
dyÏ v‰ak k tomu
z nûjak˘ch dÛvodÛ
nedojde a lovem

posedl˘ pes bude trpût
nevybit˘mi instinkty, jistû 
si bude hledat nûjakou
kompenzaci, z níÏ jeho
ãlovûk pravdûpodobnû
nebude zrovna nad‰en˘.
Mezi psy velmi oblíbenou
alternativou lovu je horeãné
pronásledování aut, které
nám lidem naprosto po
právu nahání husí kÛÏi. 
Ani my si nepfiejeme, aby 
vá‰ pes pfii‰el k úhonû pfii
podobn˘ch nebezpeãn˘ch
aktivitách, a proto jsme pro
vás shromáÏdili tipy a triky,
které by vám mûly pomoci
tento problém vyfie‰it. 

1.DOSTATEK
POHYBU?
Psi, ktefií se snaÏí

„ulovit" kolemjedoucí auta,
vût‰inou trpí nedostatkem
zamûstnání. Choìte se sv˘m

psem nejménû dvakrát dennû
na pÛlhodinové procházky.
U plemen, která jsou na
pohyb nároãnûj‰í, napfiíklad
u border kolií nebo chrtÛ, 
by ov‰em mûly b˘t procházky
mnohem del‰í, pokud
zvífiatÛm mají skuteãnû
uspokojit jejich 
potfiebu pohybu. 

2.ZMùNA JE ÎIVOT.
Platí to i pro psy.
Mnoh˘m z nich

pouhé procházky nestaãí.
Zvlá‰tû temperamentní
zvífiata doslova prahnou 
po zmûnû. V závislosti na
plemeni byste mûli zaãít
pfiem˘‰let o vhodné zábavû
pro voln˘ ãas, jako je agility,
dostihy, coursing, práce
s atrapou (dummy),
záchranafiina nebo tfieba
pasení ovcí. âím intenzivnûj‰í
a pestfiej‰í program psÛm
nabídnete, tím ménû je
budou zajímat auta. 

3.POROZUMùT PSU.
Pokud chceme
úspû‰nû zasáhnout

proti pronásledování aut,
musíme nejprve porozumût,
proã to pes vlastnû dûlá,
v ãem spatfiuje úspûch svého
poãínání. Bude to docela
jednoduché, pokud se na
celou situaci dokáÏete
podívat psíma oãima: 
auto se blíÏí, ale kdyÏ 
na nû pofiádnû za‰tûkáte
a rozbûhnete se za ním,
rychle zmizí. To uÏ je 
pfiece nûco, vÏdyÈ ta
plechová vûc je mnohem
vût‰í neÏ vy (=pes)! 

4.BRÁNIT REVÍR.
Pokud se auto blíÏí
k va‰í zahradû, pes

povaÏuje svÛj revír za
ohroÏen˘. Také v tomto
pfiípadû si zapamatuje 
svÛj úspû‰n˘ záÏitek, 
totiÏ Ïe kdyÏ za‰tûká, 
auto rychle ujede pryã.

5.VYHNOUT SE
P¤ENOSU NÁLAD.
Zneklidníme-li

pokaÏdé, kdyÏ se k nám bude
blíÏit nûjaké auto, a budeme
psa uÏ dopfiedu kárat,
docílíme jen toho, Ïe jeho
negativní chování dále
posílíme. Bude totiÏ mít za
to, Ïe my sami máme z auta
strach, a o to více zapojí svÛj
ochranáfisk˘ instinkt.

6.ODPOUTAT
POZORNOST. 
Jakmile se k vám

bude blíÏit nûjaké auto,
pokuste se cílenû odpoutat
pozornost svého psa
(napfiíklad nûjakou 
hraãkou). Pochvalte ho, 
kdyÏ bude auto ignorovat. 

7.VZHÒRU 
DO ·KOLY.
Pokud si vá‰ pes

zvykl pronásledovat auta,
jakmile ho vypustíte
z vodítka nebo jakmile se
dotyãn˘ objekt objeví
u plotu, je ke korekci jeho
nebezpeãného chování
vût‰inou uÏ nezbytná
profesionální pomoc.
Promluvte si se zku‰en˘m
psím trenérem.

8.STÁLE NA
VODÍTKU.
Dokud se vá‰ 

pes nenauãí, Ïe auta je 
nutno ignorovat, musíte 
ho trvale vodit na vodítku.
Prohánûní aut by mohlo
ohrozit jeho Ïivot.

9.ZAJISTIT PLOT.
UÏívá si vá‰ pes
dennû volného

v˘bûhu na va‰í vlastní
zahradû a v kaÏdém
kolemjedoucím autû spatfiuje
potenciální loveck˘ objekt?
V tom pfiípadû byste mûli pro
jistotu peãlivû prohlédnout
oplocení pozemku a postarat
se také o to, aby bylo
dostateãnû vysoké. Jen 
tak zajistíte, aby vám pes
v zápalu lovecké vá‰nû
jednou neutekl a nevbûhl na
frekventovanou vozovku. 

Lise Tousignantová
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Tipy a triky 

Pronásledování aut
Mnoho psÛ má od narození v˘razn˘ loveck˘ instinkt. 
Pokud se vám podafií usmûrnit ho citlivou v˘chovou do
správn˘ch kolejí, nemûli byste s ním mít pozdûji problémy.
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