
bãas se stává, Ïe ãlovûk Ïije dlou-
hé roky sám se sv˘m psem
v domácnosti a je s tímto stavem

víceménû spokojen. 
Ráno ho pes vzbudí a za stovky pohla-
zení se ãtyfinoh˘ pfiítel odvdûãí sv˘m
psím zpÛsobem – je dobromysln˘m, vlíd-
n˘m, nûÏn˘m a mazliv˘m partnerem. To
se ale mÛÏe rázem zmûnit, kdyÏ do této
idyly najednou vnikne nov˘ ãlovûk.
Citliv˘ pes se pfii první náv‰tûvû jen
stáhne do ústraní, pfii druhé náv‰tûvû na
nezvaného hosta zle vrãí, pfii tfietí
náv‰tûvû je jeho zloba je‰tû patrnûj‰í –
a jednoho dne mÛÏe v odezvû na pohla-
zení neoãekávanû kousnout.

ZMùNY
Dfiíve tak mazliv˘ a dokonale pfiítuln˘
a vlídn˘ pes najednou, ze dne na den,
zaãne projevovat odmítavé aÏ agresivní

chování – a nûkdy dokonce proti vlastní-
mu majiteli. Nûkdy mu dokonce úplnû
pfieskoãí a promûní byt zãistajasna na
bitevní pole, rozcupuje záclony, ubrusy
a pol‰táfie nebo reaguje extrémní ne-
ãistotností. 
Takové chování majitele silnû vyvede
z míry – a nejednou stojí nad tou spou-
‰tí úplnû bezradn˘. MoÏná si dokonce
pomyslí, Ïe pfiíãina by mohla b˘t v no-
vém partnerovi. 
Nechce ale pfiistoupit na to, aby se kvÛli
psovi vzdal svého nového ‰tûstí. Pes si
tedy musí co nejrychleji zvyknout
a vyrovnat se s tím, Ïe do jeho Ïivota
vstoupil dal‰í ãlovûk. Pokud ale lidé
nepostupují s potfiebn˘m jemnocitem,
mÛÏe se docela klidnû stát, Ïe se u psa
rozvinou váÏné poruchy chování, které
pak lze dostat pod kontrolu jedinû
s pomocí odborníkÛ.

KAÎD¯ DRUH¯ SINGL 
MÁ DOMÁCÍ ZVÍ¤E
KdyÏ pes reaguje na „vetfielce“ podezíravû
a nedÛvûfiivû, lidé se vût‰inou zpoãátku
pokou‰í psa zvládnout dal‰ím hlazením
nebo hubováním, ale v‰echno bezv˘sled-
nû. Rezervovanost vÛãi novému partne-
rovi zÛstává zachována, nebo se tak
dokonce posiluje. A to není nic ojedinûlé-
ho. Statistiky fiíkají, Ïe kaÏd˘ druh˘ osa-
mûl˘ ãlovûk má domácí zvífie. A také kaÏ-
d˘ druh˘ osamûl˘ ãlovûk hledá a nachází
dfiíve ãi pozdûji nového partnera. KdyÏ
pes nebo koãka reagují extrémní Ïárlivos-
tí, mÛÏe to novû vznikajícímu vztahu
dávat pûknû zabrat.
Dfiíve, neÏ necháme neznámou osobu
trvale proniknout do revíru psa, je nej-
vhodnûj‰í pfiivykat psa novému ãlenu ro-
diny pozvolna a na „neutrální pÛdû"
napfiíklad pfii procházkách. 
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Îárlivost

Ze dvou singlů jeden pár
KdyÏ se dva milují, tfietí ãasto vrãí… Máte nového partnera a chování va‰eho psa
se náhle zmûnilo? Co mÛÏeme udûlat, abychom Ïárlivé psy naladili pfiátel‰tûji?

Zvlá‰tní situace mohou nastat,
pokud si oba z novopeãen˘ch
partnerÛ pfiiná‰ejí do svého
nového vztahu také vlastní psy
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KdyÏ selÏou i ty nejvytrvalej‰í pokusy
o získání pfiíznû psa, musí majitel vût‰i-
nou od základÛ zmûnit své chování vÛãi
psovi. AÏ dosud se ãlovûk vût‰inou inten-
zivnû zab˘val psem, jakmile pes zaãal
projevovat Ïárlivost, nebo ho dokonce
zaãaly pronásledovat v˘ãitky svûdomí.
âlovûk mûl obavy, aby psa nyní nezane-
dbával…! JenÏe to je v‰echno pfiesnû
obrácenû! Tím totiÏ vzbuzujeme v psovi
pocit, Ïe jeho chybné chování je‰tû navíc
odmûÀujeme. Bude tedy dûlat v‰echno
moÏné, jen abychom se sv˘mi projevy
pfiíznû nepfiestali. V tomto okamÏiku je
ov‰em tfieba zaujmout zcela opaãn˘
postoj: Kdykoliv se zaãne pes chovat
nepatfiiãnû, jeho majitel ho kategoricky
bude ignorovat. Aby se pes spfiátelil
s nov˘m partnerem svého majitele, bude
se muset o pfiízeÀ psa ucházet uÏ jen
„vetfielec“. Psa nebude krmit páneãek ani
paniãka, ti mu nebudou dávat ani paml-
sky, ani nové hraãky – v‰echno bude mít
na starosti ten „nov˘“. V‰echno se bude
dít v˘hradnû prostfiednictvím cizí ruky.
KdyÏ nastane ãas na hraní, nebude maji-
tel reagovat na v˘zvy svého psa, i kdyÏ se
mu to bude zdát tûÏké. Jedinû tak mÛÏe
ãlovûk pfiimût psa k tomu, aby si chybûjí-
cí pozornost, pohlazení a nûÏnosti hledal
tam, kde se mu skuteãnû nabízejí. A pro-
toÏe i u psÛ prochází vût‰ina lásky Ïalud-
kem, je velmi dÛleÏitá pfiedev‰ím dÛsled-
nost v tom, aby ho skuteãnû nekrmil jeho
dosavadní majitel.

NEP¤EHÁNùT!
Chybou by samozfiejmû bylo také to, kdy-
by se nov˘ partner pfiehnanû a trvale zají-
mal o psa. Nemá smysl házet psovi neú-
navnû míãek nebo mu neustále
podstrkovat pamlsky aÏ pod nos. Lep‰í je,
kdyÏ pes pfiijde k osobû, kterou zpoãátku
opravdu nemiluje, aniÏ by se tato osoba
dopro‰ovala pfiehnanû jeho pozornosti.
Projeví-li pes laskavû svoji vstfiícnost, mûli
bychom ho za to také pochválit. Tvr-
dohlavost budeme naproti tomu prostû
ignorovat. Bûhem ãasu pes pochopí
(nûkter˘ dfiíve a jin˘ pozdûji), Ïe pamlsky
a pohlazení, na které byl zvykl˘, mÛÏe
momentálnû dostat jen od toho „nového“
ãlena domácnosti a ten mu zaãne postup-
nû víc a víc pfiirÛstat k srdci.
I kdyÏ bude majiteli sebevíc chybût kon-
takt se psem, na jak˘ je zvykl˘, útûchou
mu mÛÏe b˘t, Ïe jakmile pfiekoná první
pfiekáÏky, vûãnû napjatá atmosféra v bytû
se zaãne uvolÀovat a doma postupnû
zavládne smífilivá harmonie.
Existuje také moÏnost jak tento proces
urychlit, pokud si s nov˘m partnerem na
urãitou dobu vymûníme byty – a partner

spoleãnû s bytem pfievezme také péãi
o psa. Pes zÛstává v prostfiedí, na které je
zvykl˘, a „ten nov˘“ se o nûj stará. Díky
tomu nemá pes jinou moÏnost neÏ se
s ním smífiit, odbourat svoji agresivitu
a ta se vût‰inou zmûní dokonce na sym-
patie. Tato varianta pfiivykání vût‰inou
cel˘ proces znaãnû urychluje – po nûkoli-
ka dnech jsou hranice jasnû stanovené
a pes nového partnera akceptuje. Na ten-
to postup bychom mûli ale pfiejít jen
u mal˘ch psÛ a s jen umírnûnou dávkou
agresivity, abychom nového partnera
nevystavovali váÏnému nebezpeãí. Má-li
nov˘ partner trochu zku‰eností se psy,
mÛÏe to jen pomoci. 
TfiebaÏe kaÏd˘ pes se mÛÏe chovat Ïárlivû,
existují zvífiata, která jsou podle v‰eho
pfiímo pfiedurãena k tomu, aby byla Ïárli-
vá. Mimofiádnû silné sklony k Ïárlivosti
mají psi, ktefií bûhem citlivé fáze v˘voje
v prvních osmi t˘dnech Ïivota mûli jen

malé kontakty s lidmi. Vût‰inou byli
oddûleni od matky pfiíli‰ brzy a pak se
dostali do velmi peãlivého domova, kde
jim lidé vûnovali intenzivní a v‰estrannou
péãi. Tito psi mají sklony vytvofiit si
extrémnû silnou vnitfiní vazbu na ãlovûka
a pak se obávají kontaktu s jin˘mi lidmi
a zvífiaty a jsou du‰evnû nestabilní.
JestliÏe se takov˘ pes dostane do situace,
kdy se jeho ãlovûk zaãne vûnovat jinému
zvífieti nebo ãlovûku, je to pro nûj hotové
drama a jeho svût se zcela zhroutí.

KONSTELACE
Zvlá‰tní situace mohou nastat, pokud si
oba z novopeãen˘ch partnerÛ pfiiná‰ejí
do svého nového vztahu také vlastní
domácí zvífiata. Dva psi si vût‰inou doká-
Ïou na sebe pfiivyknout pomûrnû bez
problémÛ. (Kromû pfiípadÛ, kdy se sejdou
dvû pohlavnû zralé feny!) Poãáteãní spo-
leãné podmínky na neutrální pÛdû
a pomalé pfiivykání vedou po urãité dobû
témûfi vÏdy k úspûchu.
ObtíÏnûj‰í to nûkdy je, mají-li si na sebe
zvyknout pes a koãka. Jiskra sympatií, kte-
rá pfieskoãila mezi lidmi, vût‰inou nemívá
stejn˘ úãinek také na zvífiata. A tak se lid-
ské líbánky ãasto mûní na vzájemné
pomûfiování sil mezi zvífiaty – a nûkdy se
byt mÛÏe promûnit v bitevní pole.
BûÏné v˘chovné metody v tûchto dlou-
hotrvajících sporech vût‰inou selhávají.
ProtoÏe kromû „normálních“ bojÛ o revír
prosazují obû zvífiata své nároky na svého
ãlovûka, projevují Ïárlivost a mají strach
z toho, Ïe ãlovûka ztratí. Psi a koãky záko-
nitû cítí, Ïe je jejich ãlovûk zanedbává.
Instinktivnû vycítí, Ïe chybûjící pozornost
majitele je nyní soustfiedûna na nového

Pfii kaÏdém pfiímém kontaktu
pomÛÏe pfiíjemn˘ „vedlej‰í“ záÏitek
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Nûkdy se lidské
líbánky mûní
na vzájemné
pomûfiování 
sil mezi zvífiaty
– a domov se
rázem mûní
v bitevní pole

SP 12/05 06-08 ŽÁRLIVOST  15.11.2005 7:22  Stránka 7



spolubydlícího. Nûktefií „vetfielci“ jim
zabírají jejich oblíbené místo v loÏnici
nebo lidé dokonce své psy zcela vykáÏou
z loÏnice (to je ale velká chyba!). Jejich
Ïivotní rytmus se mûní, postrádají obvy-
klé hodiny strávené aÏ dosud spoleãnû.
A ke v‰emu do dosavadního souÏití ve
dvou proniká dal‰í zvífie – pes nebo koã-
ka! ZpÛsobem odpovídajícím psychice
v‰ech zvífiat hledají spoleãného jmenova-
tele v‰ech tûchto ‰patn˘ch zku‰eností
a nutnû si je spojují se zvífietem vnucené-
ho nového partnera. A na nûm si pak
vybíjejí své ‰patné nálady. Ze sametov˘ch
tlapek se pak stává drátûn˘ kartáã, mazli-
v˘ pejsek se promûÀuje v kousajícího
„bojového psa“. Lidem pak brzy zaãnou
téct nervy a o ‰Èastn˘ch chvílích si pak
mohou nechat jen zdát. Co dûlat?
Îádná obecnû platná pravidla jak ze dvou
roztrpãen˘ch nepfiátel udûlat dobré pfiá-
tele neexistují. Monogamní papou‰ek,
kter˘ si brání ostr˘m zobanem a drápy
v‰echno, co mu chce jeho ãlovûk upírat,
vyÏaduje úplnû jinou terapii neÏ pes, kte-
r˘ se musí obávat o svoji pozici ve smeã-
ce, nebo neÏ podivínská a samotáfiská
koãka, která ve svém revíru nechce strpût
Ïádné cizince. 
Dobré ‰ance mají lidé u mlad‰ích zvífiat
nebo u zvífiat, která si je‰tû nevytvofiila
pfiíli‰ úzk˘ vztah s ãlovûkem – tedy neÏila
s ním v jeho osamûní dosud pfiíli‰ dlou-
ho. Díky celoÏivotní uãenlivosti v‰ak exis-
tují dobré ‰ance i u star‰ích zvífiat
a i u nich mÛÏeme oãekávat, Ïe si navzá-
jem pfiivyknou. Mimofiádnû dÛleÏitá je
peãlivá pfiíprava na novou situaci a v pfií-
padû potfieby také nûkolik t˘dnÛ trvající
zvlá‰tní terapie. âím více trpûlivosti

a dÛslednosti zvládnou lidé, tím dfiíve
mohou doufat, Ïe nastanou lep‰í ãasy
a zvífiata se smífií a sÏijí s novou situací.
V˘sledek nepfiijde hned, ale pozdûji
a bude tím trvalej‰í:
● V teritoriu, které je obûma zvífiatÛm
neznámé, lze pfiedpokládat, Ïe vzájemné
seznamování probûhne pravdûpodobnû
bez agresivity, protoÏe kaÏdé z obou zví-
fiat se musí nejdfiíve samo zorientovat,
nemá vlastní nároky na revír a díky tomu
nepociÈuje druhé zvífie za vetfielce. 

● Pfii prvním setkání obou zvífiat v no-
vém spoleãném bytû musí mít obû zvífia-
ta dostatek moÏností uniknout pfied dru-
h˘m a schovat se pfied ním. Dokud si
mohou jít navzájem z cesty, mÛÏe jejich
pfiivykání probíhat postupnû.
● Pfii kaÏdém pfiímém kontaktu pomÛÏe
pfiíjemn˘ „vedlej‰í“ záÏitek. Psa budeme
napfiíklad hladit vÏdy jen tehdy, kdyÏ se
k nûmu pfiiblíÏí druhé zvífie, koãka dosta-
ne pamlsek jen v okamÏiku, kdy se v jejím
zorném poli objeví její „nepfiítel“.
● Hlasité pomûfiování sil ignorujeme,
dokud nevznikne riziko váÏného poranû-
ní zvífiat. Bez lidského pfiiãinûní se nûkdy
dva nepfiátelé poperou a rychle vyfie‰í své
vzájemné vztahy.
● Situaci lze zmírnit, budeme-li se zv˘‰e-
nou mûrou starat o zvífie na‰eho protûj-
‰ku, zatímco ná‰ partner se zase ujme
na‰eho zvífiete. Pokud kaÏdé ze zvífiat
akceptuje oba lidské partnery, bude pro
nû snaz‰í pfiivyknout i novému ãtyfinohé-
mu partnerovi.
● JestliÏe se u nûkterého ze zvífiat pro-
jevují zfietelné pfiíznaky stresu je‰tû po
dvou t˘dnech, je rozumné sáhnout po
mírném uklidÀujícím prostfiedku (na
základû porady se zvûrolékafiem). 
Pomoci mohou také homeopatické pfií-
pravky a vhodné smûsi Bachov˘ch kvû-
tin. Ty pÛsobí jako podpÛrné prostfied-
ky a mohou podstatnû zjednodu‰it fázi
pfiivykání. 

M. B., psycholoÏka zvífiat
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ObtíÏnûj‰í neÏ
se psy to nûkdy
je, mají-li si na
sebe zvyknout
pes a koãka

Statistiky
fiíkají, Ïe kaÏd˘
druh˘ osamûl˘

ãlovûk má
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