
fiíznaky strachu mohou b˘t velmi roz-
manité: chvûní, schoulen˘ postoj, u‰i
pfiiloÏené k hlavû, ‰tûkání, kousání ko-

lem sebe, zbrklost, flegmatické chování a dal-
‰í projevy – napfiíklad monotónní prvky cho-
vání, které slouÏí jako odreagování a k roz-
pt˘lení. JestliÏe se na tyto reakce podíváme
podrobnûji, musí se pes vÏdy rozhodnout
mezi útûkem, útokem a vyh˘bavou reakcí.

JAK VZNIKÁ STRACH? 
Existují dvû moÏnosti, které spolu úzce sou-
visejí. Jedna spoãívá v nové, dosud nezvyklé
situaci, druhá vychází ze zku‰eností. JestliÏe
se pes dostane do neobvyklé situace, nemá
je‰tû ani ponûtí, co na nûho ãeká a co se od
nûj oãekává. Pes je nejist˘. Je ponechán sám
sobû, protoÏe tu není nikdo, kdo by ho vedl,
kdo by mu v‰e vysvûtlil a dal mu po psím na
srozumûnou, Ïe je tato situace bez jak˘ch-
koliv nebezpeãí – v takovém pfiípadû je pes
nejist˘. Dostává strach!
Existuje fiada moÏností, které mohou vyvo-
lávat strach: Zvuky, urãitá osoba, urãit˘
pfiedmût nebo situace... Jakmile pes jednou
zaÏil podobnou situaci, pfii dal‰ím kontaktu
s pÛvodní pfiíãinou bude opût nejist˘ a zno-
vu ho pfiepadne strach. Pfii prvním setkání
s dan˘mi okolnostmi se totiÏ „nauãil“, Ïe tu
je urãité nebezpeãí. Nastal proces uãení
(v tom nejhor‰ím pfiípadû se dokonce vytvo-
fiil PavlovÛv reflex), kter˘ psovi dokonale
znemoÏÀuje reagovat na dané okolnosti ji-
nak. A to je druhá moÏnost, proã mÛÏe pes
dostat strach. Pes se ho nauãil mít.

STRACH Z ULICE
Senta je velmi milá a citlivá fenka –  kfiíÏenec
malinoise. Dostala se k nám na v˘chovu,
protoÏe jí jednak v˘chova chybûla – a ãás-
teãnû také proto, Ïe se nûkdy chovala jako ‰í-
lená. Vyskakovala, bûsnila a doslova fiádila
na vodítku. Neexistovalo nic, co by ji doká-
zalo uklidnit. Dali jsme se tedy do toho, fen-
ku jsme zaãali cviãit a pokou‰eli jsme se jí
vysvûtlit, co my lidé od ní oãekáváme. Senta
byla vzorná – neÏ se zase dostala domÛ! Ale
jen v urãit˘ch situacích. Nûkdy byla tím nej-
hodnûj‰ím a nejposlu‰nûj‰ím psem na svûtû
– a jindy se zcela vymykala kontrole.
Stáli jsme pfied hádankou. TakÏe mÛj manÏel
vyrazil, Ïe si v‰echno prohlédne pûknû na
místû. Senta byla milá a poslu‰ná. (Celá rodi-
na byla dokonce uÏ u zvûrolékafie, kde se Sen-
ta jinak nechovala nikdy zrovna vzornû, a ten-
tokrát probûhlo v‰echno hladce.) Jakmile ale
manÏel se Sentou opustil pozemek rodiny,
zaãala Senta zase vyvádût, jako by se nikdy
nezúãastnila Ïádného v˘cviku. Vyskakovala
v‰ema ãtyfima souãasnû do vzduchu, zcela
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Pilnû jsme se prokousali vlastními pfiíãinami poruch chování
a bojovali jsme proti nim. Nyní se podíváme, co z tûchto pfiíãin
mÛÏe vzejít. Dnes zaãneme se psy, ktefií projevují strach.

PPOORRUUCCHHYY  CCHHOOVVÁÁNNÍÍ
Strach z ostatních psů,
STRACH Z URČITÝCH SITUACÍ

Zdá se, jako 
by se tento pes
svého pána ptal,
co má teì dûlat.
Nedostane-li
odpovûì, 
bude se muset
rozhodovat sám.
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propadla panice a nebylo moÏné dostat ji
znovu pod kontrolu. Otázka znûla: Proã? 

ODPOVùë JE TAK JEDNODUCHÁ,
JEN NA NI P¤IJÍT
Rodina bydlí na silnici se siln˘m provo-
zem. Majitelka Senty je sebevûdomá a se-
bejistá paní se spoustou zodpovûdnosti –
dobrá vÛdãí osobnost. To jsou optimální
podmínky k v˘chovû psa. Vychovala také
dobfie své dûti. A samozfiejmû nikdy ne-
zapomnûla v‰echny varovat pfied silnicí
s hust˘m provozem, která vedla tûsnû
pfied vraty pozemku. Samozfiejmû varo-
vala také Sentu. 
Jakmile Senta vystrãila nos ze vrat, v‰ich-
ni ãlenové rodiny zdû‰enû vykfiikli. V‰ich-
ni zaãali zmatenû pobíhat, vrata v panice
pfiibouchli, nûkdo bûÏel za Sentou, aby ji
pfiitáhl zpátky za obojek, a z toho v‰eho
zmatku bylo jasné, Ïe celá „smeãka“ byla
pofiádnû vyburcovaná. Co si o tom mûl
ten pes myslet? Chování celé rodiny mu
ukázalo, Ïe venku, za vraty, ãíhá nekon-
trolovatelné a absolutnû nezvládnutelné
nebezpeãí. Nebezpeãí, které dokáÏe do-
konce i sebejistou „vÛdkyni smeãky“ vy-
dûsit, protoÏe jakmile pes vykroãil do
omylem otevfien˘ch vrat, kfiiãela i ona
plna zoufalství. Senta proto dospûla k zá-
vûru, Ïe pfied vraty panuje hotové peklo,
pfied kter˘m ji nikdo nedokáÏe ochránit.
Logicky vûfiila sv˘m lidem a dostala
SMRTELN¯ STRACH!
Procházka po ulici se rovnala cestû na po-
pravi‰tû – a pfiesnû tak se Senta také cho-
vala. ¤ádila na vodítku plna panického
strachu, chtûla uniknout pfied smrtí
a prostû jen utéci.
Nová zkou‰ka nám jen dala za pravdu.
JestliÏe rodina opustila pozemek zadními
dvífiky, ulice byla na druhé stranû a svût
pro Sentu byl v pofiádku. Chovala se na-
prosto dokonale. Pokud sedûla v autû –
pfiímo na hlavní ulici pfied vraty domu –
bylo v‰echno také v pofiádku a pes po-
slouchal jako hodinky. Pokud ov‰em mu-
sela opustit auto, zaãalo v‰echno nezadr-
Ïitelnû nanovo. Jejím problémem je ulice. 
Momentálnû chceme, aby se dokázala na
tuto „obludnost“ podívat jin˘m pohle-
dem, a snaÏíme se zbavit ji strachu. To sa-
mozfiejmû není nijak snadné, protoÏe se
u ní vyvinul PavlovÛv reflex. Pfiekonat ho
je‰tû nûjak˘ ãas potrvá. Eliminovat pod-
nût tohoto reflexu totiÏ nemÛÏeme, pro-
toÏe rodina se v Ïádném pfiípadû nehodlá
pfiestûhovat a uzavfiení celé ulice je samo-
zfiejmû také nesmysl. Proto se musí Sentin
reflex odstranit, a to bude potfiebovat ãas

a spousty práce. Rozdíl mezi v˘sledkem
uãení a reflexem spoãívá v tom, Ïe v pfií-
padû v˘sledku uãení mÛÏeme zareagovat
i jinak, neÏ máme nauãeno, ale v pfiípadû
reflexu jsme nuceni jednat podle nûj. Pes
nemÛÏe jinak, musí strachy vyvádût. 
V tomto pfiípadû není uveden˘ rozdíl tak
podstatn˘ – reflex bude pouze vyÏadovat
je‰tû více práce, dÛslednosti a schopnosti
vcítit se do Sentin˘ch pocitÛ a obav.
KdyÏ jsem o Sentû hovofiila s jednou svo-
jí známou, vyprávûla mi pfiíbûh ze svého
dûtství. Budu vám ho také vyprávût, pro-
toÏe nám ukáÏe, jaká pfiedstava se mÛÏe
vyvinout z takového strachu: Moje známá
musela jako dítû, kdyÏ ‰la nakupovat, vÏdy
pfiejít pfies parkovi‰tû, které slouÏilo jako
odstavná plocha nákladních automobilÛ.
Její matka nikdy neopomnûla varovat ji
naléhavû pfied nebezpeãím, které bylo
spojeno s pfiijíÏdûním a odjíÏdûním par-
kujících nákladních automobilÛ. Úspû‰-
nû. KdyÏ pfiecházela parkovi‰tû, vÏdycky si
dávala ohromn˘ pozor. Její strach byl
ov‰em stra‰nû velk˘. Tak velk˘, Ïe se z ná-
kladních automobilÛ v jejím podvûdomí
stala monstra, která ji pronásledovala aÏ
do snÛ. Nákladní automobily se najednou
staly bytostmi, které jednaly zcela samo-
statnû, tfiebaÏe samozfiejmû vûdûla, Ïe za
volantem vÏdycky sedí ãlovûk. Její strach
ov‰em hovofiil jinou fieãí. Strach udûlal
z náklaìákÛ samostatné bestie. 
Takovou bestií bez tváfie se pro Sentu sta-
la celá ulice. Její strach je ochromující.

CO DùLAT, KDYÎ 
PES DOSTANE STRACH?
Nejdfiíve je tfieba pfiipravit si „bojov˘ plán“!
Tento bojov˘ plán budeme potfiebovat

k odstranûní strachu i v‰ech dal‰ích pro-
blémÛ s chováním, o kter˘ch budeme ho-
vofiit v následujících dílech na‰eho seriálu.
1. V jak˘ch situacích se tento
problém vyskytuje? 
Co je jeho podnûtem? Také nikdy ne‰ko-

dí, pokusíme-li zjistit, proã a jak strach
vzniká, nebo proã se vÛbec projevilo jiné
neÏádoucí chování. Nakolik jsme sami
vinni na‰ím vlastním nevhodn˘m chová-
ním a na‰imi signály, které vysíláme na‰e-
mu psovi? (Viz také bod 4.)
2. Jak má vypadat nové, Ïádoucí
chování psa? Jakou alternativu
chování mÛÏeme psovi nabídnout? 
3. Jak dokáÏeme zlikvidovat 
staré neÏádoucí vzorce chování 
a jak podporovat a rozvíjet 
Ïádoucí chování? 
4. Jak bychom se mûli chovat 
my lidé, aby mohl b˘t ná‰ 
v˘cvik vÛbec úspû‰n˘?
(Podle na‰ich zku‰eností je to právû ten
nejobtíÏnûj‰í bod. Ovládnout sám sebe
je totiÏ mnohem obtíÏnûj‰í neÏ ovládat
jiné. Dobr˘ ‰éf to ale musí dokázat, jinak
se mu uÏ nikdy nepodafií v kritick˘ch si-
tuacích získat neomezenou dÛvûru své-
ho t˘mu. Tuto dÛvûru budeme ov‰em
naléhavû potfiebovat, abychom psovi po-
mohli zbavit se stresu). Abychom moh-
li b˘t sebejistí a klidní, musíme si b˘t
jisti sami sebou. 
Proto potfiebujeme bezpeãnostní opatfie-
ní, na která bychom se mohli spolehnout,
aby se nám, psovi ani jin˘m lidem ãi zví-
fiatÛm nic nemohlo stát. To znamená
v‰echno poãínaje dlouh˘m bezpeãnost-
ním vodítkem, na které mÛÏeme v pfiípadû
nouze i ‰lápnout, abychom psa zastavili,
aÏ po náhubek. Pozdûji se budeme po-
drobnûji zab˘vat tím, jak by mûla tato bez-
peãnostní opatfiení vypadat.
5. Musíme zpracovat plán v˘cviku,
podle nûhoÏ budeme problém
zvládat krok za krokem.
(Se Sentou zaãít s v˘cvikem na kraji ulice
je zhruba stejné, jako kdybychom se po-
kou‰eli vzít na Eiffelovku nûkoho, kdo má
panickou hrÛzu z v˘‰ek. Proã radûji neza-
ãínat na první pfiíãce bezpeãnû postave-
n˘ch ‰taflí a proã nepokraãovat jen po-
malu a krok za krokem stupÀovat své po-
Ïadavky? JestliÏe se na prvním stupni ne-
stane Ïádná katastrofa, roste pravdûpo-
dobnost, Ïe se Ïádné ne‰tûstí nestane ani
na druhém nebo tfietím stupni. JestliÏe
strach na tfietím stupni vzroste nad zvlád-
nutelnou mez, vrátíme se na druh˘ stu-
peÀ, kter˘ zatím mÛÏeme pokládat za bez-
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peãn˘, odpoãineme si a pak se je‰tû jed-
nou pokusíme o tfietí stupeÀ. Jednou se
nám to podafií, po Ïebfiíku vystoupáme aÏ
nahoru – a pak to pÛjde je‰tû v˘‰.)
6. Základní pfiedpoklady, abychom
tohle v‰echno skuteãnû mohli
dokázat, jsou dva:
● Musí odpovídat hierarchie ve smeãce!
âlovûk musí b˘t jednoznaãn˘m, váÏen˘m
a milovan˘m vÛdcem smeãky. 
● Komunikace musí b˘t dobrá a pracov-
ní pokyny jiÏ nauãené, abychom mûli co
fiíci, a co víc, abychom to také fiíci mohli.

Jak by mohl vypadat ná‰ plán pro Sentu?
Senta propadá panice v blízkosti silnic.
Nebylo tomu tak vÏdycky. Vzdávala se
kousek za kouskem a cel˘ problém se
zhor‰oval postupnû – v‰echno se tedy pûk-
nû nauãila. Nastal neÏádoucí proces uãení.
Z toho plyne otázka, JAK se to v‰echno
nauãila. Odpovûì zní: dívala se na chová-
ní sv˘ch majitelÛ a na jeho základû do-
spûla k názoru, Ïe prostor pfied vraty je
Ïivotu nebezpeãn˘. Rodina tedy musí
v bodû 4 pfiísnû dbát na to, aby i na ulici
a okolo vrat vyzafiovala sebejistotu a klid. 
Cílem je, aby Senta zÛstala klidná u vrat
i na ulici a aby se fiídila na‰imi pokyny. Je
tfieba zbavit ji strachu.
● Ulice by nemûla v Sentû vzbuzovat pa-
nick˘ strach. Proto musíme Sentû vysvût-
lit, Ïe se nám její fiádûní na vodítku vÛbec
nelíbí a Ïe toto chování je nejen neÏádou-
cí, ale Ïe je také naprosto zbyteãné, proto-
Ïe ona Ïádn˘ strach mít nemusí (negativi-
zace starého chování).
Na druhou stranu musíme Sentû také vy-
svûtlit, jak se má správnû chovat, toto
nové chování jí musíme zpfiíjemnit (pozi-
tivní zdÛraznûní nového chování).
● Aby Senta zaãala nové chování správnû
pouÏívat, musí majitelé pochopit vlastní
strach z ulice a zcela vûdomû musí zÛstat
klidní a uvolnûní, kdyÏ se sami pohybují
po ulici. Sebereflexe a sebeovládání jsou
naprosto nevyhnutelné. Majitelé musí vy-
zafiovat klid a pohodu tak, aby i pozdûji
mohl pes zaÏívat tyto pocity.
DÛleÏité je, abychom byli klidní. Abychom
se mohli opravdu uklidnit, musíme zavést
jednoznaãná bezpeãnostní opatfiení. 
V tomto pfiípadû dobré vodítko odolné
proti pfietrÏení, které by mûlo b˘t tak
dlouhé, abychom s ním mohli v pfiípadû
potfieby psa také zastavit, abychom na nû
mohli ‰lápnout, kdybychom náhodou za-
ãali jednat ztfie‰tûnû (tomu bychom se ale
samozfiejmû mûli za v‰ech okolností vy-
hnout) a vodítko nám vyklouzlo z ruky.

Existuje je‰tû jedno dal‰í a vÏdy platné
bezpeãnostní opatfiení. To zní:
JestliÏe se dostaneme do situace, kterou
nejsme schopni sami zcela zvládnout,
kdy znejistíme, rozzlobíme se nebo nás
nûco rozptyluje, mûli bychom trénink
okamÏitû pfieru‰it. 
Proces uãení psa je totiÏ v takovém pfiípa-
dû naprosto nemoÏn˘ a neuváÏen˘m jed-
náním bychom mohli celou situaci je‰tû
zhor‰it. Stáhneme se tedy domÛ, budeme
tfieba ‰típat dfiíví nebo boxovat do pytle
naplnûného pískem, abychom se zbavili
neÏádoucích emocí, a v klidu si dobfie pro-
myslíme, proã se tato v˘cviková lekce ne-
povedla, proã pes nereagoval, jak jsme
oãekávali a chtûli, proã jsme se nedokáza-
li ovládnout nebo proã jsme sami byli tak
plni nejistoty a hnûvu. Mûli bychom stále
myslet na to, Ïe pes není nikdy na vinû!
Otázka je: Kde byla na‰e chyba?
● Cviãit se Sentou hned na ulici je ne-
moÏné. Její strach je zatím pfiíli‰ velk˘.
Proto ji musíme ruchu na ulici pfiivykat
jen krok za krokem. A tohle „krok za kro-
kem“ mÛÏeme v jejím pfiípadû vzít doslo-
va a do písmene. 
Zaãneme u zadních dvefií, jeÏ jsou odvrá-
ceny od ulice. Tam Senta nemá Ïádné pro-
blémy. PÛjdeme klidnû, Sentu povedeme
u nohy, budeme jí dávat rÛzné pfiátelské
pfiíkazy, které ráda plní (sedni, zÛstaÀ, ke
mnû, lehni...) a dbáme na to, aby se pes
soustfiedil na nás. Nepozorovanû se klika-
tû a velmi pomalu blíÏíme k ulici. JestliÏe
pes zaãne b˘t nervózní a nekoncentrova-
n˘, vrátíme se opût trochu zpût a postará-
me se o to, aby se na nás znovu soustfiedil
a uklidnil se. Na jednu stranu pomÛÏe po-
vel „Tak dost!“, chceme-li vyjádfiit, co si ne-

pfiejeme, a na druhé stranû na‰e pozitivní
a motivující pracovní povely, chceme-li
psovi ukázat, Ïe máme situaci plnû pod
kontrolou a co vlastnû od nûj v tomto
okamÏiku oãekáváme.
Zde nejde o to, abychom se psem bûhem
jediného t˘dne pfiecházeli pfies kfiiÏovatku.
Potfiebujeme pfiedev‰ím trpûlivost. JestliÏe
se ov‰em budeme moci kaÏd˘ den pustit
o jedin˘ centimetr blíÏ k ulici, aniÏ by pes
propadl panice, znamená to pokrok. Jed-
noho dne dorazíme aÏ na ulici, ale ne kaÏ-
d˘ den je stejn˘. Ani my na tom nejsme
kaÏd˘ den stejnû. Máme-li zrovna ‰patn˘
den, v˘cviku se radûji vyhneme. Zítra nám
to pÛjde o to lépe. A rozhodnû se nene-
cháme takov˘m mal˘m nezdarem zne-
chutit ani znejistit. Nûkdy je mal˘ krÛãek
zpût dokonce velmi uÏiteãn˘, protoÏe se
musíme zamyslet nad vlastními chybami –
a moÏná pfiijdeme i na fie‰ení, které by nás
jinak nikdy nenapadlo. Tak tedy odvahu
a hodnû trpûlivosti!
● NeÏ se vÛbec pustíme do uvedeného no-
vého procesu uãení, musíme si jednak ujas-
nit hierarchii – a na druhou stranu dokázat
vzájemnû úspû‰nû a správnû komunikovat
(pozitivní a negativní obsah). V tom nám
pomáhají na‰e pracovní povely.
U Senty uÏ se to jednou stalo. Podafiilo se
nám psa úspû‰nû vycviãit a on ve v‰ech
ostatních situacích fungoval zcela správnû
a spolehlivû.
JestliÏe nás pes stoprocentnû neposlou-
chá, hierarchie rozhodnû není zcela v po-
fiádku. Pak vÛbec nemÛÏeme zaãínat s ta-
kovou sloÏitou úlohou, jako je pokus
o odstranûní a zvládnutí poruchy chová-
ní. To by bylo nereálné a odpoãátku od-
souzené k nezdaru.

STRACH Z OSTATNÍCH PSÒ
Nemálo psÛ má ohromn˘ strach z ostat-
ních psÛ. Pfiíãina tkví obvykle v tom, Ïe
tito psi nedovedou dost dobfie porozumût
ostatním psÛm, nebo nevûdí, jak by se
mûli zafiadit do skupiny psÛ a podfiídit se
jí. Tûmto psÛm chybí tedy sociální kvalifi-
kace. Nemají dostatek zku‰eností s jin˘mi
psy. MoÏná se uÏ nûkdy zapletli do rvaãky
a mají z ní strach. 

CO TEDY DùLAT?
Ze v‰eho nejdfiíve platí, Ïe musí existovat
odpovídající vztah mezi ãlovûkem a psem
– musí tedy b˘t vyjasnûna hierarchie a ko-
munikace musí fungovat. Pak mÛÏeme
svého psa vést a ovlivÀovat jeho chování
tak, Ïe mu pfiedáme potfiebnou jistotu.
Zaãneme vyhledávat mírumilovné a dob-
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romyslné psy, ktefií jsou natolik sociálnû
kompetentní, Ïe nejsou Ïádn˘mi rváãi
a stoprocentnû poslouchají své majitele.
Nejdfiíve zaãneme s bezpeãnostními opat-
fieními. MÛÏeme se napfiíklad dívat na hra-
jící si psy zpoza plotu kynologického cvi-
ãi‰tû. VÛbec se nesmí vyskytnout Ïádná
nejistota. Budeme tedy cviãit trochu po-
slu‰nosti (probûhneme se se psem u nohy
nebo necháme psa provést nûkolik cvikÛ).
Sami jsme zcela klidní. Pes se soustfiedí
na nás a v‰echno je v naprostém pofiádku.
Pak se mÛÏeme postavit také pfied plot,
dívat se na psy, jak si hrají, a pes sedí klid-
nû vedle nás. Jakmile zneklidní, fiekneme
mu pomocí známého povelu „Tak dost!“,
Ïe má b˘t v klidu, Ïe není Ïádn˘ dÛvod
k obavám a Ïe máme situaci dokonale pod
kontrolou. My pfiece jsme vÛdci smeãky
a psa chráníme. MÛÏeme mu znovu vydat
nûkolik povelÛ, psa tak rozpt˘lit a pfiimût
ho, aby se zase soustfiedil na nás. 
JestliÏe v‰echno probíhá podle plánu
a spolehlivû, nastává dal‰í fáze. V‰em
psÛm jejich majitelé nasadí náhubek.
(Hlavnû na uklidnûnou majitelÛ psÛ. To
je nejdÛleÏitûj‰í! My sami máme velmi
velkého a silného psa, kter˘ je sociálnû
absolutnû jist˘ a bezpeãn˘ a stoprocentnû
poslouchá. Nikdy ale nevstupujeme na
pozemek kynologického cviãi‰tû, aniÏ by
mûl pes nasazen náhubek, jsou-li na cvi-
ãi‰ti noví náv‰tûvníci. Pokud by dostali
noví náv‰tûvníci strach, dostal by strach
i jejich pes – a neodmyslitelnû by násle-
doval stres. Stres psa znejistí, nejistota vy-
volává strach a strach nezfiídka agresivitu.
Z toho by mohl vzniknout pûkn˘ zmatek.
Proto psovi radûji nasazuji náhubek,
jemu to ani v nejmen‰ím nevadí. Náhub-
ku jsme ho pfiivykali kladn˘mi zku‰enost-
mi a ná‰ pes ho nosí rád.) V‰ichni psi tedy
mají nasazen náhubek – a nemÛÏe se stát
nic stra‰ného. Bojácn˘ nov˘ pes v kruhu
je na vodítku (ale netaháme za vodítko,
protoÏe tím bychom psovi sdûlovali, Ïe
jsme pod tlakem). Jde jen o to pfiiblíÏit se
pomalu ostatním psÛm, aniÏ by pes pro-
padl panice. Pak se psi smûjí navzájem
oãichat a seznámit se. 
V dal‰ím kroku odepneme psa z vodít-
ka a necháme ho, aby si hrál. Tak mÛÏe
pes aktivnû jednat a navazovat nová
pfiátelství. Psi se navzájem pomalu se-
znamují, bojácn˘ pes se mÛÏe nauãit
psí fieãi, získává sociální zku‰enosti
a mÛÏe zapomenout na svÛj strach.
DÛleÏité také je, abychom my lidé zÛ-
stali klidní a správnû reagovali. 
A jen tak mimochodem: Psi, jejichÏ fieã

tûla b˘vá pro ostatní psy jen ‰patnû ãitel-
ná vinou huÀaté bohaté srsti, b˘vají ãasto
obûÈmi rvaãek. Ostatní psi jim prostû
‰patnû rozumûjí, nedovedou pochopit, co
jim pes sdûluje, jeho signály nevidí nebo
je nechápou jednoznaãnû. Nûkdy úplnû
staãí psa dÛkladnû ostfiíhat.

STRACH Z NEZKU·ENOSTI
Susa je citlivé psí dûvãe naprosto neprivi-
legovaného plemene (podle hesla: Jak˘
pán, takov˘ pes!) a její majitelka je odpo-
vûdná Ïena. Vyh˘bá se peãlivû v‰em rizi-
kÛm. Vyh˘bá se i ostatním psÛm. Jistota je
jistota! To si ostatnû myslí uÏ také Susa! 
Jakmile zahlédne jiné psy, otoãí se ke své
majitelce a formálnû se ptá: „Co budeme
teì dûlat?" Ve skuteãnosti se ov‰em tato
otázka k majitelce ani nedostala. Ta nere-
agovala. A co hÛfi - v její hlavû se pfiehrá-
valy naprosto hororové scény: „Co kdyÏ...“
Psi jsou chytfií. Jsou dokonce velmi chytfií.
Susa samozfiejmû vidûla, co si její paniãka
pfiedstavuje. Logicky se objevily pochyb-
nosti a fenka znejistûla – stejnû jako maji-
telka. Proto Susa ohroÏovala ostatní psy
z ãiré hrÛzy. Chtûla si drÏet domnûlé ne-
bezpeãí pûknû daleko od tûla.
V souãasnosti obû nav‰tûvují spoleãnû
s m˘m muÏem kynologické cviãi‰tû. Na
prvních náv‰tûvách sledovali dûní na cvi-
ãi‰ti zpoza plotu, postupnû se na vodít-
ku dostali aÏ do psí smeãky, aniÏ by fena
dostala strach a znervóznûla. A aÏ bude-
te ãíst tyto fiádky, urãitû si bude Susa
hrát s ostatními psy. 
MÛj muÏ pfievedl problém obou – fenky
i její majitelky – na jeden spoleãn˘ jmeno-
vatel: „Jakmile zaãnou majitelce z nûjaké-
ho dÛvodu vstávat vlasy hrÛzou na hlavû,
dûje se totéÏ i se psem!“
A z tohoto pfiíbûhu si mÛÏeme odnést je‰-
tû jedno: JestliÏe je pes tak skvûle poslu‰n˘
a podfiízen˘, Ïe uÏ nechce pfiijímat vlastní
rozhodnutí, ale klade otázky svému maji-
teli, musí mu majitel také odpovûdût!
MoÏná si je‰tû vzpomínáte, Ïe pes nesmí

pfiijímat vlastní rozhodnutí. Chceme-li b˘t
vÛdci smeãky, musíme rozhodovat i za
psa my. Susa se dostala kousek dál. Ona
uÏ se ptá – a proto musí dobr˘ vÛdce
smeãky otázku rozpoznat, správnû inter-
pretovat a zodpovûdût. 
A totéÏ platí také pfii na‰em pfiístupu
k problému, chceme-li bojovat proti jin˘m
strachÛm. JestliÏe pes nemÛÏe snést sou-
sedy, mûli bychom se vynasnaÏit psovi
sdûlit, Ïe soused je docela skvûl˘ chlapík,
my máme v‰e pod kontrolou a jsme
schopni a chceme psa chránit pfied kaÏ-
d˘m nebezpeãím. (Samozfiejmû se musí-
me ptát, zda my sami jsme schopni sou-
seda snést, zda ná‰ pes „neokoukal“ své
antipatie k sousedovi od nás! Pak bychom
museli zaãít nejdfiíve sami od sebe – a to je
mnohem obtíÏnûj‰í neÏ jen psa odnauão-
vat jeho averzi!) Bojácné reakce kvituje-
me negativnû krátk˘m „Tak dost!“ a psovi
dáme pozitivní pracovní povely. Soused
by mûl b˘t zcela klidn˘ a psa si vÛbec ne-
v‰ímat. Pozdûji, kdyÏ se strach trochu otu-
pí, mÛÏeme ho zapojit do hry a on mÛÏe
psa napfiíklad pfiilákat, pfiiãemÏ majitel
svého psa povzbuzuje. A pûknû v‰echno
v klídku! Pak se to povede i se sousedem. 
JestliÏe tedy pes trpí strachem, budeme
ho pozornû sledovat a pfiesnû zjistíme si-
tuace, ve kter˘ch pes dostává strach. Vy-
pracujeme si bojov˘ plán a postupnû ho
krok za krokem realizujeme. PoÏádat dob-
rého profesionála o radu je vÏdy v pofiád-
ku – a u poruch chování to platí dvojná-
sob. Ale: Klíãem k úspûchu jsme my! Tuto
funkci nám nedokáÏe nikdo odejmout,
ostatní nám v tom mohou jen pomoci.

M. Nováková, Kynologická ‰kola

Tato fenka mûla témûfi ze v‰eho strach a mu-
sela se stále pfiemáhat. (PavlovÛv reflex)
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MANUELA  NOVÁKOVÁ
(autorka tohoto seriálu) se koncem 
80. let seznámila se sv˘m pozdûj‰ím
manÏelem E. Novákem, kter˘ jako
b˘val˘ ovãák a majitel útulku pro psy,
penzionu pro zvífiata a kynologické
‰koly vyvinul vlastní metodiku v˘chovy
psÛ bez drilu a trestÛ. Spoleãnû
dÛslednû vyuÏívají této metody 
ve své kaÏdodenní práci.
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