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CHOVÁNÍ

VELKÉ TÉMA:
Agresivní projevy psa

PORUCHY CHOVÁNÍ

Na‰i milí psové a agrese! Jak vidíte, vÛbec se nemohu od tohoto tématu odtrhnout.
Ne proto, Ïe by to bylo tak zábavné téma. Naopak – protoÏe je to téma velmi ob‰írné
a neznalosti v tomto oboru zpÛsobují lidem i psÛm problémy. Je to téma velmi
mnohotvárné, ale my se zde mÛÏeme zab˘vat jen tûmi nejdÛleÏitûj‰ími stránkami
vûci. Pokud nûkdo vlastní psa, nevyhne se tomu, aby se nezamyslel nad agresivitou.

ohuÏel to není zrovna nejoblíbe-
nûj‰í téma. A proã vlastnû? Máme
snad strach podívat se na své vlast-

ní temné stránky? Myslím si, Ïe z evoluã-
ního hlediska je to právû agresivita, která
v pravém smyslu toho slova ãastokrát
zachránila Ïivot - a tím se zaslouÏila
i o pfieÏití - urãitého Ïivoãi‰ného druhu.

Nejinak tomu bylo v minulosti se psy.
Proã se díváme dokonce i na komunikaci
psÛ tak rozporuplnû? PovaÏuji to za kul-
turní problém. Na‰e kultura nás dostala
daleko - ale nûkdy nás odtrhla od na‰ich
kofienÛ a odnesla nás pryã. Správné pou-
Ïívání projevÛ agrese je umûní. Tomu je
nutné se nauãit. Kdo se to nedokáÏe nau-

ãit, agresi nepouÏívá - nebo ji pouÏívá
‰patnû a dostává se do problémÛ.
Jak nám má pes uvûfiit, Ïe je s námi
v bezpeãí, kdyÏ vÛbec nemá pocit, Ïe by
v nás dfiímala ‰elma? Îe bychom se doká-
zali v pfiípadû potfieby probudit k Ïivotu
a pomocí projevÛ agresivity se postarat
o pfieÏití symbiotického svazku ãlovûka
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se psem? To je jedna strana mince. Té uÏ
jsme se vûnovali v nûkolika pokraãová-
ních na‰eho seriálu. Teì ale pfiijde na
fiadu druhá strana mince - negativní ag-
rese, kterou pes musí podle svého názo-
ru uplatnit, protoÏe se nikdy nenauãil
vyuÏívat pozitivní agrese, té komunika-
tivního druhu. 

PES JE ·ELMA
Lidé si ãastokrát koupí psa a pfiitom vÛ-
bec nechtûjí mít doma ‰elmu. Oãekávají
od zvífiete, Ïe se zbaví sv˘ch vlastních
kofienÛ. A právû to je zaãátek, kter˘ mívá
ãastokrát tragickou dohru! ProtoÏe chce-
me uchránit na‰e Fifinky, Trixinky
a Azory pfied tím, co je jejich nedílnou
souãástí. Chceme je uchránit pfied ‰el-
mou, která v nich dfiímá - a pak se ze psa
ãastokrát stane nezkrotná bestie, jakou
by se pes za normálních okolností nikdy
nestal, a to pfiiná‰í ty nejvût‰í problémy,
jak˘ch bychom se ani nenadáli.

UDRÎOVÁNÍ KONTAKTU
Mnoho majitelÛ psÛ brání, seã jim síly
staãí, kontaktu sv˘ch ‰tûÀat a mlad˘ch
psÛ s ostatními psy. To ale mívá fatální
následky! Stejnû jako lidé potfiebují psi
pestré sociální vtiskávání a musí projít
procesy uãení, aby se z nich pozdûji moh-
li vyvinout sná‰enlivé a pfiátelské bytosti.
Psi se musí nauãit, kde jsou jejich hrani-
ce, které nesmí pfiekroãit, a co si mohou
dovolit, aniÏ by za to byli potrestáni. Musí
se nauãit pouÏívat gesta podfiízenosti
a uklidÀující gesta, musí získat cit pro to,
jak vypadá hrozivé chování jin˘ch psÛ,
komu je lépe se hned podfiídit a ke komu
si obãas mohou dovolit malou drzost.
JestliÏe pes nedostane pfiíleÏitost se tohle
v‰echno nauãit, bude pro nûj obtíÏné rea-
govat správnû na ostatní psy. Nikdy je
nedokáÏe správnû odhadnout, dostane
strach a mÛÏe se stát agresivním. MÛÏe se
také stát, Ïe bude neustále napadán dru-
h˘mi psy. V oãích ostatních psÛ se chová
velmi podivnû nebo dokonce zcela nepfii-
jatelnû a to vyvolává agrese. ·tûnû tedy
potfiebuje kontakt s ostatními psy, aby se
nauãilo správnû chovat.
K tomu potfiebuje stál˘ a intenzivní kon-
takt s rÛzn˘mi sociálnû zku‰en˘mi a sebe-
jist˘mi psy. 
Nepochybnû právû v tom je ãastokrát
první háãek. Mohu kaÏdému jen poradit,
aby se dobfie podíval na rÛzné skupiny
hrajících si ‰tûÀat a mlad˘ch psÛ, neÏ
mezi nû pustí také svého psa. Skupinu
hrajících si ‰tûÀat nebo mlad˘ch psÛ je
vût‰inou snadné najít, ale ne vÏdy je to
dobr˘ start k socializaci psa. Ani zdaleka
totiÏ nestaãí prostû pustit pár ‰tûÀat

dohromady. Mezi ‰tûÀata je nûkdy tfieba
zasáhnout. Co dûlat, kdyÏ jedno ‰tûnû
zaãne jiné ‰tûnû doslova terorizovat? To
se mÛÏe stát hotov˘m hororem pro
napadené ‰tûnû - a ‰tûÀata se tak bohu-
Ïel také nauãí, Ïe jiní psi jsou nevypoãi-
tatelní a nebezpeãní. To rozhodnû není
na‰ím cílem. Zku‰en˘ cviãitel v takovém
pfiípadû ihned zasáhne. Agresi slouÏící ke
komunikaci v‰ak potlaãovat nesmíme.
Taková agrese je dÛleÏitá pro budoucí
sociální chování psa. Jsem toho názoru,
Ïe do dobré hodiny her pro ‰tûÀata roz-
hodnû patfií také dobfie socializovaní
dospûlí psi. Ve skupinû, kterou uÏ nûjak˘
ãas vedu, je to pravidlem. ·tûÀata se
mohou od dospûl˘ch zvífiat leccos nauãit
a to mi souãasnû u‰etfií hodnû práce.
ProtoÏe nad ‰tûÀaty a jejich blahem
bdím nejenom já. Moji ãtyfinozí pomoc-
níci k tomu suverénnû pfiispívají nema-
lou mûrou. Takoví psi v‰ak musí b˘t
opravdu skvûle vychovaní a socializova-
ní. Jinak by se z celé v˘chovy ‰tûÀat stá-
vala ruská ruleta. A tomu musíme za
v‰ech okolností pfiedejít. Musíme si b˘t
pfiedem jisti, Ïe to pÛjde dobfie, a nesmí-
me nic jen tak zkou‰et!

PSÍ „·KOLKA“
Jak dlouho by mûlo ‰tûnû nav‰tûvovat
podobné skupiny? Dokud je to jen moÏ-
né! Pouh˘ch nûkolik náv‰tûv rozhodnû
nestaãí. To by bylo vlastnû stejné, jako
kdybychom nechali nejdfiíve dítû chodit
do ‰kolky a pak ho odfiízli od ve‰ker˘ch
sociálních kontaktÛ. Nikdy by z nûj nevy-
rostl dobfie socializovan˘ dospûl˘ ãlovûk.
Psi se dostávají do puberty zhruba ve
vûku jednoho roku. Tehdy zaãíná pes
naposledy intenzivnû „línat“ - a dûlá
poslední velk˘ krok k dospûlosti. 
·tûÀata, která se dostávají do období
klackovitosti, nav‰tûvují skupinu mla-
d˘ch psÛ, ve které jsou samozfiejmû do-
spûlá zvífiata, která mají své v˘chovné
úkoly. Mladí psi pak krok za krokem pfie-
cházejí do skupiny dospûl˘ch psÛ napfií-
klad pfií v˘cviku agility. 
Problémy totiÏ zpÛsobuje nejen nedosta-
tek sociálních zku‰eností psÛ. KdyÏ se

pes nauãí, Ïe právû on je vÏdycky tím sil-
nûj‰ím a nadfiazenûj‰ím, mÛÏe se snadno
stát, Ïe pomalu pfieroste na psího Ramba.
Tím jsme ov‰em získali hotového rváãe.
A to ne! Psi musí znát své meze - stejnû
jako jsme se je museli nauãit i my sami.
A Ïe to nûkdy nejde bez mal˘ch potyãek,
si urãitû kaÏd˘ z nás dobfie pamatuje.
Uvedené zku‰enosti jsou ale dÛleÏité,
jinak by mohl ledaskdo pfiijít na my‰len-
ku pustit se do kfiíÏku s kdejak˘m zabijá-
kem. Kde je rozdíl mezi váÏn˘m sporem
a ne‰kodn˘m a pfiedev‰ím velmi dÛleÏi-
t˘m vymezováním hranic a jak ten rozdíl
poznat - to bohuÏel pfiekraãuje rozsah
tohoto seriálu. 

Vzpomínáte si je‰tû na nejrÛznûj‰í druhy
agresivity? Vût‰ina z nich náleÏí jedinû
vÛdci smeãky - a je proto následkem pro-
blémÛ s hierarchick˘m zafiazením psa.
A to je tfieba odstranit nejdfiíve.
Lidé musí ve smeãce získat vedení
a absolutní dÛvûru psa. Bez poslu‰nosti
to nejde! DÛleÏité je, aby se pes nauãil
vûnovat svoji pozornost cele jen a jen
ãlovûku. Jak jsme se jiÏ zmiÀovali, domi-
nantní agresivita má nûco spoleãného
s hierarchick˘m zafiazením. NeÏ se dáme
do práce na sloÏitûj‰ích vûcech, musíme
proto nejdfiíve vyjasnit a dokonale urov-
nat vztahy mezi ãlovûkem a psem. Ag-
resivita ze strachu ale také ukazuje, jak
jsme na tom. Dobr˘ zamûstnanec s vyni-
kajícím vedoucím nemusí mít z niãeho
strach. Vedoucí ho chrání!

SOCIALIZACE
Do socializace se mÛÏeme pustit aÏ v oka-
mÏiku, kdy je s hierarchií v‰echno
v pofiádku! Dfiíve lidé povaÏovali prome‰-
kanou dobu vtiskávání za záleÏitost, kte-
rou jiÏ nelze nijak nahradit. Na‰tûstí se
ukázalo, Ïe to není tak docela pravda. Psy
mÛÏeme uãit sociálnímu chování i pozdû-
ji. Jen musíme b˘t jako vÛdci smeãky
opravdu dobfií - a kromû toho to pozdûji
není uÏ tak snadné. Pes je koneckoncÛ
pfiesvûdãen o tom, Ïe musí b˘t agresivní,
jen proto, Ïe je ve stresu. JenÏe pes by se
vÛbec nemûl dostávat do stresu, a proto
musíme pracovat na tom, abychom pro-
lomili staré vzorce chování a psa nauãili
vûcem, které uÏ mûl dávno znát. Ab-
solutní dÛvûra a poslu‰nost vyÏadují, aby
ãlovûk dobfie chápal pocity svého psa.
JestliÏe pes jednou pfiepne na agresivitu,
je velmi obtíÏné ho z tohoto stavu dostat.
Proto musí pes spolehlivû poslouchat
povely ãlovûka - a my musíme vycítit vãas
okamÏik, kdy situace hrozí, Ïe zaãne pso-
vi pfierÛstat pfies hlavu.
Jakmile se pro psa stanete dobr˘m vÛd-
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cem smeãky a pes zaãne spolehlivû po-
slouchat, vyhledejte (nejradûji s profesio-
nálním cviãitelem psÛ) sociálnû stabilní
v˘cvikovou skupinu psÛ na dobfie oplo-
ceném místû a tam se sv˘m psem zdálky
sledujte pfiátelské a veselé dûní. Zpoãátku
je tfieba, aby byl mezi vámi a ostatními
psy plot. UdrÏujte tak velkou vzdálenost,
aby pes zÛstával je‰tû klidn˘. JestliÏe zaã-
ne reagovat vzru‰enû, pfieru‰te jeho jed-
nání povelem „Tak dost!“ a dejte mu
nûkolik pracovních povelÛ - napfiíklad
„Sedni!“ Nikdy by to nemûlo vyústit v zá-
pas se psem na vodítku. Nejdfiíve musíte
b˘t pánem svého psa a také dobfie zvlád-
nout vlastní vzru‰ení. B˘t cel˘m ‰éfem!
KrÛãek za krÛãkem se postupnû pfiibli-
Ïujte k plotu. To nemusíte bûhem jediné-
ho dne. Jakmile se pes zaãne chovat
nesoustfiedûnû, stáhnûte se zase zpût na
bezpeãné území. Jen nic nepfiehánût.
JestliÏe si pes uvolnûnû lehne u plotu
a odpoãívá, mÛÏete si na pfií‰tí setkání
domluvit malou schÛzku. Mûli byste se
setkat s mimofiádnû dobr˘m vÛdcem
smeãky a jeho pfiátelsk˘m a sebejist˘m
psem. Rozhodnû byste mûli z bezpeã-
nostních dÛvodÛ nasadit psovi ko‰ík (ten
na nûj musí b˘t zvykl˘ zminula) a pozi-
tivní je i volnû provû‰ené vodítko. Pfie-
dem byste si mûli rozmyslet, co udûláte,
kdyÏ…? Tím bezpeãnûji se pak budete cítit
a tím lep‰í oporou budete pro svého psa.

Dûlejte v‰echno pro to, abyste byli klidní! 
UdrÏte si iniciativu a vedení. Dûlejte pfies-
nû totéÏ, co jste dûlali u plotu. Se sv˘m
psem tvofiíte nedûliteln˘ t˘m. Teprve
v okamÏiku, kdy je v‰echno v pohodû
a v klidu, mÛÏete se pou‰tût do seznamo-
vání zvífiat. K tomu ale vÛbec nemusí
dojít hned pfii prvním setkání. JestliÏe
v‰echno pokraãuje dobfie, domluvte si
vût‰í setkání. Jednodu‰e stavte hranice
stresu u psa vÏdycky o kousek dále. 

BOJÁCNÍ PSI
Zvlá‰tû bojácné psy, ktefií jen chÀapají,
aby si udrÏeli jakoukoliv „hrozbu“ od
tûla, mÛÏete po peãlivé v˘chovû pfiivykat
ostatním psÛm ve skupinû ‰tûÀat. Je
samozfiejmé, Ïe vÏdy je na prvním místû
blaho v‰ech psÛ ve skupinû. V jedné
z na‰ich skupin ‰tûÀat jsme mûli zvlá‰tû
pfiecitlivûlého psa. Byla to dospûlá fen-
ka, kterou jsme museli ostatním psÛm
pfiivykat velmi pomalu a opatrnû. 
Zpoãátku nikdy nesnesla dospûlé psy
v okolí. ·tûÀata jí ale vrátila dÛvûru
k ostatním psÛm. 
Jak jsme se jiÏ zmiÀovali, odstraÀování
agresivity vyÏaduje opravdu sloÏitou
a trpûlivou práci. Pfiedev‰ím jasnou hie-
rarchickou strukturu, dÛvûru, absolutní
poslu‰nost - a od ãlovûka schopnost
vcítit se do pocitÛ psa a dÛkladné zna-
losti pfiirozeného chování a komunikaã-
ních signálÛ psÛ. KaÏdému mohu jen
doporuãit, aby za takov˘ch okolností
vyhledal profesionální pomoc. Ne-
existuje totiÏ Ïádné v‰eobecné fie‰ení,
a pokusit se vysvûtlit v‰echny varianty
by zabralo nûkolik svazkÛ. Základní
vzorec v‰ak existuje: komunikace, hie-
rarchie, dÛvûra a rozsáhlé znalosti soci-
álního chování psÛ. Pak lze odstranit
staré vzorce chování a získat nové soci-
ální zku‰enosti.

M. Nováková
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MANUELA  NOVÁKOVÁ
(autorka tohoto seriálu) se koncem 80.
let seznámila se sv˘m pozdûj‰ím manÏe-
lem 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.

Dominantní
agresivita 
je spojena
s hierarchií.
Musíme nejdfiíve
dokonale
vyjasnit vztahy
ve smeãce. 
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