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V¯CVIK

Problémové chování u psa 8. díl 

Děti a psi V‰echna ‰tûÀátka si dûti brzy
oblíbí, v tom problém není.
Je v‰ak tfieba dohlédnout na
to, aby ze strany dûtí nebyla
ohroÏována. Pozdûji by se
tato situace totiÏ mohla
zvrtnout i opaãn˘m smûrem.

Malé dítû
a velk˘ pes:
efektní, ale
nároãná
kombinace
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ery, která pokousala ‰estiletou
holãiãku a byla u mû doma na
v˘cvik, byla zdravá, temperament-

ní fenka, na kterou v‰ak nemûl nikdo ãas.
Garsonka, ve které bydleli mladí manÏe-
lé spolu s batoletem a onou holãiãkou,
byla pfiíli‰ malá na to, aby v ní byl pro
fenku klid, holãiãka jí lezla do pelí‰ku
a stále si s ní chtûla hrát. Obû dûti byly
hodnû hlasité, paní mûla práce nad hlavu
a pán byl celé dny mimo domov. Fenka
mûla málo pohybu a v˘chovu Ïádnou,
neumûla si ani sednout na povel, ani
nebyla úplnû ãistotná. Oba manÏelé se
pfiesto rozhodli si fenku ponechat a moÏ-
nost dát ji pryã kategoricky vylouãili.

KLID A V¯CVIK
Kery si u nás doma odpoãinula od dût-
ského kfiiku a absolvovala kompletní v˘-
cvik poslu‰nosti, jehoÏ souãástí byla
i v˘chova k ãistotnosti a zmûna pravidel
chování v bytû: Ïádné skákání na stÛl
a kuchyÀskou linku, Ïádn˘ pfiehnan˘ ‰tû-
kot. Pfii v˘cviku fenka spolupracovala bez
potíÏí. Samozfiejmû pfii‰la i do kontaktu
s dûtmi, ale chovala se naprosto vyrovna-
nû. Pfiesto jsem mûla znaãné obavy
z toho, zda se majitelÛm podafií situaci
po návratu fenky domÛ zvládnout, kdyÏ
podle m˘ch odhadÛ nezvládali ani do-
mácnost bez psa.
Její pán se v‰ak du‰oval, Ïe i v budoucnu
bude s Kery pokraãovat v náv‰tûvách are-
álu psí ‰koly, a ujistil mû, Ïe si koneãnû
najde ãas fenku vychovávat a procviãovat
s ní nauãené. BohuÏel se ukázalo: sliby
chyby. Mé obavy se naplnily, kdyÏ majite-
lé pro fenku nepfiijeli ani v jednom ze
smluven˘ch termínÛ a její odchod domÛ
se nûkolikrát odloÏil. 
Nakonec ale v‰e dopadlo dobfie, protoÏe
v‰e vzala do sv˘ch rukou paní. Pro fenku
si pfiijela i s obûma dûtmi, omluvila se za
nespolehlivost manÏela a pfii procvião-
vání Kerynky se ukázala jako velmi
‰ikovná. Bylo mi jasné, Ïe paní fenku
dokáÏe dobfie cviãit, byla velmi pfiístup-
ná radám a doporuãením z mé strany jak
zvládnout do budoucna souÏití dûtí
a psa. Na‰e setkání nebylo poslední, pro
jistotu jsme se domluvily na dal‰ích
obãasn˘ch náv‰tûvách spojen˘ch s tré-
ninkem, které probíhaly za pfiítomnosti
obou dûtí. Na‰tûstí ona malá holãiãka,

kterou fenka pokousala, nemûla z Kery
strach a maminka celou situaci obdivu-
hodnû zvládla.

MALÉ DùTI = VELKÉ OHROÎENÍ
Malé dûti mohou ‰tûnû upustit, spad-
nout na nû nebo ho ne‰etrnû drÏet a to
mu zvlá‰tû v pfiípadû minipsíkÛ mÛÏe b˘t
osudné. ·tûÀata stfiedních a vût‰ích ple-
men mohou dûti oÏiÏlávat a okusovat ve
hfie, i tam musíme mít dostatek ãasu obû
strany nauãit, jak se k sobû mají navzá-
jem chovat. Pofiídit si psa k batolátku
nebo dítûti pfied‰kolního vûku vyÏaduje
pfiedem dobfie zváÏit své ãasové moÏnos-
ti, protoÏe starostí s v˘chovou budou
minimálnû dvojnásobnû.
KdyÏ si pofiídíte dospûlého pejska a máte
doma malé dûti, nebo je tfieba jen pfied-
poklad, Ïe se bude setkávat s dûtmi
v pfied‰kolním vûku nebo batolaty, které
k vám chodí na náv‰tûvu, mûli byste
poãítat s tím, Ïe mnoho psÛ se s mal˘mi
dûtmi dosud vÛbec nesetkalo. Zvlá‰tû
pes, kter˘ pfii‰el do svého nového domo-
va z útulku, b˘vá zpoãátku vystaven
mnoha pro nûj zcela nov˘m situacím.
Zvlá‰tû v takovém pfiípadû musíme na
dûti dohlédnut, aby 
● ho nepronásledovaly,
● nechodily za ním na pelí‰ek,
● neustále nevyhledávaly kontakt s ním,
● bûhem hry nebyly pfiíli‰ divoké 

a hlasité,

● nebyly se psem bez dozoru dospûl˘ch.

TRÉNINK S PLY·ÁKEM 
Psu pfiidûlíme pelí‰ek, jeho místo, kam za
ním dûti nebudou smût, a dohlédneme
na to, aby mûl klid - vÏdyÈ pes prospí dvû
tfietiny svého Ïivota. Malé dûti nauãíme,
aby pejskovi dávaly pamlsky, a také jak
mají psa hladit, aby mu to bylo pfiíjemné.
Nejlep‰í je nauãit to dûti na ply‰ové hraã-
ce. Musíme si uvûdomit, Ïe pes, kter˘
vyrÛstá s dûtmi v rodinû a je na dûti zvyk-
l˘ od svého ‰tûnûcího vûku nebo od
narození dítûte, má s dûtmi vût‰í zku‰e-
nosti neÏ pes, kter˘ pfiijde do rodiny
s dûtmi jako dospûl˘. 
O to víc musíme dûti hlídat a dohléd-
nout na to, aby si na nû pes postupnû
zvykl a nebál se jich. JestliÏe se nám
podafií mít dûti pod kontrolou, i dospû-
l˘ pes vyrovnané povahy si na nû bez
problémÛ zvykne.
Tro‰ku problém b˘vá s pejsky, ktefií mají
citlivou povahu a jsou vystra‰ení - takoví
psi se mohou bát dûtského kfiiku a není
jim pfiíjemné, kdyÏ dûti kolem nich pobí-
hají a sahají na nû. Vût‰inou se pak snaÏí
pfied nimi utéct. Tam musí v˘raznû za-
sáhnout dospûlí a dûti ohlídat a v˘chov-
nû na nû pÛsobit. 

TIP
Pokud pes s neznámou minulostí, které-
ho jsme si vyhlédli v útulku, na dûti od
poãátku vrãí, vyberte si jiného! Nikdy
bych se nepokou‰ela takového psa na
dûti zvykat, je to pfiíli‰ riskantní. 

·KOLÁCI A PSI
âasto rodiãe podlehnou naléhání dítû-
te, které touÏí po psovi, tyto dûti mívají
pozdûji ãasto také snahu pejsky cviãit
samy. Zde je dÛleÏitá podpora ze strany
rodiãÛ, ktefií se podle velikosti zvolené-
ho plemene a stáfií dítûte budou
o v˘chovu a v˘cvik psa starat spoleãnû
s dítûtem. Îádné dítû mlad‰ího ‰kolního
vûku není schopno psa zvládnout bez
pomoci dospûl˘ch. Kdo si to neuvûdo-
mí, aÈ uÏ z naivity, nebo z pohodlnosti,
zadûlává si na problémy do budoucna!
Dûti a psi se mohu stát skvûl˘mi parÈá-
ky – ale bez pomoci nás dospûl˘ch se to
neobejde.

Vûra Brunclíková, ambra@iol.cz
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Dozor  je nezbytn˘ i u vût‰ích dûtí
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