
OTÁZKA: Pfiinesli jsme rodiãÛm ãtyfimû-
síãní ‰tûnû kolie. UÏ od zaãátku se cho-
vala bojácnû. Doufali jsme, Ïe se to brzy
spraví, Ïe jen teskní po domovu.
Situace se v‰ak nezlep‰ovala. Nyní jí je
pÛl roku a neustále se bojí - ãeho pfies-
nû, nevíme, jestli snad hluku, rychl˘ch
pohybÛ, nevíme. Nûkdy se chová nor-
málnû, je pfiítulná, poslu‰ná, jindy jako

by jí nûco pfieskoãilo v hlavû a zaãne se
chovat bojácnû, k nikomu nejde a v‰eho
se bojí. Pfiíkladem je to, Ïe tfieba ráno se
pfiivítá se ãleny rodiny, odpoledne pfied
nimi uteãe a veãer se opût lísá. KdyÏ s ní
jdou na procházku, na vodítku poslou-
chá hezky, kdyÏ ji pustí, tak ji uÏ nepfii-
volají zpût. Jednoho ãlena rodiny
dokonce kousla, kdyÏ ji chtûl pfiidrÏet,

aby neutekla za jin˘m psem. Potom
strávila tfii dny zalezlá pod prkny na
zahradû. Nevíme si s ní rady, proto Vás
Ïádám o pomoc.
Vím, Ïe se to tûÏko vysvûtluje, ale mít
psa, kter˘ se bojí ãlenÛ rodiny a v‰eho,
co se kde ‰ustne, nechtûjí. Nevím, jestli
nemá nûjakou psychickou poruchu a zda
se s tím dá nûco dûlat, ale i pfiesto Vám
budu vdûãná za jakoukoliv radu.

Jaroslava Zemanová 

ODPOVùë: Strach va‰í fenky mÛÏe mít
fiadu rÛzn˘ch pfiíãin. AÈ uÏ je to vrozená
men‰í odolnost nervové soustavy, nebo
nûjaké bolestivé zdravotní problémy, pro
které nechce, aby se jí nûkdo dot˘kal,
nebo je to zlá zku‰enost s pfiedchozími
majiteli ãi otfiesn˘ záÏitek související
napfiíklad s boufikou, jízdou autem apod.
Její strach je asi opravdu velik˘, kdyÏ je
odhodlána i kousnout, aby si udrÏela
odstup, a vydrÏí b˘t zalezlá po incidentu
tak dlouho. Samozfiejmû strach nejde
léãit Ïádn˘mi tresty a nátlakem, pouze
trpûlivostí a vlídností, vhodnou podpo-
rou Ïádoucího „stateãného“ chování.
Nejlep‰í by bylo zjistit pfiíãinu bázlivosti
fenky. Podle va‰eho dopisu jste ji vybíra-
la rodiãÛm vy, takÏe byste mûla vûdût, jak
se fenka chovala k ostatním psÛm
a lidem v pÛvodním domácím prostfiedí.
Jestli si svÛj strach pfiivezla, nebo vznikl
aÏ odlouãením od sourozencÛ a pÛvod-
ních majitelÛ. Pokud byla v pÛvodním
domovû bez problémÛ, bylo by dobré
snaÏit se napodobit podmínky, ve kter˘ch
se cítila bezpeãná, a z nich vycházet a fen-
ku pomalinku pfiivykat na nov˘ reÏim.
Doporuãuji také dÛkladné celkové klinic-
ké vy‰etfiení, abyste mohli vylouãit, pfií-
padnû odstranit jakoukoli bolest (zuby,
u‰i, klouby, moãové ãi zaÏívací ústrojí,
anální váãky atd.). 
Je-li pfiíãinou nízká odolnost nebo zlá
zku‰enost, je tfieba s fenkou pomaliãku
a trpûlivû pracovat na zvy‰ování sebevû-
domí a dÛvûry v lidi. Zcela se vyhnout
fyzick˘m trestÛm, ani nezvy‰ovat hlas,
kdyÏ fenka projevuje strach. V̆ cvik zalo-
Ïit na lákavé odmûnû za dobfie vykona-
nou práci (stále mûjte v kapse ãi ledvince
drobné a chutné pamlsky) a neposkytnu-
tí odmûny a ignorování fenky, kdyÏ strach
pfievládá nad chutí pracovat. Zaúkolujte
ji nejprve drobn˘mi, jednoduch˘mi úko-
ly, které dûlá ráda a beze strachu, a to
v prostfiedí, kde se nebojí, doma, na
zahradû. Postupnû pfiecházejte na ru‰nûj-
‰í místa, stále chvalte a odmûÀujte ocho-
tu pracovat a „stateãnost“. Naopak igno-
rujte strach. Nejlep‰í by bylo domluvit si
individuální dohled zku‰eného cviãitele.
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MVDr. Hana Îertová odpovídá

Rozumíte psům?
Do redakce dostáváme fiadu dopisÛ s prosbou o radu ãi
pomoc. Odpovídat na nû pisatelÛm nezvládáme, ale na ty
nejzajímavûj‰í odpovíme na stránkách na‰í poradny.

Labradofii
jsou kaÏd˘m
coulem
pracovní 
psi a s tím
musíme
poãítat
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Pokud by to pro fenku bylo pfiíli‰ nároã-
né, obraÈte se na veterinárního lékafie,
aby vám pfiedepsal pro zaãátek léky proti
strachu (anxiolytika) nebo léky na potla-
ãení úzkosti a podporu dobré nálady
(antidepresiva). Bez denního procviãová-
ní a citlivého pomalého postupu v‰ak
podávání lékÛ samo o sobû nemá smysl.

OTÁZKA: Mám doma fenku malého kní-
raãe. Nane‰tûstí nám Arinka oslepla. Je
to dûdiãná záleÏitost a bohuÏel s tím
nejde nic dûlat. Prosím vás o radu jak se
slep˘m psem zacházet, jaké povely pou-
Ïívat atd. Arinka se mnou bûhala agility
– je vycviãená. Taky jsem se chtûla ze-
ptat, jestli existuje nûjaká organizace
sdruÏující tyto psy nebo www stránky
zab˘vající se touto problematikou. Dále
by mû zajímalo, jestli by Arince prospû-
lo, kdybychom si pofiídili druhého pej-
ska. Dfiíve jsme o tom uvaÏovali a teì
nás napadlo, Ïe by jí to mohlo prospût.
Dûkuji za radu A. V., Zlín

ODPOVùë: Je velkou v˘hodou, Ïe fenka
má dobr˘ v˘cvik, a je tedy ovladatelná
pomocí povelÛ. Nevolila bych Ïádné
nové, jen doporuãuji dennû procviãovat
základní poslu‰nost, vydatnû chválit,
hodnû na fenku mluvit. Musí mít ve vás
absolutní dÛvûru, tak aby v pfiípadû
nejistoty nebo pocitu ohroÏení rychle
hledala vás a fiídila se ochotnû va‰imi
povely. Pohyb venku na vodítku s pomo-
cí povelÛ „k noze“ v místech, kde by se
mohla plést do cesty nebo naráÏet do
pfiedmûtÛ, a „volno“ a del‰í vodítko
v místech, kde je voln˘ prostor bez pfie-
káÏek, urãitû nebude dûlat fence pro-
blém. Doma doporuãuji pfiíli‰ nemûnit
postavení nábytku, místo jejího pelí‰ku
a místo s miskami na krmení a vodu.
Také je potfieba poãítat s tím, Ïe fenka se
vám nevyhne, takÏe budete muset dávat
pozor, abyste do ní nenarazili nebo ji
nûkde nepfiivfieli. O její orientaci na zná-
m˘ch místech, jak doma, tak venku,
nemusíte mít strach, psi se se slepotou
obecnû vyrovnávají velmi dobfie. Sama
jsem mûla fenku malého kníraãe, která ve
stáfií témûfi oslepla. Navíc i ‰patnû sly‰e-
la, takÏe komunikace s ní byla opravdu
obtíÏná. Pfiesto si troufám tvrdit, Ïe si
je‰tû Ïivota uÏívala a nijak nestrádala.
Dokonce jsme s ní uÏili i spoustu legra-
ce, kdyÏ dûti pfiinesly domÛ nalezené
kotû. PfiestoÏe Betynka byla na koãky jako
drak, tohle kotû velmi brzy odhalilo její
handicap a chodilo ji schválnû provoko-
vat. Ona se orientovala jen ãichem, a tak
celá najeÏená s nataÏen˘m nosem
a v˘hrÛÏn˘m vrãením procházela jeden

pokoj za druh˘m a kotû pfied ní vesele
skotaãilo. KdyÏ ho uÏ uÏ dohánûla,
vyskoãilo na Ïidli nebo na stÛl. KdyÏ
pak Betynka honiãku vzdala a lehla si do
pelí‰ku, kotû si pro ni za chvilku zase
pfii‰lo. Pokud jde o druhého pejska, vfiele
jej doporuãuji. Arinka se bude moci ori-
entovat i podle jeho reakcí a vycházky pro
ni budou mnohem bohat‰í, na vhodn˘ch
místech se obejdete i bez vodítka. Arinka
pfiítomností nového kamaráda a spoleã-
n˘mi hrami urãitû omládne a pookfieje.
BohuÏel nevím o Ïádné organizaci, která
by se zab˘vala problémy slep˘ch psÛ. Vím
v‰ak o paní, která ke svému slepému
stfiednímu kníraãi koupila ‰tûnû a jejich
souÏití si moc pochvalovala. Zkusím vám
zprostfiedkovat kontakt.
Je moÏné, Ïe Arinka bude na vás závislá
více, neÏ je zdrávo, a nebude chtít tolero-
vat samotu. Trénujte s ní o prázdninách
krátká i del‰í odlouãení, abyste pak náhle
v‰ichni neode‰li do práce a nezpÛsobili jí
tím pfiíli‰ velk˘ ‰ok. V takovém pfiípadû
byste se musela obrátit na veterináfie, aby
vám pomohl pfiekonat Arinãin strach ze
samoty napfiíklad antidepresivy.

OTÁZKA: Mám problém se svou ‰estimû-
síãní labradorkou. Neustále hrabe na
zahradû hluboké díry a strhává z prádel-
ní ‰ÀÛry obleãení a nemÛÏeme ji to
odnauãit. Co máme dûlat?

M. M., Stará Boleslav

ODPOVùë: Labradofii jsou kaÏd˘m cou-
lem pracovní psi. Byli dlouhá desetiletí
‰lechtûni k ochotû k práci a k vytrvalosti.
Z toho je tfieba vycházet i v pfiípadû, Ïe si
labradora kupujete pouze pro radost,
jako spoleãníka. KdyÏ mu nedáte vhod-
nou práci, najde si ji sám. A pokud jej za
jeho aktivitu potrestáte, naprosto nechá-
pe vá‰ postoj. Proto jedin˘m fie‰ením
va‰eho problému je nabídnout fence
tolik vhodn˘ch aktivit, abyste ukojili její
touhu pracovat a zároveÀ její pracovitost

vyuÏili ke svému prospûchu. 
Pokud nechcete fenku vyuÏívat lovecky,
mÛÏete si vybrat z velké fiady sportovních
kynologick˘ch disciplín, které lze provo-
zovat jen rekreaãnû, nebo i na vysoké
sportovní úrovni. MÛÏe to b˘t klasick˘
základní pracovní v˘cvik zakonãen˘
nûkterou ze zkou‰ek (ZOP, ZZO), na kte-
r˘ se dá podle schopností psa a ãasov˘ch
moÏností psovoda navázat v˘konnostnû
nároãnûj‰ím v˘cvikem, nebo stále popu-

lárnûj‰í agility – pfiekonávání parkúru
s rÛznû nároãn˘mi pfiekáÏkami. Obmû-
nou agility je flyball: pes vyslan˘ na povel
psovoda pfiekonává skokové pfiekáÏky
k vrhacímu zafiízení, kde se‰lápne tlaãítko
a tak si vystfielí míãek, kter˘ chytne a pfies
stejné pfiekáÏky se vrací zpût k pánovi.
Dal‰í aktivitou mÛÏe b˘t frisbee - házení
speciálního létacího talífie, kter˘ pes
v letu chytá. Jinou oblíbenou spoleãnou
zábavou psÛ a jejich pánÛ, zde vût‰inou
paniãek, je tanec se psem. UÏiteãn˘m
spoleãn˘m sportovním vyÏitím je cani-
cross - bûh se psem ve volné pfiírodû. Pes
je opatfien postrojem a spojen s psovodo-
v˘m opaskem ‰ÀÛrou s pruÏnou ãástí
(amortizérem), aby mûl bûÏec volné ruce.
Obmûnami jsou skijoring (psovod na
bûÏkách) ãi dogtreking (nároãná horská
turistika se psem). BliÏ‰í informace vám
urãitû rádi podají na dobrém cviãi‰ti.
Jsem pfiesvûdãena, Ïe pokud va‰i fenku
zamûstnáte alespoÀ tfiikrát dennû pfiípra-
vou na nûkterou z navrÏen˘ch disciplín,
nebo jí dopfiejete dennû alespoÀ tfii oprav-
du vydatné procházky plné úkolÛ (ukáz-
nûná chÛze u nohy, aportování, vyhledá-
vání schovan˘ch pfiedmûtÛ) a va‰í radosti
z jejich provedení, bude si uÏívat chvíle
klidu ve svém pelí‰ku a chuÈ niãit zahradu
a prádlo ji zcela opustí. Pobyt na místeãku
jí mÛÏete zpfiíjemnit velkou su‰enou kos-
tí nebo míãkem s otvory, ze kterého pfii
vhodném otoãení vypadnou granulky
nebo jiná pochoutka. KdyÏ bude mít fen-
ka dostatek fiízeného pohybu, lze jí pak
i ãásteãnû omezit prostor k odpoãinku
tak, aby se k prádlu nebo urãité ãásti
zahrady nedostala. MVDr. Hana Îertová
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MVDr. Hana Îertová odpovídá

Slep˘ pes musí mít absolutní
dÛvûru ve svého majitele

„Strhává ze
šňůry prádlo
a nemůžeme 

ji to nijak
odnaučit.“
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