
40 SVùT PSÒ 6/06

PSYCHOLOGIE

Nadmûrn˘ ochranáfisk˘ instinkt

AGRESIVNÍ OBRÁNCI
Vût‰inou jsou to kouzelní psi: sebevûdomí, oddaní, chytfií, hraví, pozorní a poslu‰ní.
Orientují se na svého majitele a ten je vût‰inou dokáÏe odvolat z kaÏdé situace. Na druhou
stranu jsou umínûní, spontánní a vybavení silnû vyjádfien˘m obranáfisk˘m instinktem.

KdyÏ pes brání
svého majitele
a jeho majetek
proti komukoli 
– mÛÏe obãas
vzniknout
váÏn˘ problém
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z toho pramení problémy. AÈ uÏ
pfiistoupí v restauraci ke stolu
obsluha, pfiiblíÏí se dobr˘ znám˘

nebo zezadu pfiistoupí nûkdo cizí... 
pes ohroÏuje pfiíchozího vrãením 
nebo po nûm dokonce chÀapne. 
Vehementnû brání svého majitele nebo
majitelku dokonce i proti pfiibliÏujícím
se cizím psÛm. Pes brání svého majitele
proti v‰em a proti kaÏdému - a z toho
se mÛÏe ãasem vyvinout váÏn˘ problém.
Pokud dokonce vstoupí do Ïivota
majitele ãi majitelky nov˘ partner, mÛÏe
se z chování psa rychle vyvinout
zatûÏkávací zkou‰ka nového
partnerského vztahu lidí. Nejpozdûji
v tomto okamÏiku zaãnou postiÏení
majitelé psÛ vyhledávat pomoc
odborníkÛ. Zvlá‰tû psi pasteveck˘ch
plemen a takzvaní „stráÏci domu
a dvora“ dávají pozor, brání pofiádek
a svoji rodinu – i proti jejich vÛli, 
zcela samostatnû a velmi sebevûdomû.
A od sv˘ch majitelÛ si do toho
nenechávají pfiíli‰ mluvit.

DOBRÁ KOLÉBKA
NeÏ si pofiídíme takové ‰tûnû, rozhodnû
bychom mûli dbát na to, abychom
vyhledali dobrého chovatele, kter˘ svá
‰tûÀata dobfie socializuje. Druhá
nejdÛleÏitûj‰í vûc je pak majitel, kter˘
svému mladému psovi ukáÏe svût a také
z nûj zaãne vychovávat pfiívûtivého
partnera. âasto se stává, Ïe chyby
bûhem rané socializace, z kolébky
‰tûnûte, uÏ napravit nejde! Jednání
s jin˘mi psy se pes uãí v kaÏdodenních
setkáních s nimi – pokud moÏno co
nejdfiíve ve skupinû her pro ‰tûÀata –
protoÏe psa je prostû tfieba nauãit jednat
s ostatními lidmi v kaÏdodenním Ïivotû
a uãit ho to mÛÏeme jedinû s pomocí
jin˘ch majitelÛ psÛ. Psi jsou schopni
uãit se po cel˘ Ïivot, a tak bychom mûli
vûnovat pfiivykání psÛ na bûÏné
„útoãníky“ dostatek ãasu. Zejména star‰í
zvífiata z druhé ruky nebo napfiíklad
z útulkÛ pro zvífiata potfiebují od 
svého nového majitele hodnû citliv˘
pfiístup a spoustu trpûlivosti.

JASNÉ VZTAHY VE SMEâCE
Majitel je za v‰ech okolností klidn˘
(protoÏe zku‰en˘) „star˘ pes“, kter˘
urãuje, kudy vede cesta a kudy ne.
Objeví-li se problém nadmûrné obrany
zejména proti novému Ïivotnímu
partnerovi majitele psa, musí se pes
systematicky pfiivykat na to, Ïe jeho
„vÛdce smeãky“ bude nyní podnikat
v‰echno spoleãnû s nov˘m pfiíchozím.
Bûhem cílené a zpoãátku krátké

nepfiítomnosti majitele psa pfiebírá 
„ten nov˘“ jeho funkci vãetnû 
krmení a venãení. 
JestliÏe se pes za nepfiítomnosti svého
dosud jediného „‰éfa“ chová klidnû
a pomûrnû poslu‰nû, nesmûjí lidé
zapomínat na chválu a odmûnu pfii
návratu majitele. Za tuto chválu pes rád
jednou zapomene na své dosud
oblíbené jednání: samostatnû se starat
o klid a pofiádek ve smeãce.

POMÁHÁ  ZAT¤ESENÍ 
ZA KÒÎI NA ·ÍJI? 
Tento prostfiedek bychom nemûli
pouÏívat nikdy. Zatfiesení za kÛÏi na
krku není trest, v Ïivotû psa to znamená
smrtící kousnutí. Psi pouÏívají tento
„hmat" proti sv˘m konkurentÛm, ktefií
se sice dovedou úãinnû bránit, ale
kter˘mi lze dobfie zatfiást (napfiíklad
koãky). Fenky pouÏívají tento
(instinktivní) smrtící hmat u ‰tûÀat
(s dosud volnou kÛÏí na ‰íji!), která
je‰tû neumûjí bûhat. Matka uchopí
‰tûnû velmi opatrnû a ‰tûnû okamÏitû
upadne do strnulosti. Pak mÛÏe fenka
znehybnûné ‰tûnû pohodlnû odnést,
aniÏ by hrozilo jeho poranûní.
Rozhodnû s ním netfiese! Jinak by bylo
‰tûnû mrtvé. Psi kaÏdého vûku cviãí
tento hmat pfii hfie. Vyskakují na svého
kamaráda – hravû – popadnou ho za ‰íji
a lomcují s ním. Oba – útoãník
i napaden˘ – se ve hfie uãí 
optimalizovat útok i obranu. 
Co se ale má pes „obranáfi“ nauãit, kdyÏ
ho nûkdo popadne náhle za ‰íji (a vÛbec
ne ve hfie) a zaãne s ním tfiást? Buì
znejistí, protoÏe je mu tato „hra"
vnucena, a souãasnû mu páníãek nebo
paniãka vyhubují... nebo musí – ztuhl˘
hrÛzou – pochopit, Ïe jeho majitel mu
vlastnû hrozí smrtí! Pokud pes dospûje
ke druhému závûru, bude se
samozfiejmû zoufale bránit – je to zvífie
sebevûdomé a schopné úãinné obrany.
Ve vût‰inû pfiípadÛ v‰ak pes pfiece jen
dospûje k prvnímu závûru – a po
takov˘ch událostech pfiestane brát
svého majitele váÏnû.

HMAT NA TLAMU
Podstatnû úãinnûj‰í v˘chovnou
metodou je hmat na tlamu.
Pokud chtûjí psí rodiãe pfiivést své pfiíli‰
rozdovádûné potomky k rozumu,
popadnou je s chvûjícími se pysky shora
za tlamu. Popadnou je, drÏí a tisknou je
tak dlouho dolÛ, dokud milé ratolesti
nezaãnou signalizovat, Ïe chápou, co je
tím mínûno. Tento zpÛsob bychom mûli
se sv˘m psem cviãit nûkolikrát dennû –

bez hnûvu a váÏné pfiíãiny a hrav˘m
zpÛsobem. Pes si musí nechat líbit toto
gesto dominance bez námitek a bruãení
a musí tak demonstrovat svoji
podfiízenost. Jakmile se doma klidnû
podvoluje, mÛÏeme uveden˘ prostfiedek
zaãít bez obav pouÏívat i venku, kdyÏ se
schyluje k nûãemu váÏnûj‰ímu.
Vhodnou pomÛckou je v tomto pfiípadû
i takzvaná Halti – ohlávka na psa. Ta má
dvû pfiednosti: Krátk˘m zataÏením
simuluje hmat na tlamu a pomáhá
navázat zrakov˘ kontakt mezi psem
a jeho majitelem. U velk˘ch
a temperamentních psÛ ho v‰ak lze
pouÏívat jen s obojkem a jen omezenû.
Manipulace s ohlávkou Halti je pro
majitele i jeho psa záleÏitostí, na kterou
si musí oba trochu zvyknout.
Vût‰ina psÛ s pfiemírou obranáfiského
instinktu b˘vá spí‰e tvrdohlavá. Jsou to
klidní psi s vysok˘m prahem vzru‰ivosti.
Pfii „hrozícím nebezpeãí“ v‰ak dokáÏou
pfiedvést bleskovou zmûnu
temperamentu a tím dovedou pfiekvapit
nejednoho majitele psa. Chce-li majitel
psa reagovat je‰tû vãas, musí se nauãit
v klidu, ale pozornû sledovat ve‰keré
dûní kolem sebe. Majitel musí dávat
stejn˘ pozor jako jeho pes!
V nepfiehledn˘ch situacích musí 
majitel vést svého psa ve své 
blízkosti – neustále pfiipraven 
aplikovat potfiebn˘ hmat na tlamu. 
Na rozdíl od jin˘ch problémov˘ch
projevÛ chování je v tomto pfiípadû
velmi dÛleÏité a nezbytné hovofiit se
psem! Pes se uklidní aÏ v pfiípadû, kdy
cítí, Ïe jeho ãlovûk vnímá také v‰echno,
co se dûje v okolí – a kdyÏ si tak je pes
jist˘, Ïe mÛÏe svému majiteli v této
souvislosti plnû „dÛvûfiovat".
Bûhem fáze nácviku je vhodné vyh˘bat
se vût‰ím shromáÏdûním lidí nebo
podobn˘m situacím, které se psovi
mohou jevit jako hrozivé. Dávejte si také
pozor, aby se k vám nikdo nepfiiblíÏil
nepozorovanû a náhle a uÏ vÛbec ne
zezadu. Na v‰echno „nové“ reagujte
rychle, sebejistû a klidnû. V momentu,
kdy se pes nauãí, Ïe jeho majitel má
v‰echno pod kontrolou, pfiestane ho
chránit pfied v‰emi a proti v‰em.
To ov‰em potfiebuje jist˘ ãas. Celkovû
pfiívûtivého, uãenlivého a skuteãnû
dobfie socializovaného psa se nám
podafií „pfievychovat“ bez vût‰ích
problémÛ bûhem nûkolika mûsícÛ.
JestliÏe se setkáme bûhem v˘chovy psa
s problémy, mûli bychom vyhledat
pedagoga zab˘vajícího se v˘chovou
zvífiat nebo psychologa zvífiat.

M. B., psycholoÏka zvífiat
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