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CHOVÁNÍ

VELKÉ TÉMA: AGRESIVNÍ PROJEVY PSA
Agresivita vůči jiným zvířatům a lov

PORUCHY CHOVÁNÍ

Vlastnû to v‰echno zní pofiád stejnû. Nemusí to tak ale b˘t. To, Ïe pes kousne ãlovûka, pfiece
je‰tû nemusí znamenat, Ïe ho chce lovit. A s agresivitou vÛãi ostatním zvífiatÛm je to stejné. 
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ení niãím neobvykl˘m, Ïe psi trpí
nejistotou nebo urãit˘m strachem
pfied zástupci jin˘ch druhÛ. Prostû

se bojí toho, co neznají, a co proto nemo-
hou dobfie odhadnout. A pfiesnû to b˘vá
dÛvodem mnoha projevÛ agresivity! Pro-
to musíme na‰im psÛm vysvûtlit svût, aby
se prostû necítili nejistí. Jakmile se nejis-
tota jednou objeví, zaãnou vznikat pod-
mínûné projevy chování, reflexy. A prolo-

mit jednou upevnûn˘ reflex b˘vá velmi
obtíÏné. Jak to ale psovi vylíãím? To
v‰echno uÏ pfiece víte. Proto si na tomto
místû u‰etfiím dlouhé povídání. Zabránit
psovi v takov˘ch projevech a agresivních
reakcích je tedy úplnû stejné jako odbou-
rávání jin˘ch projevÛ agresivity. 

Ale ten lov! To je 
téma samo pro sebe!
To, Ïe nevûfiím na v‰emocnost chování
na základû pudÛ, jiÏ urãitû vyplynulo
z dílu, ve kterém jsme se vûnovali útû-
kÛm psÛ. Îe ale základní pfiíãinou lovu
u psÛ je pud, tomu samozfiejmû vûfiím.
Vím, Ïe to mÛÏe na první pohled znít
trochu podivnû, ale vlastnû je to celé
docela jednoduché. 
PfiestaÀme si projednou v‰ímat psÛ
a podívejme se podrobnûji na chování
lidí. Pro‰li jsme evoluãním v˘vojem lovcÛ
a sbûraãÛ. Máme proto podobné kofieny
jako psi, ktefií jsou jen jin˘mi sociálnû Ïijí-
cími ‰elmami. A nyní se z tohoto hlediska
podívejme na hry dûtí! Dûti si hrají na
schovávanou a na honûnou, pofiádají
bojové hry a dokáÏou se pohádat ãi
poprat o míã. KdyÏ se zrovna nevûnují
poãítaãov˘m hrám, které si získaly nad
na‰imi potomky nadvládu. I to je v‰ak jen
pozmûnûná a nezdravûj‰í forma v˘‰e
popsaného herního chování dûtí. A co si
tím dûti nacviãují? Lovecké strategie!
Pronásledování, vyhledávání úkrytu, lov
kofiisti, útok a obrana. Tûlesnû a du‰evnû
se trénují a tak se pfiipravují na Ïivot ‰el-
my. Pravda je v‰ak taková, Ïe jen velmi
malé procento tûchto hrajících si dûtí se
v dospûlosti skuteãnû vydá na lov. Musí
potom své „pudy“ potlaãovat? Ne!
Vyhledají si prostû jinou kofiist a jiné
lovecké strategie. Nácvik loveckého cho-
vání není pevnû vázán na objekt „zvûfi“.
Jako dospûlí lovíme peníze – jako náhraÏ-
ku za lovecky získávané Ïivobytí. Vyuãíme
se svému povolání a zmûníme své chová-
ní tak, aby se pfiizpÛsobilo souãasné spo-
leãnosti a kultufie. Namísto lovu se nauãí-
me jiné povolání a ve svém volném ãase
se postaráme o odpovídající kompenzaci.
Hrajeme napfiíklad ‰achy (strategie,
a tedy lovecká hra), honíme se pfii sportu
za míãem, bûháme, plaveme, jezdíme na
kole, lovíme kofiist, trénujeme du‰evní
strategie a pronásledování. Dokonce
i kdyÏ si hrajeme na poãítaãi, zab˘váme se
stejn˘mi tématy. Náhradní chování!
A pfiesnû to je cílem v˘cviku na‰ich psÛ.
MÛj muÏ dûlal s na‰imi ovãáck˘mi psy
pfiesnû totéÏ. MoÏná si teì nûkdo fiekne:
„No a co, vÏdyÈ jsou to ovãáãtí psi. Ti pro-
stû byli vÏdycky ‰lechtûni k pasení a ne
k lovu.“ Kdyby to bylo tak jednoduché!

I ovãácké psy musíme odnauãit lovit
a nejeden ovãák by o tom mohl vyprávût
celé romány. Takové chování se vût‰inou
nevztahuje k ovcím, ale k jin˘m zvífiatÛm
– ov‰em existují i dobfie vycviãení ovãáãtí
psi, ktefií se s loveckou vá‰ní pustí i za
ovcí. Pak je zfiejmé, Ïe vazba k ovãákovi,
fáze vtiskávání nebo v˘cvik ‰el tak nûjak
stranou. Co ale chci tûmito slovy fiíci? 

My usilujeme o tûlesné
i du‰evní záÏitky úspûchu. 
To je ten pud! 
Lov nabízí v‰echno, co jsme tu uvedli, a je
to docela snadná cesta jak v‰echno
dostat. Pes je prostfiednictvím lovu scho-
pen jednodu‰e, rychle a samostatnû si
vykompenzovat ve‰keré deficity v této
oblasti. Správné by ov‰em bylo, abychom
na‰emu psu nabídli náhraÏku za jeho
prapÛvodní zpÛsob obÏivy – lov. Jde
o tûlesné i du‰evní vytíÏení a o záÏitky pfii
dosaÏení úspûchÛ. Pokud ho tyto úspû-
chy nejen uspokojí, ale dokonce se mu
dostane uznání jeho sociální skupiny,
bude se pes radovat z nové ãinnosti o to
více. MÛÏe to b˘t tfieba tahání vozíku,
vyhledávání pfiedmûtÛ, skotaãení s mí-
ãem, pasení ovcí nebo pfiiná‰ení dfieva do
krbu – na tom nezáleÏí. Hlavní vûc je, Ïe
pes bude mít co dûlat, zaÏije úspûchy
a spoleãnou ãinnost. 
Spoleãnost! To je velmi dÛleÏité téma.
Vût‰inou nejsme schopni zaãlenit na‰e
zvífiata správnû do na‰ich spoleãensk˘ch
struktur a tím i do na‰í kultury. Proto si
pes najde svoji vlastní kulturu - a ta nám
vût‰inou opravdu nevyhovuje. To má
nûco spoleãného s v˘kladem na‰eho ná-
zoru na svût. 
Co tedy udûláme, kdyÏ se z na‰eho psa
stane lovec proti na‰í vÛli? Nejdfiíve si
dÛkladnû rozmyslíme, co je vlastnû ‰pat-
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nû v na‰í smí‰ené smeãce lidí se psy. Kdo
vede koho, kdo koho kontroluje, kdo má
co fiíci a jestli nás pes stále sleduje, nebo
zda se my musíme dívat, kam se to zase
podûl. Pak je tfieba zaãít zcela mûnit své
postoje. To ale platí u v‰ech problémÛ.
Lov zaãíná jiÏ pfii ãenichání a vûtfiení! Pes,
kter˘ prohledává své okolí nosem, uÏ
nemá oãi pro nic jiného! Pfiedstavte si
ãenichající smeãku. V‰ichni mají nosy
u zemû a nikdo nesleduje alfa jedince. No
prosím! To by bylo zhruba stejné, jako
kdybychom ‰li na procházku se sv˘m lid-
sk˘m partnerem – a souãasnû si pfiitom
ãetli knihu. MÛÏeme v˘mluvnûji vyjádfiit,
co si myslíme o tom druhém? To je pro
sociálního partnera pfiece konec ve‰keré
pozornosti. JestliÏe pes zaãne sklánût nos
k zemi, musíme pfiijít s nûjakou novou
my‰lenkou. Vlastnû v tomto okamÏiku uÏ
je pfiíli‰ pozdû, protoÏe: kde jsme vlastnû
ztratili pozornost psa? 
JestliÏe uÏ se to ale stalo a pes ãenichá
s nosem u zemû, musíme mu nûjak ãeni-
chání spojit s negativním vjemem –
a pohled na nás zase s pozitivním. Proto
usly‰í na‰e: „Tak dost!“ a ihned nûkolikrát
zmûníme smûr, aby byl pes nucen dávat
na nás pozor. Jsme díky tomu nevypoãi-
tatelní, a navíc máme moÏnost získat
jeho pozornost a také si ji udrÏet. Dûláme
se zajímaví! Jasné je, Ïe psa, kter˘ uÏ si
zvykl lovit, nemÛÏeme pustit z vodítka,
dokud se to neodnauãí. Jak jinak bychom
ho mohli zastavit? Vût‰inou je jeho vzru-
‰ení tak velké, Ïe ani dobfie nacviãen˘
povel „Tak dost!“ uÏ nepomáhá, jakmile
se pes pustí po stopû. 

Kdykoliv se pozornost 
psa vydá vlastní cestou,
musíme zasáhnout.
ProtoÏe jinak je pes ihned v prachu.

KdyÏ se pes nauãí soustfiedit svou pozor-
nost na ãlovûka a je ãlovûku podfiízen
(alespoÀ podle fieãi tûla), pokud tedy pes
zÛstane vedle nás a poslouchá na‰e
povely, pak se mÛÏeme pustit do „desen-
zibilizace ve vûci lovu“. Vydejme se do
obory se zvûfií! Pomalu a s klidem se blí-
Ïíme k v˘bûhÛm. Je-li to je‰tû tfieba,
v blízkosti zvífiat se pohybujeme klikatû,
psovi vydáváme pfiátelské povely a jsme
pány situace. Jakmile pes zneklidní,
zaslechne ná‰ povel „Tak dost!“ a dosta-
ne nové povely. JestliÏe nastane situace,
ve které vzru‰ení psa roste, stáhneme se
s ním jednodu‰e o kus zpátky a dáme mu
moÏnost, aby se uklidnil. Jakmile se pes
dostane pod kontrolu, zaãneme se v‰ím
pûknû nanovo. Tak má pes moÏnost pfii-
jmout na‰e vedení i ve stresov˘ch situa-
cích a nauãí se takové situace také správ-

nû hodnotit. To je velmi dÛleÏité. Pfiesnû
stejnû jednáme, jestliÏe pes zaãne proje-
vovat strach pfied jin˘mi zvífiaty. Princip
je vÏdycky stejn˘. âím temperamentnûj‰í
a nervóznûj‰í je pes, tím tûÏ‰í je na‰e úlo-
ha a tím klidnûj‰í také musíme b˘t.
Druhou stránkou vûci je pak vytíÏení zví-
fiat. Musíme jim dávat jiné, nové úlohy,
kter˘mi se mohou zamûstnat. Nevím, zda
znáte historii border kolie Rika ze ·v˘-
carska. To je pes, kterého jste jistû uÏ
nûkolikrát obdivovali v televizi a kter˘
dnes uÏ zná na dvû stû (!) vûcí podle
názvu a dokáÏe je pfiinést na povel. Co
myslíte, co v‰echno by mohlo Rika
napadnout, kdyby si jeho majitelka pro
nûj nevymyslela tuhle úlohu? Stejnû dob-
fie mÛÏeme schovávat také hraãky a krme-
ní a psa pou‰tût, aby splnil sloÏité úlohy
pfii jejich hledání. 
Sama mám mimo jiné trpasliãího pudla
nejhor‰ího druhu. Pokud jde o tempera-
ment, musím vÏdycky zakfiiãet aspoÀ pût-
krát „Ke mnû!“, a on je schopen zamûst-
nat celé davy tím, aby mu házely hraãky.
Jen jednou jedinkrát v Ïivotû se mi poda-
fiilo opravdu ho unavit. Hrál si dobrovol-
nû uprostfied léta s cel˘m dûtsk˘m prázd-
ninov˘m táborem nepfietrÏitû cel˘ch ‰est
hodin. Pak si lehl do chladného koutku
a nûkolik hodin jsme o nûm nevûdûli. Ten
loví dokonce i míãe a dokáÏe lidi pûknû
zamûstnat! To je jeho práce a kvÛli ní
nechá v‰eho. DokáÏe balancovat na pad-
l˘ch kmenech stromÛ, skotaãí tunelem,
pfies pfiekáÏky a pod nimi, ‰plhá na vratké
hromady dfiíví, skáãe se smrtelnou odva-
hou do pln˘ch van v koupelnách a jen tak
mimochodem pfii tom pfievrhne vûdro,
jen aby se dostal ke hraãce a mohl ji ãlo-
vûku zase hodit pod nohy. Kolem hopka-
jící zajíc by byl pro nûj nûco nezajímavé-
ho a ani by se neotoãil, aby ho mohl

navûtfiit. „Pche, to pfiece není hraãka. To je
nuda!“ Co myslíte, Ïe by se stalo, kdyby
toho jednou napadlo, Ïe by se mohl zají-
mat o zvûfi. Chudáci lesní zvífiata!
Bydlíme uprostfied lesa, a tak máme tady
venku také dvû stafiiãké ovce a rÛzné sle-
pice. Musím upfiímnû pfiiznat, Ïe moje
fenka rotvajlera má vá‰eÀ, kterou v ní je‰-
tû podporujeme. Hlídá a pohání ovce. Ta
pomáhala mému muÏi pást ovce je‰tû
v dobû, kdy jsme jich mûli mnohem víc,
a dûlala to s oãividnou radostí. To pak
nauãila oba mé lovecké psy, a tak musíme
tuhle bandu ãtyfinoh˘ch ro‰ÈákÛ nûkdy
pûknû hlídat, aby si nevyhledali nûjakou
„vhodnou“ ãinnost, i kdyÏ je v ní jindy
podporujeme. Sice nikoho nekousnou,
ale pohánûjí zvífiata a mají radost, kdyÏ
se ne‰Èastné obûti koneãnû shluknou
nûkde v koutku a tam zÛstanou spofiáda-
nû stát. VÛãi sv˘m psÛm mám trochu
‰patné svûdomí, protoÏe jim nemohu
vûnovat tolik ãasu, kolik bych si pfiála
a kolik bych mûla. Îijí sice od odpoledne
aÏ do rána se mnou, a kdyÏ mohu, beru
si je s sebou obãas i na cesty, ale to jim
samozfiejmû nestaãí. TfiebaÏe nikdy ne-
jsou sami, rádi by toho mûli více na prá-
ci. Chov psÛ prostû nezná Ïádné kom-
promisy. BohuÏel vût‰í bfiemeno nesou
v na‰em spoleãném souÏití psi. 
A tak se prostû stává, Ïe se dostanou do
situací, které nejsou schopni zvládnout
sami, nebo Ïe si vyhledávají sami ãinnos-
ti, které pro nás rozhodnû nejsou nijak
povzná‰ející. Tak se jim postarejme
o dostatek vhodné ãinnosti! 
B˘t u v‰eho a moci spolupracovat pro nû
znamená mnoho! Psi pak nebudou ve
svém volném ãase lovci a ani rváãi.

M. Nováková
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MANUELA  NOVÁKOVÁ
se koncem 80. let seznámila se sv˘m
pozdûj‰ím manÏelem E. Novákem, kter˘
jako b˘val˘ ovãák a majitel útulku pro
psy, penzionu pro zvífiata a kynologické
‰koly vyvinul vlastní metodiku v˘chovy
psÛ bez drilu a trestÛ. Spoleãnû dÛslednû
vyuÏívají této metody ve své kaÏdodenní
práci. Îije a publikuje v Nûmecku.
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