
lavnû zpoãátku je nutno se vyva-
rovat prudkého brzdûní a ost-
r˘ch zatáãek. Pfii takovém postu-

pu se vût‰ina mlad˘ch psÛ stane
pfiíjemn˘mi spolujezdci. A nejen to. Do-
konce i psi, ktefií jsou zatíÏeni dfiívûj‰ími
negativními zku‰enostmi, se mohou
postupnû stát dobr˘mi spolujezdci. Chce
to jen dostatek trpûlivosti. 
Existují ale také psi, ktefií sice rádi na-
stoupí do auta, ale za jízdy projevují stup-
Àující se neklid. Tato zvífiata sedí v autû

vût‰inou klidnû, ov‰em jen do doby, neÏ
se vozidlo dá do pohybu. Pak to zaãne:
kÀuãení, ‰tûkání, pobíhání sem a tam,
a nezfiídka také niãení vnitfiního ãalounû-
ní vozu. Ve‰keré pokusy majitelÛ zvífie
uklidnit vycházejí naprázdno. âasto se
stává, Ïe takov˘ pes reaguje podstatnû
klidnûji napfiíklad pfii jízdû v noci nebo
v tunelech ãi podzemní garáÏi.
Toto extrémní chování se velmi ãasto
projevuje u psÛ s v˘raznû rozvinut˘mi
loveck˘mi pudy – napfiíklad u jezevãíkÛ,

teriérÛ a podobn˘ch plemen. Nezfiídka
jde o psy, kter˘m na procházkách nemÛ-
Ïe b˘t umoÏnûn voln˘ pohyb, protoÏe
bûhají za v‰ím, co se hne, aÈ uÏ je to zajíc,
koãka, cyklista, chodec nebo automobil.

Zku‰ební jízda
Pfii zku‰ební jízdû se takov˘ pes projevu-
je ve vût‰inû pfiípadÛ velmi rozru‰enû:
nápadnû intenzivnû sliní, nereaguje na
oslovení, nevnímá rozptylování pamlsky
ani dobr˘m slovem. Zrkátka po dobrém
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Spolujezdec
Nauãit mladého psa jezdit v autû neb˘vá problém. Chce to jen trochu trpûlivosti
a porozumûní pro psy. Nejprve provádíme nácvik „nasucho“ ve stojícím vozidle.
Teprve potom vyrazíme nejdfiíve na krat‰í cestu, pfii které na psa budeme 
vlídnû mluvit a poskytovat mu rozpt˘lení. Dobu jízdy postupnû prodluÏujeme. 
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ani po zlém se nedafií ho pfiimût, aby své-
ho „fiádûní“ nechal. To platí zvlá‰tû ãasto
u lovecky veden˘ch jedincÛ nebo v pfiípa-
dech, kdy psi mají velmi silnû vyvinuté
lovecké instinkty. Takové pfiemr‰tûné
chování v‰ak uÏ nelze oznaãit za normál-
ní. Loveck˘ instinkt se ãasto cestou dûdiã-
nosti pfiená‰í v celé své intenzitû na po-
tomstvo, pfiehnané reakce se dostavují
pod vlivem jakékoliv pro psa neuspokoji-
vé situace (v na‰em pfiípadû to je jízda
autem). Spou‰tûcím podnûtem takového
chování mohou b˘t osoby, jiná vozidla,
cyklisté apod., ktefií míjejí jedoucí auto.
V organismu psa dochází k vyluãování
stresov˘ch hormonÛ, které jsou ve své
podstatû urãeny k pfiípravû organismu na
nastávající lov. ProtoÏe k lovu nedojde
a pes si své vzru‰ení nemÛÏe vybít ani
pohybem, reaguje zpÛsobem, kter˘ jsme
popisovali na poãátku. Následky vzru‰ení
se mohou projevit také formou zvracení
nebo prÛjmu. Pfii ãastûj‰ím v˘skytu
mohou vést dokonce i k závaÏn˘m pro-
blémÛm a poruchám trávicího traktu. 
Jedinû velmi pozorn˘m a pfiesn˘m sledo-
váním zvífiete (v pfiípadû potfieby i za
pomoci zvífiecího psychologa) mÛÏeme
tyto pfiíznaky odli‰it od pfiíznakÛ fobie
z jízdy autem.
JestliÏe jde o fobii vyvolanou napfiíklad
‰okem z úrazu pfii autonehodû, kterou
pes v minulosti zaÏil, nabízejí se rÛzné
zpÛsoby terapie a fie‰ení celého problé-
mu. Pokud jde ov‰em o stavy vzru‰ení
vyvolané pfiehnanû vyvinut˘m loveck˘m
pudem, jsou moÏnosti terapie podstatnû
omezenûj‰í. DÛvod spoãívá pfiedev‰ím
v tom, Ïe „hnací silou“ tohoto chování je
loveck˘ pud. Podobnû jako ostatní vroze-
né projevy chování slouÏí i tyto geneticky
naprogramované zpÛsoby chování
k zachování vlastního rodu. I tak silnou
motivaci sice v zásadû lze dostat pod kon-
trolu, ale samotn˘ pud rozhodnû „odnau-
ãit“ nelze. V̆ cvikem od útlého ‰tûnûcího
vûku mÛÏeme dostat pod kontrolu lovec-
ké sklony psÛ, budeme-li vãas a dÛslednû
odmûÀovat náhradní jednání a budeme-li
toto náhradní jednání podporovat jako
vhodnou alternativou. U star‰ích zvífiat
v‰ak uÏ b˘vá prakticky nemoÏné utlumit
jejich rozvinuté lovecké chování. Lov
totiÏ patfií u psÛ k chování, které se jaksi
„samo odmûÀuje“ – tedy lov sám pociÈují
psi jako odmûnu, aniÏ by nutnû museli
pfii lovu získat kofiist. âím ãastûji se pes
„sám odmûní“ tím, Ïe bude pronásledo-
vat a lovit zvûfi, tím obtíÏnûj‰í je zbavit ho
tohoto neÏádoucího jednání podmiÀová-
ním Ïádoucího chování.
JestliÏe se zmínûn˘ loveck˘ pud pfienese
takto závaÏnou mûrou na spolujízdu

automobilem, je tfieba snaÏit se problém
fie‰it co nejrychleji. Riziko, které do jízdy
automobilem pfiiná‰í neustálé rozptylo-
vání fiidiãe, rozhodnû nelze podceÀovat,
a tímto stavem navíc mÛÏe natrvalo utr-
pût i celkov˘ zdravotní stav psa.

Pfieru‰ení vizuálního kontaktu
Jediné rychlé fie‰ení problému spoãívá
v tom, Ïe psovi za jízdy pfieru‰íme vizuál-
ní kontakt s dûjem za okny auta. Proto
psa pfiivykáme nejdfiíve doma a poté i ve
stojícím a pomalu popojíÏdûjícím vozidle
na pobyt v pfiepravce. 
Tato jednoduchá zmûna pfiiná‰í témûfi ve
v‰ech pfiípadech rychl˘ úspûch. U nûkte-
r˘ch lehãích pfiípadÛ staãí zatemnit okna
auta tmavou samolepicí fólií. Pfiesto
bychom se mûli zab˘vat i dal‰ím podmi-
Àováním zamûfien˘m proti tûmto neÏá-
doucím projevÛm chování – napfiíklad
pomocí cvakátka, odmûnami za klidné
chování apod.

Genetické dûdictví psa
Právû loveck˘ pud mnoha plemen dává
nûkdy majitelÛm psÛ pûknû zabrat.
Zdaleka ne vÏdy b˘vá fie‰ení tak snadné
jako pfiepravka pfii jízdû autem. ¤ada
nov˘ch zájemcÛ a budoucích majitelÛ
psÛ sice dobfie ví, Ïe se pfii volbû plemene
nemají fiídit jen vzhledem psa, ale také
zvlá‰tnostmi jednotliv˘ch plemen, nic-
ménû pokud náhle vzplane „láska na prv-
ní pohled“, lidé ãasto nechávají urãité
vûci zcela bez pov‰imnutí. Tak napfiíklad
border kolie potfiebují nadprÛmûrné

mnoÏství pohybu a smysluplné ãinnosti,
vût‰ina teriérÛ b˘vá vzhledem ke své oso-
bitosti zcela právem povaÏována za psy
nevhodné pro zaãáteãníky.
DÛleÏit˘mi okolnostmi, jimÏ pfiitom
lidé vûnují pramálo pozornosti, jsou
prostfiedí odchovu ‰tûÀat u chovatele
a také jejich rodiãi. Tak dochází napfií-
klad k opakujícím se problémÛm
u jezevãíkÛ nebo münsterlandsk˘ch
ohafiÛ pocházejících z lovecky veden˘ch
chovÛ, ktefií se pak jako nevytíÏení pra-
covní psi ve mûstech pokou‰ejí lovit
lidi bûhající pro zdraví a cyklisty, nebo
se specializují na virtuální lovecké ãin-
nosti za zadním sklem auta. 
Pfiíkladem nerozumného a ve sv˘ch dÛ-
sledcích ‰kodlivého uvaÏování nov˘ch
majitelÛ psÛ je také import ‰tûÀat paste-
veck˘ch plemen. Tito psi vykonávají
v zemi svého pÛvodu jiÏ po celá staletí
velmi nároãnou ãinnost - samostatnû
brání a chrání pasoucí se stáda i teritori-
um svého majitele. A ‰Èastní majitelé
malého a sladkého „medvídka“ importo-
vaného z Turecka se pak nestaãí divit,
kdyÏ trochu odrostl˘ pes brání dÛm
i rodinou celou vahou svého ‰edesátiki-
lového svalnatého tûla tfieba i proti
kamarádÛm dûtí, ktefií pfiicházejí na pfiá-
telskou náv‰tûvu.
Taková zvífiata rozhodnû nepatfií do
rukou bûÏn˘ch majitelÛ, stejnû jako psi
z lovecky zamûfien˘ch chovÛ. MoÏnost, Ïe
se z nich stanou dobfií rodinní psi, je totiÏ
znaãnû omezená.

M. B.
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Dokonce i psi, ktefií jsou zatíÏeni dfiívûj‰ími negativními zku‰enostmi, se
mohou postupnû stát dobr˘mi spolujezdci. Chce to jen dostatek trpûlivosti. 
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