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ÚVOD 

Přestože jsem se svého prvního psa Alana dočkala až ve čtrnácti letech, psi mě vždy velice 

zajímali a v současné době jsou mým velikým koníčkem. Jak jsem se svým psem postupně 

pronikala do tajů kynologie, zjistila jsem, že se kolem psů pohybuje velká skupina podobně 

naladěných lidí. Lidí, se kterými vždy najdu společnou řeč. Naplno jsem si význam a prová-

zanost pejskařské „komunity“ uvědomila, když jsem na tři týdny odjela do Řecka a mého psa 

venčila mamka, která mou zálibu ve psech příliš nesdílí. Po návratu mi rozhořčeně vykládala, 

jak se na ni na ulici „vrhali“ úplně neznámí lidé. Buď se jim Alan líbil a chtěli si popovídat, 

anebo jej poznali a ptali se kde jsem já, jak se mám a kdy zase přijedu. Ať se snažila chodit 

ven v kteroukoli denní dobu, neustále ji někdo družně zastavoval. Ani jsem si toho nevšimla, 

ale s pořízením psa jsem se stala součástí jedné velké rodiny pejskařů. Od té doby mi připadá 

zajímavé, jak se díky zálibě v kynologii seznámí a spřátelí lidé, kteří by se v běžném životě 

jen těžko potkali, protože nemají téměř nic společného. Liší se věkem, sociálním postavením i 

povahou. Přesto je ale něco spojuje – pes.  

Již ve své teoretické postupové práci jsem se věnovala otázce co vlastně pes pro člověka 

znamená a také jaký význam má člověk v životě psa. Nyní jsem na svou postupovou práci 

částečně navázala. Postupem času jsem pronikla do světa kynologie ještě více, především ve 

směru psích sportů. Zjistila jsem, že na skupinu lidí, kteří se kolem psích sportů sdružují, již 

nelze pohlížet jen jako na skupinu běžných pejskařů – milovníků psů. Ne, tito lidé žijí trochu 

jinak, než zbytek běžné společnosti. Veškerý svůj volný čas věnují psům a sportu s nimi. Psů 

mají doma vícero, neustále s nimi cestují na nějaké kynologické akce, což jim zabere veškerý 

čas a finance. Zajímalo mě tedy, jaké je jejich motivace a jak se tento styl života odráží v je-

jich osobnosti a sociálních vztazích. Tyto otázky jsem se pak snažila zodpovědět pomocí kva-

litativního výzkumu. 

První teoretický oddíl se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je věnována obecnějším in-

formacím, které se týkají psa jako takového. Zaměřila jsem se zde na stručné shrnutí dějin psa 

domácího a zmiňuji také některé vlastnosti a schopnosti psů. Kapitola s názvem Člověk a pes 

se již týká konkrétního soužití a vzájemného kontaktu člověka a psa. Blíže se zde věnuji ko-

munikaci, vzájemné hře, věrnosti i agresivitě psů vůči člověku. Třetí kapitola je věnována 

sportu obecně a následně jednotlivým odvětvím psích sportů, které jsou později provozovány 

jednotlivými respondenty. 
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Druhý oddíl se již týká výzkumu jako takového. V kapitole čtvrté je popsán výzkumný 

problém a jsou zde též stanoveny čtyři výzkumné otázky. Další kapitoly se věnují metodolo-

gickému rámci výzkumu, charakteristice výzkumného souboru a nakonec výsledkům jednot-

livých kvalitativních rozhovorů, které jsou mezi sebou srovnávány a interpretovány. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. PES DOMÁCÍ (CANIS FAMILIARIS) 

Pro rozebrání vzájemného vztahu lidí a psů, je nejprve nutné uvést, jak se pes jako takový 

vůbec objevil v lidských dějinách. Zaměříme se tedy na jeho původ, domestikaci, na jeho 

vlastnosti, schopnosti a smysly. 

1. 1. Domestikace a vývoj vztahu člověka a psa 

Postoje vůči psům se během lidských dějin proměňovaly mnohými způsoby – byli vnímáni 

jako požírači zbytků, lidská potrava, démoni, poslové smrti, společníci bohů, hlídači, spolubo-

jovníci, průvodci, tahouni nákladu, lovci, kosmonauti, herci, sportovci, komedianti, záchraná-

ři, závodníci, přátelé, pomocníci atd. Všechny tyto činnosti a jistě i mnohé další psi pro člově-

ka vykonávali a mnohdy vykonávají dodnes. Psi zkrátka doprovázejí historii člověka již od 

pradávna a jejich vzájemný vztah se v průběhu dějin všelijak proměňuje.  

„Podle japonské tradice náleží pes do pětice nejuznávanějších tvorů“ (Caras, 1999, s. 75). 

Vyskytuje se v legendách, pověstech, bájích i starověkých mýtech. Psů si cenili Egypťané, 

Sumeři, Asyřané, Babyloňané, Staří Peršané, Inkové, Mayové i lidé starého Orientu. Cenili si 

jich kmeny na Borneu, Aljašce, Sumatře i Austrálii. Také ve starořeckých bájích bylo psům 

často přisuzováno významné místo. Uveďme alespoň ty nejznámější… Tříhlavý pes Kerberos 

hlídal vchod do podsvětí. Jediný, kdo poznal vracejícího se Odyssea, byl jeho věrný starý pes 

Argos. Pes Maira pomohl najít tělo svého zavražděného pána, za to byl poslán do nebe, kde se 

z něj stala nejjasnější hvězda Sírius (Caras, 1999). 

Pokud bychom chtěli vymezit pojem domestikace, můžeme zmínit definici Rogera A. Ca-

rase (1999, s. 16): „Slovo domestikovaný je používáno k popisu zvířat, která jsou nejen člo-

věkem držena v zajetí a ochočena tak, aby byla zvládnutelná nebo dokonce oddaná a posluš-

ná, ale navíc u nich došlo ke genetickým změnám v důsledku jejich soužití s námi. Nyní se 

skoro vždy jedná o tvory odlišné od jejich divokých předků, vyhynulých či dosud žijících. 

Přirozený výběr jsme nahradili selektivním chovem, takže z naší vůle vzešli noví tvorové.“ 

Konkrétní vznik psa není ani v dnešní době zcela jasný. Jisté však je, že jeho nejbližším pří-

buzným je vlk. Je ovšem možné, že k domestikaci psa došlo na více místech po světě a 

v různých časových obdobích. Caras (1999) se stejně jako mnoho jiných vědců domnívá, že 
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domestikace psa započala, když lovci raného mezolitu kradli z vlčích brlohů mláďata. Dělali 

to údajně proto, že maso se příliš dlouho skladovat nedalo a pokud si vlka ochočili, mohli jej 

jako potravu využít kdykoliv později. Ovšem místo toho vlčata v lidech vyvolala náklonnost. 

Někteří vědci se domnívají, že za ochočením vlka stojí pravěká žena. Svou hypotézu dokláda-

jí například nálezem hrobu z doby kamenné (kolem 14 000 let př. Kr.) v rašeliništi blízko 

Frankfurtu nad Mohanem. Byl zde pohřben starý muž a mladá žena. Podél kostry muže ležely 

zbraně, zatímco dívka měla vedle sebe psa. Další podobný hrob starý 10 000 let byl objeven 

na Blízkém východě. Stará žena v hrobě objímala kostřičku štěněte starého 4 až 5 měsíců. 

Podobné nálezy ukazují, že již od prvopočátků psi figurovali v životě člověka nejen jako po-

tenciální potrava, ale také jako oblíbené zvíře. Navíc, podle Ruusila a Pesonena (2004; in Ve-

lemínský, 2007) byla úspěšnost lovců, kteří při lovu využívali pomoc psů, vyšší až v 56 % 

případů (Caras, 1999; Veselovský, 2000; Velemínský, 2007). 

Přesto zřejmě nikdy nedokážeme přesně určit, kdy se objevilo první domestikované zvíře 

či jak a proč k tomu tehdy došlo. Je ovšem jisté, že se díky domestikaci zvířat změnil běh dě-

jin lidstva. Bez domestikace psů by například polární oblasti zůstaly neobydlené a též rozsáh-

lá území Sibiře by bez těchto tažných zvířat zůstala neprozkoumaná a pustá. Pro Eskymáky je 

vlastnictví psa znakem bohatství. Kdo jej nemá, je ostatními považován za chudého. Zajímavé 

také je, že podle Eskymáků pes nemá duši, ovšem jen do té doby, dokud mu nedají lidské 

jméno. V takovém případě pak může žít v lidském obydlí a dostává lepší potravu než ostatní 

psi. V australské polopoušti jsou psi dokonce využíváni jako termoforové láhve. Jelikož zde 

v noci značně klesá teplota, zahřívají psi v noci své pány. Domorodci psy dokonce využívají i 

k určování noční teploty, veliká zima může být označena až za noc čtyř psů (Caras, 1999; 

Veselovský, 2000). 

Ve světle všech těchto údajů se zdá podivné, že dnešní pohled na vlky jako na nádherná, 

hrdá, ale vůči lidem plachá smečková stvoření, starající se o sebe navzájem, je poměrně mla-

dý. Po dlouhou dobu lidé vlky pronásledovali a považovali je za zuřivé a nebezpečné šelmy, 

které unášejí děti, strhávají jezdce z koní a masakrují stáda hospodářských zvířat. Vlci byli 

pokládáni za ztělesněné zlo a lidé je stejnou měrou nenáviděli, jako se jich báli. Do roku 1930 

byli vlci na severoamerickém kontinentu téměř vyhubeni a ani v jiných částech světa se jim 
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nevedlo o mnoho lépe. Pohled na vlky se v podstatě začal měnit až díky působivým románům 

Jacka Londona1 a jemu podobných. 

Od časů doby ledové se psi postupně vyskytovali téměř po celém světě. Na počátku doby 

bronzové lze v Evropě již rozlišit základy pozdější kolie a německého ovčáka. 

Ve starověké Evropě jsou již patrné čtyři základní typy psů, na jejichž základech se později 

formují nám dnes známá plemena. Jedná se o polárního psa vlčího typu, používaného 

v severských zemích k tahání nákladů. Dále již zmíněný typ ovčáckého psa, následuje před-

chůdce ohařů a nakonec menší domácí plemeno, které pravděpodobně stálo v počátcích rodu 

teriérů. Ve stejné době se v Africe, Indii a jihovýchodní Asii začali vyskytovat páriové2 a 

v Egyptě se zrodili předci chrtů. V Austrálii ovšem žádné pozůstatky psovitých šelem naleze-

ny nebyly. Dingové3 se sem dostali až v doprovodu prvních lidí. Dnes „na celém světě existu-

je něco mezi 450 a 850 plemeny. Další stovky byly v minulých tisíciletích vyšlechtěny, ale 

později vymřely. I dnes jsou některá na pokraji vyhynutí a jejich zkáza se zdá být neodvratná“ 

(Caras, 1999, s. 85). Žádné jiné domácí zvíře se člověku nepodařilo šlechtěním tolik změnit 

jako psa. Mastif je zhruba třistakrát těžší než Yorskhirský teriér. Německá doga je oproti ně-

mu zase desetkrát vyšší. Nejen že mnohá plemena již nejsou schopna vykonávat činnosti, ke 

kterým byla původně určena, ale v některých případech podobné snahy lidí již ohrožují psy na 

životech. Díky miniaturizaci vzrůstá počet úrazů psů a problémů při rozmnožování, díky pro-

dlužování těla hrozí nebezpečí poškození páteře, zkracování čenichů a zakulacování hlavy 

s sebou zase nese obtíže při dýchání. Filozof J. Baird Callicott (1989; in Bekoff, 2009, s. 90), 

který se věnuje zvířecí a enviromentální etice kdysi prohlásil: „Domestikovaná zvířata jsou 

kreací člověka. Jsou živými artefakty. […] Byla vyšlechtěna k poddajnosti, tvárnosti, pito-
                                                 

1 Zmínit můžeme například romány Volání divočiny (poprvé 1903) a Bílý tesák (poprvé 1907) od Jacka Londona 

či knihu Nedělejte poplach (1963) od Farleye Mowata (Coren, 2007). 

2 Jméno páriové neoznačuje žádné konkrétné plemeno či druh psa. Jsou to víceméně divocí psi, kteří se živí 

odpadky, zbytky a mršinami na okrajích lidských měst. Dodnes vyskytují v oblastech Indie, Egypta a zbytku 

Středního východu (Coren, 2007). 

3 Psovitá šelma, kterou známe pod názvem Dingo, byla zřejmě do Austrálie přivezena mořskými nomády, 

z nichž se později stali Aboriginci, původní obyvatelé Austrálie. Teprve poté zde zdivočel. Důkazem může být, 

že dingova DNA je naprosto shodná s DNA psů z Asie. Dnes jsou dingové jedinými většími masožravými savci 

australského kontinentu a žijí ve smečkách podobně jako vlci (Coren, 2007). 
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mosti a závislosti.“ Marc Bekoff (2009), emeritní profesor ekologie a evoluční biologie na 

University of Colorado, Boulder s tímto názorem zásadně nesouhlasí. Tvrdí, ba přímo zdůraz-

ňuje, že „hloupá zvířata neexistují – jen omezení lidé, kteří si nenajdou čas zjistit si o oněch 

údajně pitomých zvířatech něco bližšího“ (c. d., s. 90). Jak vidno, na domestikaci můžeme 

nahlížet z mnoha různých úhlů. Třebaže se výše uvedené tvrzení pravděpodobně týkalo zvířat 

hospodářských, z určitého pohledu by šlo aplikovat i při pohledu na původní formu vlka a 

dnešního zdomácnělého psa (Bekoff, 1999; Veselovský, 2000). 

I v dnešní době je nutné si uvědomit, že na každého psa milovaného jako člena rodiny při-

padá mnoho jiných zvířat, která jsou či byla lidmi mnohdy bezdůvodně zavržena či týrána. 

Čekají v útulcích pro opuštěná zvířata, jsou využívána jako potrava pro člověka, jako pokusná 

zvířata v laboratořích atd. 

1. 2. Vlastnosti a schopnosti ps ů 

V mnoha knihách týkajících se zvířat je zmiňován antropomorfismus, což znamená při-

suzování lidských vlastností zvířatům. „Když chceme popsat, co zvíře cítí, máme tendenci 

použít stejná slova, který používáme k popisu lidských pocitů a intencí“ (Bekoff, 2009, s. 56). 

Je ale otázkou, zda lidská měřítka pro popis emocí a myšlenek zvířat nejsou používána jen a 

pouze proto, že jiné slovní hodnocení pro podobně se projevující emoce prostě nemáme. „Je 

snadné zlenivět a předpokládat, že způsob, kterým vnímáme a prožíváme svět, musí být jedi-

ný správný. Snadné je také zabloudit do světa, kde přání je otcem myšlenky, a věřit, že zvířata 

jsou šťastná, protože my chceme, aby byla šťastná“ (c. d., s. 60). Toto tvrzení je zajímavou 

paralelou s chováním některých majitelů psů. Pořizují svým psům nejdražší výbavu na trhu, 

oblečení a šperky od špičkových návrhářů, obojky z drahých kovů, šampony nejvyšších kva-

lit, nosí psa v kabelce a vozí jej po městě v kočárku. Zároveň jsou nevyvratitelně přesvědčeni, 

že jejich pes všechny tyto věci nutně potřebuje a že je jeho život velice šťastný. Kdo ví, mož-

ná je, možná by ale raději vyměnilo všechnu tu krásu za celodenní běhání po lese a válení se 

v bahně. Marc Bekoff ve své knize Na zvířatech záleží (2009) zmiňuje také současný antro-

pomorfický rozpor. Mnoho lidí všeobecně přijímá, že zvíře může prožívat kladné emoce, jako 

je štěstí, láska apod. Pokud ale např. některý vědec řekne, že zvíře je nešťastné či smutné, 

začnou se ozývat mnohé pochybovačné hlasy. „Co se týče psů, jejich emocionální rekce nato-

lik připomínají naše vlastní, že jsme v pokušení považovat je za identické; radost psů se zdá 

totožná s lidskou radostí, jejich trápení připomíná náš smutek. Přesto nemůžeme nikdy tvrdit, 

že přesně víme, co psi pociťují. […] Dokonce i když se přiblížíme pochopení vnitřního života 
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psů, v což doufám, nikdy nemůžeme vstoupit do jejich světa a cítit přesně to, co cítí oni“ 

(Masson, 1999, s. 17-18). John Capitanio, náměstek ředitele pro výzkum v Kalifornském vý-

zkumném centru primátů při Kalifornské univerzitě v Davisu řekl: „Zvířata jsou v jistém 

smyslu bezbarvá paleta, na kterou si malujeme svoje vlastní potřeby, pocity a názory na svět“ 

(in Bekoff, 2009, s. 58). 

Lidé se zpravidla domnívají, že práce se psem s vyšší inteligencí je jednodušší. Není to ale 

tak docela pravda. Ano, chytřejší pes si nové pokyny rychleji osvojí a rychle chápe, co po 

něm v různých situacích požadujeme. Zároveň si ale rychle osvojí i to, co jsme po něm ne-

chtěli např. otevírat si dveře, lézt do lednice, přelézat ploty apod. Čím je domácnost živější a 

čím více lidí ji navštěvuje, tím vyšší je pravděpodobnost nahodilých asociací, které si pes za-

pamatuje a využije, až se mu to bude hodit. Různé zlozvyky se tedy u chytrého psa mnohem 

rychleji vytvoří, zafixují a hůře se také odstraňují. Člověka i psa s vyšší inteligencí také dříve 

omrzí a znudí stereotypní činnost či dokonce nečinnost. A když se pes nudí, zabaví se sám. 

Často ovšem tak, až z toho jde jeho majitelům hlava kolem – likviduje vybavení bytu, chodí 

sám na výlety po okolí, pokouší se prohrabat do Austrálie atd. Zajímavý důkaz psího přemýš-

lení uvádí ve své knize Stanley Coren (2007, s. 95). „Wiz postával v kruhu slunečního světla, 

díval se chvíli na okno a chvíli zase na podlahu, jako by o něčem uvažoval. Pak, veden zřejmě 

nějakým úmyslem, vyběhl z místnosti. Za chvíli se znovu objevil a táhl za sebou velký froté 

ručník, který sebral v koupelně. Dotáhl jej až doprostřed zlaté skvrny na podlaze, prohlédl si 

ho a pak ho tlapkami shrnul na jednu hromadu. Když si ručník takhle naaranžoval ke své spo-

kojenosti, ještě jednou pelíšek obešel a pak se v něm uvelebil, aby si trochu zdřímnul v teple 

odpoledního slunce.“ 

Milovníci psů, kynologické kapacity i vědci věnující se psům občas narážejí na zvláštní 

důkazy nevysvětlitelných psích schopností, které úzce souvisejí s jejich silnou emocionální 

vazbou na člověka. Rupert Sheldrake se ve své knize zabýval psy, kteří předem nějakým způ-

sobem vycítí, kdy se jejich pán vrací domů. Vyhledával a zaznamenával přitom případy, 

kdy se prokazatelně nemohlo jednat o naučené chování, jelikož tito lidé se vraceli domů 

v různou denní či noční hodinu a jiní rodinní příslušníci o jejich návratu předem nevěděli. 

Podobné případy se vyskytovaly v různých modifikacích. Majitelé se vraceli autobusy, vlaky, 

letadly, na kole i pěšky. Psi však začali reagovat již v dobu, kdy byl jejich pán i stovky kilo-

metrů daleko. Sheldrake postupně sesbíral veliké množství případů o podobných psech. Jed-

notlivé reakce psů se liší. Někteří psi reagují už v tu chvíli, kdy se jejich majitelé rozhodnou 

pro cestu domů, přestože ještě nevyjeli. Toto chování se potvrdilo v 97 ze 585 Sheldrakem 
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zaznamenaných případů. Jiní reagují, když se pán skutečně vydá na cestu, další, když pán 

vystoupí z letadla či lodě atd. Někteří psi reagují pouze po delší nepřítomnosti svého majitele. 

V některých případech psi dokonce reagují, když člověk na cestu domů vyrazil, ale po cestě si 

to rozmyslel. Svého majitele tedy začnou vzrušeně očekávat, ale jakmile své rozhodnutí po 

cestě změní, psi čekat přestanou a vrací se ke svým obvyklým denním činnostem. Sheldarke 

tvrdí, že z 585 zaznamenaných případů 78 % psů reagovalo pouze na jednu osobu, 17 % na 

dvě a jen 5 % psů oznamovalo příchod tří a více členů rodiny. Sheldrake se domnívá, že toto 

chování je založeno na zvláštním typu telepatické reakce či jakémsi šestém smyslu psů. Shel-

drake se toto psí chování pokusil také objektivně experimentálně ověřit. Pro telefonický prů-

zkum náhodně vybral vzorek populace ze 3 měst – Londýn, VB; Ramsbottom, VB a Santa 

Cruz, USA. Z výzkumu v Londýně vyplynulo, že 52 % psů je schopno předvídat návrat svého 

majitele. Ve městě Ramsbottom to bylo 46 % psů a v Santa Cruz 45 % psů (Sheldrake, 2003; 

Sheldrake, 1998 [online]). 

Někteří psi začnou projevovat silný neklid, sklíčení, třes, případně i kňučí a vyjí ve chvíli, 

kdy jejich pán umírá, přesto, že je tento stovky až tisíce kilometrů daleko. Sheldrake (2003) 

zaznamenal 108 případů, kdy psi na dálku reagovali na nehodu nebo smrt svého pána a 10 

případů, kdy podobné schopnosti prokázali lidé v případě svého psa. V případě lidí se také 

z ničeho nic dostavil pocit obav a neklidu, někdy i s doprovodnými fyziologickými reakcemi. 

Tento stav často doprovázel pocit, že se něco špatného stalo. V některých případech již lidé 

tušili, že se něco stalo jejich zvířeti (Sheldrake, 2003). 

Sheldrake (2003) zaznamenal také další případy jakéhosi telepatického spojení psů se 

svými pány. Jednalo se o rozpoznání úmyslů člověka, aniž by psi toto mohli nějak vyčíst na 

základě svých smyslů. Jednalo se o případy, kdy se psi již během pomyšlení a rozhodnutí 

svého pána začali chovat adekvátně k budoucí situaci. Přitom v době, kdy člověk na procház-

ku, jízdu autem či krmení psa pomyslel tehdy, kdy byl v místnosti sám, bez psa. Sheldrake 

prováděl také opakované pokusy, kdy byli psi s videokamerou zavřeni v garáži. Pokud se je-

jich paní v domě jen rozhodla, že za chvíli půjdou ven, psi se radostně hrnuli ke dveřím gará-

že. Zajímavá jsou také tvrzení nevidomých. Sheldrake ve své knize uvádí hned dva případy, 

kdy člověk jen pomyslel na to, že se chce někdy v budoucnosti na nějakém místě zastavit (zu-

bař, obchod) a pes na správném místě odbočil a dovedl jej tam, přestože okamžitou návštěvu 

člověk vůbec neměl v plánu. 
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V některých případech dokáží psi využít svých telepatických a orientačních schopností a 

úspěšně se vydají hledat svého pána na neznámé místo. Podobné případy uvádí ve své kni-

ze i Rupert Sheldrake (2003). Irský teriér Prince v roce 1914 velice postrádal svého pána, vo-

jáka, který byl z Anglie převelen do Francie. Vydal se tedy na cestu a za několik týdnů svého 

majitele nalezl ve francouzském zákopu. Prince se stal hrdinou a po zbytek války svého pána 

doprovázel. Typickým příkladem „šestého“ orientačního smyslu psa je také příhoda z války 

ve Vietnamu. Pes Troubles a jeho psovod byli dopraveni do džungle vrtulníkem. Během pře-

střelky byl psovod zraněn a členové hlídky při transportu zapomněli Troublese na místě. O tři 

týdny později se vyhublý Troubles objevil zpět na velitelství své jednotky. Našel zde věci 

svého pána, uložil se k nim a tvrdě usnul. Našel cestu zpět navzdory tomu, že při cestě tam i 

zpět se vojáci přepravovali helikoptérou a nemohl se tedy vrátit po stopě. V knize Psi v lásce 

nikdy nelžou (1999) je uvedena další podobná příhoda. Jedné rodině se na dovolené ztratila 

kolie Bobbie a majitelé se museli vrátit bez ní. Přestože vzdálenost činila asi tři tisíce kilomet-

rů, pes ji uprostřed zimy překonal, aby se vrátil domů. Jeho příběh se stal dokonce tak známý, 

že se začali hlásit lidé, kteří mu během cesty poskytli jídlo a přístřeší (Cooper, 1983; in Shel-

drake, 2003; Lemish, 2005; Masson 1999). 

Přestože je známo mnoho podobných příběhů, nikdo zatím nebyl schopen uspokojivě vy-

světlit, jak a proč jsou někteří psi schopni překonat stovky či tisíce kilometrů, aby se vrátili 

domů, a jiní se beznadějně ztratí ve městě, kde žijí celý život. Toto téma zaujalo i Bastiana 

Schmida (1921; 1932; in Masson, 1999), který toto psí chování ve třicátých letech experimen-

tálně zkoumal. Zjistil, že tyto neobvyklé schopnosti psů nesouvisejí s čichem či zrakem a 

označil je jako absolutní orientační smysl, jehož hnací silou je Heimweh, čili stesk po domo-

vě. 

Pro všechny uvedené jevy je Shledrake (2003) snažil najít vysvětlení. Za nejpravděpodob-

nější shledává jakési telepatické spojení mezi zvířetem a člověkem, za předpokladu, že mezi 

nimi existuje silná emoční vazba. Za další možné vysvětlení navrhuje existenci morfických 

polí4, které jsou založeny na kvantové teorii. 

                                                 

4 Teorie morfických polí je založena na myšlence, že veškeré organizmy v přírodě prostupují morfická pole, 
která zaznamenávají informace o charakteru a aktivitě daných organismů. Tato pole působí jako jakási paměť 
přírody a panuje mezi nimi rezonance. Více o teorii morfických polí se lze dočíst v knize Ruperta Sheldraka Váš 
pes to ví (str. 302-317) či na webové stránce http://zerooospace.blogspot.com/2010/02/sheldrake-morficka-
pole_06.html. 
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2. ČLOVĚK A PES 

V dnešní hektické době, ve které se lidé stále více vzdalují od přírody, tvoří pes pro člově-

ka jedno z mála funkčních pojítek s přírodními silami. Vlastnictví domácího zvířete přináší 

lidem potěšení napříč celým světem. Nejnovější odhady dokonce tvrdí, že zvíře vlastní téměř 

každá druhá domácnost. Tento fakt dokládá „potřebu soužití člověka se zvířetem jako určitý 

návrat k přírodě v technicky vyspělé společnosti“ (Chmelová, Máchal, Dostálová, 2001, s. 

25). 

2. 1. Význam sociálního kontaktu pro člověka 

Jak tvrdí John Donne (in Svoboda, 2007-2010 [online]): „Žádný člověk není ostrov sám 

pro sebe.“ Pes i člověk ke zdravému životu potřebují sociální kontakty. Navíc, pes může při-

spět i k naplnění lidských potřeb podle Abrahama Maslowa (1971; in Drapela, 2008). Potřeba 

někam patřit a zažívat náklonnost a lásku by měla být sice primárně naplňována sociálním 

kontaktem s lidmi, ale pes může do jisté míry jejich absenci vynahrazovat. Díky jeho přítom-

nosti se člověk necítí tolik osamělý a již samo vlastnictví psa člověka začleňuje do jakési ko-

munity psích majitelů. Pokud člověk se svým psem dosáhne úspěchu na poli výcvikovém, 

sportovním, výstavním či chovatelském, může toto posilovat jeho sebeúctu. 

Frankl (1978; in Drapela, 2008) tvrdí, že zdravý jedinec musí uspokojovat svou vůli ke 

smyslu. Podle Frankla může člověk smysl objevit trojím způsobem – vykonáním činu, proži-

tím hodnoty, anebo utrpením. Prožití hodnoty se v tomto případě vztahuje k lásce, která je 

podle Frankla nejhodnotnějším lidským zážitkem. Nemusí se přitom jednat o vztah mezi mi-

lenci, patří sem i láska mezi starými přáteli, láska k dítěti, nebo právě láska ke zvířeti. Lidé, 

kteří smysl života postrádají, žijí podle Frankla v existenčním vakuu. Právě objevení nového 

smyslu života může být velice aktuální v seniorském věku. Člověk, který dosud prožíval smy-

sl svého života v práci a rodině, se náhle může cítit opuštěný a zbytečný. Právě péče o čtyřno-

hého přítele se může stát východiskem a popudem ke změně dosavadního životního stylu a 

k nalezení nového smyslu života. 

Velkou výhodou je, že zvíře „svému“ člověku poskytuje bezpodmínečnou sociální ochra-

nu, která je nesrovnatelná s ochranou nabízenou lidmi. Zvíře člověka zpravidla bezpodmíneč-

ně přijímá a bere člověka takového, jaký je. U lidí se vždy můžeme setkat s hodnocením a 

kritikou, což nám u psa nehrozí. Zvíře navíc uspokojuje lidské taktilní potřeby prostřednic-
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tvím pozitivních doteků, nabízí vizuální, sluchové i čichové podněty či poskytuje tělesné tep-

lo. Hlubší pozitivní působení zvířete na člověka je ovšem vždy podmíněno vzájemným pozi-

tivním vztahem a pocitem důvěry (Velemínský, 2007). 

Velkým přínosem může být pes pro osaměle žijícího člověka. Podle Mahelky (2002) totiž 

pocit osamělosti zvyšuje riziko hypertenze, mozkové mrtvice, onemocnění koronárních tepen 

či poruchy srdečního rytmu. Možnost vést dialog hraje životně důležitou roli v řízení kardio-

vaskulárního systému, přitom je v podstatě jedno, zda mluvíme s jiným člověkem, na zvíře či 

na rostlinu. Dle americké studie J. J. Lynche (in Mahelka, 2002) mají oblíbená domácí zvířata 

přímo rozhodující úlohu při redukci chronické osamělosti. 

2. 2. Význam sociálního kontaktu pro psa 

„Pes je senzitivní, emocionální a sociální zvíře s vysokým stupněm percepční kognitivní 

inteligence“ (Chmelová, Máchal, Dostálová, 2001, s. 24). Pes jako predátor si uchoval podsta-

tu chování a reakce ke svému okolí na bázi sociálního chování. „Z nějakého těžko pochopitel-

ného důvodu se člověk stal součástí světa psích smeček, a právě kvůli tomu jsou nám psi věr-

ní. Lidé, kteří s jejich oddaností nemají bezprostřední zkušenost, ji obvykle podceňují jako 

pouhý stádní instinkt nebo instinktivní chování […]. Pokud by psí věrnost byla čistě mecha-

nická, jakýsi instinkt lásky k ochránci, pak by psi jistě neměli problémy se změnou majitele. 

Přesto je známo, jak dlouho psům trvá, než svou oddanost zaměří na jiného člověka. Občas k 

tomu vůbec nedojde“ (Masson, 1999, s. 76). 

Období socializace je pro psa klíčovým v získání určitých vlastností. Trumler (1999) tvrdí, 

že co jednou pes během socializace zameškal, již nikdy není možné nahradit. „Pokud štěně 

v této době pozná člověka jako sociálního partnera, s nímž přináší souhra potěšení, obstojí 

jeho práce v dospělosti v nejobtížnějších výkonnostních zkouškách“ (c. d., 1999, s. 132). Po-

kud štěně během této fáze necháme vyrůstat výhradně ve společnosti psů, kteří se stanou jeho 

vychovateli, bude štěně i do budoucna směrovat veškeré své sociální chování na jiné psy. Po-

kud tedy člověk toto období v životě svého psa promešká, již nikdy se pro psa nestane plno-

hodnotným sociálním partnerem (Trumler, 1999). 

Na základě experimentu Johna L. Fullera (1973) bylo pro štěňata stanoveno kritické obdo-

bí, které má veliký význam pro budoucí sociální potenciál daného zvířete. Během experimen-

tu byla štěňata ve věku 21 dní odebrána od matky a umístěna do čtvercových klecí o hraně 60 

centimetrů. Krmení zvířat i uklízení klecí bylo zajišťováno bez vizuálního či auditivního kon-
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taktu s lidmi. Cílem výzkumu bylo stanovení doby, po jejímž uplynutí nesocializovaný pes už 

nikdy nebude schopen normálního kontaktu s člověkem. Toto kritické období bylo nakonec 

stanoveno na rozmezí tří až dvanácti týdnů. Pokud pes během této doby nebude mít žádné 

zkušenosti s lidmi, bude se jim později vyhýbat a zůstane prakticky nevychovatelný. Na druhé 

straně, pes je sice zván nejlepším přítelem člověka, ale pořád je to jiný živočišný druh. Přes-

tože jej máme rádi a chtěli bychom si s ním vybudovat co nejlepší vztah, nemůžeme mu upírat 

kontakt s jinými psy. Proto se štěňata, kterým znemožníme kontakt s jinými štěňaty nebo do-

spělými psy, nikdy nenaučí celému repertoáru sociálního chování (Abrantes 1997; Fuller, 

1973; Scott, 1967; in Masson, 1999). 

Konrad Lorenz (1935; in Masson, 1999), zakladatel moderní etologie, vysvětluje náklon-

nost psů k člověku tím, že pes si na základě domestikace zachovává určitou duševní nezralost. 

Ponechává si jakousi vášnivou náklonnost, kterou mláďata psovitých šelem projevují ke své 

matce a která by měla po dosažení dospělosti vymizet. Tuto náklonnost pouze transformuje 

v lásku ke svému lidskému pánovi. Naproti tomu vlk jako zcela dospělá forma psovité šelmy 

se těmito infantilními charakteristikami nevyznačuje. 

Mnozí vědci předpokládali, že oddanost zvířat je způsobena skutečností, že lidé jim obsta-

rávají potravu. Série experimentů A. J. Brodbecka (1954; in Masson, 1999) ovšem dokázala, 

že krmení nepředstavuje nezbytnou součást rozvoje sociálního pouta. Cit psa nezávisí na tom, 

co mu poskytujeme. „Pes nemiluje automat, od něhož získává krmení, ale je schopen milovat 

člověka, který mu nikdy žádné nedal“ (Masson, 1999, s. 65).  

„Žádný jiný druh nikdy nenaznačil, že vyloženě preferuje společnost člověka před společ-

ností příslušníků svého druhu; jedinou výjimkou je pes. Ačkoli jsme si ochočili spoustu zví-

řat, jediný pes si ochočil nás. Pes nám dává přednost nikoli proto, že je zmaten ohledně naší 

identity, ani proto, že by si myslel, že jsme zázrak stvoření, ale pouze a jedině z toho důvodu, 

že nás má rád. Tato skutečnost je tak udivující a tak nesamozřejmá […], že téměř nikdo to 

nedokáže přijmout jako fakt. Psi nás milují nejen proto, že je krmíme nebo vodíme na pro-

cházku či kartáčujeme nebo ochraňujeme, ale proto, že jsme pro ně radostí“ (Masson, 1999, s. 

43-44). Aldington (1999) tvrdí, že náklonnost vůči člověku psi chápou jako oboustranný ak-

tivní čin obohacený o pocit nejvyššího štěstí. „Nejdůležitější potřebou psa je, aby se nepřeru-

šil kontakt s jeho člověkem. Pokud to není možné přímo tělesně, snaží se pes mít svého pána 

stéle alespoň na očích“ (c. d., 1999, s. 272). Zvláště důležitý je pro psa tělesný kontakt. Pokud 



 - 18 - 

pes odmítá jakoukoli formu doteků, je to podle Aldingtona známka těžkého psychického de-

fektu.  

2. 3. Vzájemný vztah člověka a psa 

Veselovský (2000) ve své knize tvrdí, že vztah lidí ke zvířatům se neřídí ani tak rozumem, 

ale spíše vrozenými vzorci chování. „Nositel Nobelovy ceny Konrád Lorenz popsal již v roce 

1942 dětské schéma člověka. Spočívá v nápadně velké hlavě v poměru k velikosti těla, silně 

vypouklém čele, velkých očích, krátkých a baculatých končetinách a zejména v boubelatosti 

tváří“ (c. d., s. 14). Právě toto schéma u člověka vyvolává pozitivní emoční nastavení. Zvířata, 

která toto schéma naplňují, se nám zkrátka více líbí a vyvolávají v člověku tendenci chovat se 

k nim jako k dětem – usmívat se na ně, mít je rád, ochraňovat je apod. Některá psí plemena 

byla dokonce záměrně vyšlechtěna do podoby, která toto schéma co nejvíce naplňuje, mají 

nápadně kulatou hlavu a kratší čenichy (např. Mops, Čivava či Stafordšírský bulteriér). Další 

plemena jsou do této podoby zase upravována střihem srsti (např. Bišonek, Pudl či West 

Highland White teriér).  

„Láska mezi lidmi často nepřežije sblížení, ovšem s psí láskou je to právě naopak. Sílí a 

prohlubuje se. I když se tato zvířata seznámí se všemi našimi slabinami, […] oddaně nás mi-

lují – a většina majitelů jim tento cit oplácí. Také my milujeme psy čím dál více. Pouto mezi 

námi a nimi je pevnější a pevnější“ (Masson, 1999, s. 64). Marc Bekoff, etolog z Coloradské 

univerzity se vždy zajímal o vědu a výzkum. Dle svých vlastních slov, se ale odepsal ze dvou 

doktorských programů, protože odmítal zabíjet psy ve fyziologických laboratořích a kočky ve 

výzkumných projektech. Údajně i proslulý biolog Charles Darwin vzdal výuku na lékařské 

škole právě kvůli nesouhlasu s pokusy na psech. V knize The Descent of Man zmínil Darwin 

člověka, který prováděl experimenty na psech. „[…] pokud tento muž neměl srdce z kamene, 

musel cítit až do poslední hodiny svého života pocit viny“ (in Bekoff, 2009, s. 41). Podle Al-

dingtona (1999) vyjadřují výrazněji emoce vůči psům muži. Aldington si to vysvětluje tím, že 

ve styku se psem neplatí nepsané zákony o tom, co je mužské chování ke psu. I muž tedy mů-

že svému psovi beztrestně vyjadřovat lásku a mazlit se s ním bez toho, aby ztratil „body“ u 

svého okolí. Pes člověku poskytuje možnost „pomuchlat se, pomazlit se, vzájemně se přitulit. 

Bez pocitu studu, nevhodnosti a trapnosti, bez nutnosti se doprošovat a vysvětlovat“ (Ga-

lajdová, 1999, s. 115).  



 - 19 - 

V podstatě lze říci, že mezi člověkem a psem obecně panuje stav přátelského očekávání, 

kdy obě mají obě strany radost, pokud pochopí, předvídají či umí vyvolat nějakou reakci pro-

tistrany. Oba, pes i člověk, se snaží vycházet si vstříc. Cílem je souhra a stav, kdy je jedna 

strana spokojená s chováním druhé. Pro to, aby mohl člověk psům, alespoň částečně porozu-

mět, musí používat vnitřní vztažný rámec. Nepohlížet tedy na věci z hlediska svého, ale sna-

žit se o nazírání a pochopení očima psa samotného. (Rogers, 1951; in Drapela, 2008)  

Trumler (1999) uvádí, že většina majitelů se časem se svým psem sžívá či přímo srůstá a 

víceméně si zvyká na jeho vlastnosti. Dodává ovšem, že tento proces působí i opačně. Také 

psi si na své majitele a jejich, pro psa mnohdy nevyzpytatelné, chování zvykají a přizpůsobují 

se mu. James A. Serpell (1983; in Hart, 2008) chtěl zjistit, zda lidem vyhovuje nátura a cho-

vání právě jejich psa. Požádal proto 57 majitelů psů, aby ohodnotili svého vlastního psa a 

svou ideální představu psa ve 22 rysech chování. U svých psů si lidé nejvíce cenili toho, že je 

jejich psi vítají, viditelně si užívají procházku, expresivních projevů psa, jejich pozornosti a 

loajality. Toto hodnocení odpovídalo také představě ideálního psa. Určité osobnostní rysy 

člověka mohou kauzálně souviset s určitým problémovým chováním psů. Sehnerová (2005, s. 

10) k tomuto dodává, že „tak, jako člověk vychovává svého psa, tak vychovává pes svého 

člověka. Kousavý člověk mívá kousavého psa, usměvavý pes usměvavého pána.“ Některé 

studie dokládají, že díky vzájemnému poutu mezi člověkem a psem může docházet i 

k vzájemnému ovlivňování psychiky a chování. Například Valerie O’Farrell (2008) uvádí 

případ slečny trpící agorafobií. Pořídila si štěně plemene Welsh corgi, Pearl. Ve věku devíti 

měsíců se u psa rozvinul podobný problém, jako u jeho majitelky. Trpěla velikým strachem ze 

zahrady i z prostředí mimo domov celkově. Vycházela jenom kvůli venčení a poté rychle pr-

chala zpět do bezpečného prostředí domu. Dále jsou zajímavé výsledky vědeckého výzkumu 

Michaela Foxe ze Spolku pro ochranu zvířat. Ten prokázal, že u psů a dětí se za jistých pod-

mínek objevují podobné poruchy chování. „Patří k nim psychogenní epilepsie, astmatické 

stavy, bulimie, citová otupělost, hypermotilita střev s krvácivou gastroenteritidou, možné vře-

dovité záněty tlustého střeva, nemluvě o soupeření mezi sourozenci, extrémní žárlivosti, agre-

sivitě a odmítání potravy (anorexii)“ (Masson, 1999, s. 259). Psycholožka Maria von Horn-

stein tvrdí, že abnormalní psí chování vzniká často na podkladě duševního stavu majitele psa. 

Navíc člověk si mnohdy vybírá plemeno psa, které je pro něj svým způsobem vhodné a napl-

ňuje jeho potřeby a to i v případě, že se jedná o psa ignorujícího jeho pokyny apod. Díky to-

mu dochází v soužití člověka se psem k mnoha potížím a soubojům, které člověk svádí se 

svou vlastní povahou a podvědomými a nevyplněnými přáními. Navzdory naší lásce ke psům, 
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se většina lidí nesnaží pochopit psa takového jaký je, ale přizpůsobit jej svým představám. 

Neustále mají snahu přenášet lidskou povahu na zvíře, málo psy chválíme, ale o to více jim 

projevujeme lásku (Aldington, 1999). 

Albert a Bulcroft (1987, 1988; in Hart, 2008) prováděli v roce 1987-1988 telefonický vý-

zkum na Rhode Islandu. Zjistili, že pes je nejoblíbenější domácí zvíře a 65 % majitelů vlastní 

dokonce více než jen jednoho psa. Navíc, pes je velice často nejoblíbenějším zvířetem i lidí, 

kteří žádné zvíře nevlastní. Zajímavé také je, že lidé vlastnící psa vnímali vzájemnou vazbu 

mezi sebou a svým psem jako intenzivnější, oproti lidem, kteří uvedli za nejoblíbenější zvíře 

kočku či jiného domácího mazlíčka. Albert a Bulcroft dále zjistili, že: 

• Cca 83 % majitelů chodí se svým psem pravidelně na procházky. 

• Přibližně 50 % majitelů psů věnuje čas péči o svého psa po stránce úpravy srsti. 

• Necelých 40 % spí se svým psím mazlíčkem v jedné posteli. 

• 90 % lidí věnuje svým psům speciální péči, dává jim dárky apod. 

• Majitelé psů jsou také mnohdy ochotní utratit velké množství peněz za léčbu svého 

psa. 

Podle Fogleho průzkumu z roku 1994 vlastní 30 % českých domácností psa. Pro srovnání, 

nejvyšší počet psů v domácnostech byl zaznamenán v Polsku (50 %) či ve Spojených státech 

amerických (38 %). O oblíbenosti psů v České republice a snaze lidí brát své společníky 

s sebou všude, kde je to jen trochu možné, svědčí i vznik a oblíbenost podobných podniků, 

jako je Kavárna pro psy v Plzni5, anebo psí pekárna na pražském Smíchově
6. V ČR také pra-

videlně vychází minimálně šest časopisů zaměřených výhradně na psy (nepočítáme sem časo-

pisy obecně o zvířatech či časopisy věnované myslivosti). Přestože podle Koucké (2007 [on-

line]) žije jenom v Praze ke 150 tisícům psů a v Česku je jich prý 1,7 milionu celkem, je pes v 

českém právním řádu stále považován za věc (Veselovský, 2000; Sheldrake, 2003). 

Přítomnost psa pozitivně ovlivňuje lidské zdraví. Galajdová (1999) ve své knize Pes léka-

řem lidské duše zmiňuje studii, která po dobu deseti měsíců sledovala 71 lidí, kteří si nově 

pořídili kočku nebo psa. Do výzkumu bylo také zahrnuto dalších 26 osob kontrolních. Zjistilo 

                                                 

5 Kavárna funguje teprve od prosince 2010 a nachází se v ulici Kardinála Berana 24 v Plzni. Více informací o 
této kavárně lze najít v časopisu Psí kusy 4/2011 (s. 34-37). 
6 Podobných pekáren zaměřených výhradně na čerstvé pečivo, sušenky a dorty pro psy je prý v celé Evropě jen 
šest. 
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se, že noví majitelé psů významně zvýšili svou fyzickou aktivitu a uváděli také zvýšené sebe-

vědomí. Majitelé psů i koček uváděli, že se v prvním měsíci po pořízení zvířete snížila míra 

jejich drobných zdravotních a citových problémů, míra stresu a počet příznaků psychiatric-

kých poruch. Přičemž v případě vlastníků psů tento stav přetrvával po celou dobu měření. 

Ovšem těžko říci, zda se procento výskytu podobných problémů skutečně snížilo, anebo jim 

lidé jednoduše nevěnovali tolik pozornosti jako dříve. Zajímavé výsledky vzešly od Eriky 

Friedmanové (1980; in O’Keefe, 2000), která sledovala poměr přežívání u lidí po infarktu 

myokardu. Zjistila, že během prvního roku po hospitalizaci zemřelo 7 % lidí, kteří psa neměli, 

oproti 1 % majitelů psů. Vědci z univerzity v Pretorii (in Galajdová, 1999) zase potvrdili, že 

během interakce lidí a jejich psů, případně i během interakce s neznámými, ale přátelskými 

psy v krvi člověka statisticky významně vzrůstají hodnoty kyseliny fenyloctové, endorfinů a 

dopaminu. Tyto hodnoty vzrůstají například také v období zamilovanosti a způsobují určitou 

euforii, dobrou náladu a zvyšují aktivitu jedince. Psychiatr Aaron Katcher a psycholog Alan 

Beck (1996; in Coren 2007) provedli celou řadu studii, jejichž výsledky ukazují, že když člo-

věk hladí oblíbeného psa, zpomaluje se mu srdeční tep, dýchání je pravidelnější a snižuje se 

napětí svalů – jinými slovy, mizí známky stresu. Uvedené vedlo k hypotéze, že vlastnictví a 

kontakt s oblíbeným zvířetem stimuluje organizmus, snižuje úzkost, pocity deprese a osamě-

losti, zvyšuje pocit bezpečí, odvádí pozornost člověka od přílišného sledování se, motivuje 

k činnosti a proměnlivosti životního stylu, stimuluje k pohybu apod. Výzkum týkající se vlivu 

přítomnosti psa na snížení úzkosti provedla v roce 1977 J. Sebkova pod záštitou University of 

Lancester. Dvěma psychologickým testům se podrobilo 10 majitelů psů a 10 lidí, kteří psa 

nevlastní. Jeden test probíhal ve vysoce stresovém laboratorním prostředí, druhý v klidu do-

mova. Zjistilo se, že probandi vykazovali nižší míru úzkosti v přítomnosti psa jak v klidném, 

tak ve stresovém prostředí. Přičemž je zajímavé, že více pozornosti pes vzbuzoval ve stresové 

situaci. Lze se tedy domnívat, že význam pocitu bezpečí, které pes svou přítomností stimulu-

je, se zvyšujícím stresem roste. Navíc, pes může člověku poskytovat oporu i ve skutečně kri-

zových situacích. Například Debbova studie z roku 1982 dokládá, že 32 % dotazovaných 

vnímalo během bombardování Bejrútu přítomnost svého zvířete jako uklidňující. 66 % lidí 

udávalo také pocit vzájemné podpory. Podobné jsou i výsledky retrospektivní studie Vizek-

Vidačové z roku 1995. Ta zjistila, že během bombardování v Záhřebu uvádělo 61 % dospě-

lých přítomnost zvířete, jako uklidňující pro děti. Stejně tak pes následně pomohl dětem vy-

rovnat se s prožitým traumatem (Galajdová, 1999). 
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Existují také studie dokládající, že vidíme-li člověka v přítomnosti zvířete, ovlivní to náš 

náhled jak na situaci, tak na daného člověka. Toto potvrdily i studie s Animal Thematic Ap-

perception Test (ATAT), kdy byly participantům předkládány sady obrázků lidí ve společnos-

ti zvířete a obrázky lidí bez zvířete. Osoby měly ze dvou nabízených přídavných jmen (např. 

uvolněný-napjatý) vybrat, to, které zobrazenou scénu lépe vystihuje. Podobně měli jedním 

z nabízených slov (např. přátelský-nepřátelský) ohodnotit i člověka na obrázku. Byla-li na 

obrázcích přítomna zvířata, byly situace i lidé na obrázcích hodnoceni jako přátelštější, šťast-

nější a méně ohrožující (Galajdová, 1999). 

2. 3. 1. Komunikace 

Podle Miklósiho a Soproniho (2006; in Velemínský, 2007) vedla domestikace i ke vzniku 

nových vzorců zařazených do repertoáru psího chování. Jako příklad lze uvést situačně speci-

fický vizuální kontakt psa s člověkem. Pokud jde o sledování drobných změn ve směřování 

lidského pohledu, psi v úlohách založených na vyhledávání skryté potravy dalece předčí šim-

panze (Soproni, et al., 2001, Povinelli, Bierschwale, Cech 1999; in c. d.). Podle Vase a kol. 

(2005; in c. d.) vykazuje komunikační systém člověka a psa značnou podobnost zejména 

v užívání vizuálních signálů. Postavení těla a gesta nám mohou o druhém jedinci hodně napo-

vědět. Například lidský úsměv se dosti podobá výrazu psa, který se zdraví s jiným psem, při-

čemž v obou případech tyto signály značí přátelství. K tomuto tématu Hare a kol. (2002; in c. 

d.) dodává, že právě větší pozornost, kterou psi věnují lidským gestům, nejvíce odlišuje ko-

munikaci člověka se psem od komunikace s vlkem. Že je tato schopnost věnovat pozornost, 

pochopit a řídit se lidskými pokyny vyvinuta díky domestikaci dokládá fakt, že i pokud by byl 

vlk od štěněte vychováván v lidské rodině, úrovně psích schopností zkrátka nedosáhne. Ze 

všech zvířat, žijících ve společnosti člověka, mají psi nejlepší schopnost porozumět lidským 

sociálním signálům. V některých úlohách vyžadujících pochopení komunikačních signálů 

člověka jsou dokonce úspěšnější než lidoopi. Dalším potvrzením může být také pokus s cíle-

nou domestikací lišky obecné (Vulpes vulpes), která taktéž patří do šelem psovitých. Na zá-

kladě vědomého výběru krotkých, neagresivních a nebojácných zvířat vůči člověku a jejich 

páření mezi sebou, byly lišky po několika generacích schopny chápat a reagovat na lidské 

podněty podobně jako psi (Hare, et al., 2002, 2005; in c. d.). 

Je ovšem nutné říci, že jednotlivá plemena se ve „čtení“ lidských sociálních podnětů více-

méně neodlišují. Význam má spíše osobnost daného psa a míra jeho zespolečenštění. Logic-

ky, pokud je pes od štěněte uvázaný na řetězu u boudy za domem a nemá možnost s lidmi 
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komunikovat ani je během dne pozorovat, bude jeho citlivost vůči lidským gestům menší, než 

u psa, který je od štěněte právoplatným členem lidské rodiny. Podle Pongracze a kol. (2005; 

in Velemínský, 2007) toto platí bez ohledu na stáří a pohlaví daného psa. 

Marta Gácsiová s týmem vědců z Eötvös University v Maďarsku zjišťovala citlivost růz-

ných plemen na lidská gesta. Zjistila, že se toto porozumění lidským gestům u psů různých 

plemen liší. Nejlépe gestům rozuměla plemena ovčácká, slídiči anebo retrívři. Nejhůře si ved-

la plemena chrtů, norníků či saňových psů. Což je zřejmě ovlivněno již průběhem domestika-

ce, kdy se určitá plemena psů specializovala pro výkon konkrétních činností. Plemena, která 

již od počátků při své práci spolupracovala s člověkem, jsou na tom v porozumění lidem lépe, 

než plemena, která pracovala samostatně a rozhodovala se během své práce sama za sebe. 

Vědci z agentury BioMed Central ještě dodávají, že lidská gesta lépe „přečtou“ plemena 

s krátkým nosem a s centrálně posazenýma očima, oproti psům s dlouhým čenichem a očima 

daleko od sebe (Stuchlík, 2011). 

Psi dokážou svým způsobem „číst“ lidské hlasy. Během pokusu byly psům pouštěny lidské 

hlasy a současně promítány tváře mužů a žen, přičemž někdy hrál ženský hlas k mužskému 

obličeji a naopak. V těchto situacích věnovali psi obrázkům pozornost déle, než když hlas 

tváři odpovídal. Pes si totiž zjevně uvědomoval, že hlas a tvář k sobě nepatří (Petr, 2009 [on-

line]). 

Zvukové projevy psů lze rozlišovat podle dvou základních znaků. Podle výšky zvuku a 

podle frekvence opakování zvuku. Pokud se zaměříme na výšku hlasového projevu, pak hlub-

ší tóny zpravidla znamenají výstrahu či zlost. Ostré vysoké tóny většinou značí bolest a 

strach. Pokud pes vydává vysoké, ale ne tak ostré tóny, jde často o radost a výzvu ke hře. Po-

dobné frekvenční rozložení bylo zaznamenáno i u hlasu lidského. Co se týče frekvence opa-

kování zvuku, tak rychlé a časté opakování značí vyšší stupeň vzrušení a naléhavosti. Delší 

intervaly opakování se vyskytují, když je pes v klidu. Pes s námi komunikuje také pomocí 

polohy a pohybu ocasu, uší, očí a dalšími neverbálními prostředky zahrnujícími celé psí tělo7. 

Pes s člověkem komunikuje zcela jinak, než s jiným psem. Zatímco v prostředí psím stačí 

sebemenší změna napětí či postavení těla, lidé jsou v tomto směru „hloupí“. Psi se proto při-

                                                 

7 Konkrétní významy jednotlivých druhů psích projevů lze najít v knize Inteligence psů od Stanleyho Corena, 
z roku 2007 (s. 121-141). Jako příklad lze uvést třeba tento – jedno krátké ostré zaštěknutí nižšího tónu znamená 
„Tak dost!“ Takový zvuk vydává třeba fena vychovávající štěňata. Můžeme se s ním ovšem také setkat 
v případě, že rušíme psa ze spaní, nebo jej zataháme za srst během česání atd. 
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způsobili a při komunikaci s člověkem se naučili svá gesta přehánět a provádět velice důraz-

ně. Zároveň se pes během socializace a vlastně během celého života učí rozumět gestům a 

signálům lidí. Nejde jen o poslušnost a různé triky, mnohdy pes porozumí i všelijakým ges-

tům a slovům, které jej nikdo cíleně neučil. Stejně jako pes se vůči člověku chová jinak, než 

během kontaktu s jiným psem, tak i člověk se v interakci se psem chová odlišně, než vůči 

jiným lidem. Doktor Katscher (in Aldington, 1999) provedl pokus, kdy byli pacienti přivedeni 

do klidného pokoje, kde si měli povídat s terapeutem. Poté byl do pokoje neplánovaně přive-

den pacientův pes. Když se lidé se psy vítali a hladili si je, jakoby se snažili z tohoto rituálu 

vynechat zbytek světa. Dokonce jim do uší šeptali věty určené jen a jen psovi. Katcher dále 

popisuje, že když se člověk obrátil ke psu, hned se změnil výraz jeho obličeje – zmizelo napě-

tí, lidé omládli a zkrásněli… Pokusné osoby uváděly, že jejich pes s nimi sdílí jejich pocity, 

zejména depresi a zlost (Aldington, 1999; Coren, 2007). 

Podle Massona (1999) jsou lidé do jisté míry „věznitelé psů, neboť dosahují určité svobo-

dy, jedině pokud ji na nás vyloudí. To je pádný důvod, proč se nám snaží tak dobře rozumět. 

[…] Psi se musí naučit vymoci si jakoukoli svobodu, jíž mohou dosáhnout uvnitř hranic, které 

jim vytyčíme. […] Takové psy, kteří se bouří, nazýváme problémovými psy. Třeba jsou to jen 

nezávislí myslitelé, kteří nechápou, proč by měli tento status quo akceptovat“ (c. d., s. 42). 

2. 3. 2. Vzájemná hra 

Dříve se předpokládalo, že pokud bude mít pes dostatek příležitostí pro hru s příslušníky 

svého druhu, nebude mít zájem o hru s člověkem. Ukázalo se ale, že hru s jiným psem a se 

člověkem psi odlišují a obojí aktivně vyhledávají. Obě tyto činnosti jsou také pro psy poměr-

ně dost důležité. Hra s jiným psem posiluje správné chování v rámci psího druhu a hra 

s člověkem posiluje vzájemnou vazbu člověka a jeho psa. Proto by lidé měli svým psů obě 

formy hry umožnit. 

V některých starších publikacích se uvádí, že člověk by svého psa při hře nikdy neměl ne-

chat vyhrát, nebo se dokonce soutěživých her úplně vyvarovat. Jako důvod autoři píší, že u 

psa by se tak posiloval pocit dominance nad svým majitelem a agresivní chování k lidem. 

Přestože je tento názor již objektivně vyvrácený, stále se s ním mezi lidmi můžeme poměrně 

často setkat. Podobně jako s pověrou, že pes, který bude jíst syrové kosti, bude mít chuť na 

krev a bude opět k lidem agresivnější. Ale zpět ke vzájemné hře lidí a psů. Podle Rooneyho a 

Bradshawa (2002; in Velemínský, 2007) postrádají pro psa podobné hry soutěživý podtext, 
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který by se vyskytl u hry s jiným psem. Pes hru s člověkem vnímá jinak a nedá se proto před-

pokládat, že by důsledky této hry byly totožné jako u hry mezi psy. Pokud tedy pes při hře 

občas „zvítězí“, žádné riziko do budoucna se zde neuplatňuje. Naopak, psa bude hra více ba-

vit. Vždyť koho by bavila hra, ve které je vždy na straně poraženého? Tohoto principu se na-

příklad využívá i při moderním nácviku obran. V minulosti se u psů rozvíjela agrese, dnes je 

výcvik založen na hře a kořistnickém pudu. Tato činnost se pro psa stává zábavou, kdy se pes 

s figurantem přetahuje o kus hadru, později o rukáv. Když figurant „bojovat“ přestane, také 

většina psů ztrácí o přetahování zájem. U správně socializovaného psa může figurant hru 

klidně v polovině přerušit a začít si psa hladit… 

Pokud si člověk se psem již od jeho štěněčího období hraje, upevňuje tak nejen vzájemný 

vztah, ale i chuť a radost učit se pod vedením člověka. Podle Trumlera (1999) toto vychází z 

chování psího otce ke štěňatům. Pokud se tedy člověk ze štěněcích her vědomě vyloučí, na-

může ani do budoucna očekávat, že pes bude vůči jeho osobě projevovat zájem o společné 

činnosti. 

V knize Inteligence psů (Coren, 2007) je uveden výzkum, kdy dva psychologové – Robert 

Mitchell z Eastern Kentucky University a Nicholas Thompson z Clark University zkoumali 

vzájemnou hru lidí a psů. Zaměřovali se na hry obsahující triky a podvádění, jelikož tyto hry 

již vyžadují vyšší mentální činnost. Lidská verze takovýchto her vypadá následovně: pes je 

lákán na nějaký předmět (hračka, jídlo), ale když se dostatečně přiblíží, člověk s předmětem 

ucukne, schová jej, odhodí, nenápadně předá jinému člověku či předstírá, že předmět odhodil 

a přitom jej schovává v ruce. Psí verze je podobná, zvíře drží předmět v tlamě a předvádí jej 

člověku. Přiblíží se na dosah ruky a když se psovod pokusí předmět převzít, pes odskočí. Jin-

dy pes předmět položí před sebe, případně i poodstoupí, ale jakmile jej chce člověk sebrat, pes 

po něm chňapne. Tyto hry se zdají být velice zábavné pro obě strany. Mitchell a Thompson 

tvrdí, že 78 % lidí se snaží „podvést“ svého psa a ve 47 % případů se jim to i povede. Psy 

zřejmě tato hra baví ještě více, protože „podvést“ svého pána se snaží celých 92 % psů, při-

čemž ve 41 % jsou úspěšní. Tento typ hry je založen na odhadu soupeře a vyžaduje jisté abs-

traktní myšlení. Pokud se podíváme na uvedené hodnoty úspěšnosti, činí rozdíl pouhých 6 %. 

Psům je tedy možné přiznat „určitou úroveň vědomí, předvídavosti, a také poměrně složitou 

anticipaci“ (Coren, 2007, s. 95). 

Podle švýcarského výzkumu (Turner, 1985; in Hart, 2008) tráví majitel psa v průměru 17 

hodin týdně interakcí se svým psem. Podobné téma zkoumali také studenti veterinárního lé-
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kařství v Kalifornii. Podle nich tráví majitelé psa touto interakcí přibližně 35,3 hodiny týdně, 

z toho bylo odhadem 44 % věnováno vzájemné hře. 

2. 3. 3. Věrnost 

Jedním z nejvíce ceněných aspektů vzájemného vztahu člověka a psa je psí věrnost. Obec-

ně lze říci, že pes je člověku věrnější, než člověk psovi. Jinak ale téma věrnosti není příliš 

podloženo výzkumy či experimenty, jde spíše o zaznamenávání mnoha zajímavých činů, kte-

rými psi věrnost svému pánovi prokázali. Jeffrey M. Masson (1999) ve svém díle zmiňuje 

příběh z knihy nazvané Biografie zvířete (1840): „Mladý muž vzal psa do lodi, dovesloval 

doprostřed Seiny a vyhodil zvíře přes palubu se záměrem ho utopit. Chudák pes se několikrát 

pokusil vyškrábat přes okraj loďky; jeho pán ho ale pokaždé strčil zpět, dokud se sám nepře-

vážil a nespadl do vody. Jakmile oddaný pes uviděl svého pána v proudu, nechal loď lodí a 

držel ho nad hladinou, dokud z břehu nedorazila pomoc a jeho život nebyl zachráněn“ (Mas-

son, 1999, s. 50). Tento smutný příběh krásně ilustruje vztah psa k člověku, kterého vnímá za 

svého pána. Přestože se člověk ke svému psovi nemusí mnohdy chovat zrovna hezky, většina 

psů svého pána i přes to všechno miluje a položila by za něj život. 

O síle vzájemného vztahu člověka a psa svědčí i to, že pokud je pes na další dobu oddělen 

od člověka, kterého vnímá za svého pána, velice jej postrádá, přestože jsou mu objektivně 

uspokojovány všechny jeho potřeby nějakou náhradní osobou. Pes je neklidný, bloudí celé 

dny po domě, čeká, případně pána hledá. Čím déle tento stav trvá, tím roste negativní naladění 

a neklid psa. Po delší době může pes přejít v apatii a rezignaci. Zažívá psychické trauma a 

emocionální smrt. Pokud se jej ujmou hodní lidé, pes jim projevuje vděk, po čase i náklon-

nost, přesto ale dlouhou dobu větří a naslouchá – čeká na svého pána. Existuje mnoho důkazů 

toho, že někteří psi nejsou schopni ztrátu svého pána překonat vůbec, vědomě přestanou jíst a 

zemřou. V knize Psi v lásce nikdy nelžou je jich uvedeno vícero, za všechny tedy představím 

tento: „Když byl šestiletý Lee Scott Campbell převezen do nemocnice s těžkými popálenina-

mi poté, co mu od táboráku chytl kovbojský oděv, jeho pes Woodsie odmítl žrát. Nakonec 

Lee po jedenácti krevních a plazmových infuzích zemřel. Woodsie ho o dvě hodiny později 

v domě Campbellových následoval“ (1946, s. 215; in Masson, 1999, s. 181-182). Jiní psi se 

sice ke své vlastní smrti neuchýlí, ale přesto jsou mu věrní i po jeho smrti. Zmínit můžeme 

třeba fenku Tip, která byla spolu se svým pánem, hajným na výletě, ztratili se a byli považo-

váni za mrtvé. Po dvanácti týdnech bylo čirou náhodou mrtvé tělo hajného nalezeno a zubo-

žená, ale živá fenka ležela vedle něj… Pes Joe se zase den co den ztrácel a navštěvoval hrob 
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svého zesnulého pána, kde vždy několik hodin poseděl. Dalším velice známým příběhem psí 

věrnosti byl pes Hachiko8, akita inu z Tokia. Pes svého pána, univerzitního profesora, denně 

očekával na nádraží, když se muž vracel z práce. Jednoho dne ale jeho pán nepřijel, měl 

v práci infarkt a zemřel. Hachiko na něj ovšem denně ve stejnou hodinu čekal na železniční 

stanici dalších deset let, až do své smrti (Sheldrake, 2003). 

Masson (1999) se zabýval otázkou, proč nás psi neustále následují z místnosti do místnosti. 

Zpočátku se domníval, že nechtějí být sami a mají strach z opuštěnosti. Dále uvažoval nad 

tím, že psi jsou prostě zvědaví a nechtějí přijít o možné dobrodružství. Nakonec, ale shledal, 

že psi za námi s největší pravděpodobností chodí po domě proto, že prostě rádi pobývají blíz-

ko nás. Pro třetí variantu ukazuje i má vlastní zkušenost. Pro mého psa jsem pánem a centrem 

jeho vesmíru já. Pokud jsem doma, snaží se mi být neustále na blízku a doprovází mě při po-

hybu po domě. Ostatní členy rodiny přitom vůbec nebere na vědomí. Podobné následování 

zároveň krásně odhalí i psí hodnotový žebříček. Pokud není doma člověk, kterého pes pova-

žuje za pána, následuje druhou osobu, které si nejvíce cení, pak třetí atd. Případně jen svého 

pána a pak už nikoho. Toto dokládá i příběh mé kamarádky. Jednou si posteskla, že psovi 

Czechovi věnuje nejvíce z celé rodiny. Krmí ho, cvičí, sportuje s ním. V její přítomnosti je 

rozpustilý, zbrklý a občas neposlušný. Když je ale doma manžel, v tu chvíli ji Czech téměř 

nevnímá a chová se jako úplně jiný pes. Je klidný, rozumný, poslušný a zbožně následuje 

svého pána kamkoliv se hne. 

2. 3. 4. Agrese 

Agresivní chování psa vůči člověku může vyplynout z mnoha různých příčin. Ve valné 

většině případů je ovšem na vině člověk, majitel psa. Mediální kauzy týkající se „bojových 

psů“ vznikly jen a pouze díky médiím a bulváru. Pojem bojový pes v kynologii neexistuje. 

Některá plemena9 byla v minulosti využívána ke psím soubojům. Ale i zde se psi zaměřovali 

výhradně na boj s jiným psem. Naopak případná agresivita takového psa vůči člověku byla 

okamžitě trestána smrtí. Součástí těchto zápasů bylo také to, že soupeři si před zápasem psy 

vyměnili a v této vysoce adrenalinové chvíli musel být pes ovladatelný člověkem, kterého 

nikdy v životě neviděl. Právě tato plemena jsou proto k lidem velice přátelská a děti doslova 

milují. 
                                                 

8 Příběh o věrnosti Hachika dojal celé Japonsko a v roce 1948 mu byla na železničním nádraží Shibuya v Tokiu 
vztyčena socha. Jeho příběh byl také dvakrát zfilmován (Věrný pes Čiko, 1987; Hačikó – příběh psa, 1999). 
9 Například Americký pitbulteriér či Americký stafordširský teriér. 
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Z analýzy případů kdy pes pokousal člověka vyplývá, že většina těchto psích „hříšníků“ 

byla spíše postarší, s nižší hmotností a na nové podněty tito psi reagovali často bázlivě. Při-

čemž většina napadených lidí byli dospělí, na děti pes útočí spíše výjimečně. Podle Guye a 

kol. (2001, in Velemínský, 2007) bázlivost, impulzivnost a nevyjasněný dominanční vztah 

mezi psem a člověkem byl shledán jako nejrizikovější faktor možného napadení člověka 

psem.  

Agresivní chování psů vůči člověku je podmíněné mnoha rozličnými faktory. Už jen ple-

menná příslušnost psa může částečně předikovat jeho chování k lidem cizím i „vlastním“. Za 

předpokladu správné socializace se např. retrívři či saňoví psi se ke všem lidem chovají 

v podstatě stejně, přátelsky. Jejich reakce na lidské chování je v celku uniformní. Naproti to-

mu ovčáčtí psi odlišují lidi patřící k jejich smečce a lidi cizí. Vůči cizím lidem, obzvláštně na 

vlastním území, se u nich vyskytuje spíše nedůvěřivost a určitá míra agresivního chování. 

Přestože k cizím lidem mohou být venku přátelští, ve svém teritoriu je vnímají jako vetřelce a 

narušitele (Velemínský, 2007). 

2. 4. Zvláštní skupina lidí – „pejska ři“ 

Skupina lidí označovaná jako „pejskaři“ neoznačuje jen člověka, který vlastní psa a má ho 

rád. Jde spíše o jakousi specifickou komunitu, která nejen že psy vlastní, miluje a snaží se jim 

dát to nejlepší. V současnosti sem spadají spíše lidé, pro které se pes a kynologie obecně stala 

koníčkem a součástí života. Cíleně se sdružují s dalšími pejskaři a chodí společně na výlety, 

navštěvují výcviková střediska, provozují psí sporty, závodí v nich, objíždějí výstavy, dovole-

nou tráví na výcvikových táborech, zakládají chovatelské stanice a odchovávají štěňátka, je-

jich obydlí je plné chlupů a psích hraček, vedou svým psům webové stránky apod. Kynologii 

věnují většinu svého volného času a nezřídka to zasahuje i do jejich osobních životů už jenom 

tím, že často vlastní víc než jen jednoho psa a jsou s nimi neustále někde pryč. U mnohých 

lidí se mohou setkávat s nepochopením, jelikož svým psům mnohdy podřizují celý svůj život. 

Jde o koníček, který by někteří hodnotili spíše jako posedlost. Přesto jsou ale tito lidé 

s podobným životem spokojení. V příloze č. 1 můžete nalézt text, který ironicky a trefně po-

pisuje člověka – pejskaře. Mnohé informace jsou pravdivé, třebaže ne v tak vyhrocené míře. 

Panují také názory, že milovníci psů upřednostňují kontakt se psem, místo aby utužovali 

společenské vazby s lidmi. Zvíře je pro ně náhražkou kvalitních sociálních vztahů ve společ-

nosti. Galajdová (1999) nevylučuje, že toto tvrzení může být v některých případech to pravdi-
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vé. Zároveň ale dodává, že mnohdy je pravda spíše opačná. Například pejskaři velice rádi 

vyhledávají další lidi s podobnými zájmy a tyto pak s nimi velice rádi sdílejí. 
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3. SPORT SE PSEM 

3. 1. Sport obecn ě 

Aleš Sekot (2008, 29-33) ve své knize Sociologické problémy sportu definuje odlišnosti 

výkonnostního vrcholového sportu a zájmového rekreačního sportu. Výkonnostní vrcholový 

sport podle Sekota „zdůrazňuje zejména sílu, rychlost, ovládnutí protivníka, (…) klade důraz 

na vytváření a překonávání rekordních výkonů (…) a pěstuje antagonistický myšlenkový 

princip, podle kterého jsou sportovní soupeři chápáni jako nepřátelé.“ (Sekot, 2008, s. 29) 

Naproti tomu zájmový rekreační sport je spíše „kombinací vztahů mezi lidmi, mezi tělem a 

duchem, mezi fyziologickou aktivitou a prostředím. (…) Přitom je kladen důraz na osobní 

projev, prožitek, (…) vzájemné porozumění a podporu spoluhráčů a protihráčů.“ Tedy „prin-

cip soutěže s někým, nikoli proti někomu, spoluhráči nejsou nepřátelé, ale ti, kteří udělují 

soupeření povahu vzájemného testování. (…) Zahrnuje všechny druhy sportovních aktivit, 

které nejsou odvozovány ambicí vítězství, rekordů a materiálních odměn. (…) Zpravidla ne-

směřuje k žádné úrovni soupeření, vyjma té, která se vztahuje k osobě samotného sportujícího 

jedince.“ (Coakley, 2001; in Sekot, 2008, s. 31) Vzhledem k výše uvedenému si myslíme, že 

psí sporty stojí na jakémsi pomezí výkonnostního vrcholového sportu a zájmového rekreační-

ho sportu. V různých odvětvích psích sportů samozřejmě existují oficiální závody, soutěže a 

mistrovství s mnohdy velice propracovaným systémem hodnocení a bodování. A jistě by se 

našli jedinci, kteří by se klonili spíše ke sportu pro výhru. Ale vzhledem k našemu výzkumu i 

k celkové znalosti prostředí psích sportů můžeme konstatovat, že pejskaři jsou ve valné větši-

ně motivováni spíše prožitkem než možným vítězstvím, rekordem a materiální odměnou. Kte-

rá navíc v těchto sportech nebývá příliš veliká a nejčastěji má podobu poháru/medaile, pytle 

granulí, hračky pro psa apod. 

Velkou roli v motivaci ke sportu může hrát vnitřní a vnější motivace. „Vnitřně podmíněná 

motivace vychází z jedince samého. Jedná se např. o úsilí vynakládané na dosažení určitého 

osobního cíle. Naopak vnější motivace vychází z vnějších zdrojů – jako příklad můžeme uvést 

snahu motivovanou slíbenou odměnou, jíž může být medaile nebo chvála“ (Heyes, 2003, s. 

173-174). Sort ale vytváří řadu příležitostí pro vnější motivaci: nabízí hmatatelné důkazy 

úspěchu jako diplomy a tituly, medaile, poháry a další odměny. Taková ocenění jsou důleži-

tou součástí sportu a naplňují sportovce dobrým pocitem z kvalitního výkonu.“ (Heyes, 2003, 

s. 174) Dlouhodobě ovšem není tato motivace nejvhodnější, jelikož pro kvalitní a pravidelné 
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úsilí při tréninku není tato motivace dostačující a musí se pojit také s motivací vnitřního cha-

rakteru. Vnější odměny by tedy měly sloužit jako potvrzení, že sportovec zlepšuje, že dosáhl 

požadované úrovně zdatnosti a vyjádřit srovnání s konkurencí.  Díky tomu se posílí uspokoje-

ní z výkonu a jedinec je motivován k další práci. „Rozhodnutí začít ještě nemusí znamenat 

opravdu pravidelně a cíleně pokračovat. Ukazuje se totiž, že pokud se nepodaří vytvořit pev-

nější vztah ke zdravému pohybu a sportu již v žákovském věku, tvoří se motivační zdroje 

v tomto ohledu později mnohem obtížněji.“ (Sekot, 2008, s. 55) K tomu lze říci, že vlastnictví 

psa, tím spíše, když se jedná o aktivnější plemeno, se může stát právě tím zmiňovaným dosud 

chybějícím motivačním zdrojem. Pokud člověk není vyloženě silně motivován 

k pravidelnému pohybu, je skutečně těžké pravidelnost udržet. Ovšem pes, kterého máme rádi 

a chceme mu poskytnout v rámci svých možností to nejlepší, vyžaduje svou denní dávku po-

hybu, takže jsme proto „donuceni“ věnovat se sportu s ním. Přičemž po určitém čase pohybu 

sami přivykneme a již nechodíme ven kvůli psovi, ale i kvůli sobě a třeba zrovna společné 

procházky se psem jsou jednou z věcí, která běžným majitelům psů po úmrtí psího kamaráda 

hodně chybí. 

Sport všeobecně poskytuje možnost sebeaktualizace, což  „je velmi hluboce zakořeněná 

potřeba, jejímž cílem je uskutečňování našich možností. Jeden způsob přibližování se 

k tomuto cíli nabízí práv práce s vlastním tělem a dosahování co nejlepších sportovních vý-

sledků“ (Hayes, 2003, s. 172). 

V psychologii existuje termín dosažitelné cíle – jejich podstatou je, že pokud si jedinec 

nastaví cíle, kterých je v jeho konkrétním případě a při určité námaze reálné dosáhnout, je 

ochoten ke splnění cíle vynaložit více úsilí. Naproti tomu když je stanovený cíl hodně nadsa-

zený, je jeho splnění v nedohlednu a motivace k práci je nižší (Heyes, 2003). 

Sekot (2008, s. 41) tvrdí, že „různí lidé mají různé možnosti svobodného rozhodování a 

jsou tak různou měrou omezováni praktickými dopady existence sociálních nerovností. 

Zejména podíl na moci, schopnost rozhodovat o sobě i o druhých, je důležitým faktorem 

možností a mezí sportovní participace.“ Toto platí i ve světě psích sportů. Větší úspěšnost ve 

psích sportech je spjata s mnoha a mnoha hodinami tréninku. Většina lidí nemá kynologické 

cvičiště vyloženě v blízkosti domova a musí na něj dojíždět. Za specializovaným výcvikem či 

organizovanými závody a soutěžemi je třeba jezdit mnohdy i přes půl neřku-li přes celou 

Českou republiku. Jedná se tedy o sporty poměrně náročné na čas a finance. Běžné akce 

mnohdy zaberou celý víkend, na dogtrekking se odjíždí již ve čtvrtek, výcvikové tábory a 
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soustředění jsou zpravidla týdenní… To vše se pak samozřejmě ovlivní zaměstnání a dovole-

nou jednotlivých pejskařů, množství volného času, které člověk stráví doma s rodinou, anebo 

finanční rozpočet celé rodiny. Je nutné přiznat, že pejskaři jsou v otázce svých psů a často i 

v otázce psích sportů poměrně nekompromisní a pokud jim okolí nevychází alespoň částečně 

vstříc, jsou ochotni mnohé obětovat a pes to obvykle není. Mnozí například už předem hledají 

partnera, který bude jejich psa/psy a psí sporty tolerovat, ideálně je podporovat a pokud tomu 

tak není, raději žijí sami apod. Také ambice v zaměstnání jdou spíše do pozadí, protože 

pejskaři mají těžiště života jinde, než v práci. Ta je pro ně spíše zdrojem finančních prostřed-

ků. Pokud tedy mají možnost, preferují více volného času, který mohou strávit se svým psem 

a na kynologických akcích, než profesi, která jim toto neumožní, ale poskytne vyšší finanční 

příjmy. 

„Přitom však platí, že úspěch na poli sportu ještě nemusí být přímočaře reflektován úspě-

chem v ostatních oblastech života. V mnoha případech je sport zdrojem uznání a obdivu (či 

dokonce závisti), ale souběžně může komplikovat utváření harmonizujících či čistě osobních 

vztahů. Sport umožňuje vyvíjet nevšední fyzickou zdatnost, ale může zároveň vést chronic-

kým zdravotním problémům.“ (Sekot, 2008, s. 39) 

3. 2. Zastoupené sporty 

3. 2. 1. Dogtrekking 

Dogtrekking je jedním z nejmladších psích sportů v České republice, i přesto má ale již 

stálou, zavedenou základu příznivců. Na oficiálních stránkách se můžeme dočíst, že dogtrek-

king „vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) 

schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa“ (Tombru, 2011 [online]). 

Jak již název napovídá, jedná se o spojení trekkingu, tedy pochodu v horách a psů. Pokud 

zapátráme na internetu, dočteme se, že se jedná o extrémní vytrvalostní sport, jehož podstatou 

je v předepsaném časovém limitu zdolat se svým psem zadanou trať, která je obvykle 80 až 

cca 110 km dlouhá. Limit je obvykle kolem 52 hodin, takže většina soutěžících trať překoná 

ve dvou dnech s tím, že v noci bivakuje v lese pod širákem. „Účastníci jsou při dogtrekkingu 

odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž stvrzují, že vstu-

pují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za 

sebe a svého psa“ (Tombru, 2011 [online]). Pes musí být s psovodem neustále spojen vodít-
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kem, většinou jde tedy pes v postroji, člověk má sedák (podobný horolezeckému) a spojeni 

jsou vodítkem s amortizérem, aby se oběma šetřila záda.  

Jde tedy o to, že se svým psem trávíte 2 dny nonstop. Povzbuzujete ho, aby vám pomohl 

do kopce a proklínáte jej, když vás táhne z kopce. Jste mu vděční, když v kritické chvíli zabe-

re a nenechá vás „ve štychu“ a proklínáte ho, když jdete po tmě s čelovkou na hlavě a pes vás 

nečekaně stáhne do bahna nebo do křoví, protože ucítil zajíčka. Bok po boku spíte někde 

uprostřed lesů a ráno nevyspalí a polámaní vyrážíte dál. V dešti, v mlze i ve spalujícím vedru 

si na zádech nesete povinnou výstroj, do které patří lékárnička, izotermická fólie, psí botičky 

pro případ úrazu, voda, něco k jídlu pro vás i pro psa, spacák, karimatka a čelovka. Dogtrek-

king je poměrně specifický v tom, že do určité míry záleží na samotných soutěžících, jak akci 

pojmou. Někdo závodí, celou trasu běží a večer je zpět v kempu. Jiný se kochá výhledy, vyle-

ze na každou rozhlednu na trati a dorazí třeba až v neděli ráno, těsně před koncem časového 

limitu. Někdo cestou fotí, jiný hledá kešky10, jeden sice neběží, ale vytrvale šlape dál a dál, 

jiný se zastaví v každé druhé hospůdce na trati a popovídá si s dalšími soutěžícími, kteří se 

tím pádem na trati různě setkávají a zase rozcházejí. 

Tento sport má kořeny v severských zemích, kde vznikl jako letní aktivita majitelů tažných 

psích plemen. V České republice jej poprvé zrealizoval Jaroslav Monte Kvasnica, který ve 

Žďárských vrších zorganizoval první dogtrekkingovou akci s názvem Osamělý vlk. Jednalo 

se tehdy jen o první testovací pokus pro pár známých a přestože většina z nich trať nedokon-

čila, myšlenka dogtrekkingu je nadchla a další akce na sebe nenechaly dlouho čekat (Kvasni-

ca, 2002). V současné době se každoročně koná seriál oficiálních závodů, které se započítáva-

jí do Mistrovství České republiky v dogtrekkingu (MČR). Soutěží se ve 4 kategoriích – muži 

do 40ti let (DTM1); muži starší 40ti let (DTM2), ženy do 35ti let (DTW1) a ženy starší 35ti 

let (DTW2). Každý rok se od března do října koná přibližně 10 oficiálních dogtrekkingových 

akcí, jejichž výsledky se započítávají do MČR v dogtrekkingu. Každý rok vyrazí na trať ko-

lem 260ti lidí, většina z nich vícekrát. Kolem 40ti z nich nedorazí do cíle, zbylí dokončí ale-

spoň jeden závod v sezoně celý. Jednotlivé bodové žebříčky jsou na internetu volně dostupné 

(Tombru, 2009-2013). V roce 2012 proběhl také první pokus o propojení dogtrekkingových 

                                                 

10 Narážíme zde na geocaching – celosvětovou hru, při které účastníci za pomoci gps hledají v přírodě ukrytou 
plastovou schránku s poklady a bločkem, kam zapíšou úspěšný nález a schránku pak schovají zpět do skrýše. Na 
webu http://www.geocaching.com pak pod svým účtem zapíší úspěšný nález a přidají hodnocení skrýše, historku 
z výletu apod. Cílem geocachingu je pobavit účastníky a ukázat jim zajímavá místa po celém světě. Této aktivitě 
se věnuje také poměrně hodně pejskařů, protože díky této hře mohou oživit své procházky se psím přítelem. 
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nadšenců ze sousedních států, když byl zorganizován Eurodogtrekking – tedy seriál čtyř zá-

vodů, z nichž se sčítaly výsledky. Jeden závod byl na Slovensku, jeden v Rakousku, jeden 

v Polsku a poslední se konal v ČR. 

S vzhledem k oblíbenosti dogtrekkingu se začaly množit i žádosti o kratší tratě, proto se 

v rámci oficiálních akcí začaly pořádat také MIDy – pochody na poloviční vzdálenost, větši-

nou o délce 35 až 50 km. Ty jsou určeny začínajícím závodníkům, kteří si na pravý dogtrek-

king ještě netroufají, nebo třeba těm, kterým se nepodaří získat v pátek volno v práci a chtějí 

se zúčastnit alespoň v rámci možností. Postupem času se přidaly ještě tzv. tratě kočárkové, 

které jsou, jak již název napovídá určeny pro dogtrekaře s dětmi, pro rodinné příslušníky zá-

vodníků na dalších tratích či pro jedince v rekonvalescenci, se štěnětem či se psím důchod-

cem. Jedná se ale jen o trasy doplňkové a za pravý dogtrekking je považován pouze závod 

delší než 80 km. 

3. 2. 2. Agility 

Agility je v současné době velice oblíbená disciplína, ve které závodí pes se svým majite-

lem jako jeden tým. V soutěži agility11 musí pes co nejrychleji a bez chyb překonat ve stano-

veném pořadí trať složenou z cca 18ti až 24ti překážek různého typu. Setkáme se zde se sko-

ky, tunely, kladinou, houpačkou apod. Trať/parkur ovšem staví rozhodčí a pokaždé se liší. 

Úkolem psovoda tedy je, aby si trať v omezeném čase co možná nejlépe prohlédl a připravil 

se, jak danou tratí poběží se svým psem a jak jej bude na dané překážky co nejlépe verbálně i 

neverbálně navádět. Pes trať uvidí poprvé a na zdolání mají pouze jeden jediný pokus. Pes 

přitom běží bez obojku a vodítka, člověk nesmí mít pamlsky ani hračku. Agility tedy vyžadu-

je velice dobrý vztah a fungující spolupráci mezi psovodem a jeho psem. Díky cvičení agility 

se posiluje inteligence a hbitost psa a prohlubuje a posiluje se vztah mezi člověkem a jeho 

psem. Agility samozřejmě klade určité nároky i na člověka. Musí svého psa umět ovládat, 

musí si trať správně zapamatovat, umět se orientovat v prostoru či být do určité míry přizpů-

sobivý, jelikož ne vždycky pes běží tak, jak jsme si to naplánovali. V tomto dynamickém 

sportu se také projeví povaha člověka a jeho vztah ke psu. Jelikož závodní běh je velice rych-

lý, psi i lidé často chybují a diskvalifikovat se je poměrně jednoduché. Velkou roli také hrají 

                                                 

11 Pro bližší informace a konkrétní znění pravidel, lze nahlédnout do Směrnic pro mezinárodní soutěže od Mezi-
národní federace pro agility, pod FCI. Aktuálně platný řád od 1. ledna 2013 naleznete na 
http://klubagility.cz/static/docs/Rad_FCI_Agility_platny_od_1_7_2012_rev1.pdf. 
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psovodovy ambice, takže ne každý člověk je i po zkaženém běhu schopen svého psa pochválit 

a odměnit. 

Jednotlivé kategorie v soutěžích agility se liší podle velikosti psa: 

• S (Small) – malí psi s kohoutkovou výškou do 35ti cm včetně. Tito psi skáčou přes 

překážky ve výšce 30ti cm. 

• M (Medium) – střední psi s kohoutkovou výškou do 35ti cm do 43 cm. Tito psi skáčou 

přes překážky ve výšce 40ti cm. 

• L (Large) – velcí psi s kohoutkovou výškou nad 43 cm. Tito psi skáčou přes překážky 

ve výšce 60ti cm. 

Další dělení je podle výkonnosti psa – A1 (začátečníci), A2 (pokročilí), a A3 (profesioná-

lové). V kategorii A1 jsou tedy parkury nejjednodušší, v kategorii A3 nejtěžší. Pro postup do 

vyšších kategorií, musí pes splnit výkonnostní podmínky nižších kategorií. Dále mohou být 

parkury staveny jako Agility (tedy se všemi typy překážek, tedy včetně překážek zónových, 

jako je kladina, áčko, houpačka), nebo jako Jumping (pouze s překážkami skokovými, slalo-

mem a s tunely). Na závodech pes zpravidla závodí 2x, jednou běží Jumping a jednou Agility. 

Pokud to psovod myslí s agility vážně, jedná se o sport poměrně náročný na čas a posléze i 

na finance, jelikož objíždění závodů, výcvikových soustředění a táborů se pojí s nemalými 

výdaji za startovné, za dopravu, ubytování apod. Podle Divišové, Podešťové a Bendy (2003) 

existuje statistika, že z každých deseti nadšených začátečníků s agility – jeden nevydrží ani do 

konce úvodního učení se překážek – další dva cvičí jeden až dva měsíce a pak chodit přesta-

nou – tři si zajdou občas zatrénovat, ale tím jejich ambice končí – čtyři se chtějí agility věno-

vat více, ale jen dva z nich to skutečně dělají a začnou závodit – a jen jeden z těch dvou se se 

psem dopracuje na špičku. 

Zároveň se ale jedná o sport, který psovodům i psům poskytne mnoho radosti a krásných 

zážitků – z lepšící se spolupráce se psem, ze zlepšujících se společných výkonů, ze seznámení 

s novými přáteli z celé ČR atd. Divišová, Podešťová a Benda ve své knize Agility, první 

krůčky (2003, s. 10) velice trefně popisují pejskaře, který žije sportem agility. „Tito lidé jezdí 

každý víkend do jiného českého nebo zahraničního města a své známé nepejskaře velmi často 

nepotěší větami typu: „Tenhle pátek jedem do Českých Budějovic a příští týden do Bruntálu, 

takže bohužel opět nemůžu dorazit na oslavu tvých narozenin, to snad chápeš? […] Naprosto 

nejhorší, co se může agiliťákovi-fanatikovi stát, je, že se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit 
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závodů. Nemusím snad připomínat, že takové malichernosti jako chřipka, pondělní pololetní 

písemka z matematiky, maturita, školení, pracovní cesta či zlomená ruka nezabrání někomu 

takovému v závodění. Jsou však i případy závažnější,“ takže se zúčastní alespoň jako divák, 

anebo si nějakého psa vypůjčí. „Ptáte se proč? Přece aby mohl rozebírat parkury s ostatními 

psovody, svorně si zoufat nad pekelně těžkou zkouškou nebo se rozčilovat nad výsledkovými 

listinami. Prostě aby zažil tu nádhernou atmosféru, ke které patří vstávání v pět ráno, zoufalé 

hledání zapadlého cvičiště kdesi v Horní Dolní Lhotě a příjezd těsně před ukončením prezen-

tace. Jednoduše, aby byl u toho.“ (ibid.) 

Agility vzniklo pravděpodobně v roce 1977 a 10. února 1978 bylo poprvé představeno na 

Cruftově výstavě v Londýně. Tehdy spíše jako nová zábavná disciplína pro diváky výstavy. 

V rámci exhibice proti sobě bojovala dvě družstva po čtyřech týmech a jejich soupeření mělo 

u diváctva obrovský ohlas. Od té doby se agility začalo rozvíjet jako nová sportovní disciplína 

a získávalo si stále více příznivců. První oficiální zkoušky agility se uskutečnily již o dva roky 

později, v roce 1980. Nový dynamický sport se psem se brzy rozšířil do celého světa, 

s nemalou pomocí Petera Lewise a Johna Gilberta, kteří se svými psy cestovali po Evropě a 

USA. V roce 1988 se v Ženevě konalo první Mistrovství Evropy, v roce 1996 pak pod zášti-

tou FCI i první Mistrovství světa (v Morgers, ve Švýcarsku). Jelikož na MS pod FCI mohli 

závodit jen psi s průkazem původu, netrvalo dlouho a v roce 2000 vzniklo otevřené mistrov-

ství světa všech psů, tedy i kříženců – IMCA. Díky všeobecné oblíbenosti agility pak v roce 

2002 vzniklo též mistrovství světa pro hendikepované psovody – PAWC (Divišová, Podešťo-

vá, Benda, 2003). 

Do České republiky se agility dostalo v roce 1991, díky našim účastníkům zahraničních 

výstav psů. Následovaly první amatérské pokusy o výrobu překážek a výcvik a již v roce 

1991 proběhla i první soutěž v Praze Královicích. V roce 1992 již vznikl Klub agility a první 

Mistrovství republiky ČR v Říčanech u Prahy. Česká reprezentace poprvé vyrazila do zahra-

ničí v roce 1993 a od té doby jsme pravidelnými a mnohdy úspěšnými závodníky na soutěžích 

ME, MS, IMCA i PAWC. Členská základna Klubu agility (KAČR) rok od roku roste a ofici-

álních i neoficiálních klubových závodů se rok od roku koná více. Na mnohé závody se 

účastníci musí hlásit i 4-6 měsíců předem, protože kapacita závodů bývá zpravidla omezená. 

Přestože se jedná o převážně venkovní sport, díky nadšení členské obce roste i počet závodů, 

které se konají v zimním období – v hale a na koberci. Podle údajů z roku 2003 má KAČR asi 

500 aktivních členů (lidí) se psy bez rozdílu původu a rasy. Aktuální údaje o počtu členů a 
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počtu oficiálních závodů, se nám i přes dotazy na vedení klubu bohužel nepodařilo zjistit (Di-

višová, Podešťová, Benda, 2003). 

Zavedenost agility v ČR lze doložit např. tím, že v roce 2012 (4.-7. října v Liberci) Česká 

republika hostila mistrovství světa FCI v agility. Zúčastnily se týmy z celého světa, celkem ze 

38 zemí. Zástupci České republiky vybojovali 2. místo v jednotlivcích kategorie Medium, 1. 

místo v družstvech kategorie Medium a 2. místo v družstvech kategorie Small. V roce 2013 je 

pořadatelskou zemí Jihoafrická republika (Mistrovství světa FCI v agility Liberec 2012, ne-

dat. [online]). 

3. 2. 3. Canicross, Skijöring, Bikejöring, Scooter 

Smyslem canicrossu je běh se psem ve volné přírodě. Sport začali rozvíjet především maji-

telé severských plemen, ale lze jej provozovat prakticky se všemi plemeny. Jak říká Přemysl 

Černý v knize Běh s „vlky“ aneb canicross: „V canicrossu jde hlavně o vztah a souhru mezi 

člověkem a psem. Pes s vámi především musí chtít běhat!“ (in Kvasnica, 2002, s. 55) Během 

canicrossu má pes nasazen tažný postroj, psovod bederní opasek a jsou spojeni vodítkem s 

amortizérem, který šetří záda nejen psí, ale i ta lidská. Pes tak může běžet ve předu, tahem 

svému majiteli pomáhat a psovod se může soustředit je na běh samotný a na přírodu kolem 

sebe. „Přesvědčil jsem se, že běhání je výborná věc, nebýt psa, nikdy bych na to nepřišel. Šari 

se musí také vyřádit, jen se podívejte na ty ubohé městské psy. Rodokmen – nerodokmen – 

tlustí jsou jako jejich páni a nevydrží vůbec nic. Já a Šari běháme už pět let a udržujeme se ve 

formě,“ říká Niklaj Amosov v knize J. M. Kvasnicy (2002, s. 57). O příznivém vlivu na psy-

chiku mluví i Jevgenij Jevtušenko (ibid.): „Nejde mi o výkony, v padesáti není fyzický výkon 

ani nejdůležitější. Nicméně kdykoliv bručím, hádám se, nadávám, podá mi manželka tepláky 

a vodítko. Stačí pár minut běhu a je klid. Dokud mohu běhat, jsem šťastný člověk.“ 

Obdobně je tomu i u dalších v nadpisu zmíněných psích sportů. U skijöringu má psovod na 

nohou běžky, u bikejöringu jede psovod na horském kole a u Scooter jede na koloběžce. Pro 

všechny tyto disciplíny existují samozřejmě i oficiální soutěže, které se zpravidla konají 

v rámci musherských závodů na sněhu i na suchu. 

3. 2. 4. Canisterapie 

Samotný termín canisterapie pochází ze spojení slov canis (latinsky pes) a therapeías (řec-

ky léčba) a jeho autorkou byla v roce 1993 Češka Jiřina Lacinová. Někdy je tento termín pře-
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kládán také jako „Léčba lidské duše psí láskou“ (Velemínský, 2007). Jde vlastně o zlepšení 

fyzického a psychického stavu člověka za pomoci psa. Za léčebný prostředek nelze označit 

zvíře samotné, jeho přítomnost ovšem podporuje úspěšnost léčby a zlepšuje psychický stav 

jedince, který zároveň zpětně pozitivně ovlivní reakci těla na léčbu medikamenty. Hlavní cíl, 

ke kterému má zvíře dopomoci, je tedy zlepšení kvality života (Petrů, Karásková, 2008). 

Léčivá moc kontaktu člověka se zvířaty byla využívána již v 8. a 9. století v Belgii, jako 

doplňková terapie zdravotně postižených. V České republice se canisterapie začala rozvíjet 

v 90. letech, např. v Ústavu sociální péče Kociánka (Brno) nebo v Psychiatrické léčebně 

v Bohnicích (Praha) (Petrů, Karásková, 2008; Velemínský, 2007). 

3. 2. 5. Coursing, chrtí dostihy 

„Coursing je historickým předchůdcem obecně známých dostihů. Běhá se ve volné přírodě 

se vším co příroda přináší, s příkopy, nerovnostmi a kličkováním. O vítězi rozhoduje kvalitní 

proběhnutí jednotlivých úseků, nasazení, obratnost a v neposlední řadě inteligence, lišáctví i 

schopnost se znovu vydat do boje. Každý pes absolvuje dva rozběhy, a počet bodů z obou 

běhů se sčítá. Při druhém rozběhu se mění trať (buď se běží opačně, nebo se přestavuje drá-

ha). […] Nejslavnějším coursingem je "Waterloo Cup", který se běží jako "Open Coursing" s 

živými zajíci od roku 1836 u Liverpoolu. […] Dnes se již ve většině zemí běhá za umělou 

návnadou“ (Kožený, 2003-2008 [online]). Ač se to možná nezdá, není to sport pouze pro chrtí 

plemena, ale v coursingu nadšeně závodí psi všech možných plemen, přičemž mezi sebou 

soupeří vždy jen psi daného plemene. Vyznavače coursingu v ČR sdružuje Czech Coursing 

Club, který byl založen v roce 1999. 

Podle Koženého (2003-2008 [online]) se dostihy chrtů vyskytovaly snad už v klasickém 

starověku, protože se o nich zmiňuje již římský básník Ovidius. „Dnes všeobecně známé do-

stihy chrtů jsou jen jistým zdokonalením coursingu“ (Kožený, 2003-2008 [online]). Chrtí do-

stihy jsou určeny pouze pro chrtí plemena a konají se na kontrolovaném bezpečném povrchu 

dostihového oválu. 

3. 2. 6. Dogdancing 

Jedná se o sport spojující člověka, psa, tanec a hudbu. Samozřejmě nemůžeme očekávat 

klasické taneční figury, jde o to, že „pes předvádí nejrůznější sviky, jako jsou otočky, obíhání 

psovoda, panáčkování, nebo chůze po zadních v rytmu hudby a psovod se ho snaží vhodně 
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doplňovat svými více či méně tanečními kreacemi. Konkrétní podoba záleží vždy na vkusu 

psovoda a schopnostech psa, každý má prostor vyjadřovat se podle svých představ“ (Lerlová, 

2010, s. 13). První vystoupení se psy do rytmu hudby předvedla v roce 1990 Mary Ray a prv-

ní soutěž v dogdancingu se uskutečnila již v roce 1992 v Kanadě. Ve světě existuje vícero 

klubů dogdancingu a každý pořádá soutěže podle svých vlastních pravidel. Všeobecně lze ale 

dogdancing dělit do kategorií Heelwork to Music a Freestyle. V Heelwork to Music musí pso-

vod se psem předvést předepsané prvky blízké klasické poslušnosti (chůze u nohy, obíhání 

psovoda, couvání apod.), naproti tomu ve Freestyle mohou být cviky libovolné a právě zde se 

uplatňují všelijaké tématické sestavy s příběhem, rekvizity, kostýmy a všelijaké originální 

cviky (Lerlová, 2010). Můžeme se tak setkat s tanci inspirovanými hororovými filmy či Char-

lie Chaplinem, se scénkami na motivy hasičů, indiánů, zlodějů a policistů atd. Hodnotí se zde 

nejen originalita a preciznost předvedení, ale i radost a ochota psa. I dogdancing má u nás své 

zastoupení a to v Dog Dancing Club Czech Republic. 

Jednotlivé cviky dogdancingu mnohdy trénují i běžní pejskaři, zcela bez ambicí soutěžení 

v dogdancingu. Pomocí tréninku těchto cviků se zkrátka snaží zabavit svého psa, zdokonalit 

jeho obratnost, rozvíjet jeho inteligenci a pomocí společné činnosti posilovat vzájemný vztah 

se svým psem. 

3. 2. 7. Dogfrisbee 

Podstatou dogfrisbee je hra psovoda a jeho psa s létajícím diskem. Za zakladatele dogfri-

bee je považován Američan Alex Stein, který se svým whippetem Ashleym vtrhnul na base-

ballové hřiště během přestávky v utkání mezi Dodgers a Reds a před publikem si začali hrát s 

frisbee. „Ashley uchvátil tisíce diváků svojí rychlostí a výskoky, při kterých chytal talíř. […] 

Zpočátku ochranka stadionu nezakročila, teprve když Alex po osmi minutách show ukončil a 

zamířil k východu, byl zatčen. […] Alex s Ashleym se stali doslova přes noc slavní. Byli hos-

ty mnoha televizních show, objevili se na titulních stranách časopisů a Ashley dokonce hrál 

hlavní roli v dokumentu, který získal nominaci na Oscara... Kromě toho vyhrál třikrát mis-

trovství světa v Dog Frisbee a jméno po něm nese nejprestižnější podnik tohoto sportu – The 

Ahsley Whippet Invitational. Ashley zemřel ve věku 14ti let majiteli v náruči. Frisbee hrál až 

do svých třinácti. O jeho umrtí informovala téměř všechna média v USA“ (Historie dogf-

risbee, nedat. [online]). 
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Soutěžit lze v mnoha různých kategoriích. V Dogdartbee psovod háže disk na vzdálený 

terč nakreslený na trávníku, dle zóny ve které pes disk chytí, získávají body. Ve Freestyle jde 

o to, aby pes chytal disk v co nejzajímavějších pozicích. Psovod se psem má tedy připravenou 

složitou sestavu zahrnující všemožné skoky a chytání disku s využitím odrazů od těla psovo-

da, všelijakých přeskoků psovoda apod. Úkolem v TimeTrial  je dokončit12 dva 20ti yardové 

hody v co nejkratším čase. V Super Pro Toss and Fetch/Super Minidistance se psovod se 

psem snaží během 1,5 min nasbírat co nejvíce bodů za pomoci hodů jediným diskem, body 

jsou získány podle způsobu chycení a podle vzdálenosti od psovoda v okamžiku chycení, za-

počteno je 5 nejlepších hodů. Soutěž Quadruped je o nejdelším chyceném hodu, přičemž 

psovod má povolen jeden tréninkový hod bez psa. Příznivce dogfrisbee sdružuje DiscDog 

Club ČR (Pravidla, nedat. [online]). 

3. 2. 8. Flyball 

Flyball je poměrně specifický psí sport, protože v něm vždy soutěží dvě družstva současně 

proti sobě. Vedle sebe jsou postaveny dvě dráhy, které se skládají ze čtyř překážek a 

z flyballového boxu, který na stisknutí vystřelí tenisový míček. Týmy jsou čtyřčlenné a psi 

běhají stylem štafety – tzn. pes je vypuštěn svým majitelem, přeskočí překážky, stiskne box, 

chytí míček a i s míčkem běží opět přes překážky zpět k majiteli, přičemž na první překážce 

se míjí s dalším psem/členem svého týmu. Vítězí samozřejmě rychlejší tým, tedy ten, který 

má dříve v cíli všechny psy i míčky. V tomto sportu proto velice důležitá soustředěnost psa na 

daný úkol a vzájemná snášenlivost s dalšími psy v týmu. V týmu mohou být psi různých veli-

kostí i plemen, překážky jsou vždy nastaveny podle výšky nejmenšího člena týmu (Flyball.cz, 

nedat. [online]). 

Flyball se k nám dostal v roce 2000 díky Stanislavu Wolfovi a Antonínu Grygarovi. V roce 

2003 pak bylo sestaveno první flyballové družstvo Hop Trop Prague pro Mistrovství Evropy 

v Holandsku. Ve stejném roce pak vznikl i Flyball Club ČR. Počet příznivců rok od roku roste 

a v současné době je v ČR registrováno 42 závodních družstev (Flyball.cz, nedat. [online]). 

                                                 

12 Dokončením je myšleno, že pes disk stihne zachytit v letu ve vzdálenosti větší než 20 yardů (18,3 m) od háze-
jícího psovoda a přinést jej zpět psovodovi. Na každý hod má psovod pouze jednu minutu. 
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3. 2. 9. Mushing 

Mushing vznikl v severských zemích, kde byli psi využíváni k tahu saní s nákladem. Po-

stupem času se mushing vyvinul ve sportovní odvětví a nejčastěji v něm bývají využívána 

různá plemena severských psů a jejich kříženců, šlechtěných za účelem zvýšení rychlosti. 

Oficiální závody psích spřežení se uskutečnily v roce 1908. V té době byl také „založen první 

kynologický klub, který vydal první oficiální pravidla – All Alaska Sweeptakes. Tento 

prestižní závod v mushingu se stal velmi oblíbeným a tím přispěl k rozšíření mushingu do 

mnoha dalších zemí. […] V roce 1966 vznikla mezinárodní organizace ISDRA (International 

Sled Dog Racing Asociation), která tento sport propaguje po celém světě“ (Mushing je jízda 

se psím spřežením, 29. ledna 2008 [online]). 

První závody v ČR se „konaly v roce 1985 v Peci pod Sněžkou pod patronací Klubu čes-

kého horského psa. V současnosti spojuje tento sport mnoha fandů a nadšenců do Svazu spor-

tu psích spřežení České republiky (SSPS).“ Pod SSPS spadají jednotlivé Musher kluby, kte-

rých je v současné době v ČR registrováno 36, o celkovém počtu 1 152 členů, z nichž 627 má 

aktuální závodní licenci (Mushing je jízda se psím spřežením, 29. ledna 2008 [online]; Se-

znam klubů SSPS, nedat. [online]). 

Závody probíhají na sněhu (saně) i na suchu (káry, tříkolky). Kategorie jsou děleny podle 

délky, podle počtu psů ve spřežení a podle plemen (kategorie otevřená pro všechny, kategorie 

pouze pro plemeno Sibiřský husky apod.). V rámci mnohých musherských závodů se konají i 

závody ve Skijöringu (běžky), Bikejöringu (kolo), Scooter (koloběžka) a Canicrossu (běh).  

3. 2. 10. Obedience 

Obedience je nově se rozvíjející kynologická disciplína zaměřená na základní poslušnost 

psa. Velice se ovšem „liší od klasického pojetí poslušnosti a je mnohem obtížnější. […] Sou-

těžící se snaží se svým psím kamarádem předvést co nejdokonaleji 10 cviků, jejichž podoba je 

přesně popsána ve zkušebním řádu. […] Obedience klade na první místo pozitivní vztah mezi 

člověkem a psem, což by mělo být z výkonu patrné. […] Soutěží se ve čtyřech třídách podle 

obtížnosti – OB-Z, OB-1, OB-2, OB-3“ (Stemmerová, 2012, s. 11). Sport si našel své přízniv-

ce například u psovodů, kteří se se svým psem nemohou věnovat některým známějším psím 

sportům, např. sportovní kynologii, protože se pes bojí střelby nebo třeba agility, z důvodu 

zdravotního omezení psa či psovoda. 
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Stejně jako mnoho dalších psích sportů je kolébkou obedience Velká Británie a exhibice 

v rámci výstavy Cruft’s. V České republice se jedná o jeden z nejmladších psích sportů, jeli-

kož k založení Klubu Obedience došlo až v roce 2007. V roce 2008 se u nás konala první ofi-

ciální soutěž a až v roce 2009 měla ČR své zástupce na Mistrovství světa (Stemmerová, 

2012). 

3. 2. 11. Pasení 

Spolupráce psa při pasení hospodářských zvířat je jednou z nejstarších oblastí pracovního 

využití psů. Díky tomu také bylo vyšlechtěno velké množství plemen ovčáckých, honáckých, 

pasteveckých či salašnických. Tito psi se liší vzhledem, velikostí, temperamentem a hlavně 

stylem práce, který byl specifický pro dané upotřebení. Někteří psi denně spolupracovali 

s ovčákem a pomáhali mu shánět a převádět mnohahlavé stádo ovcí, jiní psi pracovali se sko-

tem, další plemena byla třeba na celý týden ponechána v horách se stádem, které měla hlídat 

před divokou zvěří apod. Dnes je již k původnímu účelu využíváno relativně málo psů,. I 

přesto v sobě mnohá plemena mají pasení silně zakořeněno a výcvik různých stylů pasení a 

aktivity s ním spojené se proto využívají k soutěžním účelům. V soutěžích ovčáckých psů 

(trialy) musí např. pes na pokyny svého majitele co nejrychleji a co možná nejlépe sehnat po 

louce rozprostřené stádo ovcí a nahnat je do ohrady. Přičemž plemena Border kolie a Austral-

ská kelpie jsou hodnocena zvlášť, jelikož pasou anglickým stylem – tzv. Collecting Style 

(CS). Na rozdíl od ostatních plemen, která pasou stylem tradičním – tzv. Traditional Style 

(TS). V ČR je registrováno 11 tréninkových středisek pro pasení se psem (Pasení, 28. února 

2012 [online]). 

3. 2. 12. Sportovní s služební výcvik 

Je ve své podstatě zaměřen na rozvoj základních psích pracovních vlastností – tedy na po-

slušnost, pachové práce a obrany. Sportovní s služební výcvik lze cvičit podle vícero pracov-

ních řádů, z nichž každý má svá specifika a vlastní závody, a pracovní zkoušky. Náplň se pak 

liší podle konkrétního obsahu/cviků a podle požadovaného stylu provedení. V ČR lze cvičit 

například podle těchto zkušebních řádů: 

• Národní zkušební řád (NZŘ) – Výcvik se skládá se tří základních oblastí – 

z poslušnosti, stopování a z obran a „vychází z tradic dřívějších zkušebních řádů, i 

když v novějším pojetí“ (Mach, 2007 [online]). 
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• Mezinárodní zkušební řád (IPO) – Také výcvik IPO se skládá se tří základních ob-

lastí – z poslušnosti, stopování a z obran a je určen především větším plemenům psů. 

Výcvik IPO u nás slouží především ke sportovnímu vyžití psovodů a jejich psů.“ a ná-

roky na způsob provádění se neustále zvyšují. Např. v současnosti vyžadované "po-

zorné sledování psovoda" je naplněno pouze v případě, že pes udržuje s psovodem oč-

ní kontakt. U NZŘ je výklad pojmu "pozorné sledování" daleko volnější a takovéto 

provedení se nevyžaduje. Lze tedy říci, že v řádu IPO jsou požadavky definovány 

přesněji, což se odráží i na hodnocení psů u zkoušek (Co cvičit – shrnutí pro začáteč-

níky, nedat. [online]; Mach, 2007 [online]). 

• Řád kynologické jednoty Brno – „Jedná se o zkušební řád zaměřený spíše na po-

slušnost. […] Charakteristickým rysem je cvičení ve skupině s ostatními psy“, což se u 

ostatních řádů nevyskytuje a pes se svým majitelem vždy cvičí na ploše sám (Co cvičit 

– shrnutí pro začátečníky, nedat. [online]). 

• TART – Výcvik TART byl připraven pro co možná nejlepší připravenost psů pro 

opravdové pracovní potřeby. Úzce proto spolupracuje s policií, armádou, vězeňskou 

službou a s městskými policiemi (TART – Speciální kynologický svaz, nedat. [onli-

ne]). 

• Mondioring  – Mondioring se skládá ze tří základních oblastí – z poslušnosti, skoků a 

obran. Jednotlivé cviky a jejich provedení se ovšem od ostatních řádů poměrně liší. 

Během obran má figurant speciální ringo-oblek, takže pes může kousat na celé tělo. 

Mondioring je značně variabilní, jelikož jednotlivé cviky se vždy před začátkem zkou-

šek losují – jde-li třeba psovi nejlépe aport přes překážky nebo hlídání předmětu, může 

se stát, že tento cvik pro daný závod vůbec vylosován nebude. Navíc se zde hodně vy-

užívá prostředí a různých pomůcek – figurant třeba před psem mává třásněmi, postříká 

ho hadicí apod. Jednou se aportuje holinka, jindy třeba klíče. Mnohé cviky se konají 

v bezprostřední blízkosti diváků a pes se tím nesmí nechat vyvést z koncentrace. 

Smyslem mondioringu je nejen prověřit vlohy psa, ale i jeho psychiku. Jde o sport ve-

lice zajímavý a i z divácké stránky hodně poutavý (O mondioringu, 2011 [online]). 

3. 2. 13. Záchrana řina 

Záchranný výcvik i dnes ještě slouží především pro výcvik psů, které lze později využít i 

při záchranných akcích. V posledních letech se ale stává také poměrně oblíbenou oblastí vý-

cviku, kterou lidé se svým psem trénují čistě pro zábavu a rozvoj vzájemné spolupráce, tedy 
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již bez ambicí pozdějších zásahů „na ostro“. Psy lze v rámci záchranného výcviku trénovat 

k vyhledávání plošnému (tedy v přírodě), k vyhledávání v sutinách, k vyhledávání lavinové-

mu či pro vodní vyhledávání (tzn. pes jede na člunu a označuje místo, kde je pod hladinou 

člověk) a záchranařinu (doplave k tonoucímu s plovákem). Někteří psi se pak specializují na 

vyhledávání tzv. cadaverů, neboli na vyhledávání lidských mrtvol a částí lidských ostatků. 

První mezinárodní brigáda záchranných psů vznikla v roce 1961 v Holandsku, na popud 

českého emigranta Rudolfa Tomana. První oficiální záchranná brigáda ve českých zemích 

byla založena 2. května 1968 v Příbrami (Masson, 1999; Velemínský, 2007). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4. VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Hlavním cílem této práce je zmapovat vliv psích sportů na život člověka. Pejskaři jsou re-

lativně početná a dosti specifická skupina lidí. Patří sem lidé všeho věku, různého vzdělání, 

zaměstnání apod. Co je ale pojí, je společný koníček, kterému propadli do té míry, že jejich 

život zcela specifickým způsobem modifikuje. Tím koníčkem je kynologie. Nejedná o hobby 

které lze provozovat je občas, když na něj máme zrovna náladu a čas. Jde o každodenní in-

terakce a vzájemný vztah a spolupráci člověka s dalším živým tvorem, jiným živočišným dru-

hem, zkrátka se psem. Náš výzkum se ovšem nezaměřuje na klasické majitele psů, třebaže i ti 

mohou mít se svým psem vztah hodně intenzivní. V našem výzkumu jsme se zaměřili na ky-

nology v pravém významu tohoto slova. Tedy na lidi, kteří se svému psu aktivně věnují. Pes 

pro ně tedy není jen přítel a průvodce všedních dní. Je také partner, kolega se kterým se věnují 

konkrétním sportovním činnostem. Jde tedy o pejskaře, kteří se se svým psem aktivně věnují 

psím sportům – navštěvují výcviková cvičiště, tráví svůj volný čas tréninkem, víkendy obětují 

kynologicky zaměřeným akcím a dovolenou tráví na výcvikových táborech a soustředěních. 

Zúčastňují se oficiálních soutěží a závodů a zákonitě přitom zažívají úspěchy i neúspěchy. 

Domníváme se, že pokud je jedinec aktivním kynologem, tak je jeho styl života kynologií 

poměrně významně ovlivněn. Snažili jsme se proto zmapovat, jak tuto problematiku vnímají 

sami pejskaři. Chtěli jsme zjistit, zda tato aktivní kynologie a sport se psem ovlivňuje jejich 

život a pokud ano, v jakém směru.   

Zaměřili jsme se na pejskaře věnující se různým psím sportům a snažili jsme se zjistit je-

jich podobnosti rozdíly ohledně motivace ke psím sportům a prožitku z nich. 

4. 1. Výzkumné otázky 

• Co pro Vás znamená vlastnictví psa? 

• Co pro Vás znamená sport se psem? 

• Ovlivnil pes a psí sporty Vás jako osobu, změnil/a jste se nějak? 

• Ovlivnil pes a psí sporty nějak Vaše vztahy s lidmi (rodina, soc.okolí)? 
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5. METODOLOGICKÝ RÁMEC 

Samotný výzkum měl formu kvalitativní a byl realizován ve dvou fázích – první fází byl 

sběr dat a poté následovalo zpracování a interpretace získaných informací. V rámci kvalitativ-

ního výzkumu můžeme využít několika různých přístupů. My jsme zvolili fenomenologický 

výzkum, který je charakterizován důrazem na „porozumění, jak jedinci vnímají určitou zku-

šenost“ (Hendl, 2005, s. 103). Uvedený přístup vychází z filozofické fenomenologie a vý-

zkumník se zde „snaží vstoupit do vnitřního světa jedince, aby porozuměl významům, jež 

fenoménu přikládá“ (Hendl, 2005, s. 128). Snažíme se tedy popsat a interpretovat sdělené 

zkušenosti a prožitky. Zmíněný fenomén v našem výzkumu představuje vlastnictví a vzájem-

ný vztah se psem, jak v běžném životě, tak především ve spojení se psími sporty. Pro uvedený 

typ výzkumu jsme se rozhodli z toho důvodu, že chceme prozkoumat a porozumět zkušenos-

tem našich respondentů, a zároveň nám nejsou žádné výzkumy na toto téma. 

Data byla shromážděna formou kvalitativního polostrukturovaného rozhovoru, ve kterém 

jsme se snažili postihnout rozdíly a podobnosti v životě respondentů, kteří se svým psem již 

delší dobu aktivně závodně sportují. Mapována byla jejich motivace k vlastnictví psa, motiva-

ce pro sport se psem, vliv psa a psích sportů na životní styl respondentů a na jejich psychický 

stav. 

Po provedení rozhovorů následovala obsahová analýza získaných dat, kdy byly za pomoci 

metody trsů a vzorců hledány typické příčiny a dopady sportu se psy na život a osobnost na-

šich respondentů. 

5. 1. Výběr respondent ů a sběr dat 

Struktura výběru respondentů byla předem daná. Do výzkumu byli zařazeni pouze respon-

denti, kteří se svým psem/psy provozují alespoň některý psí sport závodně, tedy že se zúčast-

ňují oficiálních soutěží a závodů a to minimálně po dobu tří let. Respondenti podléhali účelo-

vému výběru, jelikož byli kontaktováni formou soukromé zprávy na sociální síti Facebook a 

to pouze z přátel autorky. Vzhledem k tomu, že jsme druhou stranu více či méně osobně znali, 

nebylo třeba zpochybňovat validitu získaných informací. Zároveň je ale nutné zmínit, že re-

spondenti se rekrutovali spíše z kategorie známých, vídaných jen párkrát do roka v rámci 

účasti na stejné kynologické akci. Proto se domníváme, že osobní známost s respondenty měla 

vliv na ochotu spolupráce ve výzkumu, ale po obsahové stránce výzkum příliš zkreslen nebyl. 
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Touto zprávou bylo osloveno 44 respondentů, z nichž 39 reagovalo kladně a přislíbilo spo-

lupráci a 5 na zprávu nereagovalo. Realizováno pak bylo celkem 25 rozhovorů. Mnozí re-

spondenti nabízeli další své známé pejskaře-sportovce, tito ale nakonec do výzkumu zahrnuti 

nebyli. 

Jelikož se jednalo o respondenty z celé České republiky a počet kynologických akcí je 

v zimním období redukován na minimum, probíhaly samotné rozhovory nejen formou klasic-

kého osobního setkání s respondentem, ale především prostřednictvím moderních technologií. 

Realizace tedy probíhala jednou ze tří následujících možností: 

• Přes internet, prostřednictvím programu Skype, který umožnil interaktivní telefonický 

rozhovor s videem – ve 14ti případech. 

• Vzhledem k tomu, že ne všichni respondenti tímto programem disponovali (ačkoli je 

zdarma dostupný), probíhal rozhovor v několika málo případech také formou soukro-

mého chatu prostřednictvím programu ICQ – v 6ti případech. 

• Bylo-li to z hlediska vzdálenosti uskutečnitelné, proběhl rozhovor formou osobního 

setkání face-to-face – v 5ti případech. 

Ve všech případech se jednalo o interaktivní živou komunikaci, během níž zůstala zacho-

vána možnost upřesnit si nejasné sdělení, či se dotázat na podrobnosti.  

Dané provedení se nám zdálo nejpříhodnější také z toho důvodu, že u rozhovorů provádě-

ných v rámci obvykle venkovní kynologické akce by bylo poměrně obtížné zajistit alespoň 

relativně shodné okolnosti rozhovoru. Lidé na kynologické akci soutěží, odpočívají, sledují 

své soupeře a celkově se věnují spíše společenskému a sportovnímu dění. Takto se nám nao-

pak podařilo zajistit víceméně shodné podmínky vedení rozhovoru. Respondent se nacházel 

v klidu domácího prostředí a sám si mohl zvolit den a čas rozhovoru (většinou ve večerních 

hodinách), s rozhovorem předem počítali (nebyli probíranými tématy překvapeni), v místnosti 

byli sami (případně se svým psem/psy) a byl jim poskytnut dostatek prostoru k promyšlení či 

upřesnění odpovědí. 

V případě rozhovorů přes Skype a rozhovorů face-to-face byl se souhlasem respondentů 

pořizován audio-záznam prostřednictvím diktafonu. Tento byl posléze doslovně přepsán. 

Rozhovor získaný formou ICQ byl již jen textově upraven. 

Samotnému rozhovoru předcházelo vyplnění krátkého dotazníku, který obsahoval: 
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• Informovaný souhlas s výzkumem, prohlášení o anonymitě respondentů nabídku in-

formování o výsledcích výzkumu; 

• Sociodemografické údaje; 

• Údaji o aktuálním vlastnictví psů (kolik jich respondent v současné době má, jaké má 

plemeno, věk psa a jakým sportům se s daným psem věnuje) 

• Tabulku týkající se motivace ke sportu – respondent seřadil předložená tvrzení dle 

vlastních preferencí.  

Rozhovor sám pak měl podobu polostrukturovaného rozhovoru, ve kterém jsme se snažili 

nalézt odpovědi na výše zmíněné výzkumné otázky.  

Po skončení byla respondentům za spolupráci ve výzkumu přislíbena (případně již darová-

na) odměna – kniha Strážci domova: Povídky o psech ze všech koutů světa od Heleny Kholo-

vé (1993). O dárku respondenti předem nevěděli, aby nebyli příslibem knihy nijak ovlivněni. 

5. 2. Metody zpracování a analýzy dat 

Audio-záznam pořízený během rozhovorů face-to-face a během rozhovorů přes Skype byl 

formou doslovné transkripce převeden do písemné podoby. Výstupy rozhovorů vedených 

prostřednictvím chatu pak byly pouze upraveny do shodné podoby, aby bylo možné s texty 

dále pracovat stejným způsobem. Vzhledem k relativně nízkému počtu respondentů (25) pak 

bylo možné s textem dále pracovat – zvýrazňovat zajímavé pasáže, podtrhávat, opatřovat tex-

ty komentářem a především srovnávat jednotlivé odpovědi mezi sebou (Hendl, 2005). 

K analýze získaných dat byla využita metoda trsů, která nám na základě podobnosti sesku-

pila získané výroky do skupin. V rámci těchto skupin jsme se pak metodou zachycení vzorců 

snažili definovat jisté opakující se obsahové vzorce (Miovský, 2006). 

Data získaná z dotazníku byla převedena do 4 tabulek – tabulka se sociodemografickými 

údaji respondentů, tabulka zjišťující proč se respondenti věnují psím sportům, tabulka zjišťu-

jící podle čeho respondenti volí provozované psí sporty a tabulka týkající se psů (počet, ple-

meno/kříženec, věk, jaké sporty psi dělají). Z tabulek pak byly zjištěny konkrétní charakteris-

tiky našeho výběrového souboru, viz. další kapitola. 
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5. 3. Etické problémy a zp ůsob jejich řešení 

O podstatě a účelu výzkumu byli respondenti informováni předem, poprvé již spolu 

s žádostí o účast ve výzkumu, podruhé písemně v úvodu krátkého mapujícího dotazníku a 

potřetí v úvodu rozhovoru samotného. Součástí dotazníku byl mimo jiné informovaný souhlas 

s výzkumem, prohlášení o anonymitě respondentů a nabídka informování o výsledcích vý-

zkumu. Také pořízení audio-záznamu na diktafon bylo s respondenty předem konzultováno. 

Anonymita ve výzkumu byla zajištěna záměnou jmen v citovaných úryvcích, přičemž na-

hrazena byla nejen jména samotných respondentů, ale i jejich psů, případně charakteristických 

míst. 
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6. CHARAKTERISTIKA VÝB ĚROVÉHO SOUBORU 

Výběrový soubor tvořilo celkem 25 respondentů – z toho bylo 19 žen a 6 mužů. Průměrný 

věk respondentů činil 32,44 let. Nejmladšímu účastníkovi bylo v době výzkumu 20 let, nej-

staršímu 53 let. Jednalo se o respondenty z celé České republiky od kraje Karlovarského až po 

Jihomoravský. Celkem 17 respondentů sdílelo domácnost s manželem/kou, partnerem/kou, 

případně s dětmi; 5 žilo ještě v primární rodině, tedy s rodiči a sourozenci a 3 respondenti žili 

sami. Celkem 16 z nich bydlelo v rodinném domě a 9 v bytě. Ve vzdělání převládala SŠ 

s maturitou (13 respondentů), následovalo vzdělání vysokoškolské (8 respondentů), vyšší od-

borná škola (3 respondenti) a SŠ s výučním listem (1 respondent). 

Co se týče informací ohledně kynologie, tak naši respondenti se aktivně věnovali sportu se 

psem v průměru 10,92 let – nejnižším údajem byly 3 roky aktivního závodního sportu se 

psem, nejdelším bylo 34 let. V průměru vycházelo na každého respondenta 2,92 psů. Nejméně 

psů byl jeden, nejvíce zvířat měl respondent s 11ti psy (jednalo se ovšem o mushera se psím 

spřežením).  

V době výzkumu naši respondenti vlastnili celkem 76 psů, z toho 54 psů příslušelo kon-

krétním plemenům a 22 byli kříženci. S převážnou většinou těchto psů respondenti provozo-

vali vícero kynologických disciplín. Většinou byl jeden kynologický sport prioritní a dalším 

odvětvím se respondenti věnovali spíše ze zájmu, pro zpestření výcviku apod. Mezi nejvíce 

zastoupená odvětví patřil Dogtrekking (38 psů), Služební výcvik a poslušnost (34 psů) a Agi-

lity (22 psů). Tyto tři sporty se nám zároveň jeví jako nejvíce reprezentativní vzorek psích 

sportů, jelikož Dogtrekking je založen na déle trvajícím prožitku, delší spolupráci, vzájemné 

podpoře a blízkosti. Agility je sport dynamický, adrenalinový a i přes neustálý trénink jde o 

sport do určité míry nepředvídatelný. Naproti tomu Služební výcvik a poslušnost je ve své 

základní podobě průpravou pro jakékoliv další sportovní činnosti se psem a ve své soutěžně-

závodní podobě se jedná o sport zaměřený na preciznost a kvalitu výkonu. Staví se nám tak 

vedle sebe prožitek, adrenalin a preciznost. Mezi další, již méně zastoupená sportovní odvětví 

patřil Skijöring, Bikejöring, Scooter (24 psů), výstavy (21 psů), Canicross (18 psů), Mushing 

(17 psů), Coursing (15 psů), Dogdancing (10 psů), Obedience (8 psů), pasení (8 psů), Záchra-

nařina (6 psů), Dogfrisbee (4 psi), Flyball (3 psi), Canisterapie (3 psi), další 3 psi se pak psím 

sportům nevěnovali vůbec a plnili spíše roli rodinného psa. Průměrný věk respondenty vlast-

něných psů byl 5 let. Pro vizualizaci zastoupení daných sportů – viz. graf a tabulka „Kterým 

psím sportům se psi respondentů věnují“ v příloze. 
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7. VÝSLEDKY 

Pro potřeby tohoto výzkumu a s ohledem na zachování anonymity budeme v praktické čás-

ti respondenty označovat jako R-1 až R-25. 

7. 1. Vlastnictví psa 

Lze říci, že všichni naši respondenti toužili po psím příteli již od útlého dětství. Rodiče byli 

zpravidla proti, ale vzhledem k neustálému naléhání byl dítěti pes pořízen obvykle ve věku 

12ti až 16ti let, případně si jej v mladé dospělosti pořídili sami. Všichni respondenti zmiňují, 

že motivací byl tehdy především psí kamarád, a touha jednoduše mít psa. Tedy žádné spor-

tovní či výcvikové ambice. Někteří z těchto psů ovšem zlobili více, než se předpokládalo, což 

mladé majitele přivedlo poprvé na kynologické cvičiště. Mnozí se shodují, že jim tam tehdy 

se psem příliš nepomohli, ale nakonec si poradili sami.  

Pokud toto srovnáme s důvody pořízení posledního psa, respondenti uvádějí, že pes je pro 

ně stále především přítel, ale ve většině případů měli již od začátku v plánu věnovat se 

s daným zvířetem konkrétnímu psímu sportu, pokud to bude možné. Někteří tomu přizpůsobi-

li také výběr plemene, jiní psa nevybírali až tak účelově a ujali se psa nechtěného, útulkového, 

nebo je třeba okouzlilo štěně při návštěvě přátel a pak čekali, zda-li bude zvíře při sportu spo-

lupracovat. 

Na otázku: „Co Vám vlastnictví psa přináší?“ respondenti obvykle reagovali zasněným 

úsměvem a slovy „Toho je hodně…“ Nejčastěji jsme pak mohli slyšet, že pes jim přináší bez-

výhradnou lásku, přátelství, radost a životní náplň.  

Jde o „novou formu přátelství a partnerství, která se s mezilidským nedá srovnávat“ (R-24). 

„Pro mě je důležitý, že mám prostě vedle sebe toho psa, kterej je tady pro mě vždycky, na-
rozdíl od těch lidí třeba“ (R-20). 

 „V dnešní době špatných mezilidských vztahů jsou psi balzámem na nervy. Oni se nedo-
káží přetvařovat, závidět, nenávidět…“ (R-23). 

„Přinesl mi ten úžasný pocit, že vím, co je psí láska“ (R-11). 

Oceňují, že pes má vždy dobrou náladu, vítá je po příchodu domů a vždy je ochoten s nimi 

kamkoliv jít. Přičemž se psem se venku cítí bezpečněji, než když jsou bez něj. Dále se re-

spondenti se shodují, že pokud mají dobrou náladu, radost jejich psů se násobí. Když jsou 

naopak smutní, psi si zklidní, přitulí, případně se snaží člověka rozveselit. Zajímavě se ovšem 
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liší odpovědi u situací, kdy mají psovodi špatný den nebo jsou již vyloženě naštvaní. Někteří 

psi se v tu chvíli tváří, že doma vůbec nejsou a svému majiteli se vyhýbají. Tři respondenti 

ovšem zmiňují situaci zcela opačnou – mají pocit, jakoby se je psi snažili ještě více vytočit. 

Nabízí se tedy otázka, zda-li se psi nechovají jako obvykle a jen jejich majitel je vzhledem 

k již rozkolísané nervové soustavě citlivější vůči jejich prohřeškům a neposlušnosti. Všeobec-

ně lze ale říci, že psi velice citlivě reagují na emoční stav svého majitele a přizpůsobují mu 

své chování. Zároveň je také nutné zmínit, že emoce se mezi psem a jeho majitelem poměrně 

jednoduše přenášejí. Stejně jako mezi lidmi jsou i mezi psem a jeho majitelem emoce nakaž-

livé. Nervozita majitele mnohdy psa rozhodí natolik, že jde kvalita společného výkonu rapid-

ně dolů. Výcvik ve vzteku zase mnohdy během jediného dne pohřbil měsíce společné práce. 

Proto se respondenti shodují, že pokud jsou naštvaní, interakce se psem sami cíleně omezují – 

aby neohrozili vzájemný vztah, aby psovi nezkazili již naučené chování a jeden respondent 

referuje i o přecitlivělosti a bojácnosti svého psa, který se pak z vyhrocených incidentů psy-

chicky vzpamatovával i tři dny. 

Respondentů jsme se samozřejmě zeptali také na negativa vlastnictví psa a odpovědi byly 

poměrně jednoznačné, odkazující především na nutnost ohledů vůči psovi a na finanční ná-

klady. Respondenti musí vše plánovat s ohledem na zajištění svého psa a věnovat mu mnoho 

času. Všichni uznávají, že pes s sebou přináší i starosti a že psům v mnoha směrech podřizují 

svůj život. Zároveň ale dodávají, že s tím již od začátku počítali a že jim to za to stojí a neumí 

si život bez psa vůbec představit. 

„Vzalo mi to čistou domácnost a naději, že by někdy byl uklizený barák, […] že by naše 
zahrada někdy byla zahradou a ne pustým polem. […] Ale není to nic, co bych chtěla na-
hradit nebo tak. Jako nemůžu říct, že by mi něco vzali, že bych to pociťovala tak, že mi to 
vzali.“ (R-2). 

„Typická situace je, když jedeme na vánoce k rodičům a musíme těch 11 psů vzít s sebou. 
Naši bydlej v řadovce, takže to není úplně ideální, ale kam je dáme… a když tam pak těch 
11 psů vyje na dvorku […] tak to v okolí vyvolává různý emoce no. To je pak ten moment, 
kdy si říkám, že kdybych ty psy neměla, tak jsou ty vánoce úplně v klidu.“ (R-3). 

 „Prostě mi dává tu radost ze života ve chvílích, kdy to není úplně ono. A já se mu kvůli 
tomu podřizuju ve spoustě jinejch věcí“ (R-20). 

Všichni respondenti se shodují, že psi jim zcela zásadně změnili životní styl. Netráví tolik 

času u počítače, u televize nebo třeba s příteli v kavárně a místo toho začali více chodit ven a 

hýbat se. Někteří respondenti uvádí, že již dříve měli ke sportu či přírodě pozitivní vztah, ale 

na procházku do přírody se jim obvykle nechtělo vyrazit samotným a mezi přáteli nenašli 

vždy vhodného sparing-partnera. Pes se tak pro ně stal partnerem na procházce či při běhání, 
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které by jindy oželeli, protože samotným se jim nechtělo. Respondenti zároveň zmiňují, že i 

přes kladný vztah k pohybu a přírodě, tak nemít psa, asi by je ani nenapadlo ve všední den 

vyrazit ven. 

Životní styl se ovšem netýká pouze logické změny náplně volného času a aktivnějšího ži-

vota. Vlastnictví psů se promítne i do dalších oblastí lidského života i celkově do změny ži-

votních hodnot. Zvláště ženy si uvědomují, jak díky svým psům markantně změnily šatník.  

„Už to není o tom, že si kupuju věci, aby mi to slušelo, ale potřebuju aby v tom nebyla zi-
ma, aby to nepromoklo, aby to něco vydrželo, aby to neklouzalo. A když to tak porovnám, 
tak moje nejdražší boty jsou moje kopačky13, což je šílený. Zrovna teďka jsem přemýšlela, 
že bych potřebovala do práce nějaký lodičky a říkala jsem si: „Jo, pětistovka, to jsem ještě 
ochotná dát. A minulou neděli jsem si koupila pohory za 900,- protože byly v akci“ (R-12). 

„T řeba si nekoupím nový boty, když mi tyhle ještě rok vydržej a raději koupím psovi novej 
postroj nebo zajedu pro metrák masa. Normální, běžná ženská by se měla vyžívat v tom, 
jaký si koupí oblečení, jaký si koupí boty, make-up atd. a já se vyžívám ve stáncích se psí-
ma potřebama. […] Tak, jako se někdo přehrabuje v tričkách, tak já se přehrabuju v psích 
postrojích, botičkách nebo karabinách“ (R-3). 

Pes hraje svou roli takřka v každém větším (a často i menším) rodinném rozhodování. Ne-

přímo ovlivňuje výběr dovolené, auta, zaměstnání i bydliště. 

„Víkendy strávené na akcích, místo opravy baráku či chalupy. Když jsme před lety kupova-
li auto, zajímala mne velikost kufru. Jestli se tam vejde víc jak jeden pes. Při výměně bytu 
za rozpadlý baráček mne zajímala velikost zahrady a okolí, aby bylo kam se psy chodit, kde 
běhat“ (R-1). 

7. 1. 1. Závěr 

Respondenti referují, že již od dětství byl pes jejich snem a do velké míry ovlivnil jejich 

život… Pokud bychom tedy měli zodpovědět naši výzkumnou otázku: 

• Co pro Vás znamená vlastnictví psa? 

Musíme říci, že pes pro naše respondenty znamená velikou změnu životního stylu v mnoha 

pozitivních, ale také  několika negativních směrech. Shodují se, že svým psům v mnoha ohle-

dech naprosto markantně přizpůsobují svůj život, přesto by ale neměnili. Klady psího přítele, 

který je vždy připraven být jim na blízku a cokoliv s nimi podniknout podle nich vyváží do 

určité míry chaotickou domácnost, větší míru nepořádku, problémy při výběru dovolené, vyš-

                                                 

13 Agility se obvykle běhá v kopačkách, protože vedení psa po parkuru vyžaduje i od psovoda rychlé starty, 
brzdění a otočky a trávník či koberec v těchto případech dosti klouže. I přes nošení kopaček nejsou pády při 
závodech výjimkou. 
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ší finanční výdaje apod. Život se psem hodnotí jako plný a zajímavý. Všichni se zároveň sho-

dují, že by neměnili a život bez psa si už neumí představit. 

7. 2. Sport se psem 

Zajímalo nás, co naše respondenty vůbec přivedlo ke psím sportům. Deset respondentů 

uvedlo, že se psem začali navštěvovat klasické kynologické cvičiště, obvykle s cílem zlepšit 

poslušnost svého psa. Prostřednictvím cvičiště se pak dostali i k dalším psím sportům, které je 

začaly bavit. Dalších osm respondentů zaujal psí sport jako takový, jelikož se o něm doslechli 

od známých nebo dočetli v časopisech o psech a rozhodli se tuto aktivitu vyzkoušet. Sedm 

respondentů pak cíleně hledalo aktivitu, při které by svého psa zabavili a unavili. Všichni se 

shodují, že u psích sportů zůstali, protože je sport začal bavit a naplňovat, jejich pes si sport 

oblíbil a díky dané sportovní aktivitě poznali mnoho nových lidí i míst po celé České republi-

ce. 

„Pro mě je pes příjemnější společník na sport než člověk, protože se dobře přizpůsobí a 
nemluví, má pořád čas, nemusím se s ním domlouvat“ (R-9). 

„Já se snažím ty akce plánovat tak, aby byly dvoudenní, abych tam měla klídeček, čas 
kouknout po okolí. Mám to spojený i s těma výletama – zajít se podívat do míst, kam bych 
se nikdy nepodívala, protože by mě to ani nenapadlo. Třeba jako když jsem se dostala na 
tábor do Cvikova a zjistila jsem, jaký tam je nádherný okolí. Že tam mají pískovcový skály 
a nádhernou stezku se skulpturami, je tam vysekanej oltář do skály… Tam bych se jinak 
nikdy nedostala, co bych tam dělala“ (R-10). 

„Taky můj druhý koníček – focení. Vždyť kde jinde bych vyfotila krásnou krajinu a ne-
známá místa než na treku? Anebo akční psy na agility a coursingu“ (R-14). 

Zajímaly nás ale detailnější důvody, co přesně respondenty na psích sportech baví a co jim 

tyto aktivity přinášejí. V tomto okamžiku už se odpovědi respondentů trochu liší. Někteří 

oceňují spolupráci se psem. V rámci všech psích sportů tvoří člověk se svým psem tým, který 

si v rámci pravidel musí nějakým způsobem poradit a pomocí vzájemné souhry, spolupráce a 

důvěry dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. V těchto jsou si navzájem oporou a díky 

společným sportovním prožitkům se zlepšuje a utužuje i jejich vzájemný vztah. Na základě 

společně stráveného času lépe poznávají svého psa i sami sebe. 

 „Už to pro mě není pes jako pes. Je to takovej ten fakt parťák, kousek mě. Děláme tu práci 
dva, děláme ji spolu, není to, jako bych něco dělala sama. […] Při sportu s člověkem se dá 
jakoby domluvit, […] ale s tím psem to takhle nejde, tam prostě musí být ten vztah, no, ta-
ková ta souhra“ (R-5). 

 „V těch posledních kilometrech, kdy já už prostě umírám, tak on ze sebe vydá ještě víc 
[…] že i když je sám utahanej, tak že se na to nevykašle, nelehne si… a to se mi strašně lí-
bí. Že je to něco, co společně zvládneme“ (R-20). 
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„Sounáležitost, že my dva to zvládneme, překonáme překážky – lávky, průhledné schody, 
skály, potoky… Že se v mlze neztratíme jako ostatní, protože on mne vede po stopách… A 
v noci se s ním nemusím bát, protože se bojí víc jak já a dá vědět hlasitým štěkotem o 
všem, co se kde šustne a pak se bojí ti druzí“ (R-1). 

Angažovanost ve psích sportech částečně souvisí také se zvýšením počtu psů 

v domácnostech našich respondentů, jelikož výkonnost psa je v jeho životě časově omezena a 

se stárnoucím zvířetem respondenti pořizují mladé, aby se mohlo od staršího kolegy učit a 

později jej ve sportu nahradit. 

Psí sporty v našem pojetí hodně spojujeme s oficiálními závody a soutěžemi. Pravdou 

ovšem je, že mnoho psích sportů může člověk se svým psem provozovat také nezávodně – 

v přírodě, na kynologickém cvičišti nebo jen v rámci akcí neoficiálních. Zajímali jsme se pro-

to, co respondenty láká na akcích organizovaných, oficiálních. Ukázalo se, že soutěživostí je 

motivováno jen 6 z našich 25ti respondentů, přičemž je jednalo o respondenty věnující se pri-

oritně služebnímu výcviku (3) a dále pak o soutěžící v agility (2) a flyballu (1). Přesto i tito 

respondenti uváděli, že vzájemný vztah se psem je pro ně přednější. Přestože se to našeho 

výzkumného vzorku netýkalo, psí sporty mají i svou stinnou stránku ve chvílích, kdy se lidé 

snaží dosáhnout úspěchu za každou cenu. Mnozí z našich respondentů se během let, kdy se 

psím sportům věnují setkali s lidmi, kteří nesli velice těžce, když se psovi nedařilo. Při chybě 

v agility parkuru psovi při tréninku vynadali či při závodech naštvaně opustili parkur, přestože 

zatím nešlo ani o diskvalifikaci, ale o pouhou chybu s časovou penalizací apod. Podobný pří-

pad popisuje také jeden z našich respondentů, shodou okolností rozhodčí ve flyballu. 

„Všude mezi lidmi od psích sportů slyšíš – musí vyhrát! Ale je to jen v našem myšlení, ten 
pes je rád, že se proběhne a je mu jedno, zda vyhraje nebo bude poslední. Ale člověk je 
schopen pro výhru udělat cokoliv… i za cenu, že jde o zdraví psa. A to se mi nelíbí. Znám 
případy, kdy pes dostával injekce na bolest, aby doběhl závody... a dnes je z něj v 6ti letech 
mrzák“ (R-23). 

Soutěžící ve služebním výcviku (2), agility (1) či dogdancingu (1) zase připouštějí určitou 

míru exhibicionismu a touhu pochlubit se před publikem výsledky společné práce a šikovností 

svého psa.  

„Ukázat lidem, že i s takovým plemenem jako je Denny14 se dá běhat agility“ (R-14). 

„Když ti pes dobře šlape a je to nepracovní plemeno, tak to určitě člověku udělá dobře, 
když ti ovčáci a rotvíci jsou až za náma a my jsme většinou na tý bedně, tak to je takový 
uspokojivý. Já jsem v tomhle asi trochu exhibicionista, že mě baví se předvádět a když ten 
pes ještě ke všemu dobře cvičí, tak určitě. […] Já když jezdím na výstavy, tak tam hodnotí 

                                                 

14 Kříženec baseta. 
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psa jako takovýho, jak se narodil. Ale za tím cvičením je hodně práce a je to vlastně moje 
zásluha, co ten pes umí, anebo neumí“ (R-16). 

Ostatní vidí klady oficiálních akcí především v tom, že mohou porovnat svůj výkon 

s ostatními. Podívají se, jak podobné problémy řeší ostatní, poradí se s nimi a načerpají moti-

vaci a inspiraci pro další výcvik. 

„Je asi pravda, že vyhledávám spíše oficiální akce, protože si myslím, že mám psy na tako-
vý úrovni, že na těch neoficiálkách není konkurence, se kterou bych se já chtěla porovná-
vat. […] Navíc, já beru ty neoficiální závody, jako takový startovací – pro začátečníky a já 
si myslím, že tam už já, ani mí psi nepatříme. A proč těm lidem brát možnost srovnat se 
s jim rovnými. Ta cílevědomost tam určitě je, ale chtěla bych to dělat na takové úrovni, na 
jaké my jsme“ (R-12). 

 „Je to odměna za přípravu v zákulisí […] a zpětná vazba pro další výcvik či trénink. […] 
Těší mě, že za ta léta jsem nasbírala s různými typy psů a psích charakterů zkušenosti, ze 
kterých dnes těžím a výcvik jde mnohem snáz a můžu pomáhat ostatním lidem“ (R-24). 

„Protože jsem zvídavej, hloubavej tvor, tak mi furt vrtá hlavou proč to nejde a jak by to šlo 
dělat jinak. Hrozně mě na tom baví, že je to v podstatě taková hra, ty agility. Někdo na tebe 
vymyslí nějakou lumpárnu a ty máš přijít na to, jak to vyřešit a zvládnout co nejlíp. […] A 
taky mě zajímá, jestli to někdo vymyslí líp, než já… Zkoušela jsem třeba i výstavy, ale mě 
vadí, když je ten výsledek ovlivněnej nějakým individuálním názorem, se kterým já prostě 
nejsem schopná hnout. Takže se mi líbí to objektivní hodnocení […] jasně daný pravidla“ 
(R-10). 

„Psi to poznají a hlavně čechohorák15 cítí soutěžní napětí a podává naprosto jiné – lepší – 
výkony“ (R-1). 

Všichni připouštějí, že ze soutěžního úspěchu mají samozřejmě radost, ale vítězství větši-

nou není důvodem, proč se sportu věnují. Důležitý je pro ně prožitek, když se jim výkon po-

vede (bez ohledu na umístění) a když soutěžení bavilo psa i je samotné.  

„Pocit, jaký člověk zažívá například při průtrži mračen uprostřed noci kdesi v horách, je 
neopakovatelný. Západ slunce na hřebeni hor, když není široko daleko nikdo, jen já se 
svým psem… Je to závislost… těžká“ (R-17). 

„Člověk vypadne někam ven, na hory a nemusí nic řešit. Řeší jenom to kde si lehne, kam si 
sedne, kdy si dá pauzu. […] Nikdo nikomu nevyčítá, že má špinavý kalhoty nebo chlupy na 
mikině, nebo že ty psi štěkaj atd. […] Člověk si tam vyčistí hlavu a to, že bolej nohy, to je 
prostě až poslední“ (R-21). 

„Ten pocit sounáležitosti, že v tom nejsem sama. Že je tam spousta jinejch lidí, který jsou 
na tom naprosto stejně strašně jako já. Taky je jim vedro, taky je jim zima, taky na ně prší, 
taky už nemůžou a musí do toho strašnýho kopce nějak vylízt“ (R-2). 

Nejčastěji (23x) respondenti zmiňovali, že oficiální akce je místem, kde se sejdou s přáteli 

z různých koutů ČR a příležitost k poznání nových míst. 

                                                 

15 Respondent naráží na psí plemeno Český horský pes. 
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„Pro mě je důležitý, že na závodech se sejde víc lidí, který mám ráda. Protože když se po-
koušíme s kamarádama domluvit nějakou akci, tak je to děsnej problém, ale jak je to ofici-
ální termín, najednou tam lidi jedou“ (R-3). 

 „Přináší mi „víceméně povrchní, letmé, ale milé přátelství s lidmi se stejnou diagnózou. Je 
to terapie, odreagování, jiný svět“ (R-24). 

V případě některých psích sporů se respondenti zmiňují, že sport se psem je pro ně velikou 

výzvou. Chtějí si zkrátka dokázat, že na to mají… Že jsou schopní svého psa něco naučit (slu-

žební výcvik), že trasu třeba i přes nepřízeň počasí a puchýře na chodidlech zvládnou (do-

gtrekking), že najdou způsob, jak parkur zdolat rychle a bez chyb (agility) apod. 

„Jde tam spíše o překonání sebe sama, 100 km za 24 hodin bych asi jen tak nešla, ale na zá-
vodech proč to nezkusit? Co vydržím já a potažmo i psi“ (R-1). 

„Tím že jsem cvičila různé psy a na každého se musela vymyslet jiná metoda, aby ho to ba-
vilo. […] Když psovi něco nejde a já s tím prostě pořád bojuji. Mám chvíle kdy si říkám,že 
to nemá cenu a že na to kašlu a po týdnu mi to zase nedá a zase to zkouším jinak, až se to 
nakonec povede. Ta radost když se mi povede něco takhle pokořit, to je to co mě osobně 
žene dál“ (R-18). 

„Zjistili mi astma, takže teď už je to i o té fyzičce a dokázat si, že i s tímto problémem se dá 
závodit a sportovat“ (R-11). 

Jako klad oficiální akce, především dogtrekingové, může být vnímáno i to, co někteří lidé 

naopak vnímají negativně – tedy její připravenost a organizovanost. Z osobní zkušenosti ví-

me, že lidé, kteří o dogtrekkingu nic neví, někdy po vysvětlení reagují ve smyslu – „Proč by 

mi měl někdo plánovat, kudy přesně půjdu, za jak dlouho musím trasu překonat a zakazovat 

mi pouštění psa z vodítka. Když se jdu projít do přírody, nechci být svazován pravidly.“ Re-

spondenti našeho výzkumu naopak sdělují, že připravená trať je výhodou, jelikož si nemusejí 

s ničím lámat hlavu a ví, že na trase je čeká něco pěkného (výhledy, rozhledny…), že je trať 

průchozí (turistické značení nezmizí a pokud ano, organizátoři trať vyznačí fáborky) a vede 

po pro psa příjemném terénu (co nejméně asfaltu). Zároveň referují o určitém pocitu bezpečí, 

který jim organizovaná akce poskytuje. 

„Trošku takovej pocit jistoty, bezpečí, že kdyby něco, tak zase tam nejsem sama a pomůžou 
mi jak ostatní účastníci, tak ten organizátor“ (R-2). 

Aktivní závodní sport se psem samozřejmě zabere také velké množství času, který pejskaři 

se svými psy tráví na kynologických cvičištích, na sportovních akcích a závodech, na výsta-

vách, soustředěních… S tím se samozřejmě pojí nedostatek času na jiné zájmy či rodinu, větší 

finanční výdaje apod. Oblasti rodinných a partnerských vztahů se budeme věnovat až v další 

kapitole. Nyní se tedy zmíníme spíše změny, které do této kategorie nespadají. Vzhledem 

k tomu, že na většinu akcí musí respondenti dojíždět, rozšířil se značně jejich akční rádius. 
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Zatímco dříve navštěvovali kynologické akce jen v nejbližším okolí svého bydliště, postupem 

času začali cestovat dál. Zvykli si jezdit se psem na víkend třeba přes celou republiku s čímž 

se pojí i rozvoj jejich řidičských schopností.  

 „ Dřív jsem na psí akce jezdila jenom v nejbližším okolí a teďka vlastně nemám problém 
přejet celou republiku. Přitom já jsem takovej domáckej typ, ale ti psi ze mě v podstatě udě-
lali cestovatele“ (R-10). 

Respondenti zároveň popisují, že se změnil jejich okruh zájmů a témata rozhovorů. Na zá-

jmy mimo psy mají velice málo času a čím častěji se vyskytují v kolektivu kynologů, tím více 

se zase rozšiřují jejich znalosti a témata k hovorům z oblasti kynologie. Všichni respondenti 

se shodují, že jim současný styl života vyhovuje mnohem více. Bez psa už si život neumí 

představit a neví, čím by jinak svůj volný čas vyplnili. Sdělují, že jejich život je nyní plnější a 

zajímavější a přestože svým psům a sportu s nimi museli hodně obětovat, nevnímají to jako 

negativní věc, protože „pořád je na co se těšit“ (R-17). 

„Když člověk vidí, jak dneska na sebe lidi reagují, moc se mezi sebou nekamarádí, každej 
je tak nějak na svym písečku a všichni jsou hned vytočení a naštvaní… Tak já když přijedu 
na cvičák, tak mi přijde, že ti pejskaři jsou v tomhletom asi úplně jiný. Že jsou víc 
v pohodě. […] Jsou sdílnější, upovídanější a pořád je o čem mluvit. My máme v práci něja-
kých 25 ženských a ty vlastně neznají nic jiného než práce, doma, nakoupit a možná ještě 
děti. Ony si ani nemají pořádně o čem popovídat. My probereme všechno možný – přes vý-
cvik, výstavy, novinky, nový metody… A ony si povídají, že jim přišel leták z Lidlu a co 
v něm bylo levnýho a v akci. To jsou věci, který mě prostě vůbec nezajímaj. Já tohle prostě 
vůbec nedokážu ocenit“ (R-16). 

„Víc se věnuju psovi a omezuju zase jiný věci. Třeba jsem přestal jezdit na kole, úplně. Tři 
roky už jsem na něm neseděl. Ale neměnil bych.“ (R-6). 

7. 2. 1. Závěr 

Lze říci, že přibližně třetina našich respondentů se ke psím sportům dostala více méně ná-

hodně, přes kynologické cvičiště či přes své přátele. Ostatní si aktivitu sami vyhledali, zaujala 

je a rozhodli se sport vyzkoušet. U psích sportů zůstali zpravidla proto, že daný sport baví je i 

jejich psa a protože se se psími sporty váže mnoho dalších oblastí, které jsou respondenty 

hodnoceny velice kladně. Pokud se pokusíme nalézt odpověď na naši další výzkumnou otáz-

ku: 

• Co pro Vás znamená sport se psem? 

Musíme přiznat, že odpověď není jednoduchá, jelikož ani lidé nejsou stejní a tím pádem je-

jich motivace ke sportu se liší. Všichni respondenti se shodují, že prostřednictvím psích sportů 

se seznámili s ohromným množstvím lidí z celé České republiky. Setkávají se v rámci organi-
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zovaných akcí a soutěží a vždy není nouze o témata k hovoru. Cení si toho, že díky psím spor-

tům poznali mnoho míst v ČR, na které by se jinak nikdy nepodívali, protože se jedná spíše o 

místa méně známá a nenápadná, takže by je vůbec nenapadlo tam jet. 

Pokud jde o to, co je přitahuje na samotné sportovní aktivitě, tak zde se důvody různí. Jen 

málo respondentů přiznává motivovanost výsledkem. Většina z nich tvrdí, že příliš soutěživí 

nejsou a organizovaných akcí se účastní především z toho důvodu, že na organizovanou akci 

s předem zadaným termínem se lidé skutečně sjedou, což je u události pro několik přátel vždy 

komplikované. S akcí mají méně starostí, protože vše je předem připravené a jasně dané. Or-

ganizovanost jim oproti vlastnímu výletu zaručí jakési bezpečné prostředí (má je kdo zachrá-

nit, kdyby náhodou…). V neposlední řadě mají v rámci organizované soutěže mají možnost se 

poměřit s ostatními, nejen ve smyslu soupeření, ale také ve smyslu zjištění, jakým způsobem 

cvičí někdo jiný a načerpat tak další poznatky a motivaci k výcviku apod. Nepopírají, že po-

kud se zadaří, mají z úspěchu radost, většinou jej ale nevnímají jako cíl svého snažení. Cílem 

je pro ně spíše prožitek z průběhu celé akce a soutěžení samotné.  

Několik respondentů uvádí také touhu předvést se před ostatními. Toto je zejména u spor-

tů, které jsou specifické tím, že člověk se psem na place cvičí sám a ostatní jsou v tu chvíli 

diváky, př. dogdancing, služební výcvik, agility či dogfrisbee. To jsou sporty, které jsou pro 

exhibici jako stvořené. I když jak se dozvíme v další kapitole, právě možnost exhibice, kterou 

jedni vyhledávají, je v daném sportu pro jiné respondenty výzva ve smyslu opačném, protože 

jsou nervózní a před diváky se stydí. 

Jako nejdůležitější naši respondenti uvádějí vzájemný vztah se svým psem. Že si aktivitu 

společně užijí, překonají překážky a společně jako tým čelí sportovní výzvě. Je v tuto chvíli 

jedno, o jaké sportovní odvětví se jedná. Zda-li společně překonají velké množství kilometrů 

v nepřízni počasí (dogtrekking); zdatně prokličkují tratí, kterou si pro ně připraví rozhodčí 

(agility); zvládnou společně nacvičit a předvést požadované cviky (služební výcvik); neztratí 

koncentraci a bez chyby předvedou nacvičenou sestavu (dogdancing, dogfrisbee) aj. Podobné 

zážitky jejich vzájemný vztah prohlubují a právě toto je pro mnohé ve psích sportech tím nej-

důležitějším. 

Větší angažovanost v rámci psích sportů se pojí také s větším množstvím času a finančních 

prostředků na toto vynaložených. To vše se tedy odráží na životním stylu respondentů. Mnoho 

věcí ve svém životě psům museli obětovat (čas, finance, zájmy) nebo přizpůsobit (pracovní 
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doba, bydliště, dopravní prostředek a jak uvidíme dále i osobní a rodinné vztahy). I přesto ale 

respondenti tvrdí, že ničeho nelitují, tento styl života jim vyhovuje a neměnili by. 

7. 3. Vliv na jedince 

Socializace je proces, který se nikdy nezastaví a naše osobnost a psychika se vlivem okolí 

neustále modifikuje. Psí sporty tvoří v životě našich respondentů tak významnou hybnou sílu, 

že i ony samozřejmě jejich život a osobu do jisté míry ovlivní. Osvojí si nové dovednosti, 

jako je např. práce s mapou, různé výcvikové metody (např. klikr16 trénink); rozvinou své 

schopnosti – orientaci v prostoru, postřeh, improvizaci, odhad času apod.  

„Taky jsem si nikdy dřív neuvědomila to, jaká hromada času je těch 30 vteřin, kolik myšle-
nek ti stihne proběhnout palicí a kolik věcí stihneš za tu chvilku udělat a přitom, když to 
člověk tak vezme, tak některý lidi mají za tu samou dobu problém otevřít a zavřít dveře. Že 
ten čas je fakt relativní. Na tom parkuru ten čas fakt ubíhá úplně jiným způsobem“ (R-10). 

„Naučila jsem se radovat ze života. Z toho, že svítí sluníčko; z toho, že přestalo pršet; 
z toho, že mi uschly boty; z toho, že jsme našli hospodu a z takovýchhle maličkostí. Nauči-
la jsem se poslouchat nějakou takovou intuici, třeba že mám jít doprava, že ta značka tudy 
nevede, takže už bych se neměla dál zabývat jejím hledáním… A vždycky se mi to vyplati-
lo“ (R-21). 

Respondenti ale referují i o věcech významnějších. Shodují se např. že jsou díky psím 

sportům vyrovnanější, trpělivější a odolnější vůči stresu. Když se snaží psa vychovat a něco 

ho naučit, nejde všechno hned. Je třeba být trpělivý, nenechat se odradit neúspěchy a pokud 

možno postupovat klidně. Jak jsme již zmínili dříve, emoce mezi psem a jeho pánem jsou 

hodně přenosné, čili když je člověk nervózní, spěchá, je naštvaný, tak i jeho pes je neklidný a 

nesoustředěný a tím pádem častěji chybuje, což zase vyvolává negativní odezvu jeho majitele. 

Jde o jakýsi začarovaný kruh a výcvik je v podobných chvílích spíše na škodu. Mnozí respon-

denti přiznávají, že až po čase se naučili ovládat a střízlivě odhadnout, kdy je lepší se psem 

raději nic nedělat.  

 „Možná nejsem tolik výbušná, nejsem už takovej nervák, jako třeba dříve“ (R-16).  

„Určitě jsem víc odolná vůči stresu. Něco se posralo, tak prostě to tak je, tak to vyřešíme“ 
(R-3). 

                                                 

16 Jedná se o metodu pozitivní motivace, kdy je za pomoci klikru (klasická klikací kovová žabka) zpevňováno 
požadované chování a chybné výkony jsou ignorovány. Kliknutí následované odměnou umožní rychlé upozor-
nění zvířete přímo na požadované chování, protože se minimalizuje prodleva pozitivního zpevnění. Tímto způ-
sobem lze cvičit zvířata téměř všeho druhu a úspěšně je tato metoda využívána také u tréninku divokých zvířat, 
např. pro potřeby filmového průmyslu (Krejčí, nedat.). 
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„Lze trochu nadneseně říct, že život se psem je jeden velkej trénink v sebeovládání a trpěli-
vosti“ (R-15). 

 „Naučil mě trpělivosti, což nikdy nebyla moje silná stránka. Teď už si myslím, že docela 
je, vzhledem k tomu, že on byl jako štěně dost nezvladatelnej potížista. […] Takže mě to 
hodně naučilo té trpělivosti, hned kvůli všemu nevylítávat a vědět, že i když něco není per-
fektní, podle těch mých představ, tak to neznamená, že je to špatně. U toho psa třeba, když 
udělá tuhle chybu, tak to hned neznamená, že je zlej nebo špatnej. Naučila jsem se to vní-
mat trochu jinak. Myslím si, že pak to člověk takhle vnímá i u lidí. Že když vidí, že se ně-
kdo zachová nějak a není to prostě podle tvejch představ, tak ale prostě pochopit, že to ne-
znamená, že je to špatně. Naučit se přijmout věci tak nějak jak jsou a pak s tím pracovat. To 
si myslím, že mi docela vysvětlil pejsek“ (R-20). 

„Ono to trochu nastavuje zrcadlo i člověku samotnýmu, když člověk vidí, jaký udělal chy-
by u toho psa“ (R-22). 

 „Vzalo mi to velkou část mýho sobectví, protože já si myslím, že do té doby jsem byla dost 
sobec, kterej myslel jen na to svoje pohodlí. […] Já dneska, než abych ten čas věnovala je-
nom sobě, tak ho raději věnuju těm psům“ (R-12). 

„Když to řeknu naprosto nadneseně, jsem lepším člověkem. […] donutí člověka přemejšlet 
a přemejšlet i nad sebou. Nad svýma reakcema, nad svým chováním“ (R-2). 

Jak již bylo patrné z předchozí kapitoly, zaměřené na přínos sportu se psem, blízkostí a 

vztahem se psím přítelem sytíme své afiliační potřeby a psí sporty jsou pak pro mnoho re-

spondentů prostředkem vlastní seberealizace. Lze říci, že psí sporty značně posílí sebevědomí 

a pocit hodnoty sebe sama.  

 „Vím, že dokážu věci, který bych si myslela, že nikdy nedokážu. Že nejsem taková fiflena, 
jako jsem si myslela že jsem. Že se dokážu kousnout, překonat i ve chvílích, kdy si říkám: 
„Bože, co tady děláš, proč tady seš. Už nikdy.“ A přitom člověk pořád ví, že půjde zase. A 
zároveň, že se možná lepší dokážu o sebe postarat sama. Protože člověk mnohokrát narazil 
na to, že se o sebe opravdu musel postarat sám a dokázal to“ (R-2). 

 „z člověka, kterej je takovej utlumenej, což jsem třeba byla i já taková, tak si začne víc vě-
řit. […] Protože máma měla přítele a ten mě jakoby potápěl, furt ponižoval, takže když 
jsem viděla výsledky na těch závodech, tak jsem si i začala víc věřit. […] M ě konkrétně to 
dodalo pocit, že fakt něco dokážu. Ten přítel od mámy byl fakt debil a ponižoval mě jak to 
šlo. Třeba že se Sárou nic nedokážu a Sára vyhrávala. Ale byla tam ta práce, protože ona 
není nějakej ten nadšenej sportovec. […] Doma mi nevěřili, že bych něco dokázala, ale šlo 
to a já teď vím, že když něco chci, tak to dokážu. Že když chci, tak prostě to jde“ (R-5). 

Několik respondentů zmiňuje příznivý vliv psa a psích sportů ve smyslu redukce úzkosti a 

stresu. Všichni respondenti se shodují, že sport se psem je pro ně forma relaxace a možnost 

načerpání nových sil. Jde o jakýsi únik ze všední reality, vypadnutí z pracovního stereotypu a 

každodenních povinností.  

„Připadám si v zaměstnání jako štvanec […] fakt se těším, kdy dorazím domů, vezmu 
smečku a vyrazím na procházku“ (R-23). 

Vzhledem k tomu, že já docela těžce nesu neúspěchy, tak ti psi mi vždycky dokážou zlepšit 
náladu. A v tom profesním i osobním život se ty neúspěchy občas zkrátka vyskytujou a je 
to taková ta kompenzace […] takový to: „Jo, ale jde to, jde to dál…“ (R-12). 
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Sedm z našich respondentů zmínilo také různé problémy v sociálním kontaktu se kterými 

se celý život potýkají a tvrdí, že psí sporty jim v tomto ohledu hodně pomohly. V rámci psích 

sportů se setkávají lidé se stejným koníčkem, což je již samo o sobě téma, které má moc pro-

lomit ledy ve vzájemné komunikaci. Všichni ostatní účastníci akce, třebaže je vidíme poprvé 

v životě jsou okamžitě vnímáni jako přátelé, se kterými se okamžitě přátelsky zdravíme, ty-

káme si a zapřádáme rozhovory, obvykle na téma psů. Mnohdy se stává, že se s daným člově-

kem během akce setkáme několikrát, nebo třeba společně jdeme kus cesty. Družně si povídá-

me, zjistíme o něm hromadu informací a až druhý den nám třeba dojde, že paradoxně ani ne-

víme, jak se dotyčný jmenoval, přestože víme kde pracuje, kde bydlí, známe jména všech jeho 

psů, jak k nim přišel, jakou značkou granulí krmí apod. 

„Já jsem člověk hodně uzavřenej. Bojím se cizích lidí a stálo mě obrovskou námahu a ob-
rovskou odvahu vyjet vůbec na první akci. A čím víc jsem akcí absolvovala, tím víc jsem 
schopná komunikovat s druhejma lidma, protože se setkávám s novejma lidma a musím se 
s nima bavit. Ale bavím se s nima někde, kde mě to baví, že dělám něco, co mě baví, takže 
to hodně pomáhá. Takže mě osobně tahle aktivita hodně posunula dopředu s tímhletím pro-
blémem“ (R-22). 

 „Mí psi hodně ovlivnili i mýho brášku, kterýmu je teďka 14 let […] věnuje se hodně ryba-
řině, ale je dost introvertní. A ty psi mu pomáhaj v takovým tom otevření se. Nemá tolik 
problém mluvit ať už s cizíma lidma, tak se svýma vrstevníkama. To si myslím, že je hodně 
fajn, že se dokáže otevřít i ven, že to není jen v rámci té rodiny“ (R-12). 

„Já když jsem bejvala mladší, tak jsem byla dost silnej introvert. […] prostě jsem se 
s cizíma lidma vůbec nebavila, nehledala jsem si moc kamarádů, když jsem někde někoho 
neznala. S tim psem, to už prostě člověk jenom šel venčit a hned si s tebou každej povídal a 
ten okruh lidí se pak tak nějak rozroste a zvykneš si povídat s úplně cizíma lidma“ (R-20). 

Je ovšem nutné říci, že ani sportování se psy není samo-spásné a co pomůže jedněm, ne-

musí nutně pomoci všem, což dokládá tvrzení jednoho z našich respondentů… 

„Jsem pořád stejně nemluvná a špatně navazuji kontakty s lidmi se sportem i bez“ (R-14). 

Některé sporty zase vyloženě útočí na náš stud před druhými lidmi. Jednoduše se svým 

psem stojíme na volném prostranství, máme předvést určitý výkon a po celém obvodu postá-

vají diváci. Přičemž se nejedná o cizí nezainteresované lidi, ale o naše známé a kamarády, 

přičemž všichni vědí, jak by to teoreticky mělo vypadat, všechny naše chyby odhalí a náš vý-

kon pozorně sledují a rozebírají. Tady se pak člověk zkrátka musí přemoci, nebo s daným 

sportem skončit. Pokud nás ale aktivita baví, vidíme nadšení svého psa a v kolektivu kolem 

daného sportu již máme přátele, je těžké se sportem přestat jen kvůli tomu, že se stydíme. 

Takže lidé obvykle pokračují, časem si zvykají a svůj pohled na věc postupně mění. 

„Jsem velkej trémista, úplně se klepu a vibruju, panika […] a ty závody jsou na to úžasnej 
lék. Takže docela mě to srovnává“ (R-12). 
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 „Já jsem svým způsobem děsně nervózní […] a pak dělám kraviny […] já s tím prostě ne-
umím pracovat… Když jsme byli teďka na Mistrovství republiky, tak jsem viděla, že i ti 
profíci prostě občas šlápnou vedle, prostě jim to nevyjde. A oni to přejdou, prostě to neřeší“ 
(R-10).  

„Ono to teďka asi není znát, ale já jsem hrozně plachej člověk a strašně uzavřenej. Já mám 
strašnej problém, nebo teďka už menší, dělat něco před lidma, když mi viděj na ruce. Pro-
tože mám pocit, že když něco zkazím, tak to nemůžu opravit, aby o tom nikdo nevěděl, což 
na těch agilitách prostě nejde. Takže v podstatě já se díky těm agilitám takhle socializuju. 
Na tom cvičáku si to člověk tak neuvědomil, ale na těch závodech jsem si uvědomila, jak 
jsou ti lidi okolo a koukají na ten náš běh…“ (R-10). 

7. 3. 1. Závěr 

Sport se psem již není jen koníček, ale spíše životní styl našich respondentů. Tím, že více 

či méně působí na jejich život ve všech jeho dimenzích, nelze přehlédnout i jeho značný soci-

alizační potenciál. Odpověď na naši výzkumnou otázku se tedy sama nabízí… 

• Ovlivnil pes a psí sporty Vás jako osobu, změnil/a jste se nějak? 

Vlivem psích sportů se mění a rozvíjejí schopnosti a dovednosti respondentů. Také vliv na 

jejich psychický stav a vlastnosti je nezanedbatelný. Respondenti nejčastěji referují o větší 

trpělivosti a vyšší míře odolnosti vůči stresu. Nejedná se ovšem o věc krátkodobou, život se 

psem testuje jejich sebeovládání dnes a denně a teprve postupně se naučili, že s klidnou hla-

vou může společná práce vést k požadovaným výsledkům. Zároveň je sport se psem plný neú-

spěchů a překážek, protože pes je stále živý tvor a ne stroj, který stačí správně naprogramovat. 

Pokud se ale respondentům ve sportu a společném výcviku daří, má to značný vliv na jejich 

sebevědomí, potažmo seberealizaci.  

Mnozí respondenti uvádějí, že psí sporty jsou pro ně únikem od hektického pracovního na-

sazení. Díky psům mohou účinně relaxovat, pustit problémy a práci z hlavy a soustředit se na 

něco jiného. 

Mnohé psí sporty jsou vyloženě výzvou pro stydlivé a ostýchavé osobnosti. Mnozí z našich 

respondentů celý život bojují se studem při vystupování před publikem. Mnohé psí sporty 

ovšem právě v tomto duch probíhají a neustálý trénink tím pádem pomáhá tyto tendence po-

tlačit. Respondenti tak postupem času pustí publikum z hlavy a zvládnou se soustředit na po-

žadovaný výkon. Mnozí respondenti také referovali o problémech v sociálních kontaktech 

s cizími lidmi. S tímto hodně pomáhá již samotné vlastnictví psa, protože vychovaní psi mají 

všeobecně tendenci navozovat ve společnosti příjemnou a vstřícnou atmosféru. Stačí jít se 

psem na procházku a na ulici se s námi dávají do řeči i úplně neznámí lidé.  
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7. 4. Vliv na sociální prost ředí 

Pokud jde o sociální vztahy s okolím, nezainteresovaným ve psí komunitě, tak postoje ci-

zích lidí a přátel jsou různé. Neznámý sport v lidech obvykle vzbuzuje zvědavost a po vysvět-

lení také často obdiv. Zároveň je ale pejskař vždy trochu za exota a blázna – že má tolik psů, 

že jim věnuje tolik času, že s nimi tolik cestuje, že na sport s nimi vydává tolik peněz, nebo 

třeba v případě dogtrekkingu – že dobrovolně chodí takovou spoustu kilometrů. 

Všeobecně lze ale říci, že slušně se chovající psi mají na lidi většinou uklidňující účinek a 

navozují spíše pozitivní než negativní či neutrální atmosféru. Několik respondentů (5) přizná-

vá situace, kdy s nimi na ulici zapřádají rozhovory naprosto cizí kolemjdoucí lidé, čistě díky 

psovi a o psovi, který je v tu chvíli s nimi. 

„Přijde mi, že ten pes bourá bariéry mezi lidma. Že prostě ty lidi strašně spojuje. […] A 
když někam přijdu, když si někde sednu, hned na mě všichni koukaj, hned se všichni usmí-
vaj, hned jsou všichni strašně přátelský a otevřený. Což mi přijde, že by se takhle asi nepro-
jevovali, kdybych přišla bez toho psa“ (R-21). 

Zároveň i mezi pejskaři všeobecně vládne určitá vzájemně přátelská atmosféra jakéhosi 

porozumění a podpory. Že se tato podpora může odrazit nejen na vzájemné komunikaci, ale i 

v činech, potvrzuje jeden z našich respondentů… 

„A t řeba v případě nemocné fenky z útulku17 – co lidí nám pomohlo! Poslalo několikrát lé-
ky. Do začátku jsme od jednoho sdružení dostali i granule... Samozřejmě vše bezplatně... 
Prostě jen lidé chtěli pomoci starému pejskovi“ (R-1). 

Celých 19 respondentů z 25ti udává, že má přátele především mezi pejskaři. Poměrně často 

se z této skupiny rekrutují i jejich nejbližší přátelé. Společný koníček, témata k rozhovorům i 

podobné či společné zážitky jsou v těchto případech silným spojujícím prvkem. 

„U toho treku totiž ty lidi poznáš, neříkám přímo v krizovce, ale prostě v takovejch těch si-
tuacích, kdy potřebuješ i podporu toho druhého. Když vidíš, že se tam někde málem ztratíte 
a že on to pak řeší dobře a neudělá tam nějakej výstup, že spolupracuje, tak si toho člověka 
pak o to víc vážíš“ (R-20). 

Zajímavé je, že 21 z našich respondentů pochází spíše z nepejskařského prostředí. V pri-

mární rodině psa buď vůbec neměli, nebo plnil jen roli psa domácího kamaráda. Mnozí re-

                                                 

17 Respondent si chtěl z útulku osvojit mladého psa ke sportovním účelům, ale nakonec zvolil starého velkého 
křížence, který hned po osvojení musel absolvovat 2 operace a brát speciální léky. 
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spondenti se psími sporty začali již v mladé dospělosti a přiznávají, že jejich nadšení pro psa a 

sport s ním příliš kladnou odezvu ze strany primární rodiny nezaznamenalo. Většina rodičů 

sportu se psem nebyla příliš nakloněna vzhledem k nepřítomnosti člena rodiny o víkendech, 

k výdajům které se se psími sporty neodmyslitelně pojí a např. dogtrekking některým rodičům 

připadal příliš náročný a extrémní. Respondenti tvrdí, že účast na akcích se museli spíše pro-

sadit a rodina si až postupem času zvykla. Jedna z respondentů například uvádí, že je svým 

rodičům vděčná, že ji v době dospívání podpořili a sport se psem jí umožnili (finance, dopra-

va…), přestože sami mu příliš nakloněni nebyli.  

„Myslí si, že mám moc psů a že s nima chodím moc daleko“ (R-22). 

Na druhou stranu respondenti uvádějí, že postupem času se rodina přizpůsobila a je na je-

jich výkony ve sportu se psem spíše hrdá a leckde se s nimi pak pochlubí. 

 „Od té doby, co chodím po lese se psem, tak se dozvídám, jestli bych nemohla dělat nějaký 
jiný, „normální“ sport. Kde by nešly tisíce do vybavení, do vybavení pro psy a do benzínu 
především a nebyla bych neustále pryč a neustále někde daleko, sama se psem v lese. Takže 
rodina mě má za magora, ale výborně to shrnul můj otec, kterej komentoval mojí zarytost: 
„Ve výsledku můžeme být rádi, že se s touto zarytostí nedala na drogy“ (R-2). 

 Velice nás zaujalo sdělení jednoho z respondentů, který využil objíždění kynologických 

akcí s obnovením sociálních kontaktů ve vlastní rodině, přičemž tvrdí, že nebýt sportovních 

akcí se psy, nikdy by ho něco podobného nenapadlo. 

„Dobrý je, že já jak teďka jezdím po celé republice na různé psí akce, tak to spojuju i 
s návštěvama příbuznejch. Takže zabalím maminu, zabalím babičku, zabalím dědu a odve-
zu je někam, kam se normálně kouknou tak jednou za dva roky. Začala jsem to praktikovat 
před pár lety, kdy se uvolnilo místo na seminář kdesi u Jihlavy a kamarádka mi říkala: „Jo, 
ten je dobrej, tam jeď.“ Tak jsem koukla do mapy a vidím, že je to jen nějakejch 15-20 ki-
láků od Trnavy, kde bydlí strejček a babička se s ním nějakejch 15 let neviděla. Tak jsem 
babičce řekla, že jedeme za strejdou. […] A už to začalo, takový to doma a do kostela. „A 
já nikam nejedu a je to moc daleko a co když se nám něco stane po tý dálnici, oni to teď 
všude píšou…“ No, dneska je to tak, že letos pojedeme zase, stylem: „Babi 18.-19. mám 
závody, takže vybereme si tejden před nebo tejden po?“ „Jó to je jedno, tak já už balím…“ 
A tak dál – Hradec, Plzeň, Třeboň...“ (R-10). 

Poměrně obtížná je ovšem situace ohledně sekundárních rodin sportu se věnujících pejska-

řů. Shodují se, že se cíleně snaží najít partnera, který bude jejich psům a sportu se psem na-

kloněn. Buď z toho důvodu, že také patří mezi pejskaře, anebo že je velice tolerantní. Naši 

respondenti se totiž téměř jednoznačně shodují, že v otázce svých psů jsou poměrně nekom-

promisní. Uvádějí, že pokud partner v tomto směru nenaplnil jejich očekávání, psi a sport se 

psy byl jedním z hlavních důvodů rozpadu vztahu. 

„Ty psi jsou mojí součástí a já bych nedokázala žít vedle někoho, kdo by ty psy neměl rád, 
nebo k nim byl úplně laxní. Myšleno tak, že ten pes jde kolem něj a on ho nepohladí… To 



 - 66 - 

si nedokážu představit. Já když mám chlapa, tak musím vědět, že ty moje psy má rád, že 
kdyby něco, tak by se o ně dokázal postarat, ale hlavně, že se o ně postará rád. To je pro mě 
strašně důležitý“ (R-12). 

 „Já jsem nějak delší dobu sám a nehodlám to měnit, protože nevím, jak by kdo dokázal 
skousnout, že jsem pořád někde pryč“ (R-6). 

„Partnera jsem vědomě hledala mezi pejskaři, protože mi bylo jasné, že nepejskař by se 
mnou asi nevydržel“ (R-18). 

„To byl jeden z důvodů, proč jsem začala jezdit na ty treky, protože jsem neměla jinou 
možnost se nějak dostat mezi lidi a neměla jsem proto šanci se s někým seznámit nebo tak. 
A když jsem začala jezdit, tak se to ukázalo jako dobrej nápad, protože dneska nemusím 
bydlet s rodičem, mám partnera a žijeme spolu“ (R-22). 

„Druhá osoba musí samozřejmě, neříkám milovat, ale respektovat mé psy. Respektovat, že 
budou na prvním místě. A už si moc neumím představit žít s někym, kdo by ke psům neměl 
vztah, […] protože ti psi tak strašně ten život ovlivňujou, tak do něj vstupujou, že pokud 
člověk tomu není nějak nakloněnej, tak to nefunguje. Alespoň z mý strany to nefungovalo, 
protože já nejsem moc ochotná k velkejm kompromisům, hlavně když jde o mý psy“ (R-2). 

„Současný přítel pejskař absolutně není. Bylo to hodně náročný. Myslela jsem, že se přes to 
nepřeneseme, protože on měl představu, že pes zůstane u rodičů a nechápal, že to jako ne-
zkousnu nikdy, nehledě na to, co by na to chudáci rodiče řekli. […] Nicméně jsem to nako-
nec zpracovala hezky. […] Sice ještě občas nadává, […] ale zároveň říká: „to je můj milá-
ček, dej mi ho na procházku.“ […] Takže myslím, že poznal, že pes není zas takovej pro-
blém“ (R-20).  

V partnerském vztahu, potažmo v sekundární rodině je pak samozřejmě třeba hlídat si vy-

váženost, aby byli všichni členové spokojení. Tím spíš, pokud partner naši zálibu toleruje, ale 

nesdílí, je třeba občas povolit a vydat se např. občas někam i bez psů, nevést všechny konver-

zace jen o psech apod. 

„Bejvalej partner treky nesnášel. Psy měl rád, ale dogtrekking mu vadil […] a víceméně 
proti tomu zahořkl a začal na ty psy žárlit. Že jsou se mnou ti psi víc, že je mám radši a 
v tom okamžiku už jde všechno špatně“ (R-3). 

 „Já jsem se vždycky snažila mít tu domácnost pěknou, čistou, naklizenou. Ale teďka 
v sezoně […] padám na hubu a začala jsem ty věci v domácnosti přecházet a bylo mi to líto. 
Člověk si prostě musí dát pozor, aby se z něj nestalo prase. […] Musím se donutit udržovat 
doma takovej ten standart nehledě na to, jak jsem utahaná. Aby si člověk díky tomu koníč-
ku neničil rodinu. Aby tu rodinu nevystavoval takovejm podmínkám, že už ta rodina fakt 
řekne: „Tak to už jako ne, to už je fakt hodně, to už jsi přepískla.“ Ta rodina vlastně musí 
fungovat tak, že tam ty pejsky chce. To platí jak o jednom psovi, tak o smečce“ (R-3). 

Několik našich respondentů zmínilo také vliv psů na děti. Shodují se, že své děti vedli 

k lásce ke zvířatům a přírodě. Děti již od malička vyrůstaly v kontaktu se psy a rodiče od po-

čátku hlídali, aby se k nim děti uměly chovat. Děti samotné se pak často zapojovaly do čin-

ností spojených se psy, což zase rodiče vyhodnocují jako velice přínosné pro jejich vývoj. 
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„Hodně je na těch dětech18 vidět, že se umí chovat ke zvířatům. […] Děti je berou zkrátka 
jako členy rodiny a ví, že jim nesmí nijak ubližovat. Naproti tomu, když přijde návštěva, 
která doma psa nemá, s dítětem třeba i starším, tak ty psy různě tahají apod. Což mé děti 
nedělají“ (R-13). 

 „Je už v pěti letech schopná se o toho psa trochu postarat – utřít packy, nebo navléknout 
hárací kalhotky, česat toho psa atd. […] Takže se vlastně učí o někoho starat a už je to 
vlastně automatika, protože se toho účastní už úplně od malička a to mi přijde pro výchovu 
docela dobrý“ (R-22).  

„Je trochu horší, když má člověk dítě až po tom psovi, protože pak někdy dávám dítěti psí 
povely, takový to: „Sedni“ namísto „Sedni si.“ Ale fungujou“ (R-22). 

7. 4. 1. Závěr 

Pokud se zamyslíme nad naší poslední výzkumnou otázkou: 

• Ovlivnil pes a psí sporty nějak Vaše vztahy s lidmi (rodina, soc.okolí)? 

Musíme konstatovat, že i v této oblasti pes hraje určitou úlohu. Lze říci, že pes je velice 

často jakýmsi spojujícím prvkem a společným tématem k hovoru. Navíc, psí sporty 

v nezainteresovaných lidech vyvolávají značnou zvědavost a obdiv. Přestože je člověk občas 

považován za blázna vzhledem k tom, co všechno psům a sportu s nimi obětuje. Pokud jde o 

kontakty bližší, s těmi zase vypomůže kolektiv sdržující se kolem psích sportů – lidé jsou 

obvykle sdílní, přátelsky naladění a společný koníček je tak silným motivem ke vzájemné 

komunikaci a seznámení. Což je jedním z důvodů, proč mají pejskaři velké množství přátel 

opět právě mezi pejskaři. 

Někteří respondenti uvádějí, že právě seznámení a kontakt s lidmi byl jedním z hlavních 

důvodů jejich zapojení do psích sportů. Zdá se totiž, že aktivní pejskaři se snaží svůj život 

sdílet pokud možno s dalším pejskařem, nebo v tomto ohledu velice tolerantním člověkem. 

Pokud partner není psům a psím sportům nakloněn, obvykle se vyskytnou problémy, které 

vztah málokdy přežije. Jelikož jak jsme již zmínili více, psi a psí sporty jsou spíše životním 

stylem a v tomto směru jsou pejskaři poměrně nekompromisní. Svých psů se vzdát nehodlají a 

ze svých nároků ohledně psů jsou schopni slevit jen minimálně. Pokud jde o děti, respondenti 

zmiňují především kladný vliv. Děti jsou veden k lásce ke zvířatům a v přírodě a již od útlého 

věku jsou schopny se v rámci svých možností o psa postarat a o zvíře pečovat, což jejich rodi-

če hodnotí, jako velice přínosné pro jejich pozdější vývoj. 

                                                 

18 Děti jsou ve věku 8 let a 1 rok. 
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Zajímavé je, že většina závodících pejskařů primární rodinou příliš podpořena nebyla. je-

jich nadšení pro psí sporty bylo přijato spíše vlažně a respondenti si jej museli spíše prosadit. 

Rodina se stavěla poněkud nechápavě k počtu jejich psů, k časovým a finančním investicím 

do sportu se psy, případně k náročnosti daného sportu (dogtrekking). Postupem času si ale 

zvykli a jsou na ně spíše hrdí. 
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8. DISKUZE 

Domníváme se, že získané výsledky jsou vcelku odpovídající pro danou, značně specific-

kou skupinu lidí – tedy pro aktivní pejskaře, kteří se závodně věnují psím sportům. V rámci 

našeho výzkumu byli zastoupeni příznivci mnoha kynologických disciplín, nejčastěji ovšem 

dogtrekkingu, služebního výcviku a agility. Dané rozložení je vzhledem k charakteru sportů 

vcelku odpovídající, protože ke každé z těchto disciplín inklinují lidé s drobně se lišící svou 

náturou a motivací. 

Určité problémy by mohla způsobit metoda výběru samotného výzkumného souboru, pro-

tože, jak jsme již zmínili výše, respondenti nám byli osobně známi. Jednalo se ovšem spíše o 

známé, než-li bližší přátele, takže díky známosti byli respondenti ochotnější zúčastnit se vý-

zkumu, avšak vliv na obsahovou stránku byl spíše omezený. Připouštíme ovšem, že respon-

denti mohli být díky osobní známosti více kompliantní. 

Je pravdou, že v našem výzkumném vzorku bylo nižší zastoupení mužů (6:19). Ovšem po-

dobná situace se vyskytuje v kynologii obecně, přestože nevíme v jakém přesně poměru. 

Bohužel jsme naše výsledky neměli s kým srovnávat, jelikož žádnou studii na podobné té-

ma se nám nepodařilo vypátrat. Tím spíše se domníváme, že by oblast aktivních pejskařů stála 

za bližší prozkoumání. Psi jsou v České republice velice hojně zastoupeni a s rozvojem inter-

netu, cestování apod. se psí sporty dostávají do stále většího povědomí veřejnosti a tím pádem 

se jim věnuje stále více lidí. i když je samozřejmě pravdou, že jen malé procento, které se 

psími sporty začne, u nich také vydrží… 
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9. ZÁVĚR 

V rámci tohoto výzkumu jsme zjistili, že pes a psí sporty mají značný vliv na životní styl 

našich respondentů. Pes je pro ně především přítel v situacích, kdy se na druhé lidi nedá spo-

lehnout. Připouštějí, že psovi svůj život do určité míry podřizují, ale nelitují toho a život bez 

psa už si neumí představit. 

S větším zaměřením na psí sporty, roste v domácnostech respondentů počet psů, kterým je 

v rámci sportu věnován veškerý čas a finance. Respondenti jsou ale takto spokojení a hodnotí 

svůj životní styl jako plný, zábavný a neměnili by. Psí sporty jako takové jim přinášejí zába-

vu, relaxaci, mnoho nových přátel, zážitků a míst, kam by se jinak nepodívali. Motivací pro 

psí sporty většinou není soutěživost, ale spíše setkávání se s přáteli, porovnání výkonů, načer-

pání inspirace apod. 

Také vliv na osobnost a psychiku respondentů je nezanedbatelný. Uvádějí, že jsou trpěli-

vější, odolnější vůči stresu a pes a psí sporty jsou pro ně relaxací a únikem před světem po-

vinností. Psí sporty jim pomáhají překonat stud z vystoupení před lidmi, nervozitu před spor-

tovním výkonem a snižují jejich zábrany v komunikaci s cizími lidmi. 

Přátele mají respondenti většinou mezi pejskaři, protože je spojuje společný koníček, zá-

žitky i styl života, který nezainteresovaní lidé mnohdy nechápou. Partnerské vztahy pejskaři 

navazují pokud možno s dalšími pejskaři nebo velice tolerantními lidmi, protože v otázce 

svých psů a psích sportů nejsou příliš ochotni ke kompromisům. Děti našich respondentů se 

umějí chovat ke zvířatům a mají kladný vztah k přírodě. Také schopnost pečovat o druhé je u 

nich patrna již od útlého věku. 
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10. SOUHRN 

Pes doprovází člověka již od doby kamenné. V průběhu dějin se měnil nejen jeho vzhled a 

povaha, ale také účel, ke kterému jej lidé využívali. Jedno mu ale zůstalo, vždy člověka věrně 

doprovázel a pokud mu to člověk umožnil, rád mu byl oporou. S žádným jiným tvorem si 

nejsme tak blízko, jako se psem. Pouštíme jej do našich domovů i srdcí. Ale ať už máme se 

svým psem vazbu jakkoliv silnou, stále je to zvíře a zvířetem i zůstane. Nikdy nemůžeme vě-

dět, co přesně cítí a co si myslí už proto, že jeho duševní život zůstane v lidských slovech 

nevyjádřitelný. Můžeme se pouze dohadovat a snažit se porovnávat své vlastní zkušenosti, 

emoce, myšlenky a chování s jeho. 

V této práci jsme se zaměřili na lidi, kteří se svým psem mají mnohem užší vztah, než ob-

vyklí majitelé psů, pro které je pes kamarád a tím to v podstatě končí. Zaměřili jsme se na 

pejskaře v pravém slova smyslu, na osoby, které se svým psem sportují a v mnoha oblastech 

mu přizpůsobují svůj vlastní život a to po všech možných stránkách. Snažili jsme se zjistit, co 

je k těmto změnám motivuje. Co jim sport se psem přináší a v jakém směru oni sami vnímají 

vliv psa na svou vlastní osobnost, psychiku a sociální vztahy.  

První část práce je teoretická a zaměřujeme se zde všeobecně na původ psa a jeho vztah 

s člověkem. První kapitola je věnována obecnějším informacím, které se týkají psa jako tako-

vého. Obsahuje tedy stručné shrnutí dějin psa domácího a zmiňujeme také některé vlastnosti a 

schopnosti psů. Pes domácí člověka doprovází již od pravěku, dosud se ale nepovedlo přesněji 

určit okolnosti a dobu jeho domestikace. Pes po boku člověka značně změnil svůj vzhled a za 

pomoci řízeného šlechtění lidmi svou podobu diferencoval do mnoha různých variant. Dnes 

se již vědci shodují, že zvířata s vyšší nervovou soustavou jsou schopna prožívat emoce a 

disponují určitou mírou inteligence, jejíž míra se u psů může lišit jedinec od jedince, stejně, 

jako je tomu u lidí. psi ale disponují i dalšími smysly, o kterých se může lidem jenom zdát. 

Někteří psi vycítí, že se jejich pán vrací domů, že jejich pán vzdálený mnoho kilometrů zrov-

na umírá, nebo i přes větší vzdálenost rozeznají úmysly člověka, úspěšně se vydají hledat 

svého pána na neznámé místo, nebo se naopak z obrovských vzdáleností vrátit zpět domů. 

Dále se podrobněji věnujeme soužití a vzájemného kontaktu člověka a psa. Zmiňujeme zde 

potřebu lásky a blízkosti, kterou nám může pes do určité míry suplovat a vynahrazovat nám 

tak nedostatečné sociální kontakty s lidmi. Význam psa v redukci osamělosti a psa jako smysl 

života pro staré, osaměle žijící lidi. Zmiňujeme význam bezpodmínečného přijetí, možnost 
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pomazlení se, svěření se apod. Blíže se pak věnujeme vzájemné komunikaci, hře, věrnosti i 

agresivitě psů vůči člověku.  

V poslední teoretické kapitole jsme se zaměřili na sport obecně. Následně popsali a vysvět-

lili o co jde v jednotlivým odvětvím psích sportů, které jsou respondenty a jejich psy provo-

zovány. 

V další části již pokračujeme výzkumem. Definovali jsme si čtyři základní výzkumné otáz-

ky a prostřednictvím kvalitativního výzkumu, metodou polostrukturovaných rozhovorů, jsme 

se na ně snažili najít odpovědi. Naše otázky zněly takto: 

• Co pro Vás znamená vlastnictví psa? 

• Co pro Vás znamená sport se psem? 

• Ovlivnil pes a psí sporty Vás jako osobu, změnil/a jste se nějak? 

• Ovlivnil pes a psí sporty nějak Vaše vztahy s lidmi (rodina, soc.okolí)? 

V rámci tohoto výzkumu jsme zjistili, že pes a psí sporty mají velký vliv na životní styl na-

šich respondentů. Samotné vlastnictví psa je pro všechny respondenty splněným dětským 

snem. Pes je pro ně kamarád; opora v dobrém i ve zlém; přítel, který má vždy dobrou náladu a 

má na ně vždy čas apod. Připouštějí i negativa vlastnictví se psem – že na něj musí brát neu-

stále ohledy a denně se mu věnovat, shodují se ale, že jim to za to stojí a život bez psa už si 

ani neumí a hlavně nechtějí představit. 

Jejich život se postupem času, myšleno s větším zaměřením na psí sporty, mění až mar-

kantně. V domácnostech respondentů se obvykle vyskytuje více než jeden pes, vzhledem 

k tomu, že starším je dopřán klidný důchod a s mladými se aktivně sportuje. Naši respondenti 

obvykle tráví svůj volný čas se psem a víkendy či dovolenou věnují návštěvám kynologických 

akcí všeho druhu. Za danými akcemi mnohdy neváhají jet přes celou republiku, což s sebou 

nese značné časové i finanční investice. I přesto respondenti hodnotí svůj životní styl jako 

plný, zábavný a neměnili by. Psí sporty jako takové jim přinášejí zábavu, relaxaci, mnoho 

nových přátel, zážitků a míst, kam by se jinak nepodívali. Motivací pro psí sporty většinou 

není soutěživost, ale spíše setkávání se s přáteli, porovnání výkonů, načerpání inspirace apod. 

Také vliv na osobnost a psychiku respondentů je nezanedbatelný. Uvádějí, že jsou trpěli-

vější, odolnější vůči stresu a pes a psí sporty jsou pro ně relaxací a únikem před světem po-
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vinností. Psí sporty jim pomáhají překonat stud z vystoupení před lidmi, nervozitu před spor-

tovním výkonem a snižují jejich zábrany v komunikaci s cizími lidmi. 

Primární rodina většinou psím sportům příliš nakloněna nebyla, ale postupem času si zvyk-

la a je na respondenta spíše hrdá. Přátele mají pejskaři opět především mezi pejskaři, protože 

je spojuje společný koníček, zážitky i styl života, který nezainteresovaní lidé mnohdy nechá-

pou. Partnerské vztahy pejskaři navazují pokud možno s dalšími pejskaři nebo velice tolerant-

ními lidmi, protože v otázce svých psů a psích sportů nejsou příliš ochotni ke kompromisům. 

Děti našich respondentů se umějí chovat ke zvířatům a mají kladný vztah k přírodě. Také 

schopnost pečovat o druhé u nich rodiče rozvíjejí. 
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ABSTRAKT 

Název práce: Vliv psích sportů na život člověka 

Autor práce: Monika Zebischová 

Vedoucí práce: Ph.Dr. Olga Pechová, Ph.D. 

Počet stran a znaků: 78 stran, 170 214 znaků 

Počet příloh: 11 

Počet titulů použité literatury:  57 

Abstrakt (800–1200 zn.): Pomocí kvalitativního výzkumu, formou polostrukturovaných roz-

hovorů jsme se pokusili zjistit, jak aktivní soutěžení ve psích sportech ovlivňuje osobnost, 

psychiku a sociální vztahy člověka. Z 25ti rozhovorů jsme zjistili, že pes je pro tyto lidi přítel 

i partner ve sportu, neumí si už život bez něj představit. Respondenti jsou ke sportu více mo-

tivováni prožitkem, než soutěživostí. Díky psím sportům mají větší trpělivost, jsou odolnější 

vůči stresu, lépe navazují kontakty s druhými lidmi, méně se před publikem stydí a nejsou 

před výkonem tolik nervózní. Psím sportům podřizují celý svůj život – do psích akcí investují 

veškerý svůj čas i finance, ale nelitují toho. Partnerské vztahy navazují především s jinými 

pejskaři nebo velice tolerantními lidmi, protože ohledně svých psů a psích sportů nejsou příliš 

ochotni ke kompromisům. 

Klí čová slova: psí sporty, vzájemný vztah člověka a psa, vliv, osobnost, sociální vztahy 
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ABSTRACT OF THESIS 

Title:  Influence of dog sports on man's life 

Author:  Monika Zebischová 

Supervisor: Ph.Dr. Olga Pechová, Ph.D. 

Number of pages and characters: 78 pages, 170 214 characters 

Number of appendices: 11 

Number of references: 57 

Abstract (800–1200 characters): Using qualitative research in the form of semi-structured 

interviews, we tried to find out how active competing in dog sports affects personality, social 

psychology and human relations. Of the 25 interviews, we found that a dog is for these people 

friend and partner in sports, they can not already imagine life without him. Respondents are 

encouraged to sport more experience than competitiveness. With dog sports have more pati-

ence, are more resistant to stressthey better establish contacts with other people, less ashamed 

in front of an audience and they are not so nervous before the performance. Subordinate dog 

sports their whole life - to dog events invest all their time and money, but do not regret it. 

Partner relationships primarily linked with other dog owners, or very tolerant people, because 

about their dogs and dog sports are not too willing to compromise. 

Key words: dog-sports, dog-human bond, influence, personality, social relationships 
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PŘÍLOHY 

Základní dotazník pro respondenty 

Dobrý den, 

Jsem studentkou psychologie na FF UP v Olomouci a v rámci mé diplomové práce realizuji výzkum 
vlivu psích sportů na život člověka. 

Chtěla bych Vám předem poděkovat a říci, že si velice vážím Vašeho času i ochoty se mého výzkumu 
zúčastnit. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že získaná data budou sloužit pouze pro potřeby mé diplo-
mové práce a budou zcela anonymní. Nebudou obsahovat ani Vaše jméno, ani jiné údaje, na základě 
kterých by bylo možné Vás identifikovat.  

Pokud máte zájem o výsledky výzkumu, napište mi na m.zeb@seznam.cz. 

Děkuji, Monika Zebischová 

 

Jméno …………………………………………………………………………………………... 

Věk ……………………………………………………………………………………………... 

Nejvyšší dosažené vzdělání (hodící se zaškrtněte) 

 Základní 

 Střední bez maturity 

 Střední s výučním listem 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

Bydliště (hodící se zaškrtněte)  Rodinný dům       Byt 

S kým sdílíte domácnost (lidi) ………………………………………………………………… 

Celkový počet psů v domácnosti ……………………………………………………………….  

Od jakého roku se věnujete sportům se psy …………………………………………………… 

Seřaďte podle důležitosti důvody, proč se svým psem/psy věnujete psím sportům (vzestupně, tedy č. 1 
je nejdůležitější, č. 7 nejméně důležité). 

…… Dělám to pro sebe, baví mě to. 

…… Dělám to pro psa, potřebuje zaměstnat. 

…… Chci zlepšit/utužovat vztah se svým psem. 

…… Chci poznávat nové lidi se stejnými zájmy. 

…… Na akcích/cvičišti se setkávám s přáteli. 

…… Chci dosáhnout úspěchu na soutěžích/závodech/výstavách. 

…… Psí sporty mi vyplní přebytečný volný čas. 

 

Seřaďte podle důležitosti důvody, proč se svým psem/psy provozujete právě níže uvedené sporty (vze-
stupně, tedy č. 1 je nejdůležitější, č. 3 nejméně důležité). 

…… Vybral/a jsem sport psovi na míru; děláme to, co daného psa baví. 

…… Věnuji se sportům, ke kterým mám osobně blíže, líbí se mi, baví mě. 

…… Děláme sporty, které máme k dispozici (z hlediska dostupnosti, financí, času). 
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Blíže specifikujte psy ve Vaší domácnosti a sporty, které s nimi provozujete. 

 

Výběr možných psích sportů:  

A. Agility 

B. Canicross 

C. Canisterapie 

D. Coursing, dostihy 

E. Dogdancing 

F. Dogfrisbee 

G. Dogtrekking 

H. Flyball 

I. Mushing 

J. Obedience 

K. Pasení 

L. Skijöring, Bikejöring, Scooter 

M. Služební výcvik a poslušnost 

N. Výstavy 

O. Záchranařina 

Pozn. Pokud je pes ještě štěně, uveďte plánované aktivity. Pokud je pes v důchodu, uveďte dříve pra-

videlně provozované aktivity.

 

Jméno psa 

 

Plemeno 

 

Věk psa 

Jakým psím sportům se společně 
věnujete (Uveďte písmena z níže 
uvedeného seznamu) 

    

    

    

    

    

    

    

    



  

Soubor otázek k rozhovor ům 

Proč jste si pořídil/a prvního psa? 

Co bylo důvodem k pořízení dalšího psa/posledního psa?  

Co Vám vlastnictví psa přináší? 

Co Vám vlastnictví psa bere? 

Ovlivňuje vlastnictví psa nějak Váš životní styl? Jak? Měnil/a byste? 

Jak vypadají interakce se psem, když máte radost/jste smutný/rozzlobený? 

Proč jste se psem začal/a sportovat? 

Co Vás u psích sportů drží dnes? 

Co Vás nejvíce láká na oficiálních závodech a soutěžích? 

Co Vám sport se psem nejvíce přináší, co Vás na sportu se psem nejvíce těší? 

Co se ve Vašem životě změnilo, když jste se začal/a ve větší míře věnovat sportu se psem?  

Ovlivnil pes a psí sporty Vás jako osobu, měl vliv na Váš psychická stav, změnil/a jste se ně-

jak atd.? 

Ovlivnil sport se psem nějak Vaše vztahy s lidmi všeobecně? 

Jak Váš koníček (psi a sport se psy) ovlivňuje Vaši rodinu? 

Jak Váš koníček (psi a sport se psy) ovlivňuje Váš vztah s partnerem? Jaký je jeho vztah ke 

psům?  

Případě jaký vliv mají psi na Vaše děti? 

Jak nejčastěji trávíte víkendy či dovolenou? 

Ze které skupiny máte více známých – pejskaři/nepejskaři. Vaši nejbližší přátelé se řadí mezi 

pejskaře/nepejskaře? Máte přátele, kteří nemají rádi psy? 

Co Vám život a sport se psem všeobecně přinesl a co vzal? 

 

 

 



  

Příklad doslovného p řepisu jednoho z rozhovor ů 

RESPONDENT  č. 2 

Proč jste si pořídil/a prvního psa? Psa jsem chtěla od narození. Důvodem bylo, že se mi ho 

konečně podařilo vymámit. Bylo mi 11, takže účelem bylo jen samotné vlastnictví psa a cho-

zení s ním na procházky. 

Co bylo důvodem k pořízení dalšího psa/posledního psa? Naprosto čistě sportovní náčiní, 

doplnění páru na tahání. 

Co Vám vlastnictví psa přináší? Strašně moc. Kamarády psy i lidi od psů. Seznámila jsem 

se se strašným množstvím lidí, který bych bez psů neznala a nutí mě to do obrovský činnosti. 

Bez nich bych se nehýbala ani z desetiny tak, jako s nima. Hrozně mě naplňuje něco s nima 

cvičit, něco je učit. Hrozně mě baví jim plánovat trénink, prostě vidět že se jim zvyšuje kon-

dice. Opravdu mi přináší asi nejvíc, co v tom životě mám. 

Co Vám vlastnictví psa bere? Vzal mi čistou domácnost a naději, že by někdy byl uklizený 

barák. Vzal mi naději na to, že by naše zahrada někdy byla zahradou a ne pustým polem. Ale 

jinak… jako čas, ale ten čas bych jinak neuměla využít líp. A peníze, peníze, to je pravda. 

Jako peníze mi berou dost. Ale není to nic, co bych chtěla nahradit nebo tak. Jako nemůžu 

říct, že by mi něco vzali, že bych to pociťovala tak, že mi to vzali. 

Ovlivňuje vlastnictví psa nějak Váš životní styl? Jak? Proč? No absolutně. I když já jsem 

si psy pořizovala ke svýmu životnímu stylu. Toho prvního teda ne, v 11ti člověk chodil do 

školy a se psem. Ale tím, že jsem ve stejné době začala jezdit na koních, tak potom už i další 

pes byl směřovaném, aby mohl se mnou běhat u toho koně. Takže životní styl byl v té době, 

že běháme po lese s koněm a se psem. A když jsem přestala jezdit, tak jsem to přesměrovala 

na ten čistě psí sport. 

Měnil/a byste? Ne, ne vůbec. Není za co. 

Co obvykle děláte vzhledem ke psu, když máte radost/jste smutný/rozzlobený? Určitě 

jsou jako takovou podporou strašnou, polštářem, medvědem, prostě vším. Když mám radost, 

o to víc s nima mám chuť blbnout. Víc bejt aktivní. Když jsem rozzlobená, tak necvičím, to je 

taková zásada. A nejlépe na ta zvířata nemluvit, protože to člověk strašně přenáší a opravdu je 

schopném jim vynadat za maličkost. A zase jsem se naučila docela slušně ovládat, radši na ně 

nemluvim, radši dělám, že tam nejsou, než zbytečně být vůči nim nespravedlivá. 



  

Proč jste se psem začal/a sportovat? Bígl běhal 4 roky u koně, takže měl neuvěřitelnou 

kondici a v momentě, kdy jsem měla nemocného koně, potřeboval se ten pes trochu unavit. 

Takže jsme začali chodit na delší a delší výlety a já jsem zjistila, že mě to baví, že prostě ne-

chci jít po hodině po dvou hodinách domů, že chci jít na tři na čtyři hodiny a zjistila jsem, že 

to by mě bavilo a v podstatě posléze jsem zjistila, že to existuje i jako sport. Vzhledem 

k tomu, že je to sport, kdy ten pes je na vodíku a zapřaženej, což je naprosto ideální kombina-

ce pro mýho psa, tak tam už bylo velice blízko k té vidině dardy těch kilometrů. Byla to pro 

mě nová výzva, zkusit to, zvládnout to. Ale na prvopočátku byla potřeba unavit psa. 

Co Vás u psích sportů drží dnes? Pořád to samý, potřebuju unavit psa. Ale to asi až na dru-

hym místě, protože bych si už našla jiný způsoby, ale mě to naprosto nadchlo a čím to dělám 

dýl tím to asi dělám radši. Je to sport, kterej je šitej prostě mě na míru, kterej mě strašně baví 

a pravda, všichni další psi už budou podřizovaný tomu, aby byli na ten sport vhodný. 

Podle čeho jste vybíral/a sporty, kterým se spolu věnujete? Podle toho že to baví mě a že 

na to mám ideálního psy, kterej se narodil pro dogtekking, jak jsme zjistili v jejích čtyř letech. 

Co Vás nejvíce láká na oficiálních závodech a soutěžích? Víc mě baví jít organizovaném 

závod, než si jít sama. Taky si chodim sama, ale láká mě to víc právě v tom, co některý lidi 

odrazuje, že je to organizovaný. Že mi někdo naplánuje trasu, že mě neposílá někam, kde bu-

de něco špatně, že mi zmizí značka apod., bude to průchodný a tak nějak ten pocit sounáleži-

tosti, že v tom nejsem sama. Že je tam spousta jinejch lidí, který jsou na tom naprosto stejně 

strašně jako já. Taky je jim vedro, taky je jim zima, taky na ně prší, taky už nemůžou a musí 

do toho strašnýho kopce nějak vylízt. Takže takovej ten pocit, že v tom nejsem sama a trošku 

takovej pocit jistoty, bezpečí, že kdyby něco, tak zase tam nejsem sama a pomůžou mi jak 

ostatní účastníci, tak ten organizátor. 

Já jsem bejvala hodně soutěživej typ, ale v tomto odvětví se to vůbec neprojevilo. Jako já 

jsem soutěživej typ a na těch koních jsem to opravdu dělala pro ty závody vesměs, ale 

v tomhletom vůbec. Vůbec mě to v tomhletom nebere, vidím smysl jinde, prostě v tom pro-

žitku a ne v tom nějak vypnout síly a bejt lepší než ostatní. 

Co Vám sport se psem nejvíce přináší? Co Vás na sportu se psem nejvíce těší? Tenhle 

konkrétní sport mi nejvíc přinesl kamarádů, novech lidí, který bych asi jinak nepoznala. Taky 

jsem poznala neuvěřitelný množství míst, krásnejch, kam bych se jinak vůbec nedostala, vů-

bec bych se tam nepodívala. A změnil se i vztah se psem, výrazně se posunul k lepšímu. 



  

Co se změnilo, když jste se začal/a ve větší míře věnovat sportu se psem? Těžko říct, já 

jsem od začátku, od prvního závodu pak už byla na všech. Je pravda, že posunuli jsme se vý-

konnostně, že už to není tak náročný, to zvládnout. A jinak, čím dýl to děláme, tím větší vi-

dím posun v tom vztahu se psem, jsme si blíž a blíž.  

Ovlivnilo vlastnictví psa a sport se psem nějak Váš psychický stav, Vaši osobnost? Nau-

čila jsem se pracovat v klidu, pracovat s nadhledem, uvědomit si mnohem víc vztahy. Prostě 

jak myslí pes, jak myslí člověk. Umět se vcejtit do to, jak tomu zvířeti něco dát najevo. V tom 

mě myslím změnili, že mám pak i jinej vztah k mladšímu bratrovi, k dítěti. Že si uvědomuju, 

že je to prostě stejný, jak u toho zviřátka. A když to řeknu naprosto nadneseně, jsem lepším 

člověkem. Opravdu jako donutí člověka, když chce něčeho dosáhnout v tý výchově, pak i 

v tom výcviku, tak ho donutí přemejšlet a přemejšlet i nad sebou. Nad svýma reakcemi, nad 

svým chováním. 

Ovlivnil sport se psem nějak i Váš život mimo psy? Jo, změnilo to dost můj život. Hlavně 

okolí mě má za naprostého blázna. Lidé, kteří mě dřív považovali za normální osobu, mě mají 

za naprostého magora… ne… tak spíš než za magora, tak je to spíš částečném obdiv, kterej 

člověku dělá dobře, že jo… ale změnilo to mý možnosti, jako že nemám problém někam sama 

vyrazit, daleko, i třeba mě to donutilo v autě jezdit neuvěřitelný vzdálenosti, který jsem dřív 

vůbec nepodstupovala. Neznala jsem, co je to sednout do auta a jet 450 km někam sama. Má 

to vliv na mojí práci, protože jsem tam míň a míň a přes sezonu jsem naprosto minimálně 

doma, takže to má poměrně dopady. 

Ovlivnil sport se psem nějak Vaše vztahy s lidmi (rodina, soc.okolí)? Lidi berou lépe to 

vlastnictví psa. Když ho má člověk jen tak, nejlépe více psů, tak na to koukaj jinak, než když 

s nim člověk dělá nějakej sport. Koukaj jakoby lepší na toho člověka. Jakože jó, on s nima 

teda jako sportuje, tak to tak nějak uznávaj. Ale zároveň člověk má nějakej jako cejch, prostě 

to je ten bláznivej pejskař. Je to rozdíl, ale těžko říct, jestli lepší nebo horší. Možná spíš 

k tomu lepšímu bych řekla. 

Jak Váš koníček (sport se psem) ovlivňuje Vaši rodinu? Už když jsem jezdila na koních, 

tak jsem od rodičů poslouchala, jestli bych si nemohla vybrat nějaký jiný, méně finančně a 

časově náročný sport: Co třeba orientační běh? To by ti stačily ty jedna trenýrky, jedny tretry 

a bylo by.“ A od té doby, co chodím po lese se psem, tak se dozvídám, jestli bych nemohla 

dělat nějaký jiný, „normální“ sport. Kde by nešly tisíce do vybavení, do vybavení pro psy a do 

benzínu především a nebyla bych neustále pryč a neustále někde daleko, sama se psem v lese. 

Takže rodina mě má za magora, ale výborně to shrnul můj otec, kterej komentoval mojí zary-



  

tost: „Ve výsledku můžeme být rádi, že se s touto zarytostí nedala na drogy.“ A je pravda, že 

teda do loňského roku to našim vadilo jen kvůli tomu, že jsem pořád pryč někde, neví kde 

jsem, utratím za ten benzín a na lámání chleba teda došlo, když jsem přišla s tím, že teda kvůli 

tomu sportu potřebuju třetího psa. Velkého, šíleného, hyperaktivního blázna. Tak tam teda 

jsme měli hodně dlouhé rozhovory na téma jestli ten sport jako musím dělat, nebo jestli bych 

třeba nemohla chodit bez psa. Ale já to doma vždycky vyhraju. Naši třeba byli velmi proti 

tomu, abych si koupila koně. Tak jsem si koupila dva. Oni ví, že mají tak jako poradní hlas, 

ale tím to tak nějak končí. 

Psi jsou moji a ve všech směrech se o ně starám já. Jen ve vyjímečných případech, když je 

potřeba, tak je pohlídají. Ale tím, že jsme měli psy vždycky, jim to nedělá problém. Ale mys-

lím zas, že je to ovlivnilo v dobrém. 

Rodiče jsou rádi, že dělám nějakej sport, že jsou na mě částečně hrdí. Že dokážu hmatatelné 

věci, že skutečně hmatatelně ujdeme 100 km. To je jako měřítko, že jako ano, seš jako dobrá. 

Ale namyslím si, že by ty vztahy byly nějak výrazně jiný, než kdybychom ty psy neměli, to 

asi ne. 

Vztah s partnerem? Jaký je jeho vztah ke psům? K tomu, že se psem trávíte čas na ky-

nologických akcích? Základní vliv to má, že druhá osoba musí samozřejmě, neříkám milo-

vat, ale respektovat mé psy. Respektovat, že budou na prvním místě. A už si moc neumím 

představit žít s někym, kdo by ke psům neměl vztah, nejlépe žádného ani nevlastnil, protože 

ty psy tak strašně ten život ovlivňujou, tak do něj vstupujou, že pokud člověk tomu není nějak 

nakloněnej, tak to nefunguje. Alespoň z mý strany to nefungovalo, protože já nejsem moc 

ochotná k velkejm kompromisům, hlavně když jde o mé psy. 

Jak nejčastěji trávíte víkendy či dovolenou? V posledních letech to znamená pochod se 

psem kolem celý republiky. Na dovolenou bez psů nejezdím, protože bych si neužila dovole-

nou s vědomím, že prostě ten pes je v nějakém nouzovém opatrovnictví, i kdyby to byla naše 

rodina.  

Ze které skupiny máte více známých – pejskaři/nepejskaři (spolupracovníci, spolužáci 

atd.). Vaši nejbližší přátelé se řadí mezi pejskaře/nepejskaře? Jednoznačně mám víc přá-

tel-pejskařů. I ti nebližší mezi ně rozhodně patří. Mám asi dvě kamarádky, které nevlastní psy, 

nicméně mají psy samozřejmě rády. Takže všechno jsou to lidi, kteří buď ty psy mají, nebo je 

mají rádi, byť ti psi nejsou celým jejich životem. Nemám, nedokázala bych asi řadit člověka 



  

jako kamaráda, kdyby k těm psům měl nějakej negativní vztah, protože to by byl pro mě 

prostě takovej rozdíl v povahách, že bysme si nesedli, jako kamarádi. 

Poznáváte často nové lidi? Kde, jak, souvisí to se psy? V poslední době to snad souvisí 

jenom se psy. 

Co Vám život a sport se psem všeobecně přinesl a co vzal? Dal mi strašně moc zážitků. Ať 

je to setkání s lidma, nový místa, změna vztahu s tím psem, prostě úplně jinej svět. Až bych 

řekla, že žiju úplně jinej život. Protože změnily se ty hodnoty, změnilo se vnímání sebe sama, 

ale to je strašně podmíněný tím typem toho sportu, tím trekem. Myslím si, že nějaký agility 

nebo flyball by na mě nezanechaly takovej vliv. Vím, že dokážu věci, který bych si myslela, 

že nikdy nedokážu. Že nejsem taková fiflena, jako jsem si myslela že jsem. Že se dokážu pře-

kousnout, překonat i ve chvílích, kdy si říkám: „Bože, co tady děláš, proč tady seš. Už nikdy.“ 

A přitom člověk pořád ví, že půjde zase. A zároveň že se možná lepší dokážu o sebe postarat 

sama. Protože člověk mnohokrát narazil na to, že se o sebe opravdu musel postarat sám a do-

kázal to. A naopak že v tý skupině funguju, nechci říct úplně za lídra, ale pokud jde o pohodl-

ný a bezpečný bivak, tak to je většinou moje starost, protože trvám na tom, že budeme spát 

nějak kulturně. A že většinou to nějak vyřeším, zajistím nebo tak. I v tom vnímání sebe sama 

bych řekla, že jsem u sebe stoupla na ceně. Ale tak já jsem nikdy neměla tak jako malý sebe-

vědomí a neustále vzrůstá. Ale dogtrekking to podpoří.  

Ale i takové to vědomí, že jsme hned první sezonu byly v tabulce šestí ve své kategorii a vím, 

kdo je přede mnou, tak byť jako nechodím na umístění, ale vím, kdo je v tom žebříčku přede 

mnou, jak rychle chodí, tak vím, že krom těch běžkyň, který jsou tam dohromady tři, tak vím, 

že bych chtěla, pouze chtěla a neseděla po hospodách v rámci treku, tak bych mohla být pátá 

dejme tomu. Když vezmu támhle Petru s Bardou, teď už bez Bardy, který nasadí šílenej výraz 

v očích a prostě jdeme a nezastaví se ani na tu limonádu, tak že třeba tu teda nemám ani am-

bice porážet. Ale vím, že kdybych jeden rok chtěla a neseděla po hospodách tak můžu být 

dejme tomu pátá v naší kategorii v republice. Když jsem si to jednou pročetla. Kdybych ne-

chodila s lidma, se kterejma chodím, kdy vysedáváme a kecáme a přitom ten pohyb po trati je 

relativně rychlej, tak vím, že bych na to měla. A není to špatnej pocit, když si člověk řekne, 

kdybych jenom trošku chtěla, mohla bych bejt pátá v republice. To, že nechci, je druhá věc. 

Těší to člověka, když zjistí, že na něco má.  

I mě to motivuje k jinýmu pohybu. Vědomí, že i ty další aktivity mi pak trochu pomůžou na 

tom treku, tak i když se mi trochu nechce, tak si řeknu: „No ale jen běž.“ Trochu mě to na-

koplo bejt víc aktivní v tom životě. Teď prostě mám víc času na ty aktivity okolo, protože se 



  

daj dělat se psama (oproti koním). Dá se s nima běhat, dá se s nima jezdit na bruslích, dá se 

s nima jezdit na koloběžce, takže jsem začala dělat víc aktivit, těch pohybů. A těší mě to, 

mám pocit ze sebe, že jsem víc aktivní, vzhledem k tomu,že se jinak považuju za strašnýho 

lepla. Ale mám takový chvíle, kdy se cítím v dobrý fyzický kondici, endorfiny fungujou. Mě 

to hrozně uspokojuje a dává mi to strašnej pocit psychický pohody potom. Člověk se pak cítí 

strašně fit, svěží. Když člověk ví, že si může prostě někam vyběhnout a neumře po 50ti met-

rech, tak je to takovej dobrej pocit. 

A dodám, což nikdo moc nechápe, ale trekaři to musí chápat… My bydlíme vlastně nad Va-

rama a když vyjdu nad tu naši vesnici a když není zataženo, tak je vidět na celej ten pás těch 

Krušnejch hor. Koukám na Klínovec, přímo vidím tu špičku. Občas takhle vylezu, kor když je 

krásně a teď tam stojím, koukám na ten Klínovec a úplně pociťuju takovou úctu před životem, 

což jsem nikdy, dokud jsem ten dogtrek nezačala dělat, todle neznala. Takovej zvláštní vnitřní 

pocit, kterej přišel sám jakoby, nijak jsem se do něj nevmanipulovala. Že prostě na ten Klíno-

vec koukám a říkám si: „Tak a když budu chtít, tak tam můžu jít. Teď hned se můžu sebrat a 

jít. Že můžu, že mě v tom vůbec nic nebrání. Nebrání mi v tom zdravotní stav, nebrání mi 

v tom jakože: „Ježiši, to je strašná dálka…“ Vim, že bych tam prostě došla. Kolik to může 

bejt, 50 km. Došla prostě. Nebrání mi v tom sociální situace, situace v práci, situace doma, 

prostě žádný manžel, scéna – nepudeš nikam sama, nic. Stačí mi zvednout telefon a napsat 

sms, že zítra nepudu do práce, že vyrážím na Klínovec. Prostě můžu. A opravdu, když si to 

člověk uvědomí, tak cítím hroznou pokoru před tím životem, co mi přines. Že prostě můžu. 

Že mám ty svý dvě zdravý nohy a je spousta lidí, který je nemá. Že to jde i finančně, že prostě 

nemusím jít vykládat ty kečupy do toho Kauflandu a když tam nepřijdu, tak mě vyhoděj a 

nebudu moct zaplatit nájem. Prostě můžu a to je obrovskej dar. Obrovskej. Vždyť jsou tři 

čtvrtiny lidí na světě který nemůžou, z nějakýho toho důvodu nemůžou a já můžu. A to mi 

připadá úplně úžasný. A člověk si to překopíruje tak nějak na celej ten život. Todle jsem si 

nikdy dřív neuvědomila. Člověk si málokdy uvědomí: „Jsem šťastnej.“ Od tý doby, co jsem si 

to tak nějak uvědomila, tak v sobě mám takovou spokojenost. Říkám si“ „Vždyť se máš jak 

prase v žitě, i když bude špatně, můžeš dělat to, co tě baví, co tě naplňuje. Stačí ti k tomu že 

seš zdravá a že jsou ti psi zdraví, který můžou jít s tebou.“ Myslím, že od tý doby si toho víc 

jako vážim a to mi dal dogtrek.



  

Tabulka č. 1: Pořadí preferencí – Pro č se respondenti v ěnují psím sport ům 

Proč se respondenti věnují psím sportům 1. volba  2. volba  3. volba  4. volba  5. volba  6. volba  7. volba  HESLO 

Dělám to pro sebe, baví mě to. 10 5 4 2 3 1 0 Já 

Dělám to pro psa, potřebuje zaměstnat. 5 7 7 3 2 1 0 Pes 

Chci zlepšit/utužovat vztah se svým psem. 8 6 6 3 1 0 1 Spolupráce 

Chci poznávat nové lidi se stejnými zájmy. 1 2 2 5 8 4 3 Seznámení 

Na akcích/cvičišti se setkávám s přáteli. 0 2 5 10 5 3 0 Přátelé 

Chci dosáhnout úspěchu na soutěžích/závodech/výstavách. 1 2 0 1 2 10 9 Úspěch 

Psí sporty mi vyplní přebytečný volný čas. 0 1 1 1 4 6 12 Volný čas 

Pozn.: 1.-7. volba udává, kolik lidí (n=25) zvolilo danou možnost na uvedené pozici. 

 

 

 

 



  

Graf č. 1: Pořadí preferencí – Pro č se respondenti v ěnují psím sport ům 

Proč se respondenti v ěnují psím sport ům (n=25)
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Podle čeho respondenti vybírají, 
jakému psímu sportu se budou v ěnovat (n=25)
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Tabulka č. 2: Pořadí preferencí – Podle čeho respondenti vybírají, jakému psímu sportu se bu dou v ěnovat 

Podle čeho respondenti vybírají, jakému psímu sportu se budou věnovat 1. volba 2. volba 3. volba HESLO 

Vybral/a jsem sport psovi na míru; děláme to, co daného psa baví. 12 11 2 Pes 

Věnuji se sportům, ke kterým mám osobně blíže, líbí se mi, baví mě. 11 12 3 Já 

Děláme sporty, které máme k dispozici (z hlediska dostupnosti, financí, času). 2 2 21 Dostupnost 

Pozn.: 1.-3. volba udává, kolik lidí (n=25) zvolilo danou možnost na uvedené pozici. 

Graf č. 2: Pořadí preferencí – Podle čeho respondenti vybírají, jakému psímu sportu se bu dou v ěnovat 

 

 

 

 

 

 



  

Graf č. 1: Kterým sport ům se psi respondent ů věnují 

Kterým sport ům se psi respondent ů věnují (n=76)
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