
a domácím území - tedy také na
obvykl˘ch cestách - kaÏd˘ pes
preventivnû zjeÏí chlupy na hfibe-

tû, zvedne ocas pûknû nahoru, jen aby
tomu druhému zaimponoval. 

To se ov‰em dûje zcela nezávisle na tom,
zda je ten druh˘ je trpaslík nebo obr. Psi
se vzájemnû oãichávají - v pfiípadû potfie-
by ten jeden skloní hlavu trochu dolÛ
a ten druh˘ se zase natáhne. Po tomto

prvním ãichovém kontaktu je jasné, zda
se psi jiÏ nûkdy v minulosti setkali.
A pokud se neznají, odehrává se prastará
hra: ten, co tu byl první, se pokou‰í tomu
novému ujasnit, Ïe se má klidit. âím déle
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Agresivita u velk˘ch a mal˘ch psÛ

Malá fúrie- VELKÝ RVÁČ
„Malí psi jsou hroznû drzí," fiíkají majitelé velk˘ch psÛ. „Velcí psi patfií na vodítko,“ míní
milovníci psích trpaslíkÛ. Nûco takového si ov‰em myslí jen lidé. Psi vidí sebe i ostatní
psy zcela jin˘ma oãima. Jakmile se potkají, pokou‰ejí se nejdfiíve se vzájemnû porovnat.
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je pes zabydlen˘ na svém území, tím sil-
nûj‰í je jeho sebevûdomí.
A tak se nejednou stane, Ïe doga se vyhne
jork‰írkovi nebo ovãák jde z cesty trpasli-
ãímu pudlovi.
Pes sám neví, jak je velk˘. Cítí se siln˘
nebo slab˘, cítí, Ïe má pfievahu, nebo
naopak Ïe je podfiízen˘ - podle reakce
ostatních psÛ. Dokud se lidé do vztahÛ
mezi psy nepletou, probíhají setkání
mezi velk˘mi a mal˘mi psy pfiesnû podle
stejn˘ch pravidel jako setkání mezi stej-
nû velk˘mi zvífiaty.
ProtoÏe psi se vût‰inou nepotkávají

sami, ale témûfi vÏdy jsou u toho i jejich
majitelé, a protoÏe lidé ihned registrují
rozdíly ve velikosti, jsme to vût‰inou
my, kdo vná‰í zmatek do uspofiádaného
svûta psÛ.
A následek? Jakmile se pfiiblíÏí zvûdav˘
velk˘ pes, majitelé popadnou svého dro-
beãka bleskurychle do náruãe. Velk˘ si
chce malého oãichat a zaãne vyskakovat.
Mal˘ se cítí v náruãí svého majitele dva-
krát tak siln˘ neÏ jindy a zaãne na velké-
ho psa vrãet. 
Nûkdy vznikne na základû jednoho jedi-
ného setkání nepfiátelství na cel˘ Ïivot,
jindy se psi rozejdou jen se ‰patnou zku-
‰eností. Následky takového nevydafiené-
ho seznámení v‰ak pocítí úplnû jiní psi.
Velk˘ pes si zapamatuje, Ïe s trpaslíky je
tfieba jednat opatrnû a Ïe jsou zlí.
A miniaturní pes zaregistruje se zadosti-
uãinûním, Ïe zÛstal vítûzem a Ïe v náru-
ãí majitele je v bezpeãí.
Kdyby se toto setkání odehrávalo na
stejné úrovni, pravdûpodobnû by se
vÛbec nic nestalo. Velk˘ by moÏná do
toho malého strãil z ãiré rozpustilosti
a pfiemíry síly, nebo by mu nabídl hru.
No a? To by tomu malému jen udûlalo
dobfie a aspoÀ by poté dokázal lépe
odhadnout své síly. MoÏná by si oba psi
spolu chvíli vesele hráli a mal˘ by velké-
mu jasnû dal znát, kdy uÏ je toho na nûj
opravdu moc.

UâIT SE MUSÍ 
JENOM âLOVùK!
Psi libovolné velikosti, podoby a barvy se
cítí jako pfiíslu‰níci jedné velké rodiny
s pevnû stanoven˘mi pravidly. 
Dokud se psi tûchto pravidel drÏí a cho-
vají se podle nich, vycházejí mezi sebou
opravdu skvûle. 

1. Pro majitele velkého psa:
Vy sami nejlépe víte, zda má ta va‰e
„obluda“ sklony silnû zatfiást se slab‰í-
mi, nebo zda patfií mezi dobromyslné
obry, ktefií si od mal˘ch nechají v‰ech-
no líbit. KdyÏ je mírumilovn˘, mûli bys-
te z toho mít radost. Je-li agresivní,
patfií samozfiejmû na vodítko, jakmile
se blíÏí malí psi. 
Po zavrãení musí ihned následovat
„Ne!“ nebo „Fuj!“ JestliÏe znáte nûjaké-
ho majitele malého psa, mÛÏete svého
velkého spoleãníka - laskavû na cizím
území - konfrontovat pod dohledem se
psím trpaslíkem a pomalu ho zvykat
na to, Ïe se musí chovat zdrÏenlivû.
Spoleãné procházky pak odstraní
celou fiadu zábran. 
KdyÏ se zlobíte na „drzé malé psy“, kte-
fií na toho va‰eho stále ‰tûkají a tím ho

provokují, pokuste se promluvit si
s jejich majiteli. MÛÏete tak pfiedejít
nejednomu konfliktu.

2. Pro majitele malého psa:
Ze v‰eho nejdfiíve hoìte v‰echny pfied-
sudky pfies palubu: Mal˘ pes je schopen
postarat se o sebe sám, nebo pfied vel-
k˘m psem utéci. Rozhodnû nechoìte
velk˘m psÛm kategoricky z cesty. Vá‰
pes se musí nauãit, Ïe není tím silnûj-
‰ím. To ho nebolí a ani tím nijak netrpí.
Jen se bude pozdûji chovat pfiimûfienûji
dané situaci. 
Velmi opatrní majitelé mal˘ch psÛ se
mohou pfied konfrontací se psím obrem
zeptat jeho majitele, jak se jeho pes cho-
vá k trpaslíkÛm. JestliÏe se blíÏí kousav˘
pes a není na vodítku, plynule zmûÀte
smûr a jdûte jinudy. 
Malé psy s pfiedchozími ‰patn˘mi zku-
‰enostmi mÛÏeme pfiivykat správnému
a normálnímu psímu chování jen velmi
pomalu a se spoustou trpûlivosti. Zpra-
vidla rychle propadají panice. 
Vodítko mÛÏe pomoci k vût‰ímu sebevû-
domí jen u psÛ, ktefií projevují opravdo-
v˘ strach. Pfiíli‰ sebevûdomého mi-
niaturního rváãe totiÏ nejsnáze vyléãíme
tím, Ïe se otoãíme zády a vzdalujeme se
mu, kdykoliv zaãne pou‰tût hrÛzu na vel-
kého psa.

SPRÁVNÁ V¯CHOVA 
ZNAMENÁ V·ECHNO
VÛbec není dÛleÏité, zda jsou psi velcí
nebo malí. Dobfie socializovaného psa
pfiinese jedinû rozumná v˘chova. VÏdy
musí b˘t v pofiádku dominance mezi
psem a jeho majitelem. 
KaÏd˘ pes - i ten nejmen‰í - musí ovládat
urãité povely a také je poslechnout za
kaÏdé situace!
Právû na malé psy reaguje prostfiedí ãas-
tokrát velmi rychle a nemilosrdnû: V‰i-
chni se na nû vrhají a chtûjí se „kouk-
nout“. JestliÏe to psu sebevûdomû strpí,
lidé je povaÏují za hodné. KdyÏ si to ale
nenechají líbit, jsou hysteriãtí a rozmazle-
ní, u‰tûkaní a protivní.
Zvlá‰tní je, Ïe velkému psovi lidé pro-
minou odmítavé chování snáze. JestliÏe
je velk˘ pes ‰patnû socializovan˘ a ha‰-
tefiiv˘, lidé sice také krãí pochybovaãnû
nos, ale drÏí se od nich v uctivé vzdále-
nosti. Od mal˘ch psÛ si nikdo neudrÏu-
je odstup a kaÏd˘ se cítí dost odváÏn˘
na to, aby „zasáhl“.
Jedin˘ skuteãnû spolehliv˘ v˘chovn˘ pro-
stfiedek je ãast˘ kontakt s ostatními psy
v‰ech plemen a velikostí a také zdrÏenli-
vost ãlovûka, kdykoliv je to moÏné.

M. B.

SVùT PSÒ 4/05 29

PSYCHOLOGIE
Fo

to
 M

in
er

va

Agresivita u velk˘ch a mal˘ch psÛ

SP 04/05 28-29 Malí velcí  22.3.2005 10:39  Stránka 29


