
1.
„CO SE PES NENAUâÍ JAKO
·TùNù, TO SE UÎ NENAUâÍ
NIKDY.“ Pravda, nebo bá-
chorka? Nûco na tom asi bu-

de, kdyÏ odborníci opakovanû poukazují
na nedostateãnou socializaci coby pfiíãi-
nu problémového chování psÛ (ãasto
bojácnosti nebo agresivity). Pfiesnûji fieãe-
no: je na tom toho docela dost. 
Skuteãnû je pravda, Ïe psi a vlci ve ‰tûnû-
cím vûku, a sice v ãasovém období od
pátého do pfiibliÏnû ãtrnáctého t˘dne,
proÏívají takzvanou „citlivou fázi“. Toto
ãasové rozpûtí je jen pfiibliÏné, protoÏe

‰tûÀata rÛzn˘ch plemen se vyvíjejí rÛznû
rychle. Fáze vtiskávání podle nejnovûj‰ích
poznatkÛ nemusí konãit ve 14. t˘dnu
Ïivota, ale mÛÏe trvat je‰tû o nûco déle.
V tomto ãasovém rozpûtí ‰tûÀata vystu-
pují vÛãi svému okolí zvûdavû a s touhou
co nejvíce se toho dozvûdût. Jsou plná
dÛvûry. Tuto fázi je dobré vyuÏít k tomu,
abychom psu pfiiblíÏili nejrÛznûj‰í pod-
nûty z okolního svûta. AÈ uÏ je to huãící
vysavaã, hluãná hudební kapela, vfiískající
dûti – ‰tûnû v tomto vûku se snadno
a rychle nauãí vyznat se v tûchto pro nû
cizích situacích a pfiedev‰ím vycházet
s lidmi a s vûcmi. Pokud v‰ak toto obdo-
bí není dostateãnû intenzivnû vyuÏito,
bude se rostoucí pes pozdûji setkávat
s celou fiadou jemu neznám˘ch situací,
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na které bude reagovat vystra‰enû, pla‰e
nebo agresivnû. A bohuÏel je to tak, Ïe
v Ïivotû psa uÏ nikdy nenastane Ïádná
srovnatelná fáze, bûhem níÏ by bylo moÏ-
no zame‰kání úplnû dohnat. Patricia Mc
Connellová, doktorka zoologie, terapeut-
ka chování zvífiat a psí trenérka, to pfies-
nû vystiha ve své knize Na druhém konci
vodítka: „V Ïivotû psovit˘ch se uÏ nikdy
nezopakuje doba, která by se vyrovnala
této citlivé fázi, ztracen˘ ãas se zkrátka
nedá dohonit.“ Mnozí budoucí majitelé
psÛ by si Ïivot se sv˘m psem velmi zjed-
nodu‰ili, kdyby od poãátku vûdûli o jedi-
neãné ‰anci, kterou tento ãasov˘ úsek
v Ïivotû jejich psa nabízí. Z toho dÛvodu
je tfieba vûnovat podmínkám odchovu
a v˘chovy ‰tûÀat patfiiãnou pozornost
a nepodceÀovat je – v podstatné mífie
totiÏ rozhodují o tom, zda se ze ‰tûnûte
stane spolehliv˘ pes, nebo nejisté zvífie.
Abychom to fiekli je‰tû zfietelnûji: pfiiroze-
nû lze pracovat i se psy, ktefií byli ve své
socializaãní fázi do nûjaké míry zanedbá-
váni. A ãasto se dokonce podafií u nich
dosáhnout pozoruhodn˘ch zlep‰ení. Ale
nikdy se tito psi nestanou tím, ãím se
mohli stát, kdyby byly první t˘dny jejich
Ïivota vyuÏity chytfie a uváÏlivû. 

2.
„CO UMÍ, TO UÎ MU NIKDO
NEVEZME.“ Tímto pfiíslovím je
mínûno, Ïe pes se nûjaké cho-
vání jednou nauãí a pochopí,

a pak se stane pevnou souãástí repertoáru
jeho chování. Právû majitelé pomaleji chá-
pavûj‰ích nebo tvrdohlavûj‰ích psÛ míva-
jí tendenci hrdû zdÛrazÀovat: „Uãí se sice

pomalu, ale kdyÏ uÏ jednou nûco pocho-
pí, je to navÏdycky.“ To by sice bylo hezké,
ale neb˘vá to pravda. Etologové v tomto
pfiípadû mluví spí‰e o následující zásadû:
„Use it or loose it.“ (z angl. „PouÏívej to,
nebo o to pfiijde‰!“) K tomu jeden kon-
krétní pfiíklad: ze psa, kter˘ v raném mlá-
dí docházel do ‰tûnûcí ‰kolky a mûl bez-
konfliktní kontakt s mnoha psy, se mÛÏe
v pozdûj‰ím vûku vyvinout samotáfi,
pokud bude mít bûhem svého dospûlého
Ïivota pfiíli‰ málo kontaktÛ s jin˘mi psy.
To se ostatnû stává velmi ãasto. S mal˘m
‰tûnûtem lidé docházejí do psích ‰kolek,
s mlad˘m psem na cviãi‰tû. KdyÏ se pes
v‰echno nauãí, je v‰ak uÏ drÏen pfieváÏnû
doma na zahradû a jiného psa potká jed-
nou za ãas na procházce. To je pfiíli‰ málo
na to, aby se procviãily jemné sociální
schopnosti, které psi potfiebují ke vzájem-
né komunikaci.

3.
„·TùNùTI NIKDO NEUBLÍÎÍ,
JE AUTOMATICKY CHRÁNù-
NO.“ Tuto vûc sl˘cháváme
znovu a znovu pfiedev‰ím od

naivních nezku‰en˘ch majitelÛ ‰tûÀat,

ktefií své ‰tûnû nechávají vybûhnout
v ústrety kaÏdému (i pfiivázanému) psu,
kter˘ jde proti nim. KdyÏ poukáÏete na
to, Ïe va‰e fenka je vÛãi psÛm – ‰tûÀata
nevyjímaje – nesná‰enlivá, pfiichází jako
reakce nepochopení: „To ale není normál-
ní, to snad víte.“ 
To v‰ak vÛbec není pravda. U vlkÛ sice
skuteãnû existuje ochrana ‰tûÀat. Ale
platí jen pro ‰tûÀata z vlastní smeãky.
A i tak nejv˘‰e do patnáctého t˘dne
vûku. Toto chování má svÛj biologick˘

smysl, totiÏ ochranu je‰tû nestabilního
dorostu smeãky. Po uplynutí této lhÛty
v‰ak jsou drzí dorostenci jednoznaãnû
odkazováni do patfiiãn˘ch mezí a ukáz-
Àováni. Zvlá‰tû star‰í psi mohou b˘t
v tomto ohledu velmi rigorózní. To zna-
mená, Ïe mluvit o univerzální ochranû
‰tûÀat platící pro v‰echny psy na svûtû je
biologická pohádka.
Moje boxerka nûkolikrát po sobû pfievali-
la mladého psa Jack Russel teriéra (cca 4
mûsíce). Proã? Teriér se zkrátka postavil
vedle koãárku, ve kterém spala na‰e nej-
mlad‰í (tehdy dvoumûsíãní) dcera. Na‰e
fena dala jen dÛraznû najevo, Ïe tohle
trpût nebude. Majitelka teriérky kfiiãela
a nadávala na‰í fence, tvrdila, Ïe „nemá
instinkty a je úplnû nenormální“. V tako-
vé situace je pochopitelnû jakákoli osvûta
nemoÏná. Je‰tû dnes, kdyÏ jede na kole
kolem nás, polohlasnû nadává a svého
teriéra bezpeãnû transportuje lesem na
rampû kola. Vzala si prostû tuto událost
velmi osobnû a silné matefiské a ochrani-
telské instinkty ji nutí bránit svého malé-
ho teriéra. TakÏe abychom to fiekli je‰tû
jednou a jasnû: v‰eobecná tolerance vÛãi
‰tûÀatÛm neexistuje – a i ta v rámci vlast-
ní smeãky mizí nejpozdûji na konci pat-
náctého t˘dne. Z toho dÛvodu by majite-
lé nemûli svá ‰tûÀata jen tak pou‰tût ke
kaÏdému psu. Rozhodnû se vyplatí se
pfiedtím alespoÀ zeptat, zda je onen pes
sná‰enliv˘.

4.
„TO SI PSI VY¤ÍDÍ SAMI
MEZI SEBOU“ V‰ak oni uÏ si
to mezi sebou vyfiídí, sl˘chá-
me ãasto, kdyÏ dojde mezi

psy k ‰arvátkám. Znamená to: Kdyby byla
stanovena hierarchie, bylo by po problé-
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mech. Zvlá‰tû majitelé psÛ – samcÛ vûdí,
Ïe se jedná o báchorku. Nepfiátelství mezi
psy existuje, to se nedá popfiít. Kdyby je
ãlovûk nechal a pustil k sobû, bojovali by
tvrdû a zavile a pfii dal‰ím setkání by prav-
dûpodobnû následovalo totéÏ. Také mezi
fenami se mÛÏe rozhofiet opravdové
nepfiátelství. Je tfieba vzít v úvahu, Ïe na‰i
psi, na rozdíl od sv˘ch divok˘ch pfiíbuz-
n˘ch v pfiírodû, nemají k dispozici neo-
mezen˘ prostor a tím pádem neomezené
moÏnosti úniku. I kdyby chtûli, nemohou
se nûkdy vyhnout hrozivé konfrontaci ani
se spasit útûkem. KdyÏ je tedy my lidé do
podobné situace dostaneme, mûli
bychom za ni také pfievzít zodpovûdnost.
DÛleÏité je svá zvífiata pozornû sledovat.
Je to snad ná‰ vlastní pes, kdo zaujímá
hroziv˘ postoj, fixuje jiné psy strnul˘m
pohledem a nakonec pfiípadnû dokonce
vystartuje k útoku? Pak je namístû nûco
dûlat. Napfiíklad systematickou desenzibi-
lací, bûhem níÏ se pes krok za krokem
nauãí ovládat se pfii spatfiení sv˘ch sou-
kmenovcÛ. Jakmile vá‰ pes spatfií jiného
psa a zaãne se tváfiit hrozivû, dejte mu
povel „Sedni!“ KaÏdé ovládnuté chování
odmûÀte. Agrese se dá nauãit, a kdyÏ má
pes se sv˘mi agresivními praktikami
úspûch, mÛÏe se z nûj stát notorick˘ agre-
sor. Pokud vá‰ pes patfií spí‰e k nejist˘m
a defenzivním typÛm, které se ãasto stá-
vají obûtí mobbingu, je velmi dÛleÏité,
abyste mu dodali pocit jistoty. StaÀte se
suverénním vÛdcem a postarejte se o to,
aby se vá‰ pes nedostal do úzk˘ch. V této

souvislosti je ostatnû nutné upozornit na
kvalitu ‰kolek pro ‰tûÀata. Nezfiídka se
totiÏ s podobn˘mi postoji setkáváme
dokonce i na takov˘ch místech, kde by
mûl b˘t v˘voj správné povahy u ‰tûnûte
nejvíce podporován. KdyÏ v‰ak nûjaké
nejisté ‰tûnû novû vkroãí do skupiny mla-
d˘ch psÛ a ti ho honí a trápí, je zásah ãlo-
vûka nezbytn˘! V tom pfiípadû musí b˘t
u ‰tûnûte postupováno pfies kontakt se
sociálnû jist˘mi star‰ími psy, abychom se
vyhnuli po‰kození i extrémní sociální
nejistotû. V Ïádném pfiípadû si to psi
nevyfiídí mezi sebou, a kdyÏ, zanechá to
neblahé následky!

5.
„JE AGRESIVNÍ JEN PROTO,
ÎE MUSÍ B¯T P¤IVÁZAN¯
NA VODÍTKU.“ Tuto báchor-
ku ãasto sl˘cháme od tûch

majitelÛ psÛ, ktefií svého volnû pobíhají-

cího psa nechají bûhat za kaÏd˘m psem –
aÈ je pfiivázan˘, nebo ne. V zásadû tvrdí, Ïe
z pfiivázaného psa by se stal beránek, jen
kdyby ho pustili z vodítka. A vÛbec nevû-
dí, jaké dÛvody vedou ostatní majitele
psÛ k tomu, Ïe své psy vedou na vodítku.
MoÏná Ïe se jedná o háravou fenku.
Nebo, jako v na‰em pfiípadû, o star‰í fen-
ku, která si prostû uÏ nechce hrát a dá to
v˘rostkovi velmi, velmi dÛraznû najevo.
Abychom se takové konfrontaci vyhnuli,
vodíme ji na vodítku, kdyÏ jsou na dohled
jiní psi. A vodítko je „prostor hájení“.
KdyÏ svého psa vedu na vodítku, jsem za
nûj zodpovûdn˘ a také za jeho ochranu!
Je také moÏné, Ïe se jedná o spí‰e bojác-
ného nebo agresivního psa, jehoÏ jeho
majitel radûji vede na vodítku. AÈ uÏ
k tomu ãlovûka vedou jakékoli dÛvody,
mûli bychom je akceptovat a svého volnû
pobíhajícího psa pfiivolat k sobû. A zdrÏet
se v‰evûdoucích, neodborn˘ch komentá-
fiÛ. Ostatnû kdyÏ dojde k pokousání, za
pfiípadné ‰kody je vÏdy zodpovûdn˘ maji-
tel volnû pobíhajícího psa. 

6.
„TOHLE PLEMENO SE TùÎ-
KO VYCHOVÁVÁ.“ Mezi jed-
notliv˘mi plemeny skuteãnû
existují rozdíly, které se

mohou vyvinout do enormní podoby. Psi,

ktefií ochraÀovali stáda, b˘vají nedÛvûfiiví
a mívají sklon k samostatnému jednání.
Chrání si svoji nezávislost. VÏdyÈ byli
koneckoncÛ vy‰lechtûni k tomu, aby
v horách samostatnû hlídali stáda dobyt-
ka a chránili je pfied pfiirozen˘mi nepfiá-
teli. Byli vy‰lechtûni k tomu, aby sami roz-
hodovali a aby byli tak stateãní, Ïe se
v boji postaví i nepfiíteli, kter˘ má pfieva-
hu. Tyto vlastnosti v sobû tito psi mají
dodnes, to ãlovûk jako majitel psa zkrátka
musí vûdût. U loveck˘ch psÛ je to zase
loveck˘ pud, kter˘ se jen tûÏko dostává
pod kontrolu. Není jednoduché nechat
bígla volnû pobíhat na poli, kdyÏ se na
obzoru objeví zajíc. Teriéfii jsou robustní,
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mívají v˘razné ego a mimofiádné zalíbení
v lovu potkanÛ, my‰í, ale také morãat.
Naproti tomu ovãáci platí za velmi uãen-
livé. Malí psi b˘vají povaÏováni za „chyt-
ré“, protoÏe rychleji „zrají“ neÏ psi velcí, ti
mají pomûrnû dlouhé dûtství. Je tedy sku-
teãností, Ïe nûkterá plemena se vychová-
vají hÛfie neÏ jiná. To v‰ak rozhodnû
neznamená, Ïe by byla nevychovatelná.
Jen to stojí více úsilí a ãasu, neÏ se nauãí
poslouchat va‰e rozkazy.

7.
PES ÎERE POSLEDNÍ Mno-
ho psích trenérÛ propaguje,
Ïe pes si musí nechat vzít
kost z tlamy, pfiípadnû jídlo

z misky, jejíÏ obsah právû konzumuje. Pr˘
to má utvrdit absolutní vedoucí pozici
vÛdce smeãky – majitele. Kromû toho by

pr˘ pes mûl b˘t krmen aÏ na konci, kdyÏ
se nají rodina. Ve skuteãnosti ale vlci jedí
v‰ichni najednou. Také smeãkoví psi jedí
naráz. Konzumace potravy není v˘razem
hierarchie!

8.
„MÁ TO UDùLAT, PROTOÎE
CHCI, NE PROTO, ÎE ZA TO
DOSTANE PAMLSEK!“ Tady
je pes maximálnû polid‰Èo-

ván. Pes má poslouchat svého majitele,
protoÏe vÛãi nûmu pociÈuje respekt, lás-
ku nebo uznání. To v‰echno jsou pfiíli‰
lidské emoce. Zvífie zÛstane zvífietem!
Bude dûlat to, co mu pfiinese uÏitek. Je
tomu tak i ve volné pfiírodû a tak je to
psovi – jako v‰em ostatním zvífiatÛm –
dáno do vínku: Ïij, abys pfieÏil. Proto také
vlãí ‰tûÀata následují svou matku: chtûjí

pfieÏít a nechtûjí umfiít hlady. A proto pes
následuje ãlovûka: protoÏe to, Ïe se
k nûmu pfiipojil, mu pfiiná‰í v˘hody. KdyÏ
na to ãlovûk pfiijde, bude pfii zacházení se
sv˘m psem klidnûj‰í, jistûj‰í a tím také
úspû‰nûj‰í. OdmûÀujte Ïádoucí chování
a ignorujte nebo trestejte to neÏádoucí –
a brzy budete mít pfiíjemného prÛvodce.
Pokou‰íte–li se svého psa citlivû ovlivÀo-
vat, kdyÏ uraÏenû nebo vztekle reagujete
na jeho chyby a radostnû na pozitivní
znaky, odpíráte tím svému psu jedno-
znaãnou orientaci. Necháte ho, aby si
svou cestu hledal sám.To je velmi namá-
havé: pro psa i pro vás. A navíc koruno-
váno pochybn˘m úspûchem. ProtoÏe vy
si prohráváte svou roli vÛdce, toho, kdo
má jídlo. StaÀte se v zájmu svého vlastní-
ho psa suverénním vÛdcem smeãky,
odmûÀujte ho za pozitivní chování, aby
mûl ‰anci se správnû orientovat v lidském
svûtû, kter˘ je pro nûj cizí. 

9.
„ON JEN NECHCE!“ On to
pfiesnû ví – jenom nechce.
Sl˘cháme to ãasto, kdyÏ psi
nechtûjí jednoznaãnû upo-

slechnout rozkazy. Ale je to ‰patnû. Pes,
kter˘ odmítá uposlechnout rozkaz, se
s ním dostateãnû neztotoÏnil. Trvá to
dlouho, neÏ si pes povel osvojí tak, aby se
jím dokázal fiídit v nejrÛznûj‰ích situa-
cích. Byl jsem se jednou projít se cviãite-
lem loveck˘ch psÛ a jeho psy. A bylo
úÏasnû pÛsobivé, jak jeho psi v plném
letu bûhem lovu na povel „Down!“ dali
dohromady a ve vífiícím prachu zaujali

pozici vleÏe. Jak to dokázal? Ustaviãn˘m
procviãováním ve stále nov˘ch situacích
a se stále nov˘mi ru‰iv˘mi podnûty.

10.
„JAKMILE SI PES
LEHNE NA ZÁDA, BOJ
OKAMÎITù KONâÍ“
I toto rytífiské chování

bohuÏel patfií spí‰e do fií‰e pohádek. âas-
to je to tak, Ïe psi pfiestanou bojovat,
kdyÏ ten podfiízenûj‰í nastaví nechránûné
hrdlo. Ale ani to není norma a není moÏ-
né vycházet z toho, Ïe kaÏd˘ pes má toto
chování geneticky naprogramované.
Loveãtí a smeãkoví psi jsou napfiíklad ãas-
to drÏeni ve velk˘ch smeãkách. Jako ve
v‰ech psích smeãkách je dÛleÏité, aby
vÛdce smeãky zasáhl okamÏitû, kdyÏ
dojde ke sváru a nûkter˘ ze psÛ leÏí na
zemi. NeboÈ v té chvíli jsou v‰ichni ostat-
ní psi nad ním a hrozí velké nebezpeãí, Ïe
na zemi leÏícího psa roztrhají. Ani stopy
po rytífiské zdrÏenlivosti. Právû u lovec-
k˘ch psÛ se projevují úplnû jiné pudy.
O pravidle chování se tedy rozhodnû
hovofiit nedá. Annika Weltersová
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