˘; ponûkud flegmatické
reakce; potfiebuje zv˘‰enou motivaci
k uãení; projevuje vyrovnanou dominanci;
pfiátelsk˘ vÛãi okolí

SANGVINIK
Ïiv ,̆ pohybliv˘ typ, pfiitom vyrovnan˘
a pfiátelsk˘; otevfien˘ a bezproblémov˘ ve
vztahu k okolí; aktivní pfii uãení; ochota
k agresi vyrovnaná; pfii zv˘‰eném stresu
mírné náznaky lability. Pudové chování se
zesiluje nedostateãnou dominancí
a nevhodn˘m chováním majitele.
(Statistika od C. Kleiera)

V kaÏdém
psu je
pudové
chování
uloÏeno jinak
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vedou podle mínûní mnoha odborníkÛ
(napfiíklad Odborná komise psích ‰kol,
1998; T. Hessling, 1997; Obãané proti
pokusÛm na zvífiatech e.V., 1986; Odborná
vysoká ‰kola W. Meyer, 1987) k posilování
pudÛ a nikoliv k uspokojivé poslu‰nosti
nebo k blokování tûchto pudÛ. Podobné
nabídky mívají ãasto pÛvod v komerãní
sféfie. MajitelÛm psÛ jsou za spoustu
penûz slibovány slibné „humánní"
alternativní metody nebo terapeutické
hodiny, ale k˘Ïen˘ úspûch se ãasto
nedostavuje.
Nûkteré v˘cvikové prostfiedky pÛsobící
jako maximálnû humánní a pfiimûfiené
psímu chování jsou pro jisté úãely
absolutnû nevhodné. Názornû bych to rád
demonstroval na nûkolika pfiíkladech.

Halti – v˘cviková ohlávka
podle dr. Rogera Mugforda
Halti ãili v˘cvikovou ohlávku nezávisle na
sobû testovali a posuzovali dr. Carl Tabel;
Wolfgang Meyer; Theodor Hessling.
Halti lze krátkodobû vyuÏít u snadno
ovladateln˘ch psÛ pfii v˘cviku sluchov˘ch
povelÛ, tfieba cvikÛ „K noze!" a „Lehni!"
a je zde relativnû dobrou v˘cvikovou
pomÛckou. Doporuãení vynálezce se
vztahuje mj. také na nápravu agresivního
chování a kompletní v˘chovu psa.
K tomu v‰ak halti vhodné není
a to z následujících dÛvodÛ:
- MoÏné pfiesmûrování agresivního
chování na majitele, protoÏe hlava psa se
pfii zataÏení za ohlávku pohybuje
smûrem k nûmu.
- Pfii hyperaktivním chování na vodítku
mÛÏe v dÛsledku neustálého stahování
hlavy dozadu a tím vznikajícího trvalého
pfietûÏování v oblasti krãních obratlÛ
dojít k nevratn˘m zmûnám.
- Pfii pravidelném trvalém pouÏívání, které
je ãasto doporuãováno, vede tato
v˘cviková pomÛcka u psa k negativním

psychick˘m zmûnám. Pracuje s tzv.
„dominantním hmatem" (Feddersen-
–Petersenová, 1986), kdy nadfiazené psovité
‰elmy chytají za ãenich podfiazené jedince.
Dochází-li k tomu pravidelnû lehk˘m
tahem vodítka, znamená to pro psy
nepfiirozen˘, nadmûrn˘ tlak
(dr. Carl Tabel).
KdyÏ se tento postroj objevil na trhu, byl
prezentován jako senzace vycházející
z principu ochrany zvífiat, ale dnes uÏ ho
pouÏívá jen nemnoho odborníkÛ.

Psí obojky v nejrÛznûj‰í formû
K ovládání psa je vût‰inou pouÏíván bûÏn˘
obojek a vodítko. Nelze popfiít, Ïe to je
Ïádoucí v zájmu psa i jeho okolí. Policie,
loveãtí vÛdci i sportovci, ti v‰ichni zastávají
tento tradiãní princip. Podle mého názoru
to je také správné, protoÏe psa je nutno
jistit, i kdyÏ i zde mu hrozí po‰kození.
Obojek funguje na principu tlaku a tahu
v oblasti krku a hrdla. Ani v˘chovou psa
k ovladatelnosti na vodítku nelze zcela
zabránit tlaku a tahu na psa. Tento vliv je
rozdíln˘ podle psa, trvání a síly. MÛÏe
dojít k po‰kození hrtanu a svalstva.

Pfiesmûrování pudÛ
za pomoci hraãek apod.
Tuto metodu lze doporuãit pfii sportovním
v˘cviku psÛ i pfii základní v˘chovû pfii
pozitivním podmiÀování psa, kdyÏ je tfieba
ho nauãit poslouchat na zvukové povely
a vykonávat urãité pohyby. Ale tento
zpÛsob v˘chovy b˘vá ãasto doporuãován
pro v‰echny oblasti v˘chovy a v˘cviku psÛ.
To je odbornû nekorektní, protoÏe
podnûty vycházející z tûchto pomÛcek
b˘vají v dÛsledku silnû vyvinut˘ch pudÛ
u psa pfiekryty vnûj‰ími podnûty jako
napfiíklad zajícem, jin˘mi psy atd. a vedou
k neuposlechnutí. Dále je nutno vycházet
z toho, Ïe pes se bûhem vycházky nebude
zdrÏovat stále jen v bezprostfiední
blízkosti vÛdce a z toho dÛvodu nebude
moci reagovat na pfiedchozí podmiÀování.
U kaÏdé v˘cvikové pomÛcky záleÏí na
zpÛsobu pouÏití. Vodítkem psa lze ovládat
i zneuÏívat. Proto jistû nikdo nepfiijde
na nápad vodítka zakázat.
Úspûchy alternativních metod a pomÛcek,
jako jsou halti, Gentle Dog, John Fischer
Disc, podmiÀovací tyã, Tellington Touch
atd. pfii nápravû psÛ s v˘razn˘mi pudy
nejsou prokázány. Moje vlastní studie
provádûné v Nûmecku, ale i v dal‰ích
zemích, potvrzují nezdary v oblasti
nápravné v˘chovy u psÛ se silnû
vyvinut˘mi pudy zvlá‰tû v oblasti
loveckého a agresivního chování.
Nûkteré z tûchto pomÛcek se v‰ak v˘bornû
hodí k v˘chovû snadno ovladateln˘ch psÛ
a lze je doporuãit pro nûkteré druhy
v˘chovy, napfiíklad pro psí sporty. Jak uÏ
jsme se zmínili, mûly by se v˘cvikové
pomÛcky fiídit cílem, jehoÏ chceme
dosáhnout, pfiípadnou fobií, na níÏ
chceme pracovat, nebo tím, jak vyvinuté
pudy pes má. Je pochopitelné, Ïe pfii
nápravû nûjaké fobie u psa nelze pracovat
s nevhodn˘mi nebo neodbornû
vyuÏívan˘mi pomÛckami, strach by se
mohl je‰tû zhor‰it. Základem úspûchu je
kvalita cviãitele. Fobie zaloÏené na strachu
by se mûly odstraÀovat zásadnû
pozitivním podmiÀováním podnûty.
Text a foto Theodor Hessling
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Nûkteré v˘cvikové
pomÛcky urãené
pro pfiesmûrování
pudÛ se
v˘bornû hodí
k pfiedv˘chovû
a v˘chovû snadno
ovladateln˘ch psÛ

U takto mal˘ch ‰tûÀat je‰tû
nedokáÏeme rozpoznat
jejich pudové vlohy
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