
yto problémy vÛbec nevznikají,
jestliÏe pokojov˘ tygr se psem
spolu sdíleli spoleãn˘ dûtsk˘

pokoj. Jako roztomilé ‰tûÀátko 
a líbezné koÈátko se oba hrav˘m
zpÛsobem snadno nauãí vzájemnû si
porozumût a respektovat se. Takové
podmínky pak jsou optimálním
pfiedpokladem dlouholetého
a harmonického souÏití obou zvífiat. 

Samozfiejmû existuje také moÏnost
pfiivést k sobû obû nejoblíbenûj‰í
domácí zvífiata aÏ pozdûji – pak ov‰em
musí majitel b˘t souãasnû talentovan˘m
vychovatelem. Azor a Micka musí mít
vÏdy moÏnost navázat spolu vzájemn˘
kontakt v klidu a neru‰enû. To je
nejlep‰í bez jakéhokoliv naléhání
a nátlaku, které by mohly první setkání
obou odli‰n˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ

citelnû ru‰it. DÛleÏité také je, aby
nebylo Ïádné z obou zvífiat zahnáno 
do kouta. To je situace, ve které by se
zvífie cítilo ohroÏené a ve smrtelném
nebezpeãí bez moÏnosti úniku.

MILÁ ÎÁRLIVOST
V pranicích koãek se psy hraje
podstatnou roli také Ïárlivost. KdyÏ 
se najednou, ze dne na den, zaãne
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Jako koãka a my‰?

Také Azor s Mickou
mohou být přáteli...

Pes a koãka
musí mít vÏdy
moÏnost
navázat spolu
vzájemn˘
kontakt
v klidu
a neru‰enû

T

Tradiãnû platí, Ïe Azor s Mickou neb˘vají právû nejdÛvûrnûj‰ími pfiáteli. Disponují totiÏ
od základÛ odli‰n˘mi vzorci chování, a to s sebou nese nejednu obtíÏ. Nejjednodu‰‰ím
pfiíkladem je pfiátelské vrtûní ocasem u psa, které koãky bez odpovídajících zku‰eností se
psy povaÏují za drzou provokaci a podle okolností je mohou potrestat divok˘m útokem. 
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v‰echno toãit kolem nového domácího
zvífiete, mÛÏe se ãtyfinoh˘ starousedlík
rychle cítit zanedbávan˘. Pak vzniká
Ïárlivost – a s tou musíme poãítat
u mal˘ch tygrÛ i u pfiíbuzn˘ch vlkÛ.
Star˘ rodinn˘ spoleãník reaguje pak
opravdu odmítavû, nováãka povaÏuje za
pfiímou konkurenci a pokou‰í se ho
zahnat a znemoÏnit tûmi nejlstivûj‰ími
úskoky. Proto bychom se zejména
zpoãátku mûli co nejpeãlivûji starat
o potfieby ãtyfinohého starousedlíka.
Nikdy nesmí pfiijít zkrátka a vÏdy 
musí cítit, Ïe je ve svém revíru 
stále jedniãkou – stejnû jako dfiív.

KDO TU VLASTNù BYL PRVNÍ?
Zku‰enosti ukazují, Ïe b˘vá vût‰inou
snadnûj‰í zaãlenit do domácnosti
dospûlé koãky psa, neÏ se pokou‰et
pfiekvapit dobfie zabydleného
pokojového tygra tím, Ïe mu 
pfiivedeme cizí dospûlou micku. 
Pfiivedeme-li do domu ‰tûnû, mûli
bychom rozhodnû co nejpeãlivûji dbát
na to, aby ho koãka, která jiÏ Ïije
v domácnosti déle, beznadûjnû
neutlaãovala. KdyÏ k nûãemu takovému
dojde, mÛÏe se stát, Ïe se Azor stane
introvertním a bojácn˘m nebo Ïe se
zmûní na zufiivého pronásledovatele
koãek, kterého nelze nijak udrÏet,

jakmile jen koutkem oka nûkde
zahlédne koãku. JestliÏe byl prvním
zvífietem v domácnosti pes, je situace
zcela odli‰ná. Jeho chování vÛãi
novému domácímu zvífieti, které
pfiichází na sametov˘ch tlapkách, 
silnû závisí na jeho dosavadní 
v˘chovû. Správnû vychovan˘ pes bude
nového pfiedoucího ãlena domácnosti
akceptovat bezv˘hradnû jako 
vlastnictví svého majitele a bûhem
krátké doby ho zaãne poãítat do své
smeãky. To ale neznamená, Ïe zaãne
vÛãi cizím koãkám projevovat 
vlídnost ãi blahovÛli. MÛÏe se 
snadno stát, Ïe neznámé koãky 
bude s rostoucím elánem zahánût
z vlastní zahrady, zatímco domácí
Micka s ním bude spávat v jeho ko‰íku.

NE KAÎD¯ PES JE 
K SOUÎITÍ VHODN¯
Samozfiejmû existují také psi, 
ktefií se chovají vÛãi koãkám 
v domû nekontrolovanû a agresivnû.
MoÏná si s pohledem na my‰ilova
spojují bolestivé zku‰enosti 
z minula nebo se v nich prostû
probouzejí lovecké instinkty. 
KaÏd˘ majitel koãky by si proto mûl
pfied koupí psa dÛkladnû promyslet,
které plemeno pro nûj pfiichází

v úvahu. I kdyÏ v kaÏdém plemeni
nepochybnû existují psi, ktefií jsou
dokonale socializováni v souÏití
s koãkami, nûkterá plemena jsou 
ke koãkám ménû pfiátelská neÏ jiná. 
Zdá se, Ïe pfiíslu‰níci loveck˘ch
a hlídacích plemen nemají ve vztahu 
ke koãkám zrovna nejlep‰í povûst. 
Pokud v rodinû se zabydlenou koãkou
padne chvályhodné rozhodnutí
poskytnout nov˘ domov 
opu‰tûnému psovi z útulku, je 
vhodné ovûfiit si nejdfiíve, jak˘ je 
vztah psÛ, ktefií se dostali do 
uÏ‰ího v˘bûru, ke koãkám. 
Reakce psa lze dobfie 
sledovat na procházkách. 
Pfii prvním setkání s koãkou na 
první pohled poznáme, zda nejde
o zavilého nepfiítele koãek.
O „rasistick˘ch“ povahov˘ch
vlastnostech psÛ vût‰inou mohou
poskytnout základní informace 
také o‰etfiovatelé v útulku.
Harmonickému souÏití Micky 
s Azorem tedy nestojí nic v cestû. 
Za pfiedpokladu, Ïe pfied jejich
pofiízením myslíme také na vûk,
plemeno a temperament zvífiat, 
obãas v nutn˘ch pfiípadech v˘chovnû 
zasáhneme a poskytneme zvífiatÛm
dostatek ãasu na seznámení. Jac
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Rozpoznání a léãba nemocí psÛ

.
B˘vá vût‰inou snadnûj‰í
zaãlenit do domácnosti
dospûlé koãky psa
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