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1 Úvod 

 

Když jsem si pořizovala svou první fenku, vůbec mně nenapadlo, kolik změn a zvratů 

v mém životě způsobí, nebo nepřímo vyvolá. Už vůbec by mně nenapadlo, že mně přivede 

k nápadu napsat na toto téma diplomovou práci. Poměrně brzy jsem pochopila, jakou zvláštní 

skupinou „pejskaři“1 jsou. Prošla jsem již několika fázemi „pejskařství“, když jsem s tímto 

nápadem oslovila své učitele. Téma bylo přijato velmi kladně a hodnoceno jako vhodné pro 

etnografický výzkum. Takže už „jen“ stanovit cíle a metodu.  

Tématem diplomové práce se mělo stát dění na „cvičáku“. Zda to skutečně byl vhodný 

terén pro hledání odpovědí na mé otázky, to uvidíme na následujících stránkách. Cvičák jako 

místo setkávání „pejskařů“ má být takovým zrcadlem, nebo alchymistickým hrncem, dalo by 

se říci, kde to vře, bublá a mísí se tam všechno možné i nemožné a výsledná chuť a účinek 

může být dost překvapivý a každopádně nepředvídatelný.  

Chci zjistit, jaké motivy, puzení, příčiny a úmysly, ať už vědomé či podvědomé, se 

skrývají ve fenoménu „kultury pejskařů“, chovatelství a výcviku. Chtěla bych vědět, co 

spojuje člověka  a psa, proč spolu žijí v takovém soužití, jaké můžeme dnes vidět kolem sebe. 

Čím je pes pro člověka? Je stále zvířetem, anebo už má jiné role, které mu „napsal“ jeho pán? 

A proč mu tyto role přisoudil? A jak to snáší pes? Proč to snáší a co tomu „říká“? 

To jsou klíčové otázky, které by chtěly odhalit „kulturu pejskařů“ a to, co za ní stojí. 

Alespoň z části, neboť téma je to až hříšně široké, zasahující mnoho oblastí lidského života. 

„A o čem je ta tvoje diplomka?“ je poměrně častá otázka na studenta potícího se měsíce 

nad svým dílem. Je to práce antropologická, která se má zabývat sociálními jevy, má je 

popsat, kategorizovat a vysvětlit. Sociálním jevem, kterým budeme zkoumat my, je obecně 

řečeno právě fenomén „pejskařství“. Je toto téma skutečně důležité? Já říkám ano, je. Vidíme 

ho všude2 kolem sebe, zejména ve městech. Pes je velkým kamarádem, společníkem, tématem 

                                                 

1 Pejskař – obecný pojem, používaný nejen kynologickou veřejností, označující takového majitele psa, u kterého 
je výraznější péče o psa, tzn. nemá ho pouze uvázaného u boudy či na zahradě jako hlídače, ale vyznačuje se tím, 
že s ním chodí na pravidelné vycházky apod. 

2 Viz Obrazová příloha 
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příloh tisku3, zdrojem velkých zisků, vášní, „morem“ a společenským problémem 

zaneřáděných chodníků4. Proč je tím vším? Proč je všude? „Pejskařství“ je zejména v České 

republice extrémně rozšířené, nicméně i další země Západního světa se podílí na šíření tohoto 

fenoménu. A právě takové rozšíření a pestrost tohoto jevu mně přivedla k t myšlence, že toto 

téma je určitě hodno prozkoumání. Domnívám se, že jsem poměrně kompetentní osoba 

k takovému pokusu vzhledem k tomu, že do „kultury pejskařů“ jsem pronikala postupně 6 let 

a vyzkoušela jsem v této společnosti několik „rolí“ a poznala mnoho lidí, mnoho možných 

přístupů a chování k psovi, a především samotných projevů osobnosti člověka, které ho právě 

ve společenství se psem tak snadno odhalují. Cvičák má být konkrétním místem, kde uvidíme 

konkrétní projevy myšlení a chování, které by měly vést k popisu a obecnějšímu vysvětlení 

otázek, které jsem výše položila.  

                                                 

3 Obrázek 20 až 24 

4 Obrázek 2 
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2 Fenomén „pejskařství“: možné diskurzy 

2.1 Vědecký diskurz 

Abychom mohli naplnit cíle našeho výzkumu, bylo třeba nastudovat a vyjít ze zdrojů 

různého zaměření a oborů. Tato práce by chtěla být považována za antropologickou, tudíž by 

měla dostát požadavku na interdisciplinární a komplexní pojetí tématu. Zabýváme se soužitím 

psů a lidí a jejich vzájemné interakce v konkrétním prostředí, na konkrétním místě, 

v konkrétním čase a za určitých podmínek. Musíme se tedy zajímat o disciplíny, které nám 

pomohou orientovat se v těchto jevech. Budeme čerpat z etologických pramenů zabývajících 

se chováním psa, antropologicko-etologických studií o společném vývoji psa a člověka a dále 

ze společenskovědních studií, které propojují více disciplín. 

Hlavním východiskem budou antropologické prameny zabývající se soužitím člověka se 

psy, nebo zvířaty obecně. Dále pak je třeba vzít v úvahu literaturu, která se zabývá vlivem 

člověka na psa, tj. různé příručky o výcviku a výchově psů. Vypovídá o tom, jak může člověk 

působit na psa a přetvářet ho k obrazu svému.  

 

2.1.1  Etologie 

Našla jsem poměrně značné množství studií o chování a učení psa. Všechny mají jedno 

společné, pohybují se v čistě vědeckém diskursu a pes zde vystupuje jako zkoumaný předmět. 

Tyto studie experimentující s psím chováním jsou velmi přínosné a inspirativní, avšak jsou 

pouze jednou stranou mince. My bychom chtěli vidět obě strany, a to pokud možno najednou, 

aby vznikl komplexní obraz.  

Zmíním několik etologických výzkumů psího chování, které víceméně opakují jednu 

základní tezi, která je pro naši práci zcela fundamentální. Jednou z nich je studie zabývající se 

soužitím lidí se psy The Influence of Urbanization on the Behaviour of Dogs in the Czech 
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Republic5. Předmětem bylo hodnocení vlivu urbanizace české společnosti na její soužití se 

psy. Data byla sbírána pomocí dotazníků. Výzkumníci sledovali skupinu 296 psů, která byla 

rozdělena na venkovskou (R) a městskou (U). Zajímali se o určité charakteristické znaky 

soužití, jako je například ničení domácího zařízení psem, přístup psa na nábytek (případně 

postel pána) a podobně. Výzkumníci analyzovali 86 různých znaků (štěkání, agresivita, 

močení v bytě, hodnocení vlastností psa jako poslušnost, hravost, dominance, strach, 

nervozita a také sociální postavení psa v rodině a z něj vyplývající způsoby komunikace jako 

je třeba mluvení na psa, vnímání jeho nálady, ale i slavení narozenin psa). Rozdíly nastaly 

však pouze u 23 ze zkoumaných 86 znaků a z toho jen 6 z 41 projevů se týkalo chování psů. 

U zbylých 44 parametrů rozhodovali členové domácnosti.  

A jaký je závěr? V městském prostředí nabylo soužití psa s člověkem intenzity, kontakty 

jsou těsnější a užší a členové domácností podstupují více změn v jednání než jejich psi. Autoři 

studie se domnívají, že celá současná psí populace je produktem lidské činnosti. Během 

společného vývoje a soužití prokázali psi vynikající schopnost sociálního chápání a rozumění. 

Člověk a pes se na nové životní podmínky adaptují společně a jejich soužití se bude 

přizpůsobovat. Psi v městském prostředí jsou téměř vždy drženi pro potěšení lidí a původní 

využití psů pro práci již vymizelo. 

Pro náš účel je nepochybně zajímavé zmínit některá čísla. Tuto tabulku jsem pro 

názornost vytvořila z výsledků zmíněného výzkumu. Tabulka ukazuje procenta výskytu psů 

v různých typech rodin v obou skupinách. 

 

rodina skupina R skupina U 

jednočlenná 
3,7% 6,9% 

dvoučlenná 
42,9% 58,8% 

vícečlenná 
53,4% 34,4% 

 

                                                 

5 Baranyová, E., Holub, A., Tyrlík, M., Janáčková, B., Ernstová, M., „The Influence of Urbanization on the 
Behaviour of Dogs in the Czech Republic.“ ACTA VET 74 (2005): 401-409. 
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Další tabulka ukazuje procenta výskytu některých sledovaných znaků v obou skupinách. 

 

 

znak skupina R skupina U 

napadá členy rodiny 77,8 73,8 

spí v posteli 42,6 74,2 

vyskakuje na lidi 21 42,4 

ničí domácnost 14,8 18,5 

neposlušný 59,4 63,1 

nervózní 19,6 29,3 

bázlivý 35,8 47,2 

jezdí na dovolenou 72 92,4 

slaví se psí narozeniny 62,5 75 

 

Více než polovina psů v obou skupinách podstoupila výcvik základní poslušnosti, nicméně 

pouze 1/6 toto absolvovala pod vedením profesionála.  

 

Jednostrannost tohoto výzkumu tkví především v tom, že respondenti „se vybrali sami“, 

tedy rekrutovali se z řad psích milovníků a majitelů, jejichž přístup ke psům musí být apriori 

pozitivní. Do výzkumu nejsou zahrnuti lidé, kteří třeba psa měli, avšak v důsledku změny 

životního stylu si již žádného dalšího nepořídili. Anebo skupina lidí, kteří by si psa pořídli, 

kdyby na něj měli dostatek času a místa. A už vůbec nezahrnuje „nepsí“ lidi a jejich postoj 

k soužití se psy v městských zástavbách, na sídlištích apod. Takoví lidé jsou zase druhým 

pólem ve společnosti, který je v opozici vůči „pejskařské kultuře“.  

Článek českých výzkumníků však konstatuje jeden důležitý fakt, totiž že na vývoji 

soužití psa s člověkem má pes svůj „lví“ podíl díky své schopnosti učit se a přizpůsobovat se, 

která je právě tou vlastností, jež člověk při zacházení se psem využívá. Autoři poukazují na 

výjimečnou adaptabilitu nejen psa, ale i člověka.  
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Podobnou pointu mají obě studie autorů Briana Harea a Michaela Tomasella. V článku 

Human-like social skills in dogs?6 se zabývají schopností psa porozumět lidskému sociálnímu 

a komunikačnímu chování. Autoři hovoří o možném konvergentním vývoji sociálně-

komunikačních dovedností člověka (Homo sapiens) a psa (Canis familiaris). Sledovali určité 

podněty, komunikační signály, jako je například ukazování (pointing), upřený pohled 

(gazing), naklánění se (bowing) nebo umístění  určité značky směrem k určitému cíli, který 

měl pes najít. Tyto podněty měly prokázat schopnost psa reagovat na lidské komunikační 

signály. Obecně se v tomto experimentu ukázalo, že se v případě tohoto typu komunikace 

může jednat o jakýsi druh „enkulturace“ (enculturation)7, vzniklé na základě soužití psa 

s člověkem, včlenění psa do lidské společnosti. Následný experiment potvrdil, že se nejedná o 

naučené chování. Předci psů byli šelmy lovící ve smečkách, tudíž porozumění chování a 

jednání je nezbytným předpokladem pro spolupráci a úspěšnému lovu. A jedná se o chápání 

chování druhů v rámci smečky, tak i o pochopení chování kořisti. Nicméně nepotvrdila se ani 

přímá dědičnost získaných dovedností.  

Autoři nakonec zvažují také variantu rozvoje těchto schopností během procesu 

domestikace. Za nejvíce pravděpodobné považují vysvětlení, že vynikající schopnost psů 

rozumět lidskému sociálně-komunikačnímu chování se vyvinula v průběhu domestikace a 

k rozvoji této schopnosti pak značnou měrou přispěl i selekční tlak, který působil směrem 

k výhodnému chování, tzn. směřoval k potlačení agresivity a strachu z lidí. Dokonce je 

možné, že tyto schopnosti jsou pouze vedlejším produktem selekce, která vedla k ochočování 

psů a k vývoji chování souvisejícího s tímto procesem, tj. například klopení uší jako znaku 

podřízenosti. Funguje zde „sebedomestikace“ (selfdomestication), která podporuje určité 

znaky chování výhodné pro přežití a fungování skupiny. 

Stejní autoři, Hare a Tomasello, se podíleli na článku The Domestication of Social 

Cognition in Dogs8 a závěry se de facto opakují. Zabývají se opět schopnostmi psa, které jsou 

u něj zvláště vyvinuté oproti některým jiným druhům. Na základě experimentů tvrdí, že psi 

                                                 

6 Hare, Brian, Tomasello, Michael. „Human-like social skills in dogs.“ Trends in Cognitive Sciences 9 
(September 2005): 439-444. 

7 Enkulturace = proces včlenění jedince do kultury, který zahrnuje osvojení artefaktů, sociokulturních regulativů 
a idejí sdílených členy dané společnosti (Soukup 2004, 637.). 

8 Hare, B.,Brown, M., Williamson, C., Tomasello, M., „The Domestication of Social Cognition in Dogs.“ 
Science 298 (November 2002): 1634-1636. 
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jsou „zručnější“ (skillful) než šimpanzi v používání lidských sociálních podnětů, pokud mají 

například najít schovanou potravu. Rovněž jsou obratnější než vlci. Psí štěňata jsou stejně 

šikovná, bez ohledu na věk. Při vypracovávání úkolů, které se nevážou se sociálně-

komunikačními podněty, si pes i vlk počíná stejně obratně, ale pokud se jedná o úkoly, při 

kterých zvíře spolupracuje s člověkem (human-guided tasks), pak je pes vždy úspěšnější. 

Vyplývá z toho, že sociálně-komunikační schopnosti psa vznikly během procesu domestikace. 

Tyto výsledky také ukazují na výrazný rozdíl v sociálně-kognitivním chování dvou velmi 

blízkých druhů (psa – Canis lupus familiaris a vlka – Canis lupus) a rovněž poukazují na 

adaptační faktor, který tento rozdíl podpořil. V důsledku domestikace se některé aspekty 

sociálně-kognitivních schopností v rámci fylogenetických omezení druhu spojují s lidskými 

ve fylogenetickém procesu enkulturace, který se v některých rysech přibližuje 

ontogenetickému procesu enkulturace vyskytujícímu se u některých nehumánních primátů, 

kteří byli vychováni člověkem.  

Podobné závěry přináší i studie Social learning in dogs: the effect of a human 

demonstrator on the performace of dogs in a detour task9. Úkolem psů bylo za různých 

podmínek překonat plot ve tvaru V, u kterého byl v určitém místě položen motivační předmět 

(hračka, pamlsek) a k tomuto předmětu se dostat. Cílem bylo zkoumat schopnost psa vyřešit 

daný problém za různých podmínek a za pomoci člověka. Prokázalo se, že pokud člověk psu 

ukáže řešení, tedy když dojde k předmětu a pes ho přitom pozoruje, je pes schopen řešit úkol 

mnohem snáze. Pozorováním se i rychleji učí. Tento experiment dle autorů prokazuje, že pes 

je schopen se spoléhat na informaci, která je mu poskytnuta skrze nějaké chování člověka. 

Autoři tvrdí, že selekční tlak vyvolal u psů adaptační změny, které jim pomohly včlenit se do 

lidské společnosti. Podle nich sociální učení zvyšovalo šance na přežití, a stejně tak i selekční 

tlak, který směřoval k sílící schopnosti učit se od svých druhů či příbuzných. Psi uspěli díky 

své tvárnosti a cvičitelnosti a jejich schopnost sociálního učení jim nepochybně pomohla 

k přežití v prostředí lidské společnosti. 

Tyto prameny nám pomáhají pochopit dlouhodobý kontext soužití psa a člověka a hledat 

a najít kořeny různých aspektů dnešního vztahu člověka k psovi. Názorné pokusy s chováním 

                                                 

9 Pongrácz, P., Miklósi, Á., Kubinyi, E., Gurobi, K., Topál, J., Csányi, V., „Social learning in dogs: the effect of 
a human demonstrator on the performace of dogs in a detour task.“ Animal Behaviour,62 (2001): 1109-
1117. 
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psů ukazují také, jak pes vnímá člověka, jak na něj reaguje a z toho se můžeme pokusit 

vyvozovat, jaký je jeho vztah k němu. 

 

2.1.2 Knihovna klasiků 

V oboru obecné etologie je třeba zmínit některé neopomenutelné osobnosti, jako je 

etolog a zoolog Eberhard Trumler, žák Konrada Lorenze. Jeho kniha Tykáme si se psem10 je 

významnou a poměrně komplexní učebnicí etologie psa, která vychází z pozorování psů, vlků, 

dingů a jiných psovitých. O začleňování psa do lidského společenství píše: „Příslušnost ke 

smečce vyžaduje – kromě vrozených způsobů chování, které tomuto sociálnímu životu 

napomáhají – celou řadu procedur začleňování do skupiny. Jelikož vlci jsou stejně jako lidé 

pružní a přizpůsobiví a také takoví musejí být, aby obstáli, nemohou svůj sociální život – jako 

třeba včely – budovat pouze na instinktech. Musí jej rozvíjet učením, což podstatně zvětšuje 

prostor pro rozvoj celého biologického druhu. Část tohoto učení je zajišťována výchovou, 

která je v oblasti způsobů chování stmelujících skupinu velmi podstatným faktorem.“11 

Trumler často hovoří o výrazné podobnosti sociální struktury u psů a u lidí. Pro psí 

smečku je zásadní právě to chování, které vede ke stmelování skupiny. Do psí smečky jsou 

zahrnování i „vlastní“ lidé. Dá se tedy říci, že pro psa je výhodné takové chování, které vede 

k budování společenství s člověkem, který se pro něj stal výhodným spojencem. 

 

Nutně musíme zmínit i dílo Konrada Lorenze Život se psem není pod psa12. Budu 

citovat jeho vyjádření o psí příchylnosti k člověku: „Psí oddanost pochází ze dvou zásadně 

odlišných, pudových zdrojů. Především u našich evropských plemen je z velké části 

následkem oněch vazeb, které poutají mladého divokého psa k rodičům; u domácího zvířete 

zůstávají trvale zachovány jakožto dílčí jev obecného setrvávání jedince ve stadiu dětskosti. 

Druhým zdrojem oddanosti je věrnost smečce, s níž divoký pes visí na jejím vůdci, ale také 

                                                 

10 Trumler, Eberhard. Tykáme si se psem. České Budějovice: Dona, 1999. 

11 Eberhard Trumler, Tykáme si se psem (České Budějovice: Dona, 1999), 99. 

12 Lorenz, Konrad. Život se psem není pod psa. Praha: Granit, 1999. 
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vzájemná láska, která příslušníky smečky spojuje.“13 Záměrně jsem vybrala tuto pasáž, 

protože prezentuje zásadní tezi pro veškerou výchovu i výcvik psa. Zdůrazňuje dva základní 

aspekty, které hrají klíčovou roli ve vztahu s člověkem. 

Tito dva autoři jsou klasiky nejen etologie, ale i zoologie a odvolávají se na ně vědci 

mnoha různých oborů. Čerpala jsem a čerpám z nich spoustu informací o chování psů, které 

mi pomáhají pochopit to, s čím se denně u psů setkávám.  Trumler například popisuje 

sociálně-fyziologický vývoj psa od štěněte až po dospělost. jeho popis je popis zoologa a 

etologa, neříká nám, jak máme psa vychovávat. Vysvětluje však kořeny, příčiny a důvody 

chování štěňat a jejich matky s ohledem na fylogenetický vývoj. Tyto informace aplikované 

do praxe pomáhají správě chápat chování psa při praktických každodenních problémech, se 

kterými se každý majitel psa setkává. Znalost takové literatury pomáhá předcházet 

problémům vzniklým při nesprávném vedení psa. A co jiného domácí zvíře potřebuje, než aby 

ho ten rozumnější tvor, člověk, správně pochopil? Všichni víme, co tím pes míní, cení-li na 

nás zuby a podle toho se zachováme. To je sice banální příklad, avšak právě k takovýmto 

„porozuměním“ studium etologie psa (či obecně zvířat) přispívá. Takové poznatky využijí 

nejen zoologové a etologové, ale právě i například cvičitelé a chovatelé psů, kteří se snaží ke 

zvířatům přistupovat „poctivě“, to znamená, že se o ně zajímají do hlouby jako o živé tvory a 

neberou je pouze jako „předmět“. V tomto právě tkví nepochybný přínos tak významných 

vědců a zároveň popularizátorů vědy jako byli Lorenz a Trumler. 

 

2.1.3 Antropologický diskurz 

 

Zvíře v antropologii najdeme v mnoha různých tématech. Některá z nich nám ukazuje 

Eugenia Shanklin v článku Sustenance and Symbol: Anthropological Studies of Domesticated 

Animals14. Stručně zde nastiňuje dva hlavní antropologické diskursy týkající se 

domestikovaných zvířat. Pojetí domestikace zvířat vychází z předpokladu jejich funkce. 

                                                 

13 Konrad Lorenz, Život se psem není pod psa (Praha: Granit 1999), 15. Některé předpoklady, z nichž Lorenz 
vycházel, nejsou již dnes platné, například se ještě domníval spolu s celou evoluční vědou, že psi mají dva 
předky, vlka a šakala, což už dnes neplatí a je prosazován názor, že všichni psi mají jednoho společného 
předka, jímž je vlk. Teorie o „zamrznutí“ domácího psa v dětské fázi je však platná a uznávaná i dnes. 

14 Shanklin., Eugenia. „Sustenance and Symbol: Anthropological Studies of Domesticated Animals.“ Annual 
Review of Anthropology 14 (1985): 375-403. 
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Článek se zaměřuje na nejnovější (vzhledem k roku 1985) studie zabývající se interakcí 

člověka a zvířete. Zvíře je buď posuzováno jako zdroj obživy (sustenance) v kontextu 

ekologie, anebo může být chápáno jako symbol (symbol) v strukturální a symbolické 

perspektivě. Studium interakce zvířat a lidí podle autorky nabízí podnětný a specifický náhled 

do chování a jednání lidí Autorka vychází z tématu zvířat v pohádkách a jiných 

personifikovaných přírodních jevů a rituálního přístupu ke zvířatům, nastíněných například 

Franzem Boasem, Radcliffe-Brownem nebo Lévi-Straussem.  

Vidí celkem tři hlavní směry, jimiž se ubírá studium domestikovaných zvířat 

v antropologii. Je to za prvé tendence k vědečtějšímu pojetí domestikačního procesu, za druhé 

je to směřování k výzkumu fungování domestikovaných zvířat v rámci adaptace člověka a za 

třetí se zabývá rozmanitými významy domestikovaných zvířat v sociálním a rituálním 

kontextu. Domnívá se, že posledně jmenovanému tématu antropologie zatím věnovala příliš 

málo a říká, že „what people think about their animals is still something that the enthographer, 

armed with notebook and pencil, must record in much the same way the turn-of-the-century 

ethnographer did.“15 A to je právě cesta, kterou bych se chtěla ubírat já. Co si lidé myslí o 

svých zvířatech, se projeví nejlépe v jejich přístupu k nim a v jejich chování k nim. 

Z antropologického pohledu se právě vztah lidí k jejich psům nejlépe ukáže při pozorování 

toho, jakými způsoby s nimi zachází. A já chci vědět, proč je to chování právě takové, jaké je 

a co to vlastně znamená. Udělám tedy to, k čemu vybízí Shanklinová, půjdu s deníkem a 

tužkou sledovat, „co všechno“ se děje mezi člověkem a psem. Autorka dále krátce shrnuje 

teorie domestikace a přesouvá se k tématu pojetí zvířete jakožto zdroje obživy. Shrnuje 

některé zásadní teze kulturní ekologie a článek se stává menším přehledem dějin a pojmů 

kulturní ekologie. Tématu zvířete jako symbolu věnuje pouze malou část a píše, že je dosud 

jen málo probádaným polem, ačkoli máme k dispozici nemálo materiálu. Jako hlavní vidí 

otázku, jakou roli hrají domácí zvířata v metaforách a symbolických klasifikacích. 

 

                                                 

15 Eugenia Shanklin, „Sustenance and Symbol: Anthropological Studies of Domesticated Animals,“ Annual 
Review of Anthropology 14 (1985): 379. „Co si lidé myslí o svých zvířatech je informace, kterou etnograf 
s tužkou a blokem v ruce musí zaznamenat úplně stejně jako to dělal etnograf před sto lety.“ (překlad B.K.) 
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2.2 Kynologický diskurz 

Podíváme se, co přináší čeští badatelé v oblasti výchovy a výcviku psů, neboť takové 

příručky krásně ilustrují náš velitelský a majetnický vztah ke psům. Kynologie by měla být 

vědou o psech, z podstaty slova samotného, v praxi je však diskurzem týkajícím se především 

výcviku. Vychovávat a trénovat (cvičit) zpravidla můžeme takového jedince, který je mladý, 

nezkušený, nemá znalosti a nezná svět. Tím jsou obvykle naše děti. Odpovídáme za ně, 

ručíme za ně, jsme jejich „poručníky“ a dáváme jim výchovu. Takový vztah implikuje určité 

nároky na jedince. Od dítěte chceme, aby poslouchalo, chovalo se k nám „slušně“ a s úctou, 

respektovalo nás a řídilo se našimi radami a doporučeními. To od něj očekáváme, stejně jako 

od psa očekáváme, že nás bude poslouchat a bude se chovat tak, jak jsme jej to naučili při 

výcviku. Takový vztah bych nazvala „velitelský“, rozhodně ne však apriori v negativním 

slova smyslu, ačkoli nezřídka jeho projevy překračují hranice lidské i zvířecí důstojnosti. 

„Majetnický“ vztah ke psům vychází již ze základního faktu, totiž že pes je majetkem svého 

pána a člověk je majitelem svého psa, a to jak právně, tak i v každodenním diskurzu.  

Bardem české kynologie ještě dávno předtím, než k nám doputovala díla světových 

autorů, byl doktor veterinární medicíny Vladimír Mikulica. Je autorem knihy Poznej svého 

psa16, s podtitulem Etologie a psychologie psa. Kniha je to naprosto vynikající ve svém oboru 

a přináší spoustu odborných informací o chování psů ve smečkách. Ačkoli je to na našem 

území validní populární učebnice vypracovaná skutečným znalcem, nevybočuje z vědecko-

výchovného diskurzu. Hned v úvodu autor píše: „Aby jakýkoliv pes, a to i společenský, 

skutečně přinášel svému pánovi užitek a nebyl mu spíše na obtíž, musí se mu dostat 

přiměřené výchovy a výcviku.“17 Mnoho lidí se jistě pozastaví u slova „užitek“. Ano, pes je 

užitečný, k zábavě, k práci a podobně. Člověk psa používá. Dále pak „přiměřené výchovy a 

výcviku“. A dále: „Pro pochopení psychiky psa je nutno s ním žít a pracovat, pozorovat jeho 

chování i chování psů jiných majitelů.“18  

Mikulcova kniha je vědeckou příručkou. Pes je zde zpracováván a rozpracováván 

poučkami a etologickými teoriemi. Přináší podobně jako kniha Eberharda Trumlera Tykáme si 

                                                 

16 Mikulica, Vladimír. Poznej svého psa.  ,Litvínov, Dialog, 2004.  

17 Vladimír Mikulica, Poznej svého psa (Litvínov, Dialog, 2004), .5. 

18 Vladimír Mikulica, Poznej svého psa (Litvínov, Dialog, 2004),.5. 
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se psem vypracovanou etologickou mapu psa. Citovaný text z úvodu (a nejen ten) mně však 

neumožňuje zbavit se dojmu, že Mikulica pracuje na samozřejmém pozadí kynologického 

diskurzu. A priori již v úvodu přichází s tvrzením, že pes má pánovi přinést užitek. Já se však 

nedomnívám, že pes by pařil mezi „užitečná“ domácí zvířata. Co je tedy myšleno přívlastkem 

„užitečný“? Aby přinášel to, co se od něj očekává? Vysvětluje chování psa s předem danou 

premisou, že pes je tvor, který se má vést, vychovávat, ovládnout a vycvičit. A takovou 

předpojatost prokazují snad všechny příručky o výchově a výcviku psa.  

 

Velké množství příruček v současnosti brání orientovat se v jejich kvalitě a relevanci. 

Jsou to příručky obecné, obrázkové, se základními informacemi o péči a základní výchově 

štěněte. Existují také příručky specializované na vyšší výcvik, kde najdeme přesné osnovy 

výcviku podle věku, doby trvání výcviku a jednotlivých povelů, které má pes zvládnout. 

Reprezentativním vzorkem této skupiny je kniha Psí škola hrou19 s podtitulem Učebnice pro 

začínající cvičitele a chovatele psů. Autorka je zkušená psovodka, chovatelka a cvičitelka. 

Hned v první kapitole se zabývá chovatelstvím. Rozlišuje tři skupiny chovatelů, dle jejich 

zaměření: „První skupina se v chovu převážně zaměřuje na exteriér plemene. Cílem takového 

chovatele je obstát na předních místech různých výstav a získávat četné tituly krásy se svými 

psy. (…)  Druhou skupinu chovatelů psů tvoří příznivci výcviku psa a různých soutěží i 

přeborů ve výkonu psů. V chovatelské práci kladou důraz na výběr jedinců s výbornými 

pracovními vlohami, kteří mají složeno hodně zkoušek z výkonu, nebo se účastní různých 

soutěží a přeborů ve výcviku psů. (…) Třetí skupina chovatelů se plně drží standardu a 

rozumně se snaží vybírat k dalšímu chovu jedince, kteří jsou prověření v pracovitosti, ale 

současně to jsou jedinci s odpovídajícím exteriérem. (…) Jejich práce je mravenčí a výsledky 

se dostaví mnohem později než u první nebo druhé skupiny chovatelů.“20  

Pak dochází k definici osobnosti chovatele: „Osobností chovatele nazýváme člověka, 

který má lásku ke psům a oblíbil si chov jednoho nebo více plemen. Chovatel sleduje dění 

kolem určitého plemene (plemen) – například výsledky výstav, soutěží, pročítá odborné 

                                                 

19 Jaříčková, Věra. Psí škola hrou.., České Budějovice, Dona, 1999. 

20 Věra Jaříčková, Psí škola hrou (České Budějovice, Dona, 1999).4-5. 
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časopisy a eviduje výsledky své vlastní chovatelské stanice. … Skutečný chovatel není 

inspirován ve své činnosti pouze stránkou finanční.“21  

Definuje i typy psů podle povahy dle klasické škály temperamentů: 1) typ nevyrovnaný 

– cholerický: pes je velmi aktivní, útlum vzniká pomalu, výcvik takového psa je obtížný, 

psovod musí být jeho pravý opak, musí být klidný a vyrovnaný a důsledný, nesmí dovolit, aby 

se pes dostal na 1. místo hodnostního žebříčku – je pak nebezpečný, nezvladatelný, 2) typ 

vyrovnaný, temperamentní – sangvinický, 3) typ vyrovnaný, klidný – flegmatický, 4) typ 

slabý - melancholický: výcvik je obtížný, převládá pasivní obranná reakce.22  

Kniha je učebnicí plnou definic, přehledů, návodů, rad a instrukcí. Je příručkou k použití 

psa, řečeno s nadsázkou. Autorka jednou větou dokáže definovat druhy chovatelů i povah psů. 

Se samozřejmostí a bez vysvětlení nás informuje, že cholerický pes se nesmí dostat na první 

místo ve smečce. Co je cholerický pes, nám neříká. Kniha je útlá, stručná, přehledná, 

nenáročná na pochopení. Je extraktem etologických přehledů. Ve výsledku působí jako návod 

přiložený u domácího spotřebiče. Prezentuje přístup ke zvířeti jako k ovládané věci, jejímž 

majitelem je člověk. 

 

Mezi knihami o výcviku psů nalezneme i  takové příručky, které se zabývají různými 

problémy, které mohou při výchově psa nastat. Jednou z nich je knížka Problémové chování 

psů23, jejíž autor se dlouhodobě zabývá nápravou nežádoucího chování psů. Kniha je sbírkou 

případů, dotazů majitelů psů na konkrétní „vadné“ chování psa a jeho možné řešení. Výchova  

a výcvik psa se tedy také někdy „nepovedou“ a pak přichází ke slovu zkušení cvičitelé, 

specialisté na „zkažené „ psy. Protože takové publikace vycházejí a protože dost cvičitelů se 

zabývá problémovým chováním, je zřejmé, jak je tento jev rozšířený.  

 

Uvedené příklady výzkumů, studií a spisů na téma pes zabírají poměrně široké pole 

vědních oborů, což je podle mě důkazem toho, že pes je pro člověka TÉMATEM. Tvorem 

                                                 

21 Věra Jaříčková, Psí škola hrou (České Budějovice, Dona, 1999) 5. 

22 Věra Jaříčková, Psí škola hrou (České Budějovice, Dona, 1999) 17. 

23 Eichler, Ivo. Problémové chování psů. Praha, Plot, 2000. 
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velmi blízkým, avšak přesto stále vyvolávajícím spoustu otázek, které se nakonec týkají nás 

stejně jako psů. Mnoho vědních disciplín má psa ve svém rejstříku. To je však pouze jedna 

stránka poznání a my bychom rádi vzali v úvahu téma jako celek.  

 

 

2.3 Hodina mezi psem a vlkem 

Opačný pohled na výcvik psů nabízí Elizabeth Marshall Thomasová, jejíž dílo považuji 

za zásadně inspirativní a přínosné pro tuto práci. Ve společnosti šelem, psů, vlků a dingů 

strávila tato dnes již stará dáma více jak třicet let a věnovala jim přes sto tisíc hodin 

pozorování.24 Divoce žijící šelmy pozorovala během svých pobytů v Africe, kde studovala 

kmeny Křováků. Kromě psů se zabývá i kočkami a papoušky, se kterými rovněž sdílí 

domácnost. Svou knihu Soukromý život psů25 vydala v roce 1994. Dílo se stalo bestsellerem 

v mnoha zemích a autorka na něj navázala další knihou nazvanou Společenský život psů26.   

Celá její kniha Soukromý život psů je záznamem dlouhodobého pozorování psů doma i 

venku, ale i psů cizích či potulných. Popisuje své soužití se psy, život ve smečce, jejich 

chování k sobě navzájem, reakce psů na chování lidí i jiných psů. A přitom se snaží odhalit, 

co chtějí sami psi a jací jsou, když jsou „svobodní“. Je to zápis z pozorování, jak její psi 

podnikají samostatné výlety. Jsou to de facto fieldnotes, popis a analýza chování psů, do 

kterého nezasahuje člověk. Když autorka píše „nezasahuje“, myslí tím „zasahuje minimálně“. 

Thomasová naznačuje svůj antropologický background v závěru knihy zcela zřetelně a své 

pozorování psů prezentuje jako fieldwork v exotické společnosti: „ … kdybych začala s díky 

všem, připomínalo by mi to řekněme raná antropologická díla, kde autor vděčně přiznává 

pomoc svých kolegů a koloniálních správců a zapomíná přitom poděkovat lidem, kteří jeho 

studii nejvíce pomohli: trpělivým vesničanům, kteří ho naučili, jak mluvit a jednat, kteří ho 

nechali pozorovat své slavnosti a kteří odpovídali na jeho dotazy.“27  

                                                 

24Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000), 23. Autorka počítá, že 
pokud pozoruje dva psy najednou jednu hodinu, pak jsou to dvě hodiny pozorování. 

25 Thomasová Marshall, Elizabeth. Soukromý život psů. Praha, Rybka Publishers, 2000. 

26 Thomasová Marshall, Elizabeth. Společenský  život psů. Praha, Rybka Publishers, 2001. 

27 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000),169. 
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O své psy se Thomasová starala, živila je, v případě potřeby jim vždy poskytla 

veterinární péči a některé své feny dala sterilizovat, aby nedocházelo k nezadržitelnému 

rozmnožování. Do jejich soužití se však snažila příliš nezasahovat a ani je nijak cíleně 

nevychovávala a necvičila. Zastává názor, že „Pes, který může svobodně rozlišovat důležitost 

věcí, za jeden den ukáže daleko víc ze svých myšlenek a citů, než projeví tvrdě drezírovaný 

cvičený pes za celý život.“28  

Reakce a otázky veřejnosti na autorčinu první knihu se týkaly především výcviku psa. 

Očekávána byla další příručka k výchově a výcviku psa. Kniha se zabývá naopak tím, co asi 

chtějí sami psi, co si myslí a co cítí a jak se chovají, pokud do nich člověk nezasahuje 

(zasahuje minimálně). Lidé se zajímají především o to, jak psa „ovládnout“, jak ho „naučit 

poslouchat“, jak ho vychovat a vycvičit. Málokdo se však hlouběji zajímá o porozumění 

vlastnímu chování zvířete. V příručkách o výcviku se setkáme s rozšířenou poučkou, že pán, 

psovod čili majitel psa, musí psovi nahradit vůdce smečky, být alfa-jedincem. Toto tvrzení 

Thomasová důsledně popírá. Tvrdí, že pes má přirozenou tendenci stát se členem smečky, 

podřídit se, začlenit se, nikoli ovládat. Příručky o výcviku jsou popisem toho, jak „bojovat“ 

proti psu, zatímco Thomasová píše, že není třeba nic takového podnikat, protože pes je 

schopen se přirozeně začlenit sám.  

Thomasová se staví proti všemu, co narušuje svobodné chování psů. Doslova to nazývá 

„psím fašismem“29 a vysvětluje, že tím myslí celkový přístup společnosti ke psům, kdy lidé 

psy svévolně prodávají, kupují, legálně usmrcují, regulují jejich rozmnožování, vybírají jim 

jejich partnery, odebírají jim jejich děti, regulují a omezují jejich pohyb. Proč? Protože tento 

„psí fašismus“ tvrdí, že pes je nesamostatný a nesoběstačný tvor, kterého je třeba ovládat. 

Doslova píše: „Požadavek rasové čistoty se samozřejmě neomezuje jenom na psy – jeho 

důsledky jsou ničivé všude.“30 A vedle toho postavíme, co říká Řád ochrany zvířat při chovu 

psů ČMKU31 schválený Ústřední komisí pro ochranu zvířat:„Cílem chovu psů v rámci 

ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického 

                                                 

28 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000), 22. 

29 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001), 235. 

30 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001), 236. 

31 Zkratka pro Českomoravskou kynologickou unii, instituci pod Mezinárodní kynologickou federací (FCI), 
která v České republice zaštiťuje chov čistokrevných psů s průkazem původu (rodokmenem). 
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zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá 

plemena.“ Tutéž nebo podobnou formulaci najdeme ve všech řádech, stanovách a předpisech 

týkajících se psů, a pravděpodobně i jiných zvířat chovaných člověkem. Autorka se tak přímo 

konfrontuje se šlechtěním psů a jde proti samotné podstatě a principu cíleného chovatelství a 

šlechtění plemen. Takový pohled je řekněme přeci jen dost vyhrocený, kromě toho, že 

popsané praktiky by se daly přirovnat spíše nacistickým postupům. Autorka tímto příměrem 

dává najevo svůj odmítavý postoj vlastně k jakémukoli šlechtitelství, a tedy i řízenému chovu 

zvířat. Rasistické praktiky aplikuje na chov zvířat, čímž jako by staví „kulturu“ psa a člověka 

na jednu úroveň a nebere na vědomí přitom ten základní fakt, že pes domácí je součástí lidské 

kultury, je jejím produktem, a Thomasová jej z ní uměle vymaňuje. Přeci jen „šlechtění“ 

člověka v lidské kultuře přineslo nepochybně obrovské pohromy, zatímco šlechtění zvířat 

zatím přinášelo člověku užitek, pravdou je, že to už zdaleka neplatí o šlechtěných zvířatech 

samotných, ale z hlediska populace to rozhodně není srovnatelný dopad. 

Soudím, že tento příměr plyne z autorčiny nenávisti vůči chovatelům psů a je jejím 

politováníhodným vyhrocením a bohužel na autorku vrhá stín nedůvěryhodnosti. Přesto si 

myslím, že tento její názor, i když zbytečně vyhroceně, ukazuje na některé extrémní projevy 

v chovatelství a mohou vést k úvahám nad chovatelskou etikou a nad přístupem ke psům 

obecně. 

Thomasová v následujících letech zřejmě trochu přehodnotila své poměrně radikální 

názory. „Stále se nějak neumím smířit s tím, že čistokrevní psi jsou vydáváni za ty lepší.“32 A 

dále: „ (…) takže jsem se zanedlouho začala ptát sama sebe, co vlastně je na nějakých 

známkách čistokrevnosti špatného.“33 K tomuto posunu došlo zřejmě v důsledku toho, že do 

její smečky přibyl pes, který byl křížencem čistokrevných psů. Thomasová píše, že ho vlastně 

vůbec nechtěla právě proto, že má v sobě čistokrevnost. Není to zase opačný extrém, než ona 

sama kritizovala? Lidé, kteří zavrhují nečistokrevné psy jako méněcenné, se nepochybně 

určité formy „rasismu“ dopouštějí. Ale není opačné vylučování něčím podobné? Kříženec 

čistokrevných psů se od smečky starých psů, huskyho a dvou dingů, odlišoval tím, že měl 

eminentní zájem o lidi, o své pány a snažil se zapojit do jejich smečky. Autorka to popisuje 

jako něco naprosto nového, odlišného a pro ni příjemného. Dle jejích závěrů tento pes v útlém 

                                                 

32 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001), 24. 

33 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001), 25. 
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věku prošel tvrdým výcvikem a mnohdy jevil známky strachu. Byl naučen vnímat a chápat 

lidi, orientovat se na ně a řídit se jejich chováním. Jeho chování bylo také lidské, protože 

usilovně pozoroval chování lidí a jeho významy. „Navíc mně tehdy nenapadlo, že pozorování 

psa v běžné domácnosti mohlo být stejně poučné a cenné jako pozorování zvířat ve volné 

přírodě nebo psa žijícího v různorodé smečce (…).“34 Nicméně i nadále zastávala názor, že 

„Psi jsou nevolníci zrození k tomu, aby plnili, co chceme my, ne co si sami přejí. Dokonce 

v těch vzácných případech, kdy zcela jasně pochopíme, po čem naše zvíře touží, mají 

přednost naše přání a my sami sebe přesvědčujeme – chybně – že je to tak správně, neboť 

přece víme, co je pro ně nejlepší.“35 

Na svou klíčovou otázku, co psi chtějí, se snaží najít odpověď v obou knihách, a píše: 

„Chtějí jeden druhého. Lidské bytosti jsou pro ně, jak známo, jenom jakousi náhražkou. Psi, 

kteří žijí ve společnosti psů, jsou klidní a prakticky založení, nikdy neprojevují zoufalé 

nutkání dát světu najevo svá přání a city nebo sdělovat, na co přišli, jak to dělají někteří 

hysteričtí psi, kteří znají pouze společnost našeho druhu.“36 

 

Velmi pozoruhodný je závěr první knihy Soukromý život psů a poté začátek na ni 

navazující knihy Společenský život psů. Na konci prvního příběhu, nebo řekněme první části 

pozorování, autorka píše: „Už jsem neměla co sledovat. Psi už se k sobě nechovali takovým 

způsobem, který by lidé mohli pozorovat.“37 „Když psy naplní poklid a jsou s životem 

spokojeni, nedělají nic. A tak jsme na té stráni za teplých podzimních odpolední dělali to, že 

jsme nedělali vůbec nic.“38 V té době měla autorka už jen 3 staré psy, resp. 2 z nich byli 

kříženci psa a dinga. „Ráda bych navštívila psí mysl, abych věděla, o čem pes přemýšlí a co 

cítí, (…). A jaké že to bylo? Trošku jako když vejdete do tiché vesničky v daleké zemi a 

trochu jako když vstoupíte do nového světa, nové dimenze. Seděli jsme tam nějakých patnáct 

metrů od domu, a přesto ve světě, který neměl nic společného s mým domem, nic společného 

                                                 

34 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001), 49. 

35 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001), 51. 

36 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2001),163. 

37 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000),147. 

38 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000),148.
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s mým živočišným druhem a nic společného s mým životem. Nečinně sedět, nic nedělat, 

jenom prožívat čas, to je pro primáta velice těžké, alespoň pro jednou jsem se však z řádu 

primátů vymanila. Psi se učí žít mezi námi, a mně se konečně aspoň jednou přihodilo, že jsem 

žila s nimi.“39 „Primáti pociťují čistou nerušenou nehybnost jako nudu, pro psy znamená klid 

duše.“40  Na konci knihy, který je laděn v tomto duchu, dochází Thomasová do fáze, kdy obě 

skupiny, lidé i psi, žijí odděleně, každý ve svém světě a jedni druhé nepotřebují. Psi se 

naprosto osamostatnili, nalezli svou původní přirozenost a žijí si životem vlastní smečky a ve 

vlastní stabilitě. Svým přístupem „laissez-faire“ se jí podařilo dostat se k samotnému jádru 

věci. Nechala vytanout na povrch vlastní povahu svých psů a těšila se z pozorování samé 

podstaty přírody. Tento stav své smečky považovala za přirozený, původní. Nutno však 

namítnout, že to byla smečka značně specifická, která neodpovídá typickému vzorku psí 

populace v západní společnosti.  

Thomasová v obou svých knihách dále ukazuje, že antropomorfizace psa není nutně 

něčím mylným a špatným. Pes, který kousne člověka, protože si myslí, že dotyčný se mu 

chystá sníst jeho potravu, také „kynomorfizuje“ člověka. Autorka argumentuje, že je běžným 

postupem například v biologii, že se zkušenost jednoho živočišného druhu použije pro výklad 

zkušenosti jiného druhu. Dělají to jiná zvířata, dělají to psi, děláme to i my. Proto, jak se 

domnívá autorka a já s ní, není důvod, abychom nemohli říci, že pes myslí, cítí atd., obzvláště 

když projevy takové činnosti můžeme pozorovat. Thomasová hájí psychicko-intelektuální 

schopnosti psů a zvířat obecně, opravdu bojovným způsobem. Neváhá si podat některé 

významné osobnosti filosofie a řádně je proprat. „Bohužel v dnešní atmosféře pseudovědy 

čím méně věříte, že by zvířata mohla mít nějaké pocity a myšlenky, tím exaktnějším vědcem 

se zdáte být. Techniky, jako je empatické pozorování, jsou zpochybňovány jako 

antropomorfismus. Alespoň v případě, že jich použije člověk – u zvířat to nevadí nikomu.“41 

Vidíme, že autorka je proti některým způsobům myšlení vysloveně zaujatá, ale i zde je třeba jí 

přiznat určitou oprávněnost co se týká kritiky posuzování schopností zvířat. 

 

                                                 

39 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000),149. 

40 Elizabeth Marshall Thomasová,  Soukromý život psů ( Praha, Rybka Publishers, 2000),150. 

41 Elizabeth Marshall Thomasová,  Společenský život psů (Praha, Rybka Publishers, 2000),12. 
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Myslím si, že hlavní rozdíl mezi názory kynologů a výcvikářů a Thomasové je v tom, že 

každý vychází ze zkušenosti s jinými psy. Thomasová pozoruje samostatnou smečku žijící si 

vlastním životem, zatímco kynologové se zabývají jednotlivými psy pod vedením člověka. 

Thomasová se zabývá psem jakožto zvířetem, které je samostatné, soběstačné, žijící ve 

smečce, zatímco kynologové a rovněž i etologové se zabývají spíš psem jakožto 

socializovaným společníkem člověka. Zákonitě pak dochází k rozdílným závěrům svého 

pozorování. A z toho vyplývá kontext, do kterého psy zasazujeme. Běžně je vnímáme jako 

součást naší společnosti, za tvory žijící v úzkém kontaktu s člověkem a jeho prostředím. Jeho 

přizpůsobení považujeme za samozřejmé a tak k němu přistupujeme i na cvičáku. Způsob 

vnímání psů, který popisuje Thomasová, není častý ani běžný. A právě na tomto kontrastu se 

zvýrazňují specifické rysy běžného vnímání psa jakožto nedílné součásti lidské kultury.   

 

Thomasová se tedy zabývala pozorováním situací a chování psů, kteří jsou ponecháni 

sami sobě a svému času, já ale budu ve svém výzkumu dělat úplný opak: chci vidět takové 

situace, kdy psi nejsou ponecháni sami sobě, ale naopak jsou někam směřováni, nuceni 

k činnosti, formováni do vytvořených rolí. Abych však zjistila, co se děje na cvičáku, musím 

se mít s čím konfrontovat a podívat se na jev i z opačné strany. Thomasová tento pohled 

nabízí a provokuje k naprosto zásadním otázkám a tématům. Zatímco lidé zabývající se 

výcvikem psů se je snaží ovlivnit, ovládnout, zformovat, přeformovat a socializovat, 

Elizabeth Marshall Thomasová se pouze dívá. Kdo z nich ví víc o psech a o lidech, o tomto 

spojenectví?  

Obě knihy jsou pro tuto práci velmi inspirativní především tím, že Thomasová se hlavně 

zpočátku ostře staví proti cílenému výcviku, drezúře a regulovanému chovu psů. Přes její 

vyhrocené postoje vezmeme její námitky v úvahu jako podněty k zamyšlení nad 

chovatelstvím. Já bych se pod vlivem Thomasové chtěla ptát, proč nechceme svobodné psy. 

Proč nás nezajímá, co chtějí? Proč je chceme ovládat a používat ke své zábavě? Zajímá nás 

pes jen jako produkt naší civilizace - „kultivovaný“ pes, kterého jsme sami vypěstovali? 

Copak nás nezajímá to původní v něm, ale pouze náš vklad a vliv? Zajímá nás jen to, jak se 

v něm zrcadlíme my? Využíváme ho, abychom mohli obdivovat sami sebe? 
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2.4 Veřejný diskurz 

Podnětným zdrojem a pro nás demonstračním materiálem jsou také média určená pro 

majitele a chovatele psů. Jedná se o různé populárně-naučně zaměřené časopisy a internetové 

informační portály zabývající se psy. Časopisy42 se zabývají výchovnými43 a veterinárními44 

tématy, přináší příběhy a také reportáže z různých soutěží, výstav a jiných chovatelských akcí. 

Internet poskytuje nespočet obchodů, kde je možno pár kliknutími utratit za psí módu 

horentní sumy, anebo hodiny diskutovat na fórech o „psích příbězích“.  

Vedle písemných pramenů jsou to i materiální projevy vztahu člověka ke psu. Takové 

nalezneme v bohaté míře v obchodech s chovatelskými potřebami45. Posledním aspektem, 

který definuje „psí kulturu“ a kterým se zde budeme zabývat a použijeme jej jako zdroj 

informací, jsou kynologické instituce zastřešující a institucionalizující chov a držení psů.  

 

2.5 „Národ pejskařů“ 

Prvotním a nejdůležitějším zdrojem všech otázek a nakonec i odpovědí je celá psí 

populace, která se vydala na milost i nemilost lidem a poskytla jim tak možnost realizovat se 

ve velmi širokém záběru. Díky nim jsem našla zajímavou a barevnou skupinu lidí, „národ“, 

jehož společným jazykem je silný vztah ke psům v nejrůznějších formách a podobách. Pes je 

tedy tím základním kamenem  tohoto „národa“. Kolem něj se vytváří celá „kultura“ a právě 

projevy a charakteristiky této „kultury“ budeme zkoumat.  

                                                 

42 Obrazová příloha č. 11, 12, 13, 14, 15. 

43 Obrazová příloha č 1, 2, 17. 

44 Obrazová příloha č 18, 19. 

45 Obrazová příloha č 3,4, 5, 6, 7.  
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3 Metodologie výzkumu 

 

3.1 Proměny 

Východiskem této práce je etnografický výzkum, který vznikal de facto celkem 5 let. 

Zpočátku žádným výzkumem ještě nebyl, avšak své zkušenosti a znalosti jsem se později 

rozhodla využít a zúročit právě v etnografii.  Tato studie je tedy výsledkem pěti let zkušeností, 

které daly základ pro následný čtyřměsíční terénní výzkum. V letech 2002 až 2004 probíhala 

jakoby první fáze „proniknutí do terénu“, zatím však bez vědomí nějakého budoucího 

výzkumu. Pořídila jsem si psa a vrhla se do náruče kynologie. Tento můj první pes, fenka 

Tara, je čistokrevným ohařem, avšak bez průkazu původu (rodokmenu). Všechno jsem pojala 

velmi důkladně, o to bylo moje proniknutí do tohoto světa hlubší a přinášelo víc zkušeností. 

Šla jsem tak daleko, že kromě toho, že jsem se stala majitelkou a cvičitelkou svého psa, jsem 

se později stala i instruktorkou výcviku, čili „psí učitelkou“46. Začala jsem vyučovat výcvik 

psů v psí škole47 čili na takzvaném „cvičáku“. Nejednalo o klasický cvičák, ale o soukromou 

výcvikovou školu.  

Stala jsem se přívrženkyní výcviku psů, poznala několik kovaných kynologů a mnoho 

majitelů psů, kteří přicházeli za účelem výcviku psa. Začala jsem si všímat vzájemného vlivu 

člověka a psa a jejich spolupráce. Přicházeli různí lidé, kteří vždy chtěli formovat psa 

k obrazu svému - a pokaždé byl ten obraz trochu jiný, tak, jako se liší lidé. Zaujaly mně 

rozmanité přístupy lidí ke psům, k jejich výchově a výcviku. Ukazovaly se různé způsoby 

pojetí psa v lidské společnosti i v lidském životě, a tím i jeho různé významy. Kromě toho 

jsem získala spoustu nových známých i pár přátel. Byla to celá jedna „kultura“, která se však 

uvnitř diferencuje a vykazuje bohatou a rozmanitou vnitřní strukturu. V roce 2005 jsem práce 

                                                 

46 výcvikářka; cvičitelka; instruktorka, která vyučuje výchovu a výcvik psa; učí tedy v první řadě majitele psů, 
avšak cílem je vycvičit psa, proto s nadsázkou můžeme říci „psí učitelka“ 

47 Běžně používaný pojem v kynologii. Míní se tím „cvičák“ neboli psí cvičiště. Zahrnut je pouze ten fakt, že 
cílem je výcvik psa. „Výcvik“ majitele psa je jakýmsi mezistupněm, který se většinou nezdůrazňuje, 
ačkoli například n naší škole jsme majitele vždy první hodinu informovali, že především zpočátku se 
jedná o školení hlavně majitele psa. 
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ve výcvikovém centru zanechala. Jedním z důvodů byli právě lidé, majitelé psů, jejichž 

názory a chování ke psům mě postupně začaly vadit.  Druhým důvodem byla osobnost 

majitelky výcvikové školy.   

V tomtéž roce jsem pořídila do naší rodiny druhého psa. Byla to opět fenka, stejného 

plemene, tentokrát ovšem s průkazem původu z registrovaného chovu. Mým cílem bylo 

proniknout do světa kynologie ještě více, poznat i to, co nelze poznat se psem bez rodokmenu, 

protože tací jsou vyloučeni z oficiálních kynologických akcí. Chtěla jsem poznat tyto akce, 

chtěla jsem jít se psem na výstavu a absolvovat s ním zkoušky z výkonu. To všechno se mi 

podařilo, zúčastnila jsem se mnoha soutěží, výstav i několika zkoušek. Díky tomu jsem 

poznala některé kynologické instituce, spoustu lidí, spoustu psů a spoustu dobrých i špatných 

lidských vlastností. Našeho druhého psa jsem vycvičila ještě více a podařilo se nám 

dosáhnout dobrých výsledků. Mým úmyslem a cílem bylo založit si vlastní chov a mít po naší 

chovné feně doma potomky, kteří ponesou jméno svých předků a mé chovatelské stanice, a 

sledovat jejich vývoj. Vše plně pod záštitou institucí. Kvůli tomu, že mám doma ohaře, tedy 

lovecké psy, jsem si udělala myslivecké zkoušky. Naplno jsem přijala roli kynoložky, 

cvičitelky a chovatelky psů.   

Velmi brzy jsem si uvědomila, že společenství lidí, kteří drží psy a věnují jim hodně 

času a práce, je velmi zvláštní a zajímavou skupinou, dalo by se říct kulturou v tom smyslu, 

jak ji v antropologickém pojetí definuje Soukup: „Systém artefaktů, sociokulturních 

regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité společnosti.“48 Za artefakty zde mohou 

být považovány veškeré „chovatelské potřeby“: obojky a vodítka, které mají své výrobce a 

značky a fungují jako módní doplňky, vyrábějí se v různých typech, podle kterých lze zařadit 

dotyčného majitele psa do určité podskupiny. Za regulativy se dají považovat všechny 

stanovy a řády vydané kynologickými institucemi. A idejemi této kultury se zde budeme 

zabývat především. Jsou to obecně rozšířené názory a postoje k chovu a výcviku psů, které se 

rovněž liší podle příslušné podskupiny. Do této kultury jsem pronikla poměrně důkladně a 

došla jsem k přesvědčení, že by si zasloužila popsat. Nápad zrál dlouho, až jsem se rozhodla 

zpracovat téma jako diplomovou práci. Poté následovalo několik verzí a způsobů zpracování. 

Nakonec jsem se rozhodla pro návrh mých učitelů zpracovat téma jako fieldwork a provést 

cílený terénní výzkum na cvičáku. Můj první úkol byl tedy vybrat si místo, kde bych sbírala 

                                                 

48 Václav Soukup, Dějiny antropologie (,Praha, Karolinum, 2004) 640. 
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materiál a pokusila se dostat mezi tyto lidi. Pomoci mi mělo to, že prostředí pro mě bylo 

známé. Nebyla jsem exotickým elementem, „vetřelcem“, který „to nedokáže pochopit“. 

Naopak těžkostí bylo získat odstup a překonat banalitu, každodenní všednost tohoto prostředí. 

Oprostit se od znalosti prostředí a z kynoložky a cvičitelky se stát etnografem. Nejtěžším 

úkolem a zároveň nejzajímavější zkušeností bylo neustálé přepínání mezi těmito dvěmi 

rolemi. Jednoho dne jsem si zapsala do terénního deníku: 

Jsem ráda, že nejsem v pozici cvičitelky, že těm lidem nemusím říkat, co dělají špatně. 

Sice občas samovolně přepínám z pozice pozorovatele do pozice cvičitele, sleduju, jak cvičí, 

metodu výcviku, a co dělají špatně, ale vždycky si s úlevou uvědomím, že mi to může být jedno 

a nemusím nikomu vysvětlovat, proč ho jeho pes neposlouchá. A zase se raději věnuju 

pozorování lidí a přemýšlení o tom, jak tam ta skupinka funguje.49 

 Strávila jsem nakonec na cvičáku v roli pozorovatele s přestávkami 4 měsíce. 

Docházela jsem na cvičák dvakrát týdně a snažila se být „uprostřed dění“. Vedla jsem si 

terénní deník. Nebylo to snadné, protože jsem měla pocit, že „očumuju“ a „něco si tam 

zapisuju“. Byla spousta situací, kdy se vůbec nehodilo používat deník a překážel mi 

v kontaktu s lidmi. Ne že by se jednalo o nějaký vysloveně etický problém, ale měla jsem 

pocit, že to situaci komplikuje a ovlivňuje to projev mých informátorů. Často jsem proto 

nechávala zápisník schovaný a psala si poznámky i s komentářem okamžitě po návratu domů. 

Po jedné návštěvě jsem si zapsala: 

Poznámky jsem si během pozorování nedělala. Nechtěla jsem ty lidi vyplašit, ale asi to 

jsou spíše moje zbytečné obavy. A hlavně jsem se chtěla soustředit na to, jak to na mně bude 

působit jako na pozorovatele. Kromě toho, že jsem se bála, aby to těm cvičícím nevadilo, tak 

jsem si připadala chvíli blbě, že tam stojím (později jsem si sedla na trávu) a civím na ně. 

                                                 

49 Zápis z pozorování; souvislý text kurzívou bez uvozovek bude používán, když budu citovat své „expanded 
fieldnotes“, tedy poznámky z pozorování, které byly následně rozpracovány do dalších úvah a námětů. Samotný 
terénní deník není příliš obsáhlý, hlavní zápis vznikal vždy až doma, bezprostředně po návštěvě cvičáku. Při tom 
vznikl prostor a čas na rozvíjení dalších úvah. 
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3.2 Etický přístup 

 

Během výzkumu se ukázal jeden potenciální etický problém. Všichni přítomní na 

cvičáku byli seznámeni s tím, kdo jsem a co tam dělám, a nikdo neprojevoval přímo ani 

nepřímo nesouhlas. Byla jsem představována jako studentka, která píše „o psech“ nebo „o 

výcviku“ nebo „o nás bláznech“, myšleno s nadsázkou jako označení pro „pejskaře“. Na 

začátku jsem zaručila anonymitu lidí i cvičáku. Byla jsem požádána, abych si nefotila lidi a 

nepsala o nich nic špatného. Časem jsem však během hovorů zjistila, že někteří z cvičitelů 

znají majitelku výcvikové školy, kde jsem pracovala. Mluvili o ní silně negativně, což mně 

nepřekvapilo a jejich zkušenosti jsem mohla jen potvrdit. Byla to právě jedna z věcí, která nás 

spojovala nejen v hodnocení dotyčné ženy, ale promítaly se do toho i naše „kynologické 

hodnoty“. Těchto rozhovorů se bude týkat celá jedna pasáž. Majitelka psí školy zůstane 

v anonymitě a pokusím se vyhnout všem konkrétním informacím, které by mohly vést k její 

identifikaci. Všechny podmínky, které jsme si s mými informátory dohodli, jsem se snažila 

dodržet a nejsem si vědoma, že bych je porušila. Jména všech vystupujících aktérů byla 

změněna. 
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4    Směrem k „místu činu“ 

 

4.1 Co je cvičák – několik pouček a definic 

Pes jakožto tvor navýsost domestikovaný, civilizovaný a pěstovaný pro potěchu člověka 

si vysloužil opravdu úctyhodné množství různých institucí, úřadů, nařízení a předpisů. 

Podíváme se na to, jaké  oficiální instituce pečují o psy, co je předmětem jejich zájmu a jak do 

toho zapadá cvičák, výcvik a chovatelství psů. 

Cvičák je takzvaná Základní kynologická organizace (ZKO). Každý cvičák má své 

číslo. ZKO jsou sdruženy pod Českým kynologickým svazem (ČKS). Všechny tyto instituce 

zaštiťuje Mezinárodní kynologická federace (FCI) sídlící v Belgii. Stanovy ČKS definují 

činnost ZKO čili cvičáků. Článek 1 v bodě 4 praví: „Svaz je:  dobrovolným, otevřeným, 

sportovním, zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru, založeným na členské 

základně, tedy s právem členů volit své vedení; členem Sdružení technických sportů a 

činností ČR; členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím  i členem 

Mezinárodní kynologické federace (FCI)“50 Svaz je tedy definován především jako sportovní 

organizace, definice tedy řadí kynologii mezi sportovní činnosti. 

 

Článek 2 hovoří o poslání ČKS:„Posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů, 

organizačních jednotek a jejích členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Tato 

činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zahrnuje zejména sportovní 

výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění, financování, hospodaření, evidenci, 

reprezentaci, jakož i publicitu a propagaci jejích výsledků.“51 Tento článek nám ukazuje, že 

Svaz je organizační a řídící jednotkou, která zaštiťuje výcvik psů. Jasně prezentuje úřední 

stránku kynologie a vyjmenovává všechny oficiální procesy, které jsou nedílnou součástí 

kynologické činnosti. 

 

                                                 

50 http://www.kynologie.cz/cks/src/str1.htm#1   29.6.07 

51 http://www.kynologie.cz/cks/src/str1.htm#1   29.6.07 

51 http://www.kynologie.cz/cks/src/str1.htm#1   29.6.07 
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Článek 22 definuje ZKO: „Základní kynologické organizace a kluby (dále jen „ZKO“) 

jsou základním článkem organizační struktury svazu. Členové v ní organizují svoji zájmovou 

sportovní činnost ve smyslu těchto stanov.“52 V této krátké definici máme hned třikrát pojem 

„organizace“ v různých tvarech. Myslím si, že je tím vyjádřená určitá danost, neměnnost a 

vlastnost kynologie a tou je právě organizovanost v rámci institucí, ale i organizovanost lidí 

sdružených v ZKO. Jak později uvidíme, je tento rys nedílnou součástí cvičáku. 

Chov a výcvik psů je celosvětově organizován a zaštiťován Mezinárodní kynologickou 

federací (Federation cynologique internationale – FCI). Článek 2 stanov FCI říká, že „Cílem 

F.C.I. je podporovat chov a využívání zdravých čistokrevných psů, jejichž funkční zdravotní 

stav a fyzické vlastnosti splňují standardy stanovené pro příslušná plemena a kteří jsou 

schopní pracovat a splňovat funkce, související se specifickými vlastnostmi jejich plemene; 

chránit používání, držení a chov psů ve členských zemích; podporovat volnou výměnu psů a 

kynologických informací mezi členskými zeměmi a inicializovat organizaci výstav a 

zkoušek.“ Zjednodušeně řečeno, FCI zdůrazňuje, že její funkcí je podpora a ochrana chovu 

psů. Cílem chovatelství je udržování a další rozšiřování vyšlechtěných plemen a FCI je 

zaštiťující institucí. 

Mezinárodní chovatelský řád, vydaný FCI a platný pro všechny členské země FCI, 

poměrně přesně definuje, co se míní pojmy jako chov a chovatelství. Pro ilustraci zde uvedu 

několik výňatků z preambule Řádu, což by mělo pomoci k výkladu role psa jakožto tvora 

„institucionalizovaného“: 

• … chovat se smí jedině s funkčními a dědičně zdravými povahově pevnými 

čistokrevnými psy, kteří jsou zapsáni v plemenné knize nebo registru (viz příloha) 

uznávaném FCI, a kteří splňují předpoklady stanovené příslušným členem nebo 

smluvním partnerem FCI. 

(přísné stanovení toho, který jedinec je vhodný k rozmnožování; důraz na zdravotní stránku; 

dědičné nemoci jsou definovány jinde; povahová pevnost se hodnotí zejména u pracovních 

plemen a měla by ji prověřit příslušná zkouška z výkonu; stanovené předpoklady jsou právě 

                                                 

52 http://www.kynologie.cz/cks/src/str1.htm#1   29.6.07 
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například konkrétní zkoušky, které jedinec musí splnit; chovný jedinec je tedy přesně 

definován)53 

• Dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní znaky, typ 

plemene a povahu typickou pro plemeno, který však nemá žádné podstatné dědičné 

vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Členové a 

smluvní partneři FCI se nabádají, aby zabránili přehánění plemenných znaků, jež by 

mohly ve svém následku nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. 

(standardní znaky jsou definovány tzv. standardem plemene54, což je popis plemene a slouží 

k definování „prototypu“ plemene; opět velký důraz na dědičné vady a na možná rizika 

šlechtění; chovatelství tedy zohledňuje zákonitosti šlechtění, je poučeno o rizikách a ve svých 

stanovách se snaží nabádat k jejich předcházení; stále se opakuje důraz na zdraví zvířat)55 

K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy charakteru, 

vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo 

anomálie čelistí, PRA56, epilepsie, kryptorchismus57, monorchismus58, albinismus, 

chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu59 těžkého stupně. Členské země 

FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé dědičné vady, například 

DKK60 nebo PRA, metodicky je potírat, neustále zaznamenávat jejich vývoj a na 

základě požadavku FCI o nich poskytnout zprávu. 

• FCI, členským zemím a smluvním partnerům FCI je při vyhodnocování a potírání 

genetických vad k dispozici vědecká komise. Pokud tato komise vypracuje katalog 

                                                 

53 komentář autorky 

54 příklad standardu plemene v příloze – Textová příloha 1 

55 komentář autorky 

56 oční vada 

57 vývojová vada varlat 

58 vývojová vada varlat 

59 vada polohy kloubu vůči kloubní jamce 

60 dysplazie kyčelního kloubu 
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příslušných opatření, jsou tato opatření na základě usnesení předsednictva FCI 

závazná. 

K chovu: 

• Chov a rozvoj plemen psů musí vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných zásad tak, 

aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či nedostatku užitkových 

schopností. Chov musí sloužit cíli zachování a pokud možno rozšiřování genetické 

různorodosti plemen. 

• K chovu lze používat pouze funkčně zdravé psy. Chovatel, který vybírá psa do chovu, 

je zodpovědný za určení, zda je chovné zvíře pro chov vhodné duševně i tělesně. 

• Chovatel je povinen zajistit kvalitní duševní i fyzické podmínky pro chovná zvířata. 

Po dobu, kdy je štěně v péči chovatele, je chovatel povinen zajistit štěněti tělesně i 

duševně blahodárné prostředí, zaručující jeho řádné zapojení do společnosti. 

 

Článek 10 Všeobecných ustanovení FCI – Etický kodex říká: 

„Chov a rozvoj psích plemen se musí opírat o dlouhodobé cíle a solidní zásady, takže chov 

neprodukuje nemocné psy, psy s vadami chování nebo psy se ztrátou užitných vlastností.  

Cílem chovu musí být, aby byla zachována a pokud možno rozvíjena genetická rozmanitost 

rasy. Chováni smějí být pouze funkčně zdraví psi. Je úkolem každého chovatele, aby 

zkontroloval, zda pes, se kterým se počítá pro chov, je na základě svých charakterových 

vlastností a svých tělesných znaků pro chov také vhodný. Chovatel musí chovaným zvířatům 

zajistit dobré podmínky, které odpovídají jejich fyzickým a psychickým potřebám.“  

V ČR je kynologickou organizací podřízenou FCI Českomoravská kynologická unie 

(ČMKU). Dle stanov je „Českomoravská kynologická unie (dále jen ČMKU) dobrovolným 

sdružením právnických osob, zabývajících se výhradně kynologickou činností na území České 

republiky.  

 Článek 2 o činnosti ČMKU říká: „Činnost ČMKU a právnických osob v ní sdružených 

je zaměřena výhradně na zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost. … ČMKU v 

rámci České republiky hájí zájmy kynologů a kynologie vůči exekutivním orgánům, orgánům 
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státní správy a samosprávy, vůči dalším třetím osobám a v zastupitelských orgánech na všech 

stupních; zabezpečuje provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do 

plemenných knih, a to na všech úrovních; zabezpečuje chov psů jednotlivých plemen 

v souladu s předpisy FCI a zákony ČR. Chov lze realizovat jen prostřednictvím členských 

subjektů ČMKU.“     

Další nejdůležitější institucí je Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ). Dle jejích 

stanov je Českomoravská kynologická jednota (dále ČMKJ) dobrovolným sdružením 

zájmových kynologických organizací a jednotlivců, zabývajících se zejména chovem a 

výcvikem psů a další zájmovou činností.  

Článek II vymezuje činnost ČMKJ vzhledem k chovatelství: 

„Činnost ČMKJ, jejích členů, včetně subjektů u ní sdružených, je zaměřena na zájmovou 

kynologickou činnost: chov, výcvik, zkoušky, soutěže, svody, bonitace, výstavy a další akce, 

jak regionálního, národního tak i mezinárodního významu. Napomáhá zušlechťování a 

rozšiřování jednotlivých plemen psů, zvyšování a zkvalitňování jejich pracovních schopností. 

Na základě požadavků sdružených chovatelských klubů a na základě pověření ČMKU vede 

plemennou knihu, která je založena na více než sedmdesátileté tradici plemenných knih 

vedených pod zkratkou Člp. Vytváří podmínky pro zvyšování úrovně lovecké upotřebitelnosti 

jednotlivých plemen loveckých psů v souladu s potřebami myslivosti. Koordinuje činnost 

chovatelských klubů ve směru výkonu loveckých psů. Sleduje a podporuje rozvoj 

vyšlechtěných národních plemen.“ 

Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU schválený Ústřední komisí pro ochranu 

zvířat se podrobně zabývá biologickými aspekty chovu a vlastními nároky zvířat. Článek 2 

praví: „Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle 

současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem Řádu je zabezpečení 

ochrany psů při chovu a zajištění jejich pohody, dále informovanost chovatelů a držitelů psů o 

podmínkách ochrany zvířat, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky a zlepšování ochrany 

psů a činností chovatelů. Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů 

s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických 

vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy 

Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“), 



  

 36 

nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných. Řád je základní normou 

pro zájmový chov plemen psů začleněných do ČMKU.“ 

Článek 3 definuje předmět této zájmové činnosti: 

Druh chovaných zvířat: Pes domácí (lat. Canis familiaris), řád šelmy (Carnivora), čeleď 

psovití – psovité šelmy (Canidae). Chována jsou všechna plemena psů popsaná jednotlivě 

standardy FCI61 nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných (tzv. 

národní plemena). Jedná se pouze o psy s průkazem původu.  

 Tato nařízení a předpisy upravují všechny činnosti týkající se chovu a držení psů. 

Cvičák neboli ZKO je jedním z mnoha prvků institucionalizovaného chovu a držení psů. 

Všechny výše zmíněné a popsané instituce vznikly, aby zastřešovaly a legitimizovaly 

veškerou činnost týkající se psů. Chov a výcvik čistokrevných psů je podřízen mnoha 

nařízením, řádům a předpisům, z nichž zlomek jsem zde uvedla pro názornost. Všechny tyto 

instituce vymyslel člověk, aby s jejich pomocí zajistil další udržování vyšlechtěných plemen a 

jejich vlastností. Každé plemeno má svůj standard a podle něj je posuzován z hlediska 

vzhledu i povahy. Pracovní plemena mají také pracovní standardy, které stanovují, jak má 

přesně vypadat styl a způsob práce toho kterého plemene, tzn. k jaké práci bylo vyšlechtěno a 

co se po něm bude požadovat po pracovní stránce. Cílem je zachovat všechny typické a 

charakteristické vlastnosti jak vzhledu a povahy, tak i schopnosti plemene. Pokud jedinec tyto 

podmínky nesplňuje, takzvaně „výrazně se odchyluje od standardu“, nemůže se stát chovným, 

tedy být rodičem štěňat registrovaných u ČMKU a potažmo FCI. Tak probíhá umělá selekce a 

člověk určuje pravidla rozmnožování svých vyšlechtěných psů. Na druhou stranu se tyto řády 

snaží zvíře chránit a hájit jeho zájmy. Snaží se ho brát jako živého tvora, nejen jako předmět 

šlechtitelství. Hovoří o jeho potřebách, bere na vědomí jeho fyzické zdraví i psychickou 

pohodu, čehož důkazem je například zákaz úpravy ušních boltců za účelem změny vzhledu 

psa, anebo zákaz používání kosmetických přípravků pro úpravu srsti na výstavách. Bohužel 

tato nařízení lze těžko vynucovat. Domnívám se však, že společně se stoupajícím statutem psa 

bude tím více kladen důraz na to, aby v souvislosti s chovatelstvím nebyli psi týráni zejména 

„nadbytečnou péčí“.  Stoupajícím statutem psa mám na mysli například to, že se klade stále 

větší důraz na zvíře jakožto bytost, která také prožívá, vnímá a cítí. Donedávna bylo například 

                                                 

61 Dělení plemen psů a charakteristika dle FCI – viz Textová příloha č. 3. 
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právě kupírování uší (úprava boltců chirurgickým zákrokem) běžnou praxí u některých 

plemen. Důvody byly ryze estetické a módní. Tato praxe je nyní již zákonem zakázána a 

zároveň takoví jedinci mají zakázaný vstup na oficiální kynologické akce. Je tím 

prezentováno přesvědčení a odhodlání proti takovým a podobným zacházením se zvířaty 

rázně zakročit. Dalším příznakem zvyšujícího se postavení psa je například velmi rozvinutá 

veterinární péče, anebo celkově vysoká tolerance vůči přítomnosti psů například 

v restauracích. Běžně psi jezdí se svými majiteli na dovolenou a bydlí s nimi v hotelu. 

Málokoho takové jevy dnes překvapí. A právě zde se ukazuje důležitá role cvičáku, který by 

měl pomoci psa vychovat tak, aby v tomto svém statutu uspěl a byl dobrým společníkem 

svého pána ve všech situacích.  

 

4.2 Z žáka učitelem – První cesta na cvičák 

Vůbec poprvé jsem se vydala na psí cvičiště se svou tehdy asi pětiměsíční fenkou na 

podzim roku 2002. Mým cílem, jako ostatně cílem všech příchozích na cvičáku, bylo dát 

psovi správnou výchovu a vycvičit ho tak, aby byl mým bezproblémovým společníkem, který 

bude plně socializovaný na lidskou společnost. Byly mi vysvětleny základní zásady výcviku 

psů a moje fenka začala podstupovat drezúru. Poprvé jsem se také setkala s poučkou, že pes 

se mi musí podřídit a plnit za úplatu moje povely na principu Pavlovovy podmíněné reakce: 

„Zjistil (Pavlov), že na základě vrozených reakcí se organizmus učí odpovídat na jiné 

podněty, na které dříve neodpovídal, a tak vznikají reakce získané, podmíněné. … Učení 

podmíněnými reakcemi prvního typu neboli klasické podmiňování spočívá ve schopnosti 

zvířat odpovídat po mnoha opakováních na určitý, dříve neutrální podnět vrozenou reakcí, 

která původně příslušela jinému podnětu.“62  Tímto principem se řídí výcvik psa – vytváří se 

reakce na podněty prostřednictvím opakování. 

Práce se psem mně velmi bavila, protože jsem viděla výsledky a připadalo mi, že i přes 

občasné rozpory to baví i psa, obzvláště když za odměnu dostával buřty, nebo jsem si s ním 

pak hrála. Bavilo mně zkrátka „něco dělat“ se psem. Výcviku jsem se věnovala intenzivně, až 

jsem se nakonec několikrát setkala osobně s majitelkou psí školy. Nabídla mi, jestli bych u ní 

nechtěla pracovat jako instruktorka. Navrhla zaškolení. Souhlasila jsem a byla jsem nadšená, 

                                                 

62 Vladimír Mikulica, Poznej svého psa (Litvínov, Dialog, 2004), 205-206. 



  

 38 

že budu vyučovat výcvik psů, že se budu moci podílet na psí výchově a budu trávit čas se psy. 

Účastnila jsem se jako divák kurzů, abych se naučila vést výcvik sama. Byla jsem poučena o 

všech principech výcviku a správného zacházení se psem. Byla jsem poučena i o obvyklých 

chybách, ke kterým při výcviku dochází. Naučila jsem se vést hodiny a pak jsem dostala svoje 

„žáky“. 

V první úvodní hodině měli majitelé dostat všechny základní potřebné informace a první 

teoretické zaškolení. Můj téměř hodinový monolog zněl asi takto. „Nejdříve si povíme něco o 

výcviku jako takovém a o výchově psa, uděláme si takový teoretický úvod. Především je 

potřeba, abyste si uvědomili, že tady na cvičáku se učíte vy, já učím vás a vy pak učíte svého 

psa. Nejprve to musíte zvládnout vy. Pes je zvíře sociální žijící ve smečce a v hierarchickém 

uspořádání. Vždycky potřebuje mít svého šéfa, vůdce, kterému bude moci důvěřovat. Pokud 

pes nezíská pocit, že je veden, nastává problém, protože se bude snažit převzít iniciativu a 

bude chtít smečce velet on sám. Přirozeně, pudově. Anarchie pro něj neexistuje, vždy musí 

být někdo vůdčím jedincem, který se o ostatní stará. Vaším úkolem je stát se tímto vůdcem 

smečky, obrazně řečeno, zkrátka aby vás tak pes vnímal a věřil vám a věděl, že se na vás 

může spolehnout a sám se nemusí o nic starat. To je základ dobrého vztahu se psem. 

Takového stavu soužití se dá dosáhnout mnoha prostředky, a to sice každodenním přístupem 

k psovi, svým chováním k němu. Vy mu musíte dát pravidla. On musí přesně vědět, kde jsou 

jeho hranice, jaký prostor je mu vymezen. Sám půjde až tam, kam vy dovolíte. On nebude 

brát ohledy. Takže v praktickém životě to znamená odmala mu dávat zřetelně a srozumitelně 

najevo, kde je jeho místo. Kam smí/nesmí chodit, kde může/nemůže ležet, s čím si smí hrát, 

jaké projevy si vůči svým pánům smí dovolit, jak se stravuje, zkrátka všechny úplně běžné 

denní činnosti musí mít svůj řád. Pes potřebuje mít rozdělený čas na jednotlivé úseky. Doba 

jídla, doba spánku a odpočinku, doba pro práci/výcvik, doba pro hru atd.”  

Takto jsem odpřednášela svojí první hodinu s každým majitelem psa, který samozřejmě 

do mého monologu vstupoval s otázkami, čímž jsme dále rozvíjeli některé problémy a témata 

spojené s výcvikem a výchovou psa. Mým cílem bylo, aby každý začínající cvičitel/majitel 

psa pochopil, jak úspěšně vychovat psa, jak docílit pro všechny strany dobrého soužití a co 

nejvíce si užít přítomnost zvířecího kamaráda. Chtěla jsem, aby se tak předcházelo možným 

problémům a konfliktům, které často vznikají z neznalosti. Přála jsem si, abych účinně 

předala své zkušenosti a znalosti dále, a snažila jsem se mluvit o tom, co jsem sama na 

začátku nevěděla a domnívala jsem se, že je zásadní pro úspěšnou výchovu psa a co by mohlo 

začátečníkům pomoci.  
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První hodina každého „žáka“ byla vždy pro mě nejzajímavější, protože lidé často 

přicházeli se zajímavými otázkami z praxe, a já tak sbírala „případy“ různého psího chování a 

různých zajímavých lidských interpretací tohoto chování. Běžná lekce trvala 60 minut a to 

bylo podle mého soudu příliš dlouhé pro výcvik psa, aby udržel pozornost. Často jsem měla 

pocit, že už ani nemám co cvičit. Zvláště v zimě, kdy byl velký mráz a třeba i sněžilo, bylo 

pro mě několikahodinové stání a popocházení venku dost nepříjemné. Naše psí škola však 

fungovala celoročně, bez ohledu na počasí, svátky, světlo či tmu. Byla to práce poměrně 

náročná psychicky, jak jen výuka může být, a občas i fyzicky. Bavilo mně pomáhat lidem v 

„komunikaci“ s jejich psy, protože výcvik psa je především uměním komunikace a pochopení 

chování zvířete. Bavilo mně sledovat reakce zvířat a řešit i některé běžné kolizní situace 

vzniklé nedorozuměním se štěnětem nebo nezkušeností majitele. Jako při každé práci s lidmi, 

tak i zde se objevovaly špatné lidské rysy, hloupost, antropocentrismus, nebo naopak 

antropomorfizace psa, povýšenost, arogance, vychloubačnost a tak dále. Zvýšená koncentrace 

projevů těchto vlastností mně nakonec přiměla k tomu, abych cvičák opustila. 

Vrátím-li se ještě zpět na cvičák, druhou hlavní činností vedle výcviku byla i 

převýchova zkažených psů. Změna musí nastat nejen u psa, ale i v chování majitele takového 

„převychovaného“ psa. V těchto případech, kdy se jedná o výchovu a výcvik „méně 

zvladatelných“ psů, či přímo o převýchovu psů, rozhodně platí poučky o hierarchii a 

smečkovém uspořádání. Platí zde autoritativní a mocenský přístup ke psům. Takový zkažený 

pes se napravuje především tvrdou drezúrou, aby se podvolil. Je to však přístup, který už je 

vynucený situací, kterou ovšem způsobili opět lidé.  Myslím si, že naprostou většinu psů lze 

převychovat. Re-socializovat. Změnit jejich lidmi zkažené chování na znovu pro člověka 

akceptovatelné. Není to dokonalá manipulace? Nejdříve psa domestikujeme, máme ho za 

společníka. Svým chováním a přístupem k němu jsme však schopni přivést ho do situace, kdy  

nás napadne a stane se zlou bestií, kterou buď a) necháme utratit nebo b) svěříme „krotiteli“ 

psů, který s ním možná něco zmůže, a to za cenu značného utrpení psa i peněženky. 

Převýchova takového agresivního psa podle náročnosti a podle délky pobytu, která se 

pohybuje v rozmezí 1 až 2 měsíců, se počítá na desetitisíce. Obvyklou cenou v té době bylo 

asi 20 až 30 tisíc za výchovu „normálního“ psa, cena za převýchovu stoupala úměrně 

„závažnosti“ případu na několikanásobek této částky.  

První řešení, tedy „uspání“ psa, je typicky lidské. Uděláme to nejjednodušší a 

nejlevnější, abychom po sobě uklidili tu spoušť, kterou jsme sami způsobili. Druhá varianta je 

mnohem těžší, náročnější a dražší. Nicméně je i tak dost lidí, kteří se snaží problému čelit a 
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napravit ho jinak než „definitivně“. Nebylo veselé potkávat se s takovými psy, na druhou 

stranu to ale byl důvod k optimismu, protože jejich páníčci63 je nezatratili a neutratili, ale 

třeba si i uvědomili své chyby a svůj podíl na vzniklé situaci. Změna postoje a chování 

majitele byla nutná, aby převýchova psa byla platná a udržitelná. Je to však dlouhý a těžký 

proces, který ne všichni majitelé umějí zvládnout a pochopit, protože existují lidé, kteří si se 

psem (zvířetem) „rozumějí“ naprosto dokonale, a zároveň lidé, kteří se nedokážou přeladit na 

jiná komunikační schémata než jsou běžná mezi lidmi.  

 

4.3 Typologie návštěvníků cvičáku 

Ráda bych se zastavila u složení návštěvníků cvičáku, kteří v letech 2004 a 2005 

docházeli na náš pražský cvičák, kde jsem pracovala. Z hlediska pohlaví rozhodně 

převažovaly ženy, a to spíše mladší ženy a dívky. Muži byli v menšině a také spíše mladší 

nebo středního věku. Děti tvořily asi tak jednu šestinu. Výjimečně chodili starší lidé a pak to 

byly opět spíš ženy. V přibližně třetině případů chodilo se psem více lidí, obvykle dva. Takže 

nejsilnější skupinu tvořily mladé ženy a dívky. Myslím si, že je to proto, že v naší společnosti 

je tradičně výchovná role svěřována ženám, a tak to platí i u výchovy psa. Také bych si 

troufla tvrdit, že ženy disponují vyšší mírou empatie a jsou schopné lépe komunikovat se 

zvířetem. Muž je oproti tomu zase více autoritativní, takže je to obvykle právě on, koho pes 

nakonec více respektuje. Ženy mají také větší repertoár intonace a rozsahu hlasu, což je dobrý 

předpoklad pro výcvik psa. Většina mužů, které jsem učila, měla problémy s prací s hlasem, 

což konkrétně znamená, že když se pes chválí, tak se chválí „vesele“ a když se napomíná, 

napomíná se „přísně“. Reakce psa při výcviku jsou lepší, pokud se člověk naučí pracovat s 

hlasem. Někteří psi pod vedením paniček příliš nereagovali, protože paničky byly moc mírné, 

jiným psům naopak nesvědčil jejich příliš autoritativní páníček. 

 

Mladé majitelky psů se dají rozdělit do několika skupin. Jednou z nich jsou zatím 

bezdětné vdané ženy, jejichž přístup ke psovi se vyznačuje velmi pečovatelskými až 

mateřskými projevy. V některém případě dochází na cvičiště i s manželem a při cvičení se 

                                                 

63 páníček, panička – v kynologii a mezi pejskaři běžně používaný výraz označující majitele psa 
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střídají, výchovu psa berou naprosto vážně a děsí se jakýchkoli výchovných chyb. Pokud 

zrovna cvičí páneček, panička mu z povzdálí dává povely a opravuje ho, zatímco já jako 

instruktorka, která vede hodinu, jsem tam pak už úplně zbytečná. Pes má všechny své 

potřeby, které může mít, s sebou v batůžku, včetně svého vlastního nosítka, ve kterém ho 

pánečci dovezli na cvičák. Paničky poslouchají mé instrukce a hodně se snaží dělat vše 

správně. Takoví majitelé nebývají navzdory svému úsilí příliš úspěšní ve výcviku psa, protože 

pes, kterému je věnována vysoká míra péče a pozornosti, je často zvyklý dělat pouze to, co 

chce on sám.   

Další skupinu tvoří mladé ženy či dívky, které sice nepojímají výchovu psa takto 

„rodinně“, nicméně výcviku se věnují maximálně intenzivně, zajímají se o všechno dění 

kolem psů, mají mezi pejskaři spoustu kamarádů a tráví společně s nimi a se psy svůj volný 

čas. S těmi se pracuje většinou dobře, jsou chápavé, vnímavé, berou výcvik jako sport a psa 

mívají dobře vychovaného a vycvičeného. 

Cvičák navštěvují hojně také ženy středního věku, mezi 40 a 50 lety. Pokud mají děti, 

tak už odrostlé a mají tedy dost času, který mohou věnovat výchově a výcviku psa. Myslím si, 

že u těchto žen hraje roli rodičovská zkušenost, kterou využijí při výchově psa.  

Muži navštěvující cvičák byli převážně v rozmezí věku 30 až 40 let, potkala jsem však 

výjimečně i mladšího nebo staršího. Na jedné straně jsem se setkala s tím, že většina mužů 

brala výcvik mnohem důsledněji a poctivěji než většina žen a celkově byli muži ukázněnější. 

Obvykle jsem u mužů měla respekt, byla jsem autoritou, tím, kdo má know how na ovládání 

zvířete. Nepozorovala jsem v chování vůči mně rozdíl v tom, když jsem učila ženu nebo 

muže. Nesetkala jsem se s tím, že by si některý muž nepřál, aby ho učila žena.  

Nejproblematičtější skupinou a nejtěžším úkolem instruktora jsou takoví lidé, které 

výcvik nebaví a nezajímá. Často to byly dívky mezi 13 a 17 lety, které na cvičák poslali 

rodiče, zpravidla se psem, kterého jim sami pořídili. V tomto věku jsou děti obvykle dost 

stydlivé a zamlklé, nezřídka až znuděné a otrávené, což je pro výcvik psa velmi 

kontraproduktivní. Cvičení je nebaví a „otravná instruktorka“ se je snaží přimět k činnosti a 

pohybu po cvičišti. Pokud se mi nepodařilo přimět takového člověka ke spolupráci a výsledky 

výcviku byly prakticky nulové, v lepším případě pak rodiče vzali situaci do svých rukou a 

cvičili psa sami. Výjimečně se stalo, že kurzy dokončil majitel se psem, aniž by byl vidět 

nějaký znatelný pokrok.   
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5 Můj cvičák 
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Proč je zrovna cvičák vhodným terénem pro takový výzkum? Shromáždí se na jednom 

místě v jednu chvíli větší počet pejskařů, psích majitelů, cvičitelů, víceméně náhodně 

svedených dohromady. Kromě toho, že mají psa, a důvod jít s ním cvičit, nemusí mít jinak 

vůbec nic společného. Psí cvičiště je přístupné každému, kdo chce přijít, ať už se psem cvičit, 

nebo se podívat. Schází se tu lidé obou pohlaví, všeho věku i sociálního zařazení. Jsou to 

víceméně náhodná setkání, která člověka možná časem přivedou do samého jádra dění a 

života v rámci cvičáku. Jádro takového cvičáku tvoří stálé osazenstvo, které je dobře 

organizované a funguje v něm spousta vnitřních vazeb.  

Jaká témata a jaké otázky můžeme najít na cvičáku? A jaké odpovědi? Především zde 

nacházíme místo setkávání různých kategorií pejskařů, a tím i místo koncentrace různých 

pojetí psa. Cvičák se zároveň svou podstatou vymezuje vůči zásadně odlišnému a opačnému 

pojetí psa, a to sice jako tvora samostatného, jako zvířete, které je součástí populace svého 

druhu, pojetí, které prezentuje Thomasová. Cvičák je místem, kde je pes tvorem určeným ke 

službě člověku, jedincem vyděleným ze své populace a začleněným do lidské společnosti. 

Z toho vyrůstají dva hlavní způsoby vnímání psa. Pes jako objekt našeho chovatelského a 

cvičitelského úsilí a působení, pasivní trpitel, a pes jako subjekt, jako tvor, jedinec, aktivní 

činitel. Tato vymezení se ukazují zřetelně na cvičáku a zde právě můžeme nahlédnout do 

toho, jak se utváří „psí identita“ dle představ člověka. Oponentkou tomuto přístupu je právě 

Elizabeth Marshall Thomasová. Na tomto kontrastu chceme ukázat, jak může člověk nakládat 

se zvířetem, jakými způsoby se k němu může vztahovat, jaké role pro něj našel a co ze sebe 

samého na něj nakonec aplikuje a přenáší. Chceme také ukázat některé extrémní jevy, které 

rozhodně nemohou být chloubou lidského rodu a jsou jedním z necitlivých zásahů člověka do 

zvířecí říše.  

5.1 Popis místa 

„Můj“ cvičák se nachází v okrajové části Prahy, na poměrně klidném místě uprostřed 

zeleně. Je v zeleni jakoby trochu zastrčený, ačkoli veřejná doprava je zde na dohled. V okolí 

se dají dobře venčit psi, na venčení je toto místo dokonce vyhlášené a velmi populární u 

místních pejskařů. Okolní zeleň využívají i návštěvníci cvičáku, kteří se sem dostanou snadno 

autem i městskou dopravou. Samotný cvičák je poměrně velký, je zde dostatek místa pro 
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výcvik i více skupin najednou. Ohraničen je plotem a hustým porostem, takže není přes něj 

vidět. Je rozdělen na dvě části štěrkovou cestou, která vede uprostřed. Po pravé straně jsou 

umístěny psí kotce, kam je možné psa odložit mezi cvičením a po levé straně je zase úkryt pro 

lidi, poměrně rozlehlá klubovna s několika místnostmi včetně kuchyně.  

Celý objekt je velmi pěkný, příjemný a venku je udržovaný. Tím, že je poněkud stranou 

dění, je i docela nerušený a separovaný. Rozhodně však není uzavřený. Naopak, má velkou 

širokou bránu, která je v době výcviku odemčená a vraty je dovnitř dobře vidět. Hned vedle 

vrat stojí malý domek, kde se prodává výsekové maso na krmení zvířat. Nově příchozí 

návštěvník tedy spatří krásné rovné travnaté prostranství, kde probíhá výcvik. Mezi kotci a 

cvičištěm je maličký „sociální prostor“, jímž jsou asi tři lavice, židle a stůl. Samotná cesta 

plní rovněž sociální funkci. Kolem stolu se v průběhu cvičení shromažďují různí lidé, příchozí 

účastníci kurzů, cvičitelé i obecenstvo. Odkládají se zde nápoje, cigarety, aporty, pešky, 

obojky, náhubky, svačiny, kabelky, psí pamlsky, oblečení. Je odtud dobře vidět na celý plac64. 

Za zády štěkají psi v kotcích. Zároveň je vidět i na vstupní bránu. Strategické místo zhruba 

uprostřed celého areálu, kde se potkávají všichni, cvičící, trenéři, stálí členové i obecenstvo. 

V průběhu celého dvouhodinového výcvikového bloku se tu vystřídají všichni.  

Na první hodinu přicházejí „nováčci“, tedy ti, kteří s výcvikem teprve začínají. Nemají 

ještě vytvořenou organizovanou skupinu, ale časem toho mohou dosáhnout. Často s sebou 

přivádějí nějaký doprovod, kamarády, rodiče, manžele… Ti se pak usadí na lavici a pozorují 

probíhající výcvik na place. Často se zde probírají výchovné problémy. Jeden takový 

rozhovor jsem si zaznamenala: 

 Po skončení cvičení si sednu na lavičku mezi nezařazené65, kam si později přisedne i 

nějaká ta elita66. Vykládá se o výcviku, každý má  čím přispět, ústředním tématem se však 

postupně stává problém dvojice matky a její asi šestnáctileté dcery s jejich ovčáckým psem. Je 

to mladý sebevědomý pes, který napadá jiné psy. Majitelky nevědí proč, proto přišly na 

cvičák. ... Dohadují se, koho pes poslouchá, koho neposlouchá, proč neposlouchá na cvičišti, 

do toho přidávají své poznámky a rady kolem sedící cvičitelky nebo zkušenější kynoložky. ... 

                                                 

64 Termín běžně používaný pro plochu, která je určená pro cvičení se psy. 

65 Termín, kterým jsem označila skupinu přihlížejících, kteří doprovází někoho na cvičák a kteří během cvičení 
sedí na lavičkách a přihlížejí výcviku. Bude rozveden dále. 

66 Termín označující instruktory výcviku, bude rozveden dále. 
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Matka s dcerou to pojímají velmi odborně. Dcera dostává instrukce od matky, aby se psem 

poodešla a zase přišla, aby si na to pes zvykl. Přistupují k tomu zodpovědně, s péčí a 

starostlivostí. Zajímá mně příběh z hlediska kynologa, vyposlechnu si problém a v duchu 

přemítám, jaké může mít příčiny a snažím se chápat chování majitelek psa. Pes se mi zdá 

přehnaně sebevědomý a soudím, že by potřeboval pevnější vedení a trochu přísnější páníčky. 

Na druhou stranu z pohledu etnografického pozorování se může jevit jako absurdní až 

směšné, že dvě ženy se zcela seriózně a odborně zabývají psem, který jim dává najevo svou 

lhostejnost vůči nim. On sám vlastně ani „ neví“, že je na cvičáku, neví, že právě TO místo je 

cvičák. Tedy konkrétně tento jedinec. Pokud bychom se zabývali tím, zda pes ví, co je cvičák, 

tak odpověď by byla ano, po určité zkušenosti pes pozná, co je cvičák a ví, co se tam dělá.  

 

V těchto situacích „sociální prostor“ funguje jako místo komunikace mezi všemi 

skupinami přítomných, jako místo sdílení příběhů. Vznikají zde kontakty mezi začátečníky a 

elitou, probíhá zde „neformálnější“ kontakt oproti samotnému cvičení. Tady je čas „všechno 

probrat“. Pokročilejší a stálí členové cvičáku mohou sdělovat své zkušenosti začátečníkům a 

dále je motivovat k práci se psem. Zde se může začátečník začít vypracovávat do skupiny 

vyvolených67.  

Druhým významným místem společenského dění je klubovna. Je to nízký domek 

obdélníkového tvaru. Na jednom kratším konci je vchod a středem vede chodba, na jejímž 

druhém konci je hlavní společenská místnost. Kromě té jsou ještě po obou stranách chodby 

další místnosti, které používají cvičitelé nebo členové. Klubovna je vybavena i kuchyní a 

koupelnami. Budova je starší, poněkud ošumělá a nasáklá duchem společenství a cigaretovým 

dýmem. Společenská místnost je poměrně dost velká, je tu několik stolů, židlí a křesel, a 

nechybí ani televize. Hlavním místem je sedací souprava uspořádaná v rohu kolem malého 

stolku. Zde se schází elita a vyvolení, kteří nejvíce využívají celou klubovnu. Začátečníci i 

návštěvníci sem mají přístup, mohou využívat koupelny a při soutěžích či jiných událostech si 

tu můžou zakoupit občerstvení. Během výcviku sem však nepřichází, je to zóna vymezená 

spíše pro elitu a vyvolené, ačkoli není uzavřená, je střežená svým duchem. Svůj dojem při 

první návštěvě jsem si zaznamenala:  

                                                 

67 Termín označuje stálé členy ZKO, pokročilé účastníky výcviku, kteří již pronikli mezi elitu a účastní se života 
cvičáku. Bude rozveden dále. 
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Ochotná paní mně zavede do staré zakouřené klubovny, kde sedí naprostý babinec, 

opodál se krčí jeden nebožák mužského pohlaví. Ženy od 15 do 50 tipuji. Je jich asi tak deset. 

... V klubovně je přítmí, trochu nepořádek, veselo a přátelská atmosféra. 

Co se odehrává v klubovně? Většinu času se jen tak posedává, klábosí a kouří. Přitom se 

taky čtou časopisy a luští křížovky. Pije se kafe nebo čaj. Je to místo, kde se především 

odehrává sociální život společenství. Probírají se jak témata „psí“, tak i témata všedního 

života, domácnost, škola, rodina.   

Je špatné počasí, celý den prší. Na cvičáku nikdo není. Po páté vlezu do klubovny, je 

tam pouze jedna cvičitelka a její dcera. Luští křížovky. Baví se chvílemi o běžných rodinných 

záležitostech. Cvičitelka se obrací na mně a mluví o cvičáku. Zřejmě mi chce pomoci, když 

zatím nedorazili žádní lidé se psy. Vykládá o všedních příhodách majitele psů… Jak cestuje 

autobusem se psy apod. Přijde i řeč na cvičící se psy, kteří tam chodí. Ptám se jí, jak snáší, 

když třeba někteří lidé neposlouchají její instrukce a neřídí se jimi. Ona odpovídá, že už je 

zvyklá, že své úsilí věnuje hlavně lidem, u kterých vidí, že to někam vede, že jim to jde a mají 

opravdový zájem. Ostatním se taky věnuje, ale ne s takovým úsilím, protože to vlastně nemá 

cenu. Potom třeba má velikou radost, když po čase za ní přijde někdo, kdo u ní začínal a 

pochlubí se nějakými splněnými zkouškami… To jí moc těší. Říká, že už to dělá tři roky, takže 

už je zvyklá… Já jsem dělala instruktorku něco přes rok a půl a vždycky jsem do výuky dávala 

maximum a pak mně dost vyčerpávalo, když jsem viděla, že mé úsilí a snaha je k ničemu, 

protože se nesetkávají s absolutně žádnou odezvou. Dost lidí si myslí, že když přijdou na 

cvičák jednou či dvakrát týdně, bude jejich pes automaticky vycvičený. Málokdo počítá s tím, 

že tomu musí věnovat spoustu času a práce. Proto i dost lidí odpadne a třeba výcvik ani 

nedokončí… 

 

Klubovna slouží jako místo společenského života, kde se potkávají všechny příběhy a 

schází se zde všechny důvody a motivace, proč sem lidé chodí. Je to ten opravdový „melting 

pot“. Tady se sejdou všichni známí a můžou společný čas trávit jakkoli, i bez pravidel 

výcviku. Chtějí tady především odpočívat a rozhodně ne přemýšlet o smyslu výcviku. Jako 

„nezařazeného“ příchozího účastníka mně překvapuje to „nicnedělání“, jen pouhé „trávení“ 

času v klubovně. Není to čas, který by měl být věnován psům? Podíváme-li se na skupinku 

jako na společenství přátel a blízkých lidí, pak můžeme chápat, že je pro ně příjemné strávit 

společný čas. Takto trávený čas nastává dvakrát do týdne, kdy je cvičák v provozu pro 
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veřejnost. Někteří z elity a z vyvolených tady tráví čas zhruba od pěti do osmi hodin večer. 

Někdy dochází na cvičák i mimo tyto výcvikové dny. Je pravidelným zvykem společně vypít 

kávu, vykouřit cigaretu a „probrat problémy“. Jako cvičitelka a majitelka psů si nedokážu 

představit, že bych věnovala během týdne tolik času svým přátelům. Spíš ho věnuji právě 

psům, ať už při cvičení, nebo většinou hlavně při obyčejných procházkách v přírodě. Když 

jsem pracovala na cvičáku, nic podobného tam neprobíhalo, žádné společenské posezení u 

kávy. Když se odcvičily kurzy pro majitele psů, zpravidla šli cvičitelé cvičit se svými psy. 

Rozdíl je v tom, že cvičák, kde jsem pracovala, byl utvářen úplně jinak než tento „můj 

výzkumný“ cvičák. Bylo to víceméně náhodně seskupení lidí, „podnik“ pro výcvik psů, kde 

byli „zaměstnáni“ cvičitelé. Takové společenství, jako je na mém „výzkumném“ cvičáku, tam 

vzniknout nemohlo. Duch a pouto zde musí být neobyčejně silné, když jsou jeho členové 

ochotni věnovat sobě navzájem tolik času.  

 

5.2 Cesta cvičákem 

5.2.1 Hledání 

Na počátku jsem potřebovala najít takové cvičiště, které bude poskytovat vhodný 

materiál pro můj výzkum. Domnívám se, že se mi to nakonec povedlo. Nejprve jsem si 

myslela, že by to mohl být právě ten cvičák, kde jsem pracovala. Chtěla jsem se domluvit 

s majitelkou, zda by na to přistoupila a domluvila jsem si s ní schůzku. 

Přivítala mně u sebe doma s neupřímným úsměvem. Byla spíš odměřená a nenabídla mi 

nic k pití, posadila mně na zahradě a ani mi neukázala psy, které jsem znala a do jejichž kotců 

jsem chodila… Krátký stručný rozhovor u ní na zahradě se odehrál asi takto: 

B: Chtěla jsem se tě zeptat, jestli bych mohla, jestli by ti to nevadilo, dělám do školy takový výzkum, 

tak jestli bych mohla chodit k tobě na cvičák jen tak koukat na lidi při cvičení… (to už kroutí 

hlavou)… 

ONA: Ne (kategorické). Nemůžeš. Protože ty lidi by z toho byli nervózní, měli by blbej pocit, že je 

sleduješ, kontroluješ… Ne jako ty zákazníci, ale ty co tam učej. 

B: A ani ve skupinkách, myslíš, že by to bylo blbý, i kdybych dělala, že tomu nerozumim…. 

ONA: Ne. 
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B: Ok, dobře, jasně, tak nevadí, chápu. 

 

Zavolala jsem tedy jiné cvičitelce, u které jsem se svou fenkou cvičila. Je přátelská, má nás 

ráda. Byla vstřícná: 

 

B: Ahoj tady Bára Kalná 

ONA: Jé ahój… 

B: Chtěla jsem se tě zeptat, ty učíš jen agility nebo taky poslušnost? 

ONA: No já učim jen agility, ale kdybys chtěla, tak tady jsou lidi, který dělají poslušnost, dala bych ti 

kontakt na … , ona to dělá, ale všechny kurzy už jsou plný, tak nevim no…. 

B: No já nepotřebuju chodit cvičit se psem, já bych potřebovala něco jinýho. Dělám do školy takový 

výzkum, jen bych se tam chtěla chodit dívat…. 

ONA: No tak to by asi šlo, kdyby ses s ní domluvila, že to chceš okouknout, jak se cvičí, nasbírat jen 

nějaký informace, něco se přiučit a tak… Odkaž se na mně… 

B: Tak to by bylo moc fajn, byl bych ráda…. 

ONA: Tak já ti pošlu večer číslo… 

… 

Tyto dva rozhovory ukazují vzorky dvou kategorií výcvikářů, či chovatelů. Majitelka 

psí školy se orientuje na „psí byznys“, zatímco druhá cvičitelka se zaměřuje spíš na psy jako 

takové. Z toho vyplývá i jejich postoj a snaha vyhovět. 

Nakonec jsem se rozhodla pro jiný cvičák. Jednak kvůli jeho poloze a jednak kvůli 

tomu, že to byl klasický cvičák, tedy Základní kynologická organizace, nikoli soukromá 

výcviková škola. Na můj „výzkumný“ cvičák jsem se však chystala s velkými obavami. Cítila 

jsem přirozený ostych ze vstupu do skupiny cizích lidí. Nejsem sice zrovna moc stydlivá, což 

ale neulehčilo můj vstup. Bála jsem se reakce na „zvědavého výzkumníka“. Bála jsem se také 

uzavřenosti společenství a celkově má očekávání byla spíše negativní. Po první návštěvě jsem 

si zapsala: 
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Byla jsem z toho dost nervózní před tím i celou dobu tam. Měla jsem obavy, že mně rychle 

vyprovodí, protože se budou brát víc vážně. Očekávala jsem, že najdu skupinku mužů 

v maskáčovém oblečení, kteří se budou brát velmi vážně a nějakou studentku nebudou mezi 

sebe chtít pustit. Místo toho jsem našla téměř výlučně ženské společenství, které tráví svůj 

volný čas v příjemné a pohodové atmosféře na cvičáku. Mám z nich dobrý pocit. Takový 

„obyčejný ženský“, co chodí odpočívat ke psům. Aby si oddechly od práce, manželů, dětí, 

povinností… 

Představovala jsem si situaci příliš komplikovaně, nechala se strhnout vlastní 

představou o „pravém cvičáku“. Později jsem musela uznat, že tato představa byla do značné 

míry vytvořena na základě určité stereotypní představy o „klasickém“ cvičáku a „mužích 

v maskáčích“. Realita mně dost překvapila a přátelská atmosféra cvičáku mi pomohla necítit 

se jako „vetřelec“. 

 

5.2.2 Vstup a přijetí 

Realita vyvrátila většinu mých obav. Moje přítomnost na cvičáku nevyvolávala žádné 

viditelné reakce, takže jsem se nemohla cítit nepříjemně, že „špehuju“. Nikdo mi nedal 

najevo, že bych tam byla nějakým cizím „elementem“ nebo nežádoucím návštěvníkem. 

Necítila jsem se však ani vysloveně dobře, stále to pro mě byli spíše cizí lidé, se kterými jsem 

si neměla co říci, kromě témat týkajících se výcviku. Chovali se ke mně přátelsky, byli sdílní, 

avšak nic po celou dobu nenasvědčovalo tomu, že bych pro ně byla něčím víc než 

přihlížejícím divákem, který nikomu nepřekáží. Vystihla to jedna členka elity, Andrea: 

Většina lidí si mně už pamatuje. Přichází Andrea se svou malou dcerkou a říká mi „Jé dobrý 

den, vy už jste tu zas?“.  

Poměrně dlouhou dobu jsem se setkávala s tím, že pořád jako by stále nemohli věřit tomu, že 

„něco najdu“ během své přítomnosti a svého „přihlížení“. Stále se podivovali nad tím, že mně 

to „baví“ a že přicházím zas a znovu. Zdálo se mi, že nechápu, co se dá napsat nebo zkoumat 

na něčem tak všedním a samozřejmém, jako je cvičák. Nekladlo to však mezi nás překážky a 

nechali mně „dělat mou práci“. 
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Pokaždé se se mnou přátelsky zdravili a byli i vstřícní, jednou jsem byla požádána, 

abych asistovala při jejich nácviku: 

 

… Diskuze se přerušuje, některé ženy chtějí jít trénovat ven postoj a pohyb na výstavu. 

Já ať prý jdu dělat jakoby rozhodčího. Zapojují mně do své činnosti. Jdeme ven. Zuzana s 

ovčačkou, jedna dívka z vyvolených a dvě malá děvčata, dcery cvičitelek, tedy členky elity. 

Každý má psa, ale hlavně Zuzaně jde o to, aby si to vyzkoušela, chystá se na výstavu. Já se 

mám chovat jako rozhodčí, kontrolovat psům zuby (tedy pouze tomuto hlavnímu aktérovi, 

ostatní tam jsou jen tak, pro doplnění), dávat pokyny k běhu či chůzi a tak trochu z toho dělat 

show. Bereme to jako legraci, já podávám komentář k jednotlivým psům, pak vyhlašuju vítěze 

a jdeme zpátky do klubovny.  

Považovala jsem to za určitý znak přijetí do skupiny. Zapojili mně do své činnosti. V mé práci 

se snažili vyjít mi vstříc. Pozvali mně na svod kníračů se slovy, že tam bude „spousta 

zajímavějších lidí, s kterými si budu moct popovídat, nebude to taková nuda jako tady s námi, 

starými kynoložkami“. Často jsem si všimla, že dávají najevo názor, že oni sami (elita) mi nic 

zásadního a zajímavého říct nemohou. Došla jsem pak k závěru, že je to proto, že cvičák a 

výcvik psů je pro ně něčím zcela banálním, přirozeným a samozřejmým, že toto téma neumějí 

a možná ani nechtějí „problematizovat“.  

 

Na konci mého pobytu na cvičáku jsem se zapojovala nebo byla zapojována do 

„všedních diskuzí“. S několika lidmi ze skupiny elity jsme se shodli, že známe cvičitelku a 

majitelku psí školy, u které jsem pracovala. Jednoho muže, patřícího k vyvoleným, jsem 

dokonce jednu hodinu cvičila jako instruktorka. Přišla tak řeč na společné zkušenosti s touto 

cvičitelkou-majitelkou psí školy. Nebylo tam člověka, který by se jí zastal, postupně vyšlo 

najevo, že všichni, kdo ji znají, s ní udělali špatnou zkušenost. Týkalo se to jejího chování 

k lidem, jednání a celkového přístupu a organizace jejího cvičáku. Z jejího jednání byla příliš 

patrná orientace na výdělek, což je v rozporu se samotnou podstatou kynologie, která je 

definována jako zájmová sportovní činnost. Není „trestné“ dělat kynologii jako profesi, ale je 

kynologicky neetické předsouvat tento zájem před zájem o psy a o výcvik. Při tomto tématu 

jsme se shodli na společných hodnotách a motivech, které jsou pro nás v kynologii důležité, 

což myslím vedlo k mému dalšímu „povýšení“ na cvičáku. 



  

 51 

 Společných témat bylo časem stále více. Často jsme společně postávali kolem laviček a 

klábosili a sledovali výcvik. Postupně jsem se do této jejich „společenské činnosti“ zapojila a 

trávila čas na cvičáku podobně jako oni, s tím rozdílem, že pro mě to byla práce, byl to účel 

mé přítomnosti,  pro ně to však byla víceméně zábava, čas trávený s přáteli. V těchto chvílích 

mi docházelo, že tam vlastně přichází spousta lidí „jen tak“, aby se viděli, popovídali si. Na 

konci mého pozorování jsem už měla pocit, že do této skupiny patřím taky. Jenomže pouze 

zdánlivě. Jsem výjimka, nemůžu být „jako oni“. Neprošla jsem fází začátečníka, nestala jsem 

se vyvolenou, ale vetřela jsem se přímo do řad elity a vyvolených. Vstoupila jsem tam zvenku 

a taky tak jsem byla přijata jako „zvláštní kategorie“.  

 

 

5.3 Začátečníci, vyvolení a elita 

Na cvičáku se vyskytuje několik různých skupin lidí. Tyto skupiny jsem však odhalila 

až po několika návštěvách. Lidé se dělí především podle toho, jak dlouho se kynologii věnují, 

tedy podle zkušeností či stupně zasvěcenosti. To je zde nejplatnějším měřítkem 

statusu.Rozdělení skupin souvisí i s jejich rozmístěním v prostoru cvičáku. Venku, na place a 

v okolí jsou začátečníci, nováčci, běžní návštěvníci kurzů, kteří jsou vlastně „hlavním 

materiálem“ pro cvičák, protože přichází naučit se cvičit psa, přichází s cílem svého psa 

vychovat a vycvičit, případně splnit určitou zkoušku a tím pádem musí podstoupit výcvik. 

Cílem je, aby byl pes ovladatelný, poslušný, socializovaný a nekonfliktní. To je hlavní smysl 

a poslání cvičáku a lidé sem za tímto účelem přicházejí. Jsou to tzv. konzumenti výcviku, 

kurzů pro veřejnost. Někteří z nich pak pokračují ve výcviku i po ukončení těchto základních 

kurzů. Mohou se stát členy ZKO68 čili cvičáku a účastnit se dění na cvičáku, ze kterého 

vyplývají i povinnosti, například účastnit se brigád apod. Tito „vyvolení“ se mezi sebou již 

znají a kamarádí se. Druží se, pijí spolu kafe nebo pivo v klubovně a vedou uzavřenější 

sociální život. Jsou to mladí nadšení a nadějní kynologové, kteří se učí a sbírají zkušenosti od 

cvičitelů. Ti tvoří třetí skupinu, tzv. elitu. Jsou to lidé, kteří se kynologii věnují roky až 

desetiletí, věnovali se jí jejich rodiče a vedou k tomu i své děti. Na cvičák chodí po práci, aby 

zde vedli kurzy pro veřejnost a aby si zacvičili se svými psy a potkali své známé a kamarády. 

                                                 

68 ZKO – Základní kynologická organizace; oficiální název cvičáku. 
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Malé děvčátko, které jsem na cvičáku pravidelně potkávala, mně zaujalo právě proto, že na 

jeho vlastně bezvýznamné přítomnosti se ukazuje „rodinný“ charakter společenství:  

Během cvičení na cvičiště několikrát přibíhá malé děcko, tak dvouleté nebo tříleté. 

Viděla jsem ho tam už minule. Jeho matka je uvnitř v klubovně, občas chodí ven dohlížet na 

něj. Batolí se kolem psů.  

Složení skupiny konzumentů je typické a odpovídá mé předešlé zkušenosti z psí školy. 

Jedná se především o mladší ženy, dále sem dochází pár žen středního věku a občas mladší 

muži a sem tam nějaké dítě. Faktem je, že výcviku psů se věnují především ženy. Domnívám 

se, jak jsem již zmínila dříve, že příčina této převahy je dána především tím, že výchovná a 

pedagogická role je v naší společnosti tradičně připisována ženě. Také je to především žena, 

která o psa pečuje, krmí ho a často ho i venčí. Tyto činnosti spadají do pečovatelských a 

domácích prací, které jsou připisovány roli ženy. 

Skupinu vyvolených a cvičitelů tvoří rovněž hlavně ženy. Vyvolené jsou mladší dívky, 

které sbírají zkušenosti od starších žen, které se výcviku věnují dlouhé roky. Jedinou 

výjimkou jsou muži-figuranti, tedy ti, kteří trénují psy na obranu lidí. Taková práce vyžaduje 

značnou fyzickou zdatnost a odolnost. Našla jsem v jednom psím časopise rozhovor s ženou 

figurantkou a byla prezentována jako něco velmi neobvyklého a mimořádného. Ano, ženy 

mají zřejmě silnější pud sebezáchovy a nenechají na sebe skákat rozzlobeného psa.  

 

5.4  Co se děje „na place“? 

Výcvik probíhá dvakrát týdně dvě hodiny, první hodina je pro začátečníky, druhá pro 

pokročilé. Před zahájením hodiny se schází nejprve elita a vyvolení a pak postupně přichází 

účastníci. Někteří vyvolení dochází až na lekci pokročilých, které se účastní právě převážně 

vyvolení, členové ZKO a někteří z elity. Každá lekce trvá asi 45 minut. Cvičí vždy dvě 

skupiny zároveň, takže tu máme celkem čtyři skupiny, dvě začátečnické a dvě pokročilé. 

Skupiny využívají obě části cvičiště, oba trávníky, prostoru je tu dost. Cvičitelky mají 

účastníky mezi sebou rozdělené podle plemen. Každá z cvičitelek se zaměřuje na jiná 

plemena podle svých zkušeností. 



  

 53 

Účastníci se pomalu schází k hodině výcviku, postávají, povídají si o svých psech. Pak 

přichází cvičitelka a zahajuje hodinu. Průběh kurzu jsem si zaznamenala: 

Jdeme směrem k lidem, kteří přišli cvičit se psy. Pár jich tam postává, klábosí o psech, o 

počasí, o všem možném. Jsou to hlavně ženy. Psi štěkají v kotcích. Bety jde na plac, za ní se 

trousí její skupinka a já. Chvíli stojíme na místě, mluví se tak o všem, pak mně Bety 

představuje skupince. „Tady pani píše práci o psech, tak se tady na nás bude dívat.“ Nikdo 

nic neříká, nevzbudí to žádný zájem, pouze upravená černovláska se stafordem se culí a říká, 

abych toho nevěděla víc než oni. Ve skupince je teď asi 5 lidí. Dvě dívky „drsňačky“ s velkými 

psy, pak jedna nešikovná paní důchodového věku s ovčačkou, krasavice se stafordem a asi 

11tiletý chlapec s malým španělem. Začíná se cvičit, cvičitelka zavelí k nástupu do řady. Mezi 

jednotlivými cvičenci jsou tak třímetrové rozestupy. Nejprve se cvičí přivolání, neboli povel 

„ke mně“. Dva psi jsou vždy puštěni na volno, běhají, hrají si a pak dá cvičitelka pokyn 

k přivolání psů. Každý z páníčků začne svého psa lákat k sobě. Postupně do skupiny přibývají 

ještě další lidé. Přichází malý chlapec s retrívrem. Nakonec je ve skupince 7 lidí. Na druhé 

straně cvičiště je také skupinka, s jinou cvičitelkou. Tam jich je 11, samé ženy. Dělají totéž, co 

„moje“ skupinka. Cvičitelky stojí před řadou cvičenců a dávají pokyny: „pochodem v chod“, 

„vpravo v bok“, „čelem vzad“, „zastavit“ atd. … Je to jako na vojně. Nebo jako při tělocviku 

ve škole. Jsou zde dvě pozice. Je to postavení cvičitelky, která dává povely a pokyny a pak 

strana cvičících, kteří povely plní a předávají je dál svým psům. Je to takový řetěz. Cvičitelka 

se věnuje i jednotlivcům, pokud je nějaký problém. Vysvětluje, co mají dělat jinak. Probíhá 

cvičení chůze u nohy, lehání, štěkání, přechod přes kladinu, aport. Trvá to asi 45 minut.  

Nezaujatému pozorovateli se může celá scéna zdát prapodivná. Lidé pochodující se psy 

po louce a vykonávající s nimi všelijaké úkony – a jedna osoba, která to všechno řídí. Ovládá 

lidi, a ti ji poslouchají na slovo. Zcela dobrovolně a bez protestů, s naprostou samozřejmostí 

dělají to, co ona zavelí. Vedle nohy mají zvíře, na které „aplikují“ povely. Lidé se dobrovolně 

podvolují „drezúře“, protože chtějí vycvičit svého psa. Je to především škola pro lidi, protože 

na ně klade nároky a požadavky. Jako cvičitelé chceme, aby lidé poslouchali, co jim říkáme, 

aby o tom přemýšleli a naučili se od nás, jak správně cvičit psa. Chceme je učit, chceme aby 

přijímali informace a aplikovali je v praxi. Možná je to nakonec ten největší úkol v celém 

výcviku psa. 
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Kynologie se dá „naučit“, dá se i dědit a lze k ní vychovávat děti. Příkladem byla dvě 

děvčata, dcery cvičitelek, které pravidelně docházely na cvičák a kromě společenského života 

se zabývala i výcvikem svých psů. Na obou dívkách bylo vidět, že vyrůstaly v 

„kynologickém“ prostředí. O jedné z nich jsem si zapsala: 

Je zde pokaždé přítomna dcera cvičitelky, asi dvanáctiletá malá dívka silné postavy. 

Vede malého psa. Při cvičení vypadá jako dospělá cvičitelka, je vidět, že v tom vyrůstá, že 

manýry má odkoukané, způsoby dávání povelů, chválení psa… Celý repertoár chování je 

podobný zažitému stylu a chování cvičitele. Je to „opravdová kynoložka“, jako by to měla 

v krvi.  

V tu chvíli, kdy jsem se dívala, jak cvičí, vypadala jako „zmenšenina“ dospělého 

cvičitele. Bylo to až komické, jako když vidíte dítě, které napodobuje gesta či chování svých 

rodičů. Toto děvče vyrůstá se psy odmalička, její maminka je cvičitelkou po mnoho let a na 

cvičáku patří k elitě. Náklonnost ke psům je u takového dítěte dána prostředím, ve kterém se 

celý život pohybuje a tím pádem je samozřejmostí patřící k životu. Je to „součást“, jak při 

jednom rozhovoru řekla jedna žena ze skupiny vyvolených. V myšlení takového dítěte je 

kynologické prostředí přirozené, bere-li ho matka na cvičák už jako batole. Vytváří si zde svůj 

okruh přátel se stejnými zájmy a hodnotami. Toto prostředí pak vytváří stabilní zázemí, jistotu 

a podporu. 

Vyvolení i elita mají díky svým zkušenostem své názory na způsoby výcviku. Každá 

skupina toto téma vnímá jinak, v jiném diskurzu. Jednu takovou debatu jsem si zaznamenala: 

Kritizují jednu slečnu, že cvičí stylem „Svazarm“. To znamená, že pes, když dostane 

povel, tak ho musí splnit a hotovo. Bez odměny. Tato slečna chce po psovi, aby pracoval 

„zadarmo“. Zkušené cvičitelky to kritizují, nelíbí se jim tento „starý“ přístup, jsou 

zastánkyněmi „nové“ školy. Pes musí mít motivaci a nějaký důvod, aby povely plnil. Pouštím 

se do rozhovoru s paní středního věku, která je již pokročilou cvičitelkou a cvičí ovčáckého 

psa. Ptám se jí, co jí na výcviku psa baví, co to pro ní znamená. Říká, že je to její součást, že 

je tak nějak na to už zvyklá. Nemůže být bez psa, vždycky psa měla. Pro psa cvičení znamená 

činnost, dává mu to program, zaměstnání. Mluví konkrétně o plemeni svého psa, které je 

původně pastevecké, hlídací, tedy pracovní a tím pádem je pro něj práce přirozená a výcvik 

mu má toto poskytovat. Paní zdůrazňuje původní využití plemene, z čehož plynou jeho nároky. 

Ptám se, co si myslí, že pro toho psa cvičení znamená, co mu to přináší. Říká, že pes má 
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radost ze společné činnosti, projevuje se tím jeho vztah k člověku. Podle ní pes potřebuje 

člověka a spolupráci s ním. Jistou roli zde hraje i lidská ctižádost. Cvičitelé ve skupině se 

vzájemně hecují, kdo bude mít jaké zkoušky, paní to popisuje jako zdravou soutěživost.  

 

Zkušení cvičitelé mohou porovnávat metody – starší a novější. „Svazarmovský“ výcvik 

znamená výcvik vycházející z policejního a armádního výcviku psů za komunistického 

režimu, kdy psi byli často používáni například pohraničníky nebo vězeňskou stráží proti 

lidem. Pes, který je použit proti člověku, k tomu musel být tvrdě vycvičen a dle mého názoru 

takový výcvik jde proti jeho přirozenosti žít s člověkem. Vojenský výcvik psů znamenal 

především takový přístup ke psům, který vedl k tomu, aby tito psi byli agresivní vůči člověku. 

Tyto drsné principy se pak promítaly do „běžného“ výcviku psů pro amatéry. 

„Nový“, „moderní“ způsob výcviku spočívá ve vzájemné spolupráci psa a člověka a na 

principu požadavek – odměna, tedy na základě pozitivní motivace. Zvíře je motivováno 

k určitému chování odměnou, kterou získá za splnění úkolu. Výcvik má být společnou 

činností přinášející radost oběma stranám. Jestli tomu tak skutečně je, to je velká otázka. 

Z pohledu člověka pravděpodobně ano. Vezmu-li v úvahu časovou i finanční náročnost chovu 

psů obecně, vezmu-li v potaz úsilí a práci, které výcvik psa vyžaduje, pak se domnívám, že 

motivací člověka je právě radost, kterou mu práce se psem přináší. Další motivací je i úspěch, 

kterého lze prostřednictvím psa dosáhnout a z toho plynoucí určitá prestiž mezi pejskaři a 

chovateli. A v neposlední řadě se domnívám, že pes může být prostředkem k naplnění 

určitých ambicí, ale i objektem, díky kterému můžeme právě při výcviku pocítit vlastní moc a 

důležitost. Domnívám se, že pro psa je to ve výsledku rovněž pozitivní, protože je 

domestikací předurčen k životu s člověkem a ke spolupráci s ním. Psi na cvičáku rozhodně 

nepůsobí jako „oběti“ lidských tužeb nebo bezprávní odsouzenci k výcviku. Lze u nich 

pozorovat projevy toho, čemu my lidé říkáme „radost“ nebo „zábava“ a domnívám se, že u 

většiny psů lze tvrdit, že mají potěšení ze společné činnosti s člověkem, ať už je to výcvik, 

procházka nebo odpočinek.  

 

K úvahám o „zábavnosti“ a motivech výcviku mně přivedla tato scéna, která mně velmi 

zaujala: 

Paní středního věku, malá a drobná, od pohledu dost tvrdá a razantní, cvičí svého 

mohutného německého ovčáka. Cvičí, aniž by ho měla uvázaného na vodítku. Vyráží ze sebe 
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povely ostrým a nesmlouvavým tónem. Zase mi to připadá jak na vojně. Panička je velitelka, 

šéfka a dává příkazy nekompromisním hlasem. Vše se musí splnit, jinak to nejde. Při chůzi u 

nohy mašírují krokem, za který by se nemusel stydět ani sám maršál Radecký. Chvílemi to na 

mně působí dost nepříjemně, až odpudivě. Nevím sice, proč mi to tak připadá, ale uvažuju o 

tom. Psovod i pes vypadají, že je to baví. A vlastně je to celé úplně k ničemu. Znovu se vracím 

k tomu, co tvrdí spousta lidí, totiž že pes je pomocník člověka a je od pradávna zvyklý s ním 

pracovat, proto potřebuje výcvik a má ho rád. Ano, s tím já osobně souhlasím. Jenže takový 

ovčák, který bydlí se svým pánem a dělá mu společníka a kamaráda a doprovází ho, není 

v praxi vlastně žádným pracovním psem. Práci se věnuje pouze ze sportu. Není to pak taková 

určitá náhražka? A není nakonec celá kynologie pro člověka jednou velkou náhražkou čehosi, 

co se mu nedostává? Nebo není to všechno jen „jako něco“? Taková imitace čehosi? Je to 

zvláštní pohled na drezúru psů a lidí. Všímám si, jak to působí, když se malá drobná žena 

pohybuje a vydává povely a pes dělá všechno, co ona chce. Je to fantastické. Ovládnutí, 

zkrocení zvířete. Co je na tom tak fascinující? Vzpomínám na onen den kníračů, kdy jsem byla 

poprvé svědkem zkoušky z výkonu u tohoto pracovního plemene. Viděla jsem úžasný výkon, 

zadržení pachatele. Je to fascinující, co zvíře dokáže. Skoro se nechce věřit, že by to ten pes 

dělal jen kvůli tomu, že to pán chce. Ano, skutečně ti psi vypadají, že je to baví.  

 

V současné době je výcvik prezentován jako něco zásadně pozitivního, přínosného a 

prospěšného. Pes „pracuje“ a je za práci odměňován. Dochází ke spolupráci s člověkem, 

utváří se pouto mezi člověkem a zvířetem. Člověk vychovává a socializuje zvíře k obrazu 

svému a pes jeví známky spokojenosti. Je skutečně nejvýše podivné, že vlastně nevíme 

s jistotou, co pes chce a co je jeho přirozeností. Jeho přirozenost si interpretujeme podle 

přirozenosti naší a dosazujeme ho do rolí, které jsme pro něj vymysleli.  

 

5.5 Organizace cvičáku  

Cvičák vznikl někdy během 70. let jako Základní kynologická organizace. Skupina 

zapálených kynologů společnými silami vybudovala celé cvičiště a upravila ho k potřebám 

výcviku. 

Šéfka cvičáku, hlavní výcvikářka Dana, mi při jedné návštěvě ukázala několik kronik, 

které mapují historii cvičáku. Obsahovaly řadu fotek a popis všeho, co se na cvičáku dělo. 
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Zaznamenán je samotný vznik, dokumentovaný fotkami stavby. Na fotkách jsou všichni, kdo 

se na budování podíleli, fotí se společně u rozestavěných částí cvičiště. Skupina lidí v akci, 

muži i ženy pracující na společném díle. Dana mě upozorňuje na muže na jedné fotografii. Je 

to prý tatínek Andrey, mladé ženy, která sem dochází „jen tak“ i se svým batolivým dítětem. 

Jsou tu pokaždé, Andrea sem chodí do společnosti, popovídat si, podívat se. Zeptala jsem se, 

jestli je cvičák rodinný. Tato „elita“, jak jsem je nazvala, se tu schází už léta, ti starší znají 

mladší odmalička, střídají se tu generace, chodí sem rodiče i jejich děti zároveň. Dana říká, že 

jádro cvičáku je rodinné, v rámci něj se kynologie dědí a předává. 

Všechno to, co jsem se dozvěděla od Dany, ztvrzují kroniky. V nich se píše, jaké se 

plánují akce a soutěže, úspěchy členů, všechny společné akce a brigády na cvičáku. Na 

fotkách jsou lidé i psi, při práci i při výcviku. Z kronik je cítit duch společenství, pospolitosti, 

kolektivnosti, organizovanosti a sounáležitosti. Tato skupina má společný koníček, zábavu, za 

kterou však stojí spousta práce a povinností. Společná práce a společné dílo je stmelují. V tom 

tkví duch tohoto společenství. Společný cíl, společná zábava, spolupráce. Podle vlastních slov 

těchto lidí je to právě „závislost“ na společné práci, na spolupráci, na činnosti, kterou 

společně sdílejí. 

Sami sebe definovali již při našem prvním setkání. Pocit vlastní odlišnosti či výlučnosti 

vyjádřili označením „blázni“, „postižení“. S humorem a nadhledem nejprve hodnotí sami sebe 

jako blázny, avšak pak se opraví a zhodnotí, že „nenormální“ jsou ti, kteří psy nemají, mít psa 

a zabývat se výcvikem je pro ně „norma“. Tomuto přístupu rozumím, protože jsem stejně 

„postižená“. Nemít psa je pro mě nepředstavitelné. Neznamená to však, že kdo nemá psa, je 

„nenormální“. Byla jsem jimi hned zpočátku uznána za „normální“, protože mám psy. 

Toto vymezení společenství, znak jeho exkluzivity a hranice s okolním světem, funguje. 

Hranice není nijak radikální či neprostupná nebo definitivní. Je to především mentální či 

kulturní hranice, určená společnými hodnotami, normami a artefakty, které tuto skupinu 

definují.  

Tato „odlišnost“ či vymezení skupiny je patrné z vyprávění jedné vyvolené návštěvnice 

cvičáku, která má úzké vztahy s elitou. Jmenuje se Zuzana, je jí něco přes čtyřicet let a má 

mladou ovčáckou fenku. V rozhovoru mezi cvičitelkami v klubovně se Zuzana zmiňuje o 

tom, že se cítila špatně, dokud nebyla členem, jakoby tam nepatřila. Až když se stala členkou 

získala pocit, že zapadla do „komunity“. Dříve docházela cvičit do jiné ZKO, ale odtamtud ji 
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vyloučili. Tam už začala docházet jako cvičitelka, pak se stala členkou, ale ještě nějakou dobu 

trvalo, než jí elita přijala mezi sebe. Prošla prý jakýmsi zkušebním obdobím, kdy prokázala, 

že „vydrží“. Pak, když ji vyhodili, šla za kamarádkou, šéfkou naší ZKO, kam byla přijata. 

Pocit, že je právoplatným a plně přijatým členem získala až ve chvíli, kdy začala platit 

členské příspěvky jako ostatní. Nic se tím nezměnilo, kromě jejího pocitu, že když už má 

stejná práva a povinnosti, tak je konečně „přijata“. Ptám se na její vyjádření o tom, že je to 

„komunita“. Ano, jsou to lidé, které spojuje společná vášeň, zápal pro věc a nejen to, tito lidé 

jsou přátelé, kteří si pomáhají, když přijde problém. Zároveň spolu soutěží, jako ve sportu. 

Zuzana zmiňuje tento aspekt výcviku psů – soutěživost, touha po úspěchu, po prestiži. Není to 

v žádném případě chápáno v negativním slova smyslu, pokud tyto jevy nepřekročí zdravou 

míru.  

Podle Zuzanina vyprávění můžeme sestavit proces začleňování do společenství cvičáku. 

Základní kynologické organizace mají své stabilní členy. Kdo dochází na kurzy do ZKO, 

může se stát členem. Je tu však podle vyprávění této členky „zkušební lhůta“. Proces přijetí 

do ZKO má tedy tři fáze: 

Majitel psa chodí na kurzy výcviku → přihlásí se za člena ZKO → stane se členem ZKO a 

prochází zkušební dobou, kdy prokáže, zda „vydrží“, pokud vydrží → stane se součástí 

„jádra“, je přijat mezi kynology, mezi „elitu“. 

Vyšší stupeň organizovanosti a propracovanosti je znát už i na výcviku skupiny 

vyvolených a elity:  

Druhá hodina je pro pokročilé, kteří už se chystají na zkoušky nebo už nějakou absolvovali. Je 

to úplně radikální změna. Dobře organizovaná, ovladatelná a ukázněná skupinka žen, asi 4 

mladé holky a 3 ženy středních let. Cvičí je šéfka. Všechny jsou téměř profesionálky, 

pochodují po cvičišti naprosto samozřejmě a ovládají své psy slovem, případně gestem.  

Ve způsobu cvičení psa, v chování psovoda při výcviku, v jejich disciplíně, všude je patrné 

jejich „zařazení“ do skupiny, ke které patří.  
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5.6 Přijetí a odchod 

 

Svou roli a status na cvičáku jsem pochopila ve chvíli, kdy jsem se s nimi loučila: 

Jsem nervózní, musím jim říct, že už teď nebudu chodit, protože odjíždím. Nechce se mi do 

toho, nevím, jak budou reagovat, je mi trapně. Koupila jsem na rozloučenou krabici 

čokoládových bonbónů a sekt. Nevím, jak jim to mám dát. Teď tu stojí skoro všechny hlavní 

cvičitelky. Tak jdu do auta, dám věci do igelitky a jdu tam. Oslovuju Bety, říkám, že jsem něco 

přinesla na rozloučenou, že odjíždím… Je dost překvapená, neví, co říct… Je vyděšená a 

nešťastná. Úplně jí to vyvedlo z míry a říká, že jí až naskočila husí kůže, že si na mně tak 

zvykli, že je jí to líto, že jim bude smutno… Je opravdu překvapená a smutná. Ptá se mně, kam 

jedu a na jak dlouho … „a jééje… to je hodně půl roku… A přijď určitě, až se vrátíš…“ Volá 

ostatní a sděluje jim tu smutnou novinu. Já jsem z toho taky dost překvapená, protože takovou 

reakci jsem opravdu nečekala. Ptají se, tak říkám, že budu dělat překladatelku a jak se prý 

těším a já že už se netěším, no a to ona zná…. A co psi? Kde budou? A že prý jí mám přivézt 

samolepky corgi, že by si to moc přála, směje se, nevím, proč si myslí, že tam mají jiné než 

tady, ale je to hezké a slibuju, že přivezu a že určitě na jaře přijdu. Je to dojemná scéna, která 

trvá asi 10 minut. Je to směs lítosti, smutku, přátelství. Úplně mně to dostalo. Nečekala jsem 

to. Z dárku mají radost. Je tu 7 lidí. Každý k tomu něco říká. Postupně se se všemi loučím, 

podáváme si ruce, figurant chce fotku, aby věděl, jak vypadám. 

Když jsem se loučila, už mi všichni tykali. Byla jsem z jejich reakce úplně dojatá. Řekli 

mi, že je tam najdu zase ve stejný čas a stejný den, i kdybych přišla za 10 let, budou tam 

stejně. Zase tam budou všichni stát na svých vyšlapaných důlcích a klábosit a řešit cvičení a 

psy. Někdo řekl (snad figurant?), že mi tam pohlídají ten vyšlapaný důlek venku…  Těším se 

na jaro, bude krásně, zelená tráva, všechno čerstvé a já tam přijdu a šťastně se s nimi shledám 

a budeme opět klábosit. Stala jsem se součástí cvičáku, a víc než to. Stala jsem se součástí 

„stálého inventáře“, zvykli si na mě a bude jim chybět, že tam s nimi nestojím a nepovídám si. 

V to jsem ani nedoufala, ani jsem to nevěděla… Nakonec to tak bylo. Můj odjezd byl nutný, 

abych pochopila stůj status mezi těmito lidmi. Oni tam chodí léta, a desetiletí… Pořád stejně, 

ve stejný den, ve stejnou dobu se tam setkávají, aby se pobavili o psech, o lidech, o práci, o 
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škole, o lásce, prostě o všem, co život přinese. A při tom cvičí psy. Není to cvičení psů tady 

třeba už tak trochu vedlejší? 

Cvičák je pro jeho „domácí“ skupinu zvykem, potřebou, nutností. Je to všednost, ale na 

druhou stranu je to právě místo, kam odchází z všednosti.  
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6 „Národ psích lidí“ 

„Kultura pejskařů“, jak jsem ji definovala na začátku podle Soukupa, se skládá 

z charakteristické skupiny lidí, která je dělitelná na další podskupiny, z určitých zvyků a 

způsobů chování, názorů a nakonec i artefaktů. Má své instituce a organizace, které jsem 

prezentovala hned na začátku této práce z toho důvodu, aby můj cvičák byl zasazen do 

sociálního a institucionálního kontextu. Jsou základem pro všechny cvičáky – Základní 

kynologické organizace, proto předcházejí samotný popis cvičáku.  

Postupně se teď podíváme na ostatní aspekty této kultury právě ve světle toho, co již 

známe – cvičák v jeho společenském kontextu.  

 

6.1 Charakteristické skupiny pejskařů 

Členové psí kultury se dají rozdělit do několika skupin a charakterizovat. Sociální 

organizace této společnosti má svůj řád a strukturu.  

Prvotně se dělí na takové chovatele, kteří dělají „psí byznys“, to znamená, že pes je 

prostředkem výdělku. Druhá skupina se věnuje psům ze zájmu. „Psí byznys“ představují 

velkochovy, kde jde především o množení a prodej. Do této kategorie řadím i majitelku psí 

školy, kde jsem pracovala. Byznysem se jí stala i psí škola, zatímco můj cvičák je pro 

cvičitele zájmovou činností. Moje bývalá šéfka z psí školy si nepřála, abych tam prováděla 

svůj výzkum a hájila se zájmy svých zákazníků. Domnívám se, že pravý důvod byl jiný, čistě 

pragmatický. Chtěla jsem se „jen tak koukat na lidi“ a ona vyslovila své kategorické „ne, 

nemůžeš“. Z její strany to byl projev elitářství a strachu z narušení její sféry, která je vůči 

okolí nějak exkluzivní, vymezená a ne každému přístupná. Exkluzivitu své školy vždy dávala 

najevo, prezentovala se jako „jedna z nejlepších“, přemrštěné ceny za výcvik hájila 

vysvětlením, že „na to mají jen lidé na úrovni“, kteří jsou zajištění. Své psy prezentovala 

rovněž jako „špičkové“ a nejlepší v chovu. Uzavřenost a exkluzivita ji měla chránit před tím, 

aby někdo neodhalil, že tomu tak není a že se dopouští podvodů. Přes její snahy se nepodařilo 

uhájit její „renomé“. Svou negativní popularitu sváděla na „závist“ lidí.  
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Já jsem od ní odešla, přestala jsem pro ni pracovat, tudíž už mě nepotřebovala. Její škola 

mi byla v tu chvíli uzavřena. Nebyla jsem loajální její „politice“, takže jsem se stala 

nežádoucí. 

Druhá cvičitelka, u které jsem žádala o možnost provedení výzkumu, byla naprosto 

vstřícná a ochotná, ačkoli pro ni z toho neplynul žádný užitek. Můj cvičák, kde jsem nakonec 

svůj výzkum realizovala, plně odpovídal definici ZKO. Bylo to společenství sdružující lidi za 

účelem provozování sportovní a zájmové činnosti a bylo otevřeno všem, kdo tyto zájmy 

sdílel.   

 

Pokud bychom se podívali na majitele psů podle plemen, najdeme také poměrně jasné 

rozlišení. Jsou plemena sportovní, pracovní, tedy taková, která „něco dělají“ a plemena 

společenská, která „dělají společnost“. Jejich pánečci vykazují charakteristické rysy. Tyto 

skupiny jsem vždy pozorovala na výstavách psů, kde se předvádí psi podle plemen. Stylizuje 

se pán i pes. Společenská plemena s okrasnou a pěstěnou srstí předvádí pěstěné paničky 

v plesových róbách. Ovčácká plemena předvádí buď sportovně založení muži v maskáčovém 

oblečení nebo starší silnější dámy v teplákových soupravách. Lovecké psy předvádí myslivci 

nebo mladší sportovní lidé. Maďarské ohaře předvádí velmi mladé dívky. Německé ohaře 

předvádí velmi upravení myslivci v zelených oblecích. A takto bychom mohli pokračovat u 

všech plemen. Dokonale zde platí úsloví, jaký pán, takový pes. Ale i naopak.  

 

Běžně se dají někteří pejskaři rozeznat i na ulici. Jak jsem se již zmínila, poznají se  

také podle „vybavení“ psa. Obojek a vodítko jsou jeho oblečením. Stejně jako člověka 

hodnotíme a zařadíme také podle oblečení, psa a jeho pána můžeme identifikovat podle 

„oblečení“ psa. Jestli je značkové, kovové, kožené nebo „úplně obyčejné“, značí zařazení jeho 

pána v „kultuře pejskařů“. Tomu zpravidla odpovídá i oblečení pána. Pokud je někdo oblečen 

„neutrálně“, pak to znamená, že svou „identitu“ nijak zvláště nedefinuje. Pozná se však 

takový člověk, který se chce do některé skupiny zařadit. Když jsem poprvé šla na 

„výzkumný“ cvičák, snažila jsem se obléknout se „kynologicky“, a kynologicky spíše 

neutrálně. Zvolila jsem proto neutrální sportovní oblečení. Chtěla jsem dobře zapadnout. 

Kdybych dorazila v maskáčové soupravě, nikdo nezapochybuje, že mám doma smečku 

ovčáků a denně s nimi trénuji obranu.  
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Členové mého cvičáku se vyznačovali „obyčejným“ oblečením, sportovním a spíše 

starším. Což ukazuje na praktický přístup, ale i sociální zařazení. Identita jejich skupiny je 

dána starým pracovním oděvem. To je oděv lidí, kteří přichází do kontaktu se zvířaty. Je to 

totiž často „špinavá“ práce. Podle toho se obléká jak elita, tak vyvolení. Začátečníci ještě 

nemají takové zkušenosti, proto často přichází oblečeni „lépe“ – ve značkovém sportovním 

oblečení, anebo „kancelářsky“ odění.. Vesměs je to ale kategorie „sportovní“.  

 

V rámci této kategorie, sportovní, existují další zájmové skupiny, které se nějak 

definují a které mají mezi sebou vytvořené vztahy.  Podle druhu výcviku se dají rozdělit na 

sportovní a lovecké. Pod pojem „sportovní“ můžeme zahrnout jak klasickou sportovní 

kynologii, tedy tzv. služební výcvik, tak i různé psí sporty jako je agility, běhání parkuru. 

Lovecká kynologie je sice také sportem, ale vymezuje se jinak. Je orientována na přírodu, 

vyžaduje jiné podmínky a také se jí věnuje jiný druh lidí.  

Typu výcviku odpovídá i chování psovodů při výcviku. Byla jsem svědkem mnoha 

velmi expresivních projevů vůči psům během výcviku. Je obecně zažitá zásada, že při 

výcviku se má cvičitel projevovat jako „na divadle“. Hlasité projevy radosti, vykřikování 

povelů, přehánění. Tak cvičíme psy. Je to zažito především ve sportovní kynologii, zatímco 

v lovecké kynologii se cvičí psi, aby vnímali svého pána pozorně, aniž by mluvil hlasitě. Což 

se jeví jako přirozenější, protože pes má vynikající sluch, ale verbální projev jeho pána pro 

něj není zdaleka tak zásadním zdrojem informací a komunikace, jako je mezi lidmi mluva. 

Rozdíl je v pojetí psa, v zacházení s ním. Pes je velmi vnímavý tvor na pohyb, na gesta, 

posunky i grimasy. U člověka toto vnímání není na tak vysoké úrovni a neumí ho používat. 

Snaží se tedy naučit psa komunikovat a vnímat na své úrovni. A pes je toho schopen, zřejmě 

proto, že ve společnosti člověka mu nic jiného ani nezbývá. U rozdílné interpretace chování 

jsme už byli a opět se k ní vracíme. Právě z nepochopení často vznikají konflikty a následné 

útoky psů. Komunikační kanály se někdy minou i přes vysokou inteligenci člověka a 

vynikající adaptabilitu psa.  

 

6.2 Pes jako příběh 

Myslím si, že asi všichni psí majitelé, kteří mají ke svému zvířeti osobní vztah, ho 

prožívají jako „příběh“. Je to dáno již základním faktem, že délka psího života je pouze 

zlomkem života lidského. Pes k nám přijde jako štěně, vychováme ho a prožijeme s ním jeho 
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celý život do poslední chvíle. Je to příběh, který se odehrál v našem životě. Člověk je v jedné 

své roli pozorovatelem zvířete. Nejen o psech si lidé vypravují sáhodlouhé historky. Jak byli 

s Alánkem u veterináře, jak jel Bobík autobusem, jak Zorinka vyhrabala díru v zemi, co pes 

rád jí, co nerad a proč, proč nemá rád velké nebo malé psy a tak dále. Je to jeden 

z nejrozšířenějších jevů „psí kultury“ – vyprávění psích příběhů.  

 

Psí příběhy jsou na cvičáku jedním z nejdůležitějších prvků. S příběhy sem lidé 

přicházejí, aby je tu prezentovali někomu zkušenému a povolanému k posouzení. Chtějí 

vypovědět, co jejich psík už umí a co naopak neumí a má se naučit. Chtějí vysvětlení příběhu, 

správnou interpretaci od zasvěceného. Přichází sem lidé s problémy ve výchově psa, aby 

celou situaci dopodrobna vylíčili a předložili ji „k léčení“. Je to ohromná spousta příběhů, 

které se neustále opakují a mají jen pár vzorců. Dala by se z nich vytvořit krásná příručka o 

chování a výchově psů, která by doplnila dlouhou řadu literatury o psech. Lidé zde hledají lék 

na své příběhy – lék na problémy, se kterými se u svých psích společníků setkávají. Obrací se 

na autoritu. která jim má pomoci příběh rozluštit a přečíst jeho významy. 

  

6.3 Institucionalizace psa 

Pes se chtě nechtě od narození podrobuje všemožným institucím, a to i v případě, že je 

to pes bez rodokmenu. Dle zákona má být registrován, očkován a je státem zpoplatněn. Platí 

se „daň“ ze psa. To je minimum, které se týká každého psa. V praxi však je značné množství 

psů, které registrováno není a ani očkování není zdaleka samozřejmostí. Pes s rodokmenem 

má „papíry“ a je registrován v plemenné knize. U veterináře je rovněž řádně zapsán a dostane 

očkovací průkaz. Psi s rodokmenem se označují tetovacím číslem do ucha nebo do třísla. 

Kromě toho může být pes označen i čipem. Když jde pes do „školy“, už má zpravidla 

předchozí za sebou. Teď je zapsán na výcvik na cvičák pod záštitou kynologického svazu.  

Na cvičáku pak probíhá samotná socializace psa. Tedy proces, kdy se pes stává 

společensky přijatelným, vychovaným, ovladatelným a adaptovaným na pobyt v lidské 

společnosti. Kromě toho se také připravuje na zkoušky, které musí splnit, aby měl razítko na 

rozmnožování. Cvičák plní očekávání majitelů psů. Ti sem přišli svého psa „zkultivovat“. 

Vrcholem „cvičákové kultivace“ byl svod kníračů, kterého jsem se zúčastnila jako 

pozorovatel. Akce, při níž se hodnotí plemeno jak po stránce exteriérové, tak pracovní a 
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vybírají se jedinci vhodní k chovu. Na cvičáku se sejde spousta lidí a psů. Pro tuto událost je 

rozdělen prostor. Jedna strana cvičiště je obsazena dvěma předváděcími kruhy, do kterých 

postupně chodí páníčci předvádět své psy. Kolem přihlíží diváci. V kruhu je rozhodčí a jeho 

pomocník. Zkoumají psa, zda je správně vysoký, má všechny zuby, zda správně chodí a 

nevykazuje nějaké pohybové či jiné vady nebo odchylky od standardu plemene. Páníček ho 

předvádí v postoji, pes musí stát v předepsané poloze a rozhodčí si ho prohlíží. Pak je 

předveden v pohybu. Pro některé páníčky je to opravdu těžký úkol, pes nechce stát rovně, 

kroutí se, nechce běhat nebo chodit u nohy, zajímá ho, co se děje kolem a páneček pomalu a 

jistě propadá panice, že pes nebude správně předveden a tím znemožní své dobré posouzení 

rozhodčím. U jednoho psa dochází k dohadům o to, kdo ho předvede, jestli panička nebo 

páníček, nakonec se střídají na doporučení rozhodčí a v postoji ho drží panička, zatímco 

páníček se vně kruhu velmi intenzivně snaží psa zaujmout, aby hleděl zpříma kupředu a tak se 

správně předvedl. 

V obou kruzích jsou posuzováni psi. Svod mladých psů znamená, že se posuzují psi, 

kteří teprve začínají svou „kariéru“ a rozhodčí musí posoudit, zda je pes „v pořádku“, zda se 

nějak neodchyluje od standardu a nemá vadu. Pokud pes projde touto povinnou procedurou, 

může budovat kariéru a stát se chovným jedincem po splnění všech podmínek chovnosti. Dále 

zde probíhá bonitace, která slouží k uchovnění psů, tzn. k tomu, aby se z nich stali chovní 

jedinci, kteří mohou produkovat potomky s průkazem původu, zapsané v plemenné knize. Při 

bonitaci se posuzuje exteriér a povaha psa. Exteriér se posuzuje opět již výše zmíněným 

způsobem. Povaha se posuzuje v určitých disciplínách, kdy má pes prokázat, že není bázlivý, 

že je dostatečně a přiměřeně ostrý, že je ovladatelný a není agresivní. Pes je nejprve přivázán 

ke kolíku (stromu) a tam odložen. Během krátké doby v povzdálí pomocník vystřelí ze 

startovací pistole. Pes nesmí prokázat strach či bázlivost. Poté skupinka lidí s rozhodčím 

prochází kolem psa. Ten opět nesmí jevit známky strachu nebo naopak agresivity. Třetí 

disciplína, kousání na rukáv, má ukázat, že pes umí „kousat“, tedy že umí zastavit 

„pachatele“. Psovod vypustí psa na blížícího se figuranta v příslušném oděvu a úkolem psa je 

neohroženě „zakousnout“ figuranta do rukávu (velký, tlustý a bezpečný návlek na ruku) a pak 

ho na povel pustit. Knírač je pracovní, služební plemeno a proto jsou u něj vyžadovány určité 

vlastnosti a takovýto výběr na základě posouzení těchto vlastností má za úkol jejich 

udržování. 
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 Během výzkumu na cvičáku jsem se vydala také na výstavu psů, abych zde nasbírala 

nějaký materiál. Několik takových výstav jsem už navštívila, takže jsem věděla, co zde mohu 

najít. Ráda naší prohlédnu pěkné psy a líbí se mi to napětí… Kdo vyhraje? A kdo se tu 

předvede? Je to napínavé a vzrušující asi jako všechny jiné soutěže či závody. Pes musí být na 

výstavu náležitě připraven – musí umět chodit i běhat na vodítku u nohy pána a musí se umět 

předvést v tzv. výstavním postoji, tzn. že stojí v určité pozici tak, aby posuzující rozhodčí 

mohl ohodnotit jeho vzhled. Psi s jinou než krátkou srstí ještě absolvují úpravu srsti, česání, 

koupání apod. 

Na výstavách je zajímavé to napětí a prvek soutěživosti. Vyhrát chce každý. Každý 

chce, aby jeho pes byl oceněn a posouzen jako krásný a získal nějaký výstavní titul. Podaří se 

to však vždy jen pár jedincům, kteří podle soudu rozhodčího nejlépe odpovídají standardu 

plemene. Na výstavách se psi posuzují v několika kategoriích podle věku nebo podle zkoušek 

či titulů. Je třída štěňat (3-6 měsíců), dorostu (6-9 měsíců), třída mladých (9-18 měsíců), 

mezitřída (15-24 měsíců), třída otevřená (od 15 měsíců), pracovní (od 15 měsíců se splněnou 

pracovní zkouškou), třída vítězů (od 15 měsíců, pro psy s titulem Šampion) a třída veteránů 

(od 8 let). Zvlášť se posuzují psi a feny. Každá třída má svého vítěze a pak se v jedné soutěži 

utkají vítězové všech tříd (kromě štěňat, dorostu a mladých), z nichž vzejde vítěz mezi psy a 

vítěz mezi fenami. Tito dva společně s vítězi tříd mladých a veteránů se utkají v soutěži o 

nejhezčího psa plemene. Tak je nakonec jeden vítěz v daném plemeni (Best of Breed – BOB).  

Plemena jsou dle stanov FCI rozdělena do 10 skupin69, zvláště jsou národní plemena. 

Vítězové plemene (BOB) se poté utkávají v rámci své FCI skupiny mezi sebou, z čehož 

vzejde vítěz skupiny FCI (Best in Group – BIG). Tito vítězové dále soutěží o nejkrásnějšího 

psa výstavního dne (výstava trvá zpravidla 2 dny) a nejhezčí psi výstavního dne se na závěr 

při slavnostním zakončení utkají o titul nejkrásnějšího psa výstavy (Best in Show – BIS). 

Zároveň probíhají další soutěže: Nejhezčí mladý pes/fena, Nejlepší veterán, Nejhezčí pár, 

Nejlepší chovatelská skupina. Vše má svá pevná pravidla, kdo se může zúčastnit jaké soutěže, 

kam může postoupit atd. 

Obecně se tvrdí, a asi je to pravda, u některých plemen více, u jiných méně, že pes, který 

má výstavní tituly, může mít žádanější a také dražší potomstvo. Skutečně existuje dost lidí, 

kteří výstavy využívají k tomu, aby zvýšili cenu svých potenciálních štěňat. Pak jsou také 

                                                 

69 Textová příloha č.3. 
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takoví lidé, a mám osobní zkušenost, kteří používají úspěchy svých psů k  naplňování 

vlastních ambicí a budování vlastního ega. Takoví lidé se poznají podle toho, že neberou tyto 

kynologické akce jako sport, ale spíš jako osobní poměřování sil. Je-li jejich pes poražen, 

zpravidla soupeři nepogratulují, urazí se a odkráčí středem a hledají vinu v rozhodčím, nebo 

jiných špatných okolnostech, vyhlašují konec výstavám, které se jim jeví neobjektivní a 

zaujaté. Své soupeře obviní z korupce a jiných nekalých postupů k získání vítězství. Naopak 

své úspěchy vychvalují a vynášejí do nebes svého psa i sebe. Sebechvála a přehnané 

hodnocení vlastních schopností (schopností psa) na jedné straně a obviňování druhých 

z vlastního neúspěchu na straně druhé jsou rozšířeným rysem lidí věnujících se kynologii za 

účelem naplnění vlastní ctižádosti. 

A co na to pes, hlavní aktér? Nebo je zde vedlejší aktér? Řekla bych, že zejména 

výstavy psů jsou především zábavou lidí, nikoli psů, i když většina psů je ráda, když „se něco 

děje“, takže výstava je pro mnoho psů pěkným pozdvižením mezi spoustou jiných psů a lidí, 

v množství cizích a zajímavých pachů a zvláštního napětí, které pes vycítí. Jsou psi, kteří to 

nesnesou, a přesto jsou nuceni to absolvovat. A jsou psi, které to „baví“, přijímají spoustu 

nových podnětů a nakonec je baví i samotné předvádění a opravdu si ho viditelně užívají. Pro 

psy, kteří musí podstupovat nejrůznější úpravy srsti a jsou nuceni stát na upravovacích 

stolcích dlouhé minuty, je taková výstava opravdovým utrpením.  

Pokud bych měla zhodnotit klady a zápory pro všechny zúčastněné, nepochybně z toho 

nejlépe vychází člověk, který se baví a kochá psy (svými i cizími) a užívá si celou událost pro 

své potěšení. Takový pes smysl výstavy nemůže chápat a veškeré tituly a ocenění jsou pro něj 

nicneříkající. Jeho zájmy jsou zde druhořadé. 

Druhým důvodem, proč jsem se na tuto výstavu vypravila, bylo to, že jsem chtěla 

pořídit fotografie jak výstavního areálu, tak především stánků s potřebami pro psy. Každá 

taková kynologická akce, a výstavy zejména, jsou skvělou příležitostí pro prodejce 

chovatelských potřeb. Výstaviště je zpravidla obklopeno řetězem stánků, ve kterých se 

prodávají nejrůznější „potřeby“ pro psy, krmivo, pamlsky, hračky, pelíšky, klece, oblečky, 

obojky, postroje, vodítka, povozy a potahy, kosmetika … Je to opravdu až děsivé množství 

všeho možného i nemožného, a já sama bych nikdy nevěřila, co pes všechno „potřebuje“. U 

některých předmětů si opravdu nejste jisti, zda je to pro kojence, nebo pro psa. Zářným 
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příkladem jsou právě ony zmiňované oblečky70, jakési kalhoty, nebo svetříky všech možných 

barev, vzorů a velikostí a pak tašky na kolečkách pro přepravu malých psů71 (vypadá to 

trochu jako malý kočárek na panenky). Některé stánky vypadají, jako když vejdete do 

obchodu s potřebami pro malé děti. Nechybí ani množství nejrůznějších hraček72, například 

ve tvaru dětského dudlíku. Zajímavým artiklem je například dánská kosmetika73 pro psy a 

kočky. Setkala jsem se se speciálními parfémy pro psy, které jsou v prodeji v některých 

„luxusnějších“ chovatelských potřebách. Zdá se, jako by pes začínal mít podobné potřeby 

jako člověk a vyžadoval podobný arzenál všech možných doplňků. Nepochybuji o tom, že 

žádné takové potřeby pes nemá. Cosi vede člověka k tomu, že vnucuje (nebojím se použít 

tento termín) zvířatům své vlastní kulturní zvyklosti a návyky. Natolik ho adoptoval do své 

vlastní kultury, že mu přisuzuje standardy této kultury. Kultura pejskařů se může projevovat 

v této krajní formě a spočívá v „pohlcení“ psů a připsání jim rolí, potřeb a projevů shodných 

nebo podobných s lidmi. A zvíře se nemůže obhajovat..  

Proces civilizování psa si můžeme představit jako jednotlivé fáze. Nejprve je tu divoké 

zvíře, lovec – vlk. Spojí se s lidmi (a lidé s ním) a začne proces domestikace. Tím nezvratně 

vstoupí do lidské kultury. Člověk po čase začne šlechtit plemena, protože pozná, že pes je mu 

ledasčíms užitečný. V další fázi vidíme šlechtěného psa, který se chystá na psí výstavu kde 

bude předmětem zájmu lidí. Bude nejprve vykoupán v různé kosmetice, načesán, 

naondulován. Takový pes musí být krásný, vychovaný, poslušný, přátelský, voňavý se zářící 

srstí a svěžím dechem74 a tymolínovým úsměvem. Jsou na něj kladeny stejné nároky jako na 

tzv. civilizovaného člověka. 

  Na tyto požadavky pohotově reaguje celý „psí“ průmysl, který zajišťuje prostředky 

pro majitele psů, aby mohli své mazlíčky úspěšně civilizovat. Lidé vyvíjejí tlak na psy, aby 

plnili jejich přání a jejich požadavky. Avšak tito psi nemají na výběr, protože jsou z lidské 

civilizace neodlučitelní. Při návštěvě obchodu, který nese jméno Chovatelské potřeby, 

                                                 

70 Obrazová příloha č. 5,6. 

71 Obrazová příloha č.7. 

72 Obrazová příloha č. 4. 

73 Obrazová příloha č.3.  

74 Ilustrační obrázek – Obrazová příloha č. 8. 
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Mazlíček nebo Vše pro pejsky a kočičky se člověk nevyhne překvapení, jaké že všemožné 

potřeby zvířáta mají. Desítky druhů suchého krmiva neboli granulí – to je pouze standardní 

sortiment, který nikoho neohromí. Granule75 pro tlusté psy, pro psy pelichající nebo pro psy 

s nemocným močovým měchýřem, můžete doplnit vhodnou konzervou, kterou v tom 

množství pomalu ani nemůžete vybrat, protože ještě nevíte, zda váš mazlíček preferuje 

hovězí, jehněčí či lososa. Protože správná výživa je důležitá nejen u lidí, bylo by možná dobré 

zakoupit nějaké vitamíny či jiné doplňky, aby byl pes ještě zdravější. Pak je potřeba se 

postarat o jeho chrup. V této oblasti se vyvinula snad celá „kynostomatologie“. Podle 

velikosti psa i jeho věku vybereme zubní pastu s takovou příchutí, aby mu chutnala. Doplnit 

to můžeme různými pochoutkami na čištění zubů76, případně speciálními kousacími hračkami 

na čištění zubů a masáž dásní. Pes potřebuje i nějaké to nádobí, které můžeme mít plastové, 

nerezové nebo keramické, a má vyčištěný chrup, měl by si trochu zdřímnout. Mohl by si 

lehnout na deku, nebo dokonce i na zem, ale proč by to dělal, když může mít i své speciální 

psí proutěné kanapíčko či dokonce speciální zdravotní podložku, která má blahodárný vliv na 

jeho pohodu. Rád si také občas s něčím pohraje, ale obyčejný klacek není dost zajímavý, tedy 

především pro lidi, takže můžeme svému miláčkovi pořídit hračky, jaké si jen dovedeme 

představit. Veskrze se tyto psí hračky velmi podobají dětským hračkám pro batolata. O psích 

obojcích a vodítkách jsem se již zmínila. To je velmi důležitý doplněk, podle kterého se dá 

identifikovat příslušná skupina, do které se dvojice pán-pes řadí. Přes úplně „obyčejné“ 

obojky, sportovní a kožené se můžeme dostat až ke značkovému zboží, které můžeme rozdělit 

na levnější a dražší značky. Nejluxusnějším takovým zbožím, které jsem našla, byly obojky a 

vodítka zdobené bižuterií Swarovski, které nabízí například internetový obchod nesoucí název 

„Spokojený pes“… Tentýž nabízí i „Oblečení pro psí holčičky“ a „Trendy šatičky pro Vaši 

psí slečnu – dokonalý outfit“.77 Podobným zbožím, ale lacinějším, jsou tzv. předváděcí 

vodítka na výstavu. Vyrábí se ve všech barvách, ze všech materiálů a s nejrůznějšími doplňky.  

Další a poměrně dost široký sortiment tvoří oblečení pro psy78. Od funkčních pláštěnek 

a deček, přes svetříky s nejrůznějšími vzory až po kalhoty, vestičky a mikinky s kapucou, na 

                                                 

75 Ilustrační obrázek – Obrazová příloha č. 9. 

76 Obrazová příloha č. 8. 

77 http://www.spokojenypes.cz/obleceni-pro-psi-holcicky/princess-dance-saty+id-8-TG409.html  3.6.2008 

78 Obrazová příloha č. 5 a 6. 
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nichž se nepochybně vyřádil nějaký psí módní návrhář. Psí kosmetika už dnes také není ničím 

vzácným. A opět najdeme produkty od úplně obyčejných šampónů až po luxusní značkovou 

kosmetiku, která nabízí šampóny pro všechny typy srsti, kondicionéry, oleje apod. To vše 

doplněno sadou hřebenů a kartáčů. V tomto oboru jsou znalci majitelé dlouhosrstých a 

hrubosrstých plemen. Na výstavě psů mívají celý kufr plný „vlasové“ kosmetiky, z níž část je 

původně k lidskému použití; používají se různá tužidla, laky aj., ačkoli to výstavní řád 

zakazuje. 

Na základě těchto jevů můžeme interpretovat „kulturu pejskařů“ jako symbolický projev 

vztahování se lidí k přírodě. Domestikace, kultivace, výchova a výcvik psa, jeho socializace v 

rámci lidské společnosti je „ukousnutím“ si kusu přírody stejně jako například těžba ropy a 

její zpracování na benzín. Ropa jako věc je však pasivním účastníkem, zatímco živá bytost, 

pes, nějak reaguje. Člověku se líbí jeho reakce a chce s nimi pracovat. Vnucuje se tu 

myšlenka na určitý typ násilí. A vznikají otázky. Do jaké míry je ve vztahu člověk – pes 

východiskem „láska“ vytvořená za tisíciletí vzájemného soužití a do jaké míry je pes 

nástrojem či prostředkem k dosahování čistě lidských cílů.  

 

 



  

 71 

 

7 Závěr 

 

Během pěti let jsem prošla cvičákem ve třech různých rolích. Viděla jsem dění ze tří 

různých perspektiv, přičemž ta poslední role mi umožnila pokusit se o odstup, nadhled a snad 

i porozumění. V ní se pak promítají i dvě předchozí. Co všechno tedy můžu vyvodit? Jaké 

otázky můžu zodpovědět? 

Chtěla jsem se dozvědět, co se děje na cvičáku a jak to probíhá. Na první pohled je 

cvičák místem, kde se uskutečňuje výcvik psů. V první fázi tomu tak skutečně je. Lidé 

s odpovědným přístupem, jak se prezentují, přichází na cvičák, aby jejich pes dostal základy 

výcviku, aby poslouchal a byl zvladatelný. Chtějí ho naučit základní povely. Očekávají, že 

odejdou s vychovaným a vycvičeným psem. Probíhá zde socializace, ovládnutí, podřízení psa. 

Mocenský souboj člověka se zvířetem, které má být pokořeno a má se přizpůsobit 

požadavkům svého pána. Probíhá zde zušlechťování psích mravů. Pes se zde má stát dobrým 

společníkem člověka a má se naučit rozumět lidem a jejich chování. Porozumění v opačném 

směru, tedy pochopení psa člověkem, zde nebývá příliš důležitým zájmem. Někteří cvičitelé 

se o to pokoušejí, ale vyžaduje to určité dlouhodobé úsilí a slušnou míru empatie a ne každý 

je ochoten psovi „naslouchat“. Tedy naslouchat zvířeti. Pes zde není zajímavý jako zvíře, ale 

jako součást lidské společnosti. Na cvičáku se člověk snaží udělat ze psa to, čím podle něj má 

být. 

Když se z obyčejného návštěvníka cvičáku stane vyvolený, tedy ten, kdo má o věc už větší 

zájem a usilovně se začne věnovat výcviku a stane se součástí užšího výběru lidí, ze psa se 

pak stává zdroj zábavy člověka. Člověka to baví, naplňuje si své touhy a ambice, chce 

soutěžit a utkávat se, kynologie a výcvik se pro něj stanou sportem, ke kterému potřebuje 

„náčiní“. Jeho úspěch závisí na tom, jak dobře si toto „náčiní“ dovede ochočit a podmanit.  

V této fázi se již nezvratně stává členem kultury pejskařů. Vstupuje do komunity a stává se její 

součástí. „Psí“ aspekt pomalu ustupuje, pes se zde pomalu stává pouze doplňkem a stále více 

se prosazuje „lidský“ aspekt. Tedy přestává jít v první řadě o výcvik psa a začíná jít hlavně o 

lidi, o skupinu „spřízněných duší“ a o jejich společenský život v rámci cvičáku. Takový život 

jsem nenašla ani jako „žák“, tedy když jsem cvičila svého psa, ani jako učitel, ale teprve jako 

pozorovatel. Osobně jsem ho však našla ve světě lovecké kynologie. Prožila jsem tentýž 

přechod ke skupině vyvolených, avšak nebylo to v rámci klasického cvičáku. Podskupiny 
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v rámci této kultury se mohou formovat různými způsoby. My však se zde zabýváme prvotně 

„mou“ výzkumnou skupinou, která spadá do podskupiny sportovní kynologie.  

„Psí zábava“ se tak postupně stává hlavně sociální aktivitou. Pro mnohé se stává 

celoživotní záležitostí a jak jsem viděla na mém cvičáku, může i přecházet z rodičů na děti. 

Stává se tak samozřejmou, běžnou a banální součástí života, o které nelze říct nic moc 

zajímavého nebo překvapivého. Je to zkrátka úplně „normální“. Cvičák je pak místem, kde se 

setkávají dlouholetí přátelé a známí nad společným tématem, které je silně drží pohromadě a 

vytváří pocit sounáležitosti.  

„Tak se ptám na psy. Co mají za psy, jak dlouho cvičí psy… Dostávám stručné 

odpovědi. Mám dojem, že tyto ženy cvičí psy snad od narození.“79 Je pro ně problém 

formulovat nějaké prohlášení o něčem tak banálním a samozřejmém. „Je to ňák součást…, je 

to zvyk, rituál… A ty psi to potřebujou. A taky závislost…“80. Odkazují mně na začátečníky, 

na ty, kteří přišli vychovávat svého psa. Pro mě je to ale zcela odlišná skupina, která na mou 

otázku neodpoví, protože není ani součástí vyvolených, natož elity.  

 

Tato práce by chtěla být hodnocena jako alespoň takové malé okénko, které ukáže 

možnosti a směry, které můžeme sledovat, pokud se chceme zabývat úlohou psa pro člověka a 

jejich soužitím. Popsala jsem instituce, které zaštiťují chov a výcvik psů, čímž jsem se snažila 

zasadit cvičák do kontextu. Snažila jsem se popsat a roztřídit své zkušenosti, které jsem si na 

cvičáku jako pozorovatel ověřovala. Myslím si, že se mi podařilo spatřit a popsat některé 

aspekty, které figurují na cvičáku a jsou „by-produktem“ výcviku psů. Na základě toho jsem 

se snažila definovat sociální strukturu nejen společenství lidí na cvičáku, ale obecně všech 

„pejskařů“. Zahrnula jsem a zhodnotila svůj „průchod“ terénem.  

Během terénního výzkumu jsem podrobovala reflexi své předchozí zkušenosti. Mohla 

jsem se na věc podívat z druhé strany. Zvětšovala se komplexita mého pohledu a souvislosti 

se spojovaly. Nepodařilo se mi však úplně proniknout do mé skupiny. Částečně kvůli 

                                                 

79 Terénní deník 

80 Terénní deník 
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vlastnímu ostychu, částečně kvůli nedostatečně dlouhému období pozorování. Kdybych 

vlastnila psa, se kterým bych tam chodila cvičit a přímo se účastnila výcviku, prošla fází 

začátečníka a poté vyvoleného, bylo by asi mé proniknutí snazší, avšak o to časově 

náročnější. Nebylo úplně snadné získávat informace a problematizovat témata, která se 

aktérům jeví jako všední a banální. V neposlední řadě se domnívám, že jsem nebyla 

připravena klást správné otázky, což vidím až nyní, kdy je tato činnost mým téměř denním 

chlebem.  

Domnívám se, že se mi podařilo ukázat některé jevy nezastřeně a z jiného pohledu než 

bývá zvykem. Snad se mi podařilo ukázat, že šlechtění není vždy ušlechtilé a naše zacházení 

s našimi psy není vždy úplně fér. Chtěla jsem především ukázat přebujelou péči, která je psům 

věnována, počínaje institucemi a psími svetříky konče. Našim zvířecím společníkům je třeba 

věnovat péči, protože to jsou domestikanti, avšak v mnoha směrech náš zájem nabírá 

neuvěřitelných podob a dle mého názoru zvrhlostí, jako jsou například zmíněné psí parfémy. 

To bych nazvala patologickou péčí.  

Skrze tyto složité jevy, které mají nejrůznější příčiny, docházím k poměrně 

jednoduchému závěru. Ten lze shrnout do jedné věty a vychází jak z mého pozorování a 

analýzy, tak z aplikace na praktické příklady: Já (majitel psa) jsem přijal svého psa, takového 

jaký je, jakého jsme si ho vyšlechtili a udělal jsem všechno pro to, aby mohl dělat to, co je mu 

přirozené, vlastní, a aby tak vedl spokojený život. Můj pes si zvykl na život s lidmi a přijal 

jejich způsob života. Sdílí ho, zná ho a umí se v něm orientovat. Rozebereme-li to dále, pak 

přirozeností domácího psa je být po boku člověka, být jeho společníkem a přizpůsobovat se 

jeho životnímu stylu. Jeho údělem je snášet všechno s člověkem. Pro psa je to částečně i 

výhodné, protože mu člověk poskytuje ochranu, smečku, doupě i potravu. Pro člověka je to 

výhodné, protože pes je schopen naplnit některé jeho potřeby a přání. Je mu kamarádem, 

živou hračkou nebo naplněním ambicí. Tito dva tvorové spolu mají uzavřenou výhodnou 

smlouvu, která oběma stranám přináší „užitek“, avšak není bez rizik… 
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1. Příklad standardu plemene dle FCI 

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE 

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie) 

F.C.I.-Standard č. 57 / 13.09.2000 / D    

Maďarský ohař krátkosrstý - viszla 

 (Rövidszörü Magyar Vizsla) 

 

Překlad do němčiny: Peter Weit, Uwe Fischer a Dr.J.-M.Paschoud 

Z německého originálu přeložil: Michálek, Dvořák.  

 

ZEMĚ PŮVODU: Maďarsko 

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO ORIGINÁLU STANDARDU: 6. 4. 2000 

 

POUŽITÍ: Všestranně lovecky upotřebitelný pes pro lov v poli, na vodě i v lese. Jeho charakteristickými 
vlastnostmi jsou zejména výrazný smysl pro stopu, pevné vystavování, vynikající vlohy pro přinášení a 
cílevědomé sledování stopy na vodě při velké ochotě k vodní práci. Dobře zvládá práci v obtížném terénu 
i extrémní počasí. Jako výkonný lovecký pes nesmí projevovat bázlivost po výstřelu, strach ze zvěře, 
absenci vloh k vystavování a přinášení a nechuť k vodní práci. Pro svou bezproblémovou povahu a 
přizpůsobivost je vhodný i k držení v bytě. 

 

KLASIFIKACE FCI:  Skupina 7 - ohaři 

Sekce 1 - kontinentální ohaři  

Se zkouškou z výkonu (polní a vodní práce) 

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Předkové maďarského ohaře přišli do své vlasti společně s kočujícími 
maďarskými kmeny. První stručnou písemnou zmínku a vyobrazení těchto psů lze doložit již v 
dokumentech ze 14. století. Jeho význam pro lov však výrazněji rostl teprve od 18. století. Koncem 19. 
století pak byly v Maďarsku pořádány soutěže pro ohaře, jichž se s velkým úspěchem zúčastnili také 
ohaři maďarští. Na vzniku tohoto plemene se v tehdejší době podílela také jiná plemena loveckých psů. 
Cílevědomý chov začal v roce 1920 a v roce 1936 byl maďarský ohař uznán mezinárodní kynologickou 
organizací FCI jako samostatné plemeno. 

 

CELKOVÝ DOJEM: Středně velký elegantní lovecký pes ušlechtilého vzhledu s krátkou žemlově zbarvenou 
srstí. Spíše lehká, suchá a štíhlá stavba těla tvoří harmonii mezi krásou a sílou. 
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DŮLEŽITÉ PROPORCE:  

* Délka těla mírně překračuje kohoutkovou výšku.  

* Hloubka hrudníku dosahuje téměř poloviny kohoutkové výšky.  

* Čenichová partie je o něco kratší než polovina délky celé hlavy. 

 

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): živá, přátelská, vyrovnaná, lehce cvičitelný. Snadné navázání 
kontaktu s vůdcem patří k jeho základním vlastnostem. Nesnáší hrubé zacházení a nesmí být ani 
agresivní, ani bázlivý. 

 

HLAVA: Suchá, ušlechtilá, s dobrými proporcemi.  

MOZKOVNA: 

Lebka: Přiměřeně široká, mírně klenutá, s nepříliš výraznou čelní brázdou, která probíhá od středně vyvinutého 
týlního hrbolu ve směru stopu. Oční oblouky jsou přiměřeně vyvinuté. 

Stop: mírný.  

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST: 

Nosní houba: čenich je dobře vyvinutý se širokými nozdrami. Jeho barva ladí s tmavým tónem srsti.  

Morda: Čenichová partie je tupá, ne zašpičatělá, dobře osvalená se silnými čelistmi. Hřbet nosu je rovný.  

Pysky: jsou těsně přiléhají, nejsou převislé.  

Čelisti / zuby: Silné čelisti s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, přičemž horní řada řezáků 
překrývá bez mezery spodní a zuby stojí přiměřeně kolmo; 42 zdravých zubů dle zubního vzorce. 

Líce: silné, dobře osvalené.  

Oči: středně velké a mírně oválné. Oční víčka dobře přiléhají k oku. Pohled živý, inteligentní. Barva očí je hnědá 
a ladí s barvou srsti, přičemž přednost se dává tmavší barvě.  

Uši: nasazeny mírně vzadu a středně vysoko. Ušní boltce jsou jemné a přiléhají k lícím. Mají tvar zakulaceného 
V a jejich délka tvoří zhruba tři čtvrtiny délky hlavy. 

 

KRK: Středně dlouhý, přiměřený k tělu, dobře osvalený, mírně klenutý. Těsně přiléhající kůže na hrdle.  

 

TRUP:  

Kohoutek: výrazný a svalnatý.  

Hřbet: pevný, rovný, dobře osvalený. Trnové výběžky mají být zakryty svalstvem.  
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Bedra: krátká, široká, pevná, osvalená, rovná či mírně klenutá. Přechod od hřbetu k bedrům je kompaktní a 
pevný.  

Záď: široká a dostatečně dlouhá, ne krátká, k nasazení ocasu mírně spáditá, nesmí být sražená; dobře osvalená. 

Hrudník: je hluboký a široký s výrazným, dobře osvaleným a přiměřeně klenutým předhrudím; hrudní kost má 
sahat co nejdále dozadu. Hloubka hrudníku má dosahovat k loktům. Žebra jsou mírně klenutá. Zadní 
žebra sahají daleko dozadu. 

Spodní linie a břicho: tvoří elegantní oblouk, břicho je napjaté a lehce vtažené. 

 

OCAS: Poměrně nízko nasazen, u kořene silný, ke špičce se zužuje. V zemích, kde není kupírování zákonem 
zakázáno, se z preventivních důvodů s ohledem na lovecké využití krátí o jednu čtvrtinu. Pokud není 
zkrácen, dosahuje až k hlezennímu kloubu a je rovný, případně lehce šavlovitě zahnutý. Při pohybu je 
nesen výš až k horizontále. Ocas je dobře a hustě osrstěn. 

 

KONČETINY:  

HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny rovnoběžné, při pohledu zboku kolmé a 
dobře postavené pod tělem. Dobře utvářených kostí a silného svalstva.  

Plece: Lopatka je dlouhá, šikmá a dozadu ploše přiléhající. V pohybu je pružná a je výrazně osvalená. Dobré 
zaúhlení mezi lopatkou a ramenní kostí.  

Ramenní kost: pokud možno dlouhá a dobře osvalená.  

Lokty: těsně přiléhají k tělu, ale nejsou vmáčknuté; nejsou vytočené, ani stočené dovnitř. Dobré zaúhlení mezi 
ramenní kostí a předloktím. 

Předloktí: rovné a dlouhé, dostatečně osvalené se silnými, nikoliv však hrubými kostmi.  

Zápěstí: suché a pevné. 

Přední nadprstí: krátké a jen lehce šikmo postavené.  

Tlapy: lehce oválné s pevně sevřenými, dobře klenutými silnými prsty a silnými hnědými drápy. Pevné a odolné 
polštářky břidlicově šedavého odstínu. V klidu i pohybu jsou tlapy rovnoběžné. 

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:  

Obecně: při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné. Správně zaúhlené se silnými kostmi.  

Stehno: dlouhé, osvalené, s odpovídajícím zaúhlením mezi pánví a stehnem.  
 

Kolena: dobré zaúhlení mezi stehnem a bércem. 

Lýtka: dlouhá, osvalená a šlachovitá. Délka lýtka odpovídá přibližně délce stehna. Dobré zaúhlení mezi lýtkem a 
zadním nadprstím. 

Hlezno: silné, suché a šlachovité, poměrně nízko postavené.  

Zadní nadprstí: kolmé, krátké a suché.   
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Tlapy pánevní končetiny: viz tlapy hrudních končetin. 

 

POHYB: Typickým chodem je pružný a elegantní prostorný klus s prostorným a dlouhým krokem. V poli hledá 
vytrvalým cvalem. Při pohybu je hřbet pevný a zůstává ve vodorovné poloze. Dobré držení těla. 
Mimochod je nežádoucí. 

 

KŮŽE: Pevně přiléhá k tělu, netvoří záhyby a je dobře pigmentovaná. 

 

OSRSTĚNÍ: 

SRST: Krátká a hustá, má být pevná a tuhá. Na hlavě a na boltcích je jemnější, hedvábná a kratší, na spodní 
straně ocasu naopak o trochu delší. Srst má pokrývat celé tělo, břišní krajina je však méně osrstěná. Srst 
nemá podsadu. 

 

ZBARVENÍ: Různé odstíny žemlové barvy. Ušní boltce mohou být tmavší, jinak jednotné zbarvení. Červené, 
hnědavé nebo vybledlé barevné tóny jsou nežádoucí. Malá bílá skvrna na předhrudí nebo na hrdle, jejíž  
průměr nesmí překročit 5 cm, stejně jako bílé odznaky na prstech tlap nejsou vadou. Barva pysků a 
očních víček odpovídá barvě nosu. 

 

VELIKOST:  

Kohoutková výška: psi     58 - 64 cm 

feny  54 - 60 cm  

Zvyšovat kohoutkovou výšku je nežádoucí, vhodné je usilovat o střední velikost. Statická a dynamická 
vyváženost a symetrie jsou důležitější než v centimetrech naměřená výška.  

 

VADY: Jako chyba musí být posouzena každá odchylka od uvedených údajů, hodnocení chyby by pak mělo být 
přímo úměrné stupni odchylky. 

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:  

* Výrazné odchylky od standardu plemene 

* Hrubé odchylky od pohlavního výrazu 

* Netypická hlava 

* Skvrnitý nos 

* Převislé pysky a volné otevřené koutky 

* Předkus, podkus, zkřížený skus jakož i přechodné formy 
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* Chybění jednoho nebo více zubů ze skupiny řezáků (I), špičáků (C) nebo třenových zubů P2  
   až P4 a stoliček M1 a M2, absence více než dvou třenových zubů P1. Na zuby M3 se nebere  
   zřetel. Neprořezané zuby se hodnotí jako chybějící.  

* Nadpočetné zuby vybočující z řady 

* Rozštěp patra či pysku 

* Světle žluté oko, příliš volná víčka, ektropium, entropium, dvojitá řada řas 

* Výrazný lalok pod krkem,  

* Vlčí drápky, tzv. paspárky, 

* Špatná mechanika pohybu,  

* Netypické osrstění,  

* Tmavohnědá či světle žlutá barva, vícebarevnost, nejednotná barva, bílá hrudní skvrna  
   v průměru větší než 5 cm,  

* Bílé tlapy,  

* Nedostatečně pigmentovaná kůže, oční víčka a pysky, 

* Kohoutková výška odchylující se o více než 2 cm od standardu, 

* Jakákoliv známka nevyrovnanosti povahy. 

 

Poznámka: Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.   
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2. Příklad pracovního standardu plemene 

 

SPINONE ITALIANO - Pracovní standard 

 

Způsobem pohybu spinona je dlouhý pravidelný klus, někdy střídaný rychlým cvalem (pouze zadní nohy), 

takže je o něco svižnější než italský ohař (Bracco Italiano), avšak žádoucím pohybem při práci nosem je klus. Je 

to živý a úsporný pohyb probíhající po úhlopříčkách, které jsou téměř vždy přímé, dlouhé sto, někdy i více, 

metrů,  a velmi dobře rozmístěné v terénu. Tento pohyb je dán vynikajícím citem pro pachy, který tento velký 

ohař vždy vykazuje, avšak za předpokladu, že příliš nepřežene pohyb, který je opakem jeho povahy -  pro 

spinona, stejně tak jako pro ostatní běžce, je soustředění se na pachy nejdůležitější a nalézání řešení různých 

překážek při práci, které probíhá téměř instinktivně a bleskově, od něj vyžaduje náročné duševní pochody, jež 

jsou tak snadno čitelné v jeho roztomilém výrazu jako „filozofické“.  

 

Hledání je chuťové a radostné a je doprovázeno téměř stálým vrtěním prutem, který je nesen vzpřímeně v 

přímé linii s krkem, jež není natažen příliš daleko, tak aby hlava zůstávala zvednutá a stop nosu je pevně zaúhlen 

od horizontály směrem k zemi. Narazí-li na slabý pach, postupně zpomaluje a jde po stopě s velkou obezřetností 

kupředu k předpokládanému zdroji, s vysoko zvednutou hlavou, bez dalších vnějších známek kromě uší, které 

jsou postaveny zpříma do své plné výšky, prut je klidný a lehce pokleslý. Pokud zjistí, že jde o falešný poplach, 

okamžitě se vrátí k obvyklému držení těla a pohybu. Pokud naopak zjistí, že pach vede ke zvěři, zpomaluje 

velmi pozvolna, takže poslední kroky jsou výrazně pomalé a obvykle tlapou zjišťuje povrch, na který ji položí. 

Tento pohyb provádí jakoby ve strachu, aby nezpůsobil nějaký hluk, a když se zastaví, znehybní prut a zvedne 

ho. Nehybný, i na stopě nese prut horizontálně, někdy lehce výše nebo níže. 

 

Celkově je spinone v držení těla vznešený a impozantní, ostražitý, nicméně klidný, krásně vzpřímený a 

mírně nakloněný dopředu, s krkem lehce vzpřímeným a hlava je zcela vztyčená se stopem směřujícím pevně 

dolů 30 stupňů k horizontále. Pokud během hledání najde zapachované místo, kde si je jist přítomností zvěře, 

okamžitě zpomalí na krok a zaujme téměř kamenný postoj, kromě krku, který vysune lehce kupředu, a mírně 

sníženého prutu, a pomalu sleduje stopu. Postupně zpomaluje, aby sledoval přímý směr pachu, který ho dovede 

ke zvěři. 

 

Někdy je stopování předcházeno krátkým zastavením, není to však žádoucí. Pokud cítí, že je velmi blízko 

zvěře, a to jen v tomto případě, zůstane stát zcela strnulý ve směru svého pohybu, nejčastěji vzpřímený nebo 

s lehce ohnutými běhy, hlavu otočenou lehce dolů směrem k pachu zvěře. Za výjimečných podmínek se nakrčí 

do zkroucené pozice. Pokud se zdroj pokusí uniknout, spinone zjistí, odkud pach přichází a pohybuje se velmi 
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pomalu a postupně. Tímto způsobem pokračuje s nejvyšší opatrností kupředu a co možná nejvíce se vyhýbá 

suchým větvím nebo šustícímu listí, stále připraven se zastavit. Práci na stopě opakuje velmi pečlivě, 

s konkrétním záměrem a bez sebemenšího zakolísání a každé další zastavení je předcházeno postupným 

zpomalováním. 

 

Zjistí-li přímý zdroj pachu, zůstává co nejdále ve stálé vzdálenosti od zdroje, a postupuje tak, aby sledoval 

pohyb zvěře. Pokud zdroj využije příznivé podmínky terénu k náhlému rychlému úniku, spinone prokazuje, že 

inteligence může jít ruku v ruce s hbitostí a loveckou vytrvalostí. V této situaci se může náhle zastavit, pokud se 

nečekaně ocitne u prchající zvěře, která se zastavila u nějaké překážky, nebo aby se nechala přejít apod. 

 

Mezi charakteristické rysy spinona i jiných kontinentálních plemen patří jeho navázání úzkého pouta 

s vůdcem, kterého nesmí nikdy opouštět. Kromě toho jeho klidná a rozvážná povaha mu umožňuje přizpůsobit 

systém práce rozmanitým podmínkám, takže popsané činnosti používané v nejvýhodnějších možných 

podmínkách může omezit na mnohem užší okruh činností, které musí vykonat podle potřeb momentální situace. 

Z originálu z roku 1936 Pastrone Standard na www.italianspinone.co.uk/Working/workingstandard.htm 

přeložila Barbora Kalná. 28. srpna 2007. 
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3. Dělení plemen psů a charakteristika dle FCI 

 

Podle vlastností je základní dělení plemen psů do celkem 10 skupin FCI následující: 

Skupina I. Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských salašnických psů 

Skupina II. Pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi 

Skupina III. Teriéři 

Skupina IV. Jezevčíci 

Skupina V. Špicové a primitivní plemena 

Skupina VI. Honiči, barváři a příbuzná plemena 

Skupina VII. Ohaři 

Skupina VIII.  Retrívři, slídiči a vodní psi 

Skupina IX. Společenští a doprovodní psi 

Skupina X. Chrti 

 

(2) Základní biologická charakteristika: 

Pes je savec, masožravá šelma.  

Smysly psa: vynikající čich, velmi dobrý sluch, zrak je méně významný - slabší, pes vnímá barvy ne zcela 

shodně s člověkem. 

Potrava psa: převážně, ale nikoliv výhradně masitá. 

Sociální vztahy a chování: pes je smečkové zvíře s rozvinutým sociálním chováním. Smečky jsou založeny na 

hierarchickém rodinném principu s přirozenou dominancí rodičovského páru, což je při správné výchově dobře 

využitelné pro soužití s člověkem. Pes je teritoriální zvíře, především hlídač. Pro psa je přirozené lovecké 

chování a je pro něj typická spolupráce při lovu. Lovecké chování je u některých plemen utlumeno. 

Vztah k lidem: pes je vynikající společník, pomocník člověka při různých činnostech.  

Kontakt psa se smečkou (i lidskou v přeneseném slova smyslu) je naprosto nezbytný. 
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9 Obrazová příloha 
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1. Inspirace - Leták Magistrátu hl. m. Prahy o venčení psů ve městě – 1. část 

 

 

 

2. Leták Magistrátu hl. m. Prahy o venčení psů ve městě – 2. část  
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3. Péče o zvířata – potřeby psů sledují ve všech zemích 

 

 

 

 

4. Potřeby pro psa - hračky 
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5. Psí potřeby – kalhoty a kombinézky 

 

 

 

6. Psí šatičky 
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7. Psí kočárek 

 

 

 

 

8. Svěží psí dech 
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9. Reklama na granule – vědecky prokázáno, biologicky nezávadné, zdraví prospěšné, 
revoluční receptura – to nejlepší pro vašeho mazlíčka 

 

 

 

 

10. Reklama na očkování pro psa – Pohrozit a inkasovat 
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11. Pes přítel člověka – tradiční kynologický časopis 

 

 

 

12. Psí sporty – Co všechno může (musí) dělat váš pes 
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13. Psí sporty – Pes anebo „cvičená opice“? 

 

 

 

14. Svět psů – další tradiční kynologický časopis 
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15. I lovecká kynologie má svůj časopis 

 

 

 

16. Šlechtění psů – Chceme rychlost a sílu: kříženci whippeta (chrt) a bullteriéra 
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17. Věčné téma psích časopisů– etologie a výchova psů  

 

 

18. Odborné články zabývající se zdravím psů 
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19. Další veterinární témata – časopisy chtějí být naučné 

 

 

 

 

20. Tisk o psech – Hospodářské noviny o ekonomice domácích mazlíčků 
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21. Magazín Hospodářských novin – Sport aneb co s volným časem – Zapřaháme 

 

 

 

22. Instinkt – velké téma – Psi v Česku 
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23. Týden – opět téma volný čas a psí sporty 

 

 

 

24. Dějiny a současnost – Hlavní téma celého čísla 
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25. Jedna z mnoha reklam využívající k „oživení“ psa 

 

 

 

 

26. Zvířátka táhnou ... Nejlepším přítelem může být místo psa třeba ten plechový tvor na 
čtyřech kolech ... 
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