
ozhodnout se, Ïe chceme nûjakému
psovi z útulku poskytnout nov˘ do-
mov, to je jen první krok. Druh˘

krok znamená získat si dÛvûru nového
ãlena rodiny, a to b˘vá nûkdy více neÏ slo-
Ïité. U agresivních nebo extrémnû pla-
ch˘ch psÛ b˘vá cel˘ podnik nûkdy velmi
obtíÏn˘. Aby se nov˘ majitel se sv˘m svû-
fiencem sblíÏil a mohl se s ním bez obav
mazlit a hrát si s ním, potfiebuje ãastokrát
odborné vedení.

V‰e vyjde najevo
v kaÏdodenním Ïivotû
Jak to vypadá s du‰evním zdravím psa,
vût‰inou vyplave na povrch hned bûhem
nûkolika prvních dní. V kaÏdodenním
souÏití se pes nevyhnutelnû pfiiblíÏí ke
svému majiteli a ten má vût‰inou moÏ-
nost rozpoznat jednoznaãné projevy
jeho chování. Nûktefií psi získávají dÛvû-
ru rychleji neÏ jiní, jsou ale psi, ktefií po-
tfiebují mnoho ãasu a nûktefií, po sv˘ch
‰patn˘ch zku‰enostech s lidmi, nezíska-
jí dÛvûru nikdy.
SblíÏení s nov˘m partnerem pro voln˘ ãas

i v‰ední dny lze ov‰em usnadnit, kdyÏ se
majitel psa pustí do odborného kursu na-
vazování kontaktu se psem. 

Uvádíme nûkolik snadn˘ch tipÛ: 
HLAZENÍ: Vût‰inu psÛ uvede doslova do
vytrÏení, kdyÏ je budeme jemnû hladit po
hebké srsti nebo je budeme nûÏnû drbat

za u‰ima, na krku a zádi. Ani b˘valí oby-
vatelé útulkÛ pro psy nejsou v tomto smû-
ru Ïádnou v˘jimkou - kromû pfiípadÛ, kdy
mají strach z doteku. Hlavnû zpoãátku do-
káÏe ãasté pohlazení hotové zázraky. ·tû-
kajícímu pfiírÛstku do rodiny tak ukazuje-
me, Ïe se u nás nemusí obávat niãeho ji-
ného neÏ nadmûrné lásky a pozornosti.
Tûlesn˘ kontakt posiluje dÛvûru mezi ãlo-
vûkem a psem.

TTOUCH: Na cestû k vybudování vzájem-
né dÛvûry mÛÏe b˘t velmi uÏiteãná také
metoda TTouch podle vzoru americké od-
bornice na v˘chovu zvífiat Lindy Telling-
ton-Jonesové. 
JestliÏe pes stahuje ze strachu ocas
mezi nohy a zaujímá poníÏenou a skr-
ãenou polohu, mÛÏeme mu pomocí me-
tody TTouch pomoci vybudovat si více
sebevûdomí. Zaãneme lehk˘mi dotyky
TTouch na u‰ích psa a dotyky leÏícího
leoparda. Pokud by byl pes zvlá‰È citliv˘
na dotyky, mÛÏeme se ho také opatrnû
dot˘kat hfibetem ruky, abychom ho tak
zbavili strachu pfied lidskou rukou.

PÉâE O SRST: Pravidelná péãe o srst
prospívá nejen zdraví psa a zlep‰uje jeho
celkov˘ vzhled, ale mÛÏe nám také pomo-
ci sblíÏit se s velmi nedÛvûfiiv˘m psem.
Vezmeme mûkk˘ kartáã, kter˘ si mÛÏe pes
nejdfiíve v klidu cel˘ oãichat a dÛkladnû
ho prozkoumat. 
Pak ho zaãneme s citem hladit kartáãem
po tûle. Dáváme pozor, abychom postu-
povali co nejnûÏnûji, abychom ho ne-
‰kubali za srst ani ho nikde neskfiípli.
Sledujeme reakce psa. Uvolní se, nebo
pÛsobí kfieãovitû? Má pes potû‰ení z po-
zornosti svého majitele, nebo je je‰tû ne-
jistûj‰í? 
JestliÏe pfievládnou pozitivní reakce, po-
kraãujeme v rozmazlování psa. Pokud se
ov‰em brání, zkusíme to znovu s láskypl-
n˘m hlazením nebo jemn˘mi dotyky
TTouch. Trpûlivost dûlá divy.

JestliÏe jsme si zvolili plemeno, které vy-
Ïaduje zvlá‰È intenzivní péãi, které se
musí stfiíhat nebo dokonce trimovat, smí-
me se do potfiebné procedury pustit po-
prvé nejdfiíve v okamÏiku, kdy se dÛvûra
mezi námi a psem zlep‰ila. Zahnat psa
do úzk˘ch podle hesla „KaÏdá krása nûco
stojí“ je rozhodnû nesmysl. Dokud srst
nezplstnatí (coÏ by opût znamenalo pro-
blémy), mÛÏeme s nároãnou péãí o srst
psa trochu poãkat.

Eliane Leuteneggerová
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Pokud máme dûti, musíme psa vybírat
i podle toho, zda pes nemá s dûtmi
‰patné zku‰enosti z minulosti

Se psem z útulku to nemusí b˘t jednoduché

Psi, ktefií proÏili mûsíce nebo dokonce roky za deprimující-
mi mfiíÏemi útulku a moÏná mají dokonce i ‰patné zku‰e-
nosti s lidmi, si dobfie rozmyslí, zda mají nûkomu otevfiít
své srdce. KdyÏ vidí ãlovûka, jak tiskne svÛj nos na mfiíÏe
kotce a z plna hrdla oznamuje: „Tohohle chci!“ jsou 
nedÛvûfiiví a v nûkter˘ch pfiípadech dokonce bojácní.

Až život ukáže...

R

Pes z útulku
si musí opût
krok za
krokem
zvykat na
normální
Ïivot
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