
odobnû jako v lidském Ïivotû ve-
dou také zde ke ‰Èastnému souÏití
jak extrémní protiklady, tak nejvût-

‰í podobnosti. Nalezneme-li u star‰ích
manÏelsk˘ch párÛ rysy, jako kdyby byli
muÏ se Ïenou sourozenci, podobnû zji‰-
Èujeme také u majitelÛ a jejich psÛ v prÛ-
bûhu let jistou podobnost, která mÛÏe
pÛsobit dojemnû i komicky. U zku‰en˘ch
znalcÛ psÛ se tyto podobnosti zesilují
samozfiejmû i tím, Ïe volba plemene
a jednotlivého psa b˘vá urãována sympa-
tií k podobnosti povah – to jsou takzvaní
sympatiãtí neboli rezonanãní psi. Po-
zoruhodné ov‰em vÏdycky b˘vá, jak ãas-
to dokáÏeme najít zrcadlo vlastností

majitele v jeho psovi. Psi ãlovûka, kter˘ aÏ
pedanticky miluje pofiádek, b˘vají ãasto
nápadnû ãistotní a mívají jist˘ smysl pro
pofiádek: zdá se, Ïe se sami od sebe vyh˘-
bají ‰pinav˘m louÏím a pohybují se po
nejuÏ‰ích pû‰inkách mezi kvûtinov˘mi
a zeleninov˘mi záhony, aniÏ by do nich
vstoupili. Jiní psi – totiÏ ti ménû pofiád-
kumilovn˘ch lidí – se naproti tomu
s chutí vyválejí v kaÏdé kaluÏi a domÛ
pfiiná‰ejí nepopsatelnou ‰pínu. U nûkte-
r˘ch psÛ z urãit˘ch chovÛ pozorujeme,
Ïe v nich pfieÏívá a pfievaÏuje dûdictví
zdrÏenlivého, jako koãka ãistotného
a celkovû „u‰lechtilého“ zvífiete, protoÏe
tito chovatelé pouÏívají k chovu jen ty

psy, ktefií nejvíce odpovídají jejich vlast-
nímu zaloÏení. Dal‰í paralelou b˘vá ãas-
to plnost postavy psa i jeho majitele.
Lidé, ktefií zdravou v˘Ïivu neberou pfiíli‰
váÏnû, na ni vût‰inou dÛslednû nedbají
ani u sv˘ch psÛ. Pokud se nûkomu dafií
aÏ pfiíli‰ dobfie, chce, aby se jeho pes, kte-
r˘ s velk˘ma prosebn˘ma oãima Ïebrá
u stolu, také podílel na pamlscích…
a zanedlouho se pes zaãne stále více
podobat svému majiteli. Rostoucí po-
dobnost mezi ãlovûkem a psem se proje-
vuje také na poli urãit˘ch nemocí zpÛso-
ben˘ch nesprávnou v˘Ïivou, za kterou
ov‰em odpovídá ãlovûk a jeho nezodpo-
vûdn˘ zpÛsob krmení psa.
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Nervózní ãlovûk – nervózní pes

Jaký pán, takový krám
Studium harmonického souladu mezi majitelem a psem b˘vá z hlediska psychologie
zvífiat i lidí velmi pouãné, ãasto ale také obveselující. JiÏ samotná volba psa, 
je‰tû více v‰ak pozdûj‰í v˘voj vztahÛ mohou pfiinést velmi zajímavá zji‰tûní. 
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Navzájem se pfiizpÛsobujeme
Letargick˘ ãlovûk vychová ze svého psa
postupem doby stejnû letargické zvífie,
protoÏe se bude sv˘m psem zab˘vat jen
málo, bude mu nabízet pfiíli‰ málo pod-
nûtÛ k rozumné ãinnosti, takÏe pes se mu
bude muset chtû nechtû pfiizpÛsobit.
Podobnû jako pokfiikování nebo nejistota
se na psa pfienesou v‰echny vlastnosti
a zvlá‰tnosti tûlesn˘ch a hlasov˘ch proje-
vÛ majitele. Nervózní ãlovûk tak automa-
ticky vychová také nervózního psa. Pokud
ov‰em pes sv˘m suverénním chováním
neuklidní ãlovûka. Suverénní, klidn˘ ãlo-
vûk bude mít rovnocenného psa. Strach
je ‰patn˘ prÛvodce pfii v˘chovû psa. JenÏe
kdo by nûco takového pfiiznával rád?
Strach pfied sv˘mi vlastními psy projevu-
jí spí‰e Ïeny neÏ muÏi – nebo se pokou‰e-
jí potlaãit je. Instinkt psa v‰ak prohlédne
jak˘koliv pokus skr˘vat tajné nejistoty.
Je‰tû více neÏ strach se na zvífie pfiená‰í
nervozita a neklid.

Pes jako kompenzace
Samozfiejmû existují také citlivûj‰í psi, pfií-

padnû plemena, a také psi, ktefií dokáÏou
na svého spí‰e zmatkujícího majitele pÛ-
sobit uklidÀujícím dojmem. Pfiehnanû
nervózní lidé by se mûli rozhodnout spí‰e
pro klidné a vyrovnané plemeno – kdyÏ uÏ
to musí b˘t pes. Na takové povahy ãasto
totiÏ mívá uklidÀující vliv spí‰e koãka.
Atraktivní plemena jako napfiíklad border
kolie, dobrmani, ovãáci, teriéfii, loveãtí psi
nebo ãasto nervózní bi‰onek jsou pro ner-
vózní lidi ménû vhodní. 

Nic pro pruìasy
Nervózní lidé by si nemûli obstarávat ‰tû-
nû – a v tomto pfiípadû je nutné b˘t k sobû
opravdu upfiímn˘! Klidné vyrovnané
dospûlé zvífie bez podstatn˘ch poruch
chování mÛÏe mít podstatnû více uklid-
Àující vliv. Základní pfiedpoklady úspû‰-
ného v˘cviku ‰tûÀat –  klid a dobré nervy
– by totiÏ mohly chybût.
Îádn˘ pes totiÏ nepochopí hned napopr-
vé, co se od nûj vlastnû chce. Nervózní
vychovatel mu neposkytne potfiebnou
pomoc, kterou ‰tûnû potfiebuje, aby se
mohlo orientovat ve „v˘ukovém progra-

mu“. Neklid pak vede ke ztrátû vzájemné-
ho porozumûní, horeãnému shonu
a zmatku. Nervozita a nedÛslednost urãi-
tû nejsou pro psa správn˘m vzorem
a s takov˘m chováním urãitû nemÛÏeme
b˘t pro svého psa vÛdcem smeãky. U psÛ
s pomûrnû vysok˘mi tendencemi k domi-
nanci mohou vzniknout váÏné problémy
– a mÛÏe dojít i k situaci, kdy bude potfie-
ba pfiedat psa do zku‰en˘ch rukou.

Hledat a najít
JestliÏe od základÛ nervózní ãlovûk pfies-
to najde „správného“ psa, kter˘ je spí‰e
letargické a vyrovnané povahy, mohou
se oba navzájem dobfie doplÀovat a vy-
tvofiit dobr˘ t˘m. Páneãek nebo paniãka
musí b˘t ov‰em pfiipraveni nûco se od
svého psa také nauãit: v urãit˘ch situa-
cích zachovávat klid. 
Na dlouh˘ch procházkách se uvolnit ane-
bo veãer se pûknû stoãit na pohovce
u televize do klubíãka i se sv˘m psem – to
mÛÏe nûkter˘m nevyrovnan˘m lidem
pomoci k vût‰í vyrovnanosti a klidu.

M. B., psycholoÏka zvífiat
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