
BEZDÒVODNÉ NAPADÁNÍ
Mám problém se psem, kter˘ napadá bez-
dÛvodnû kolemjdoucí na ulici. Hlavnû
nemá rád muÏe – a muÏe v montérkách
pfiímo nenávidí. Psa jsme si vzali jako pÛl-
roãního z útulku. Je to kfiíÏenec kníraãe.
Na nás jako rodinu je moc hodn ,̆ hraje si

s námi, v‰ude za námi chodí a ani na krok
se nevzdálí. Dokonce je hodn˘ i na mého
malého syna, kter˘ ho tahá za packy,
ocas, chlupy atd. Jakmile k nám domÛ ale
pfiijde cizí ãlovûk, rozkroãí se mezi dvefimi
a v˘hrÛÏnû vrãí. Nedávno napadl na ulici
muÏe, kter˘ si ho vÛbec nev‰ímal, a za-
kousl se mu do stehna. Bojím se, Ïe to
udûlá znovu. Na vodítku ho neudrÏím, jde
si kam chce a vláãí mû za sebou, náhubky
rozkousal uÏ asi ãtyfii. Vracet do útulku ho
nechci, kdyÏ jsem se dala na vojnu, budu
bojovat, ale bojím se, Ïe pfií‰tû pokou‰e
tfieba malé dítû. Dûkuji mnohokrát za ja-
koukoliv radu ãi pomoc! R. S., Rokycany

Kníraãi jsou obecnû velice ostfií hlídaãi,
k tomu byli vy‰lechtûni. Ale ten vá‰ pejsek
má zfiejmû navíc z dfiívûj‰ka nûjakou nepfií-
jemnou zku‰enost s muÏi, zvlá‰tû tûmi
v montérkách. Potfiebuje k nim opût získat
dÛvûru. ¤e‰ení va‰eho problému v‰ak pfied-
pokládá dobrou ovladatelnost psa alespoÀ
základními povely (pfiivolání, chÛze u nohy,
sedni, lehni, místo). Bez toho se neobejde-
te, pfietahování nemá smysl. S pomocí po-
velÛ se pak musíte nauãit pfiesnû fiíci psovi,
co od nûho chcete. Pofiiìte mu kovov˘ ko‰
na procházky, abyste vylouãili dal‰í pokou-
sání – s kaÏd˘m vydafien˘m útokem se pes
stává nebezpeãnûj‰ím. Doporuãuji se psem

docházet pravidelnû na cviãi‰tû, ale na ta-
kové, kde se se psy nezachází hrubû. Ve‰-
keré cviãení musí b˘t zaloÏeno jen na zís-
kávání pozitivní zku‰enosti („Aha, tohle se
mi vyplácí, proto to tak budu dûlat pofiád“).
U mladého psa se zdravou chutí k jídlu je
motivace snadná a postup b˘vá pomûrnû
rychl .̆ Cviãi‰tû ale nevyfie‰í v‰e, tam vám
jen ukáÏou jak na to a ve‰keré cviãení mu-
síte provádût doma mnohokrát dennû na
nejrÛznûj‰ích místech, aby na v‰echny po-
vely vznikl podmínûn˘ reflex. Pak teprve se
dá pfiistoupit k odstraÀování vlastní poru-
chy metodou desenzitizace (upoutáte po-
zornost psa na sebe a procházíte postupnû
stále blíÏe kolem figuranta, kter˘ plní funk-
ci potenciálnû napadané osoby) a kontra-
podmiÀování (pÛvodní reakci na blíÏící se
osobu, tedy strach a agresi, nahradíte ra-
dostí spojenou s pamlskem). Pfiesn˘ postup
tohoto cviãení se musí pfiizpÛsobit reakcím
pejska a musí jej vést zku‰en˘ odborník.

ZVYKNE SI U BOUDY? 
Mám ãtyfiiapÛlletou fenku anglického
kokr‰panûla Eli‰ku. Má ráda vodu, pole,
ale bydlíme v Praze, takÏe je dost ãasu
sama a urãitû ani vycházky nejsou vÏdy
takové, jaké by si pfiedstavovala. Pravdou
ov‰em je také to, Ïe je rozmazlená a po
bytû mÛÏe vlastnû v‰ude vãetnû postele.
Teì bych se ráda nastûhovala k pfiíteli,
kter˘ má domeãek se zahradou. Má také
psa, borderkolii, kter˘ je spokojen˘ v bou-
dû nebo jenom tak v pelechu u domu, kaÏ-
dopádnû venku. Pfiíroda je tam krásná
a tak je to tam pro psy ideální. Mám ale
strach, zda si Eli‰ka zvykne na boudu a na
to b˘t venku. Bojím se, aby se netrápila,
nenastydla, a nevím, jak ji na to zvykat. 

Petra Chocholou‰ková, Praha

Lidé obecnû mívají tendenci povaÏovat dr-
Ïení psÛ ve mûstû za „trápení zvífiat“, a na-
opak na jejich Ïivot na vesnici pohlíÏet jako
na dokonalou idylu. Ov‰em musíme si uvû-
domit, Ïe psi nahlíÏejí na vûci okolo sebe
ponûkud jinou optikou neÏ my. Krásy pfiíro-
dy jim jsou pomûrnû jedno, ãerstv˘ vzduch

jakbysmet, zahrada je sice fajn, ale nic
z toho jim nevynahradí intenzivní kontakt
s lidmi. Psi jsou bytostnû spoleãen‰tí tvo-
rové a tak moÏnost trvale Ïít uprostfied ro-
diny, pfiímo v lidské smeãce, je pro nû klíão-
vá. Dvojnásob to platí pro mûstského psa,
kter˘ cel˘ svÛj dosavadní Ïivot strávil v bytû
a lze tedy pfiedpokládat, Ïe si na svého
pána vytvofiil úzkou vazbu. Rozhodnû si
tedy nesmíte pfiedstavovat, Ïe Eli‰ku jedno-
du‰e ‰oupnete za dvefie a ona si bude „uÏí-
vat“ na zahradû bez sebe blaÏeností, Ïe je
koneãnû venku. Pravdûpodobnû opak bude
pravdou. I nadále se bude snaÏit v‰emoÏnû
vyhledávat va‰i blízkost, a pokud jí ji bude-
te odpírat, bude ne‰Èastnû kÀuãet za dvefi-
mi a dost pravdûpodobnû na rohoÏce bude
trávit vût‰inu ãasu. Dost ãasté jsou pfiípady,
kdy zoufalí psi se zaãnou pfiímo za dvefimi
vyprazdÀovat, aã do té doby nebyly s jejich
ãistotností problémy. Jak tedy zní má rada?
Nechávat pokud moÏno co nejvíce dvefie
otevfiené, aby si pes sám mohl zvolit, kde
chce b˘t. Pokud bude vûdût, Ïe jste kdyko-
liv dosaÏitelná, spí‰e si troufne sám na za-
hradu a bude ochoten uÏívat si radostí Ïi-
vota pod ‰ir˘m nebem. S takov˘m nenásil-
n˘m pfiivykáním na dlouhodobûj‰í pobyt
venku zaãneme pfiirozenû v teplém období

roku, kdy odpadne starost, Ïe by se fenka
mohla nachladit. Pfiirozenû je docela dobfie
moÏné psy nauãit, aby sná‰eli pobyt venku
v dobû va‰í nepfiítomnosti, pfiípadnû ãást
dne, noc aj. Postup je stejn˘ jako pfii pfiivy-
kání malého ‰tûnûte na pobyt o samotû.
Proces usnadní pfiítomnost druhého psa,
díky nûmuÏ se Eli‰ka ani v dobû, kdy bude-
te pryã, nebude cítit tak sama. 
Znovu ale zdÛrazÀuji: drÏet psa, zvlá‰tû pak
pÛvodnû „bytového“,  trvale venku, bez
moÏnosti pfiístupu do domu, nepovaÏuji za
správné ani etické. Psy máme od toho, aby
s námi spoluproÏívali na‰e Ïivoty, nikoliv
proto, abychom je od sebe násilnû a proti
jejich vÛli oddûlovali. 

70 SVùT PSÒ 4/07

NA·E PORADNA

Odborníci vám radí

Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
"Poradna". Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.

Dotazy a odpovûdi

Odpovídá 
MVDr. Hana Îertová 
Etologická poradna, 
rozbor a fie‰ení neÏádoucího
chování psÛ a koãek
e-mail: poruchy@chovani.info
www.chovani.info

Odpovídá Lea Smrãková
– redaktorka Svûta psÛ
– autorka  knih o psech
– pfiekladatelka odborné
kynologické literatury
z nûmãiny
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