
o takové náv‰tûvû v útulku se lidé
ãasto rozhodnou radûji pro ‰tûnû –
u ‰tûnûte, jak se lidé domnívají, pfie-

ce jen vûdí, co vlastnû mají...
Zmínûné útulky pro zvífiata v‰ak pfied-
stavují dal‰í haldu odpadkÛ ãi skládku
na‰í spoleãnosti. Co se nám uÏ nelíbí,
co uÏ se nám nehodí, s ãím je pfiíli‰
mnoho práce nebo co nás ru‰í pfii plá-
nované dovolené, to jednodu‰e zahodí-
me. A do útulkÛ chodí stále ménû lidí,
aby si tento „zvífiecí odpad“ opût vzali.

Nejeden mil˘, pfiátelsk˘ a zcela bezpro-
blémov˘ pes tak musí dlouhá léta své-
ho Ïivota strávit za mfiíÏemi. Jeho jedi-
nou „vinou“ bylo to, Ïe se jednoho dne
narodil a Ïe patfiil k plemeni, které pat-
fiilo zrovna mezi ta ‰patná. B˘t takzva-
n˘m „bojov˘m psem“ je dnes pro fiadu
psÛ rozsudkem smrti. Nûkter˘m lidem
se nezdá Ïádn˘ dÛvod dost trapn˘, aby
psa nestrãili do útulku, nûkdo se psa
zbavuje dokonce jen proto, Ïe v rodinû
zestárnul a nyní nemÛÏe pro stafiecké

bolístky udrÏet s rodinou krok – a je jí
proto na obtíÏ. A ti zvlá‰È otrlí se per-
sonálu v útulku pro psy zeptají stejn˘m
dechem, zda tam v souãasnosti není
k mání nûjak˘ mlad˘ pes, protoÏe toho
starého právû ‰oupli v útulku do kotce.
Jiní jsou pfiíli‰ zbabûlí a psa pfiiváÏou
v noci k plotu útulku pro psy nebo ho
prohla‰ují za nalezence. To ov‰em
znaãnû ztûÏuje moÏnost dobrého umís-
tûní psa u nov˘ch majitelÛ, protoÏe
o psovi nikdo nic neví.
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Pes ze second handu – Ano, nebo ne?

PES z druhé ruky
Nûkdy se odchod ãlovûka, kter˘ vychází z útulku pro zvífiata, podobá útûku, protoÏe ãlovûk
je pfiemoÏen pfiemírou pocitÛ vyvolan˘ch celkovou atmosférou útulku a pfiedev‰ím velk˘m
poãtem psÛ bez domova. Vydáme se do útulku pfii hledání ãtyfinohého spoleãníka a cestou
tam jsme je‰tû plni dobr˘ch úmyslÛ a optimismu. Pak v‰ak nejednou zvítûzí strach
z neznámého, kter˘ na nás padne, a strach z toho, Ïe si vezmeme domÛ „naru‰eného" psa.

P

Pfiíli‰ star˘, pfiíli‰
nemocn˘, pfiíli‰
obtíÏn˘... Pro
nûkoho není
Ïádn˘ dÛvod 
dost trapn˘, 
aby neodvedl 
psa do útulku.
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P¤EDSUDKY
Jeden z pfiedsudkÛ, které se bohuÏel stále
tvrdo‰íjnû udrÏují, je tvrzení, Ïe v‰ichni
psi z útulkÛ jsou naru‰ení. Samozfiejmû
takoví psi skuteãnû existují. Jsou to pfie-
hnanû bojácní, agresivní, nesná‰enliví
psi, ktefií ve svém dosavadním Ïivotû
pravdûpodobnû zakusili hodnû utrpení
a dnes se chovají podle toho. Nikdo v‰ak
není nucen vzít si ‰edesátikilového obra,
kter˘ napadá v‰echny ostatní psy, nebo si
vzít psa, kter˘ ze strachu kou‰e do v‰eho
kolem sebe. KaÏd˘ budoucí majitel psa ze
„second handu" by si mûl b˘t vûdom
sv˘ch vlastních schopností ve vztahu
k v˘chovû psÛ a péãi o nû. Tûmto psÛm
nemohou pomoci nezku‰ení lidé se sv˘-
mi nesãetn˘mi nezdafien˘mi pokusy
o v˘chovu – konãí pak znovu za mfiíÏemi.

V¯CHODISKO NEJISTÉ?
Pes z druhé ruky se mÛÏe chovat velmi
‰patnû. MÛÏe b˘t úplnû nevychovan˘,
neãistotn˘, postiÏen˘ rÛzn˘mi zlozvyky,
mÛÏe zbyteãnû ‰tûkat, mÛÏe to b˘t pes,
kter˘ nedokáÏe b˘t sám, neustále táhne na
vodítku nebo vyskakuje na kolemjdoucí.
No a? Je snad ‰tûnû poslu‰né, ãistotné,
zÛstává rádo samo, nikdy nevyskakuje
a nic neloví? I kdyÏ z nûj jednou vyroste
vysnûn˘ spoleãník, zpoãátku je v˘sledek
stejnû nejist˘ a závisí jen a jen na odborné
a rozumné v˘chovû. A na rozumnou
v˘chovu není nikdy pozdû ani u psa z dru-
hé ruky – jen je to nûkdy nároãnûj‰í.
A kdyÏ se nûkomu podafií vychovat ze psa,
kterého si vzal jako dospûlého v útulku,
ãasem poslu‰ného rodinného psa, mÛÏe
b˘t právem hrd˘ na sebe i na psa!

V¯CHOVA MUSÍ VÎDY B¯T!
Mnoho z tûch, kdo si koupili ‰tûnû, je po
ãase na váÏkách, zda se jejich pes vyvíjí
skuteãnû tak, jak si zpoãátku pfiáli. O fiadû
bojÛ se ‰tûnûtem a problémÛ s v˘chovou
se majiteli mladého psa nikdy ani nesnilo,
kdyÏ si toho skfiítka nesl od chovatele - ani
‰tûnû se prostû nevychovává samo. A pro-
to konãí leckter˘ pes v pubertû pfiivázan˘
nûkde u dálnice nebo v útulku – a pfiitom
jedinou „vadou“, kterou má, je jeho pfiiro-
zená Ïivost a jinak je to v podstatû zcela
bezproblémov˘ pes. Potfiebuje vlastnû jen
alespoÀ zpola trpûlivého ãlovûka s tro-
chou pochopení pro psy, ale nyní ãeká
smutnû a touÏebnû v útulku pro psy.
Vût‰ina problémÛ s agresivitou vÛãi
dûtem v rodinû se nevyskytuje u psÛ
z útulkÛ, ale naopak u psÛ, ktefií v dané
rodinû Ïili hned odmaliãka. Tûm totiÏ
nikdo fiádnû nevysvûtlil hierarchické
pofiadí ve smeãce a nikdo je prostû správ-
nû nevychovával. Dokonce i takoví psi,

ktefií v jedné rodinû pfiedstavují hrozbu
a nebezpeãí, mohou b˘t v nové rodinû
pod rozumn˘m vedením jako vymûnûní.

DOB¤E SE ROZMYSLET!
Pokud si nûkdo vybírá v útulku pro psy
nového spoleãníka podle „lásky na první
pohled“, mÛÏe si domÛ pfiivést naprostou
katastrofu svého Ïivota. VÏdy by si mûl
udûlat dost ãasu na to, aby se dobfie
seznámil s budoucím ãlenem své rodiny
a aby opravdu cítil, Ïe se spolu se psem
k sobû dokonale hodí. Îádn˘ pes se
nezmûní z vdûãnosti k ãlovûku a Ïádn˘
pes nebude mil˘, laskav˘, pfiíjemn˘ a ovla-
dateln˘ jen ze samé radosti, Ïe se po
mûsících nebo po letech koneãnû dostal
z útulku. Nejhor‰ím rádcem je proto sou-
cit. Pokud se do uÏ‰ího v˘bûru dostane
jeden nebo nûkolik psÛ, mûli byste je cho-
dit ãastûji nav‰tûvovat, vodit je na pro-
cházku a trávit s nimi ãas.
Nauãit psa nûãemu je snadné. Zbavit ale
psa pevnû zakofienûn˘ch zlozvykÛ ãi ne
právû nejkladnûj‰ích vlastností ãi libÛstek
a takové projevy chování nahradit pozi-
tivními b˘vá velmi obtíÏné – nûkdy je to
uÏ nemoÏné. Zde je tfieba skuteãnû realis-
tického pohledu na svût.
Právû pro nováãka, kter˘ je‰tû nikdy Ïád-
ného psa nemûl, je dospûl˘ pes, u kterého
se nejeví Ïádné váÏné problémy, vût‰inou
podstatnû lep‰í alternativou neÏ ‰tûnû.
Od dospûlého psa se ãlovûk mÛÏe hodnû
nauãit a má také ãas porozumût fieãi psÛ
a nauãit se nacházet se zvífiaty. Pfiípadné
chyby také nemívají ani zdaleka tak
zhoubné následky jako u ‰tûnûte. ·tûnû je
velmi citlivá bytost a naru‰it jeho du‰ev-
ní rovnováhu je velmi snadné. A psí teen-
ager dokáÏe b˘t velmi nároãn˘m partne-
rem a mÛÏe pfiedstavovat znaãn˘
problém, mnohem vût‰í, neÏ si dokáÏe

zaãínající kynolog pfiedstavit ve sv˘ch
nejchmurnûj‰ích snech.

DLOUHODOBÍ KANDIDÁTI
Nûktefií psi stráví v útulku pro zvífiata
celé roky. Nûkdy je nepochopitelné, proã
v‰ichni zájemci o psy kolem nich prochá-
zejí bez pov‰imnutí. U jin˘ch psÛ je to
pochopitelné. Urãitû stojí dost pfiemáhá-
ní, aby se ãlovûk ujal tfiínohého psa nebo
psa s tûÏkou cukrovkou, jednookého psa,
ãi psa s jin˘m postiÏením… Nûkdy to také
stojí spoustu penûz. Pfiesto si právû takto
postiÏení psi zaslouÏí novou ‰anci. Dal-
‰ími dlouhodob˘mi kandidáty jsou pro-
blémoví psi, které si nemÛÏe vzít kaÏd˘.
Ty postihuje jejich osud obzvlá‰È tvrdû,
protoÏe ne kaÏd˘ útulek pro psy spolu-
pracuje se zku‰en˘m cviãitelem psÛ. 
Ale i mnohem ménû dramatické problé-
my mohou zpÛsobit, Ïe se ze psa stane
dlouhodob˘ kandidát na adopci. Je vel-
k˘ a ãern˘? Pak sedí v kotci vût‰inou
dost dlouho. Je neãistotn˘? Dostateãn˘
dÛvod k tomu, aby lidé psa pfiivedli
hned druh˘ den zpátky. Nechce zÛstá-
vat sám? Trpûlivost nauãit ho to postup-
nû má jen málo majitelÛ. 

A P¤ESTO EXISTUJÍ...
KaÏd˘ pes z druhé ruky má svÛj vlastní
pfiíbûh, je to mal˘ balíãek pln˘ pfiekvape-
ní, osobnost, moÏná sv˘m dosavadním
Ïivotem dokonce zlomená. A pfiesto exis-
tují lidé, ktefií si zcela vûdomû berou psy
jen z útulkÛ pro psy – radûji neÏ od cho-
vatele. KaÏdého k tomu vedou jeho vlast-
ní dÛvody - vût‰inou je to ale proto, Ïe se
nedokáÏou dívat stranou. A co by bylo
krásnûj‰ího neÏ vrátit psovi jeho smích
a jeho du‰i, ukázat mu krásy Ïivota, které
je‰tû nikdy nemohl poznat, a pustit se
sám do tohoto dobrodruÏství: do psa
s minulostí. Rozhodnout se musí kaÏd˘
sám za sebe. M. B., psycholoÏka zvífiat
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Pes ze second handu – Ano, nebo ne?

Musíte si b˘t dobfie vûdomi sv˘ch
schopností. Vezmûte si jen psa,
na kterého si opravdu troufáte.

Jdûte
s vybran˘m
psem z útulku
na procházku,
abyste si
ovûfiili, zda 
si spolu
rozumíte
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