
ûktefií psi se sami po nûkolika
hodinách toulání vrátí, jiní jako by
zapomnûli cestu zpátky. Co je

vede k tomu, aby opou‰tûli své v˘sostné
teritorium, které si jinak velmi úpornû
brání pfied ostatními psy i pfiíslu‰níky
jin˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ? 

Nezfietelná hranice teritoria
Obvykle b˘vá teritorium psa ohraniãeno
nûjakou bariérou. Mohou to b˘t vstupní
dvefie bytu nebo bytového domu u psÛ
chovan˘ch ve mûstû, venku pak zeì, plot
z drátûného pletiva, planûk nebo prken,
ale také tfieba jen Ïiv˘ plot nebo skalka,
potok, ohrada z kÛlÛ nebo nízká zídka.
I kdyÏ nám se hranice jeví jasné, pes
mÛÏe mít s jejich rozpoznáním a respek-
továním problém. Proto je tfieba mu hra-
nici pokud moÏno zfietelnû vymezit
a nauãit jej trpûliv˘m cviãením ji respek-
tovat. To je samozfiejmû moÏné za pfied-
pokladu, Ïe pes je dobfie ovladateln˘
a správnû si uvûdomuje své (nízké) posta-
vení v rodinné smeãce.

Hierarchické postavení
Nûktefií psi nemají jasno, na kterém hie-
rarchickém stupínku je jejich místo.
Stává se to hlavnû v pfiípadech, kdy pán
pracuje dlouhodobû mimo domov a pes
zÛstává v domû jen s paniãkou a dûtmi,
nebo kdyÏ se „mladí“ odstûhují a pes
zÛstane v domû s jejich rodiãi, ktefií
v nûm vidí náhradu za dûti. Pokud pes
získá pocit, Ïe má v nûkter˘ch aspektech
vysoké postavení, chová se podle toho.
K privilegiím vysoko postaveného ãlena
smeãky patfií mimo jiné také právo kdy-
koli teritorium opustit a zase se do nûj
vrátit, popfiípadû teritorium roz‰ífiit. A psi
velice rádi sv˘ch práv vyuÏívají.

Zmûna pána
KdyÏ je zakoupen nebo osvojen z útulku
dospûl˘ pes, je velmi dÛleÏité dát mu od
zaãátku zfietelnû najevo, jak to v nové
smeãce chodí. Musí rychle pochopit, kdo
tu vládne, kde je jeho místo a jaká jsou
pravidla souÏití. Je-li to moÏné, mûl by
zpÛsob Ïivota nové rodiny navazovat na

psovy pfiedchozí zvyklosti. Napfiíklad pes,
kter˘ byl cel˘ Ïivot drÏen v bytû, si bude
jen tûÏko zvykat na kotec a naopak. Pes,
kter˘ byl stále v blízkosti svého pána, ne-
bude schopen tolerovat dlouhou samo-
tu. Nûkdy se ke stresu z cizího prostfiedí
pfiidá i nevhodné chování nov˘ch majite-
lÛ – pfiistupují ke psu ostraÏitû, protoÏe
nevûdí, co od nûho mohou ãekat, nebo
dávají najevo zklamání, kdyÏ pes neod-
povídá zcela jejich pfiedstavám. Pokud
pes nenalezne brzy oporu a jistotu, veli-
ce strádá a není divu, Ïe se vydá hledat
to, co ztratil.

Trest pfii návratu
Nelze se pfiíli‰ divit majiteli, kter˘ nûkolik
hodin obíhá a objíÏdí okolí domu, telefo-
nuje do útulkÛ, alarmuje stráÏníky a nutí
celou rodinu v‰eho nechat a pátrat po
chlupatém uteãenci, Ïe po jeho nalezení
dá prÛchod emocím a fiádnû mu vyãiní
nebo sáhne i k tvrd‰ímu postihu. Ale tím
si právû mnohdy zadûlává na dal‰í pro-
blémy. Alík si svÛj návrat spojí s trestem,
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ÚTĚKÁŘI
Jsou psi, ktefií se nehnou od domu, ani kdyÏ je majitelé nadobro opustí. Jsou 
ale i takoví, ktefií obãas nebo dokonce velmi ãasto ze dvora nebo zahrady uteãou
a toulají se po okolí. Îádn˘ plot pro nû není dost pevn ,̆ Ïádná zeì dost vysoká. 

Období hárání je
na uhlídání psÛ
velmi nároãné

N
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no a proã by pfií‰tû spûchal domÛ, kde ho
nic pfiíjemného neãeká? Je lep‰í pojmout
problém zcela opaãnû: Alík se musí doma
cítit spokojenû a v bezpeãí. A kdyÏ uÏ ute-
ãe, musí sám touÏit b˘t zase brzy zpátky. 

Pfiíli‰ lákavé vnûj‰í podnûty
Nemá-li pes doma nic zajímavého na prá-
ci, snadno se nechá ovlivnit takov˘mi
lákadly, jako je pfietékající popelnice pfied
nedalekou restaurací, hravé ‰tûnû stále
pfiipravené k dovádûní z vedlej‰í ulice,
milí ‰tûdfií sousedi, ktefií vÏdy najdou las-
kavé slovo, pohlazení a nûjakou tu dob-
rotu, nebo skupinka skotaãících dûtí
jdoucích ze ‰koly... Tato lákadla budou
je‰tû daleko více pfiitahovat pejsky s nûja-
k˘m souvisejícím handicapem ãi nedo-
statkem nebo pod vlivem rozboufien˘ch
hormonÛ: Jakémukoliv jídlu vnû teritoria
jen tûÏko odolá pes hladovûjící, bfiezí
nebo kojící fena, bulimik nebo diabetik.
Mlad˘ aktivní pes drÏen˘ na malém pro-
storu bez vycházek a jak˘chkoli pfiíleÏi-
tostí ke hfie zase poru‰í v‰echna pravidla
a uteãe, aby si mohl hrát. Jak nároãné na
uhlídání psÛ i fenek je období hárání,
není tfieba dlouze popisovat. 

Snaha najít pána
Nejen psi chovaní v bytû, ale i ti, ktefií
mají k dispozici velkou zahradu nebo
dvÛr, mohou trpût tzv. separaãní úzkostí.
To je stav, kdy pes má pfiespfiíli‰ silnou
vazbu ke svému majiteli a neunese
odlouãení. Po odchodu páníãka do práce
podhrabe plot nebo pfieskoãí zeì a pro-
pátrává okolí. Setkala jsem se dokonce
s nûkolika pokrokov˘mi psy, ktefií ‰etfiili
nohy a cestovali sem tam mûstskou hro-
madnou dopravou. 
Nûkdy zoufale hledají páníãky psi, ktefií
sice bûÏné kaÏdodenní vzájemné odlou-
ãení sná‰ejí dobfie, ale zaskoãí je nûkoli-
kadenní nepfiítomnost pána napfiíklad pfii
pracovní cestû nebo v dobû dovolené.
A to i pfiesto, Ïe péãi o psa pfievzal zod-
povûdnû nûkdo z pfiíbuzn˘ch ãi znám˘ch. 

Strach a panika
I mezi pfiíslu‰níky velk˘ch plemen psÛ je
mnoho takov˘ch, ktefií se panicky bojí
boufiky a stfielby. Pro takové psy je nesne-
siteln˘m utrpením b˘t sám s takto siln˘m
strachem. Je-li rodina doma, vût‰inou se
snaÏí dostat do domu, kde hledají mal˘
tmav˘ prostor jako úkryt a pfiedev‰ím
spoleãnost své smeãky. Ale kdyÏ doma
nikdo není, uteãou vût‰inou hodnû dale-
ko a nezfiídka se pfii tom i o‰klivû zraní,
protoÏe v panice ztrácejí nad sebou kon-
trolu a nevnímají jiné ohroÏení neÏ hro-
my a blesky nebo v˘stfiely. Tito ne‰Èastní-

ci ãasto konãí pod koly aut nebo umírají
vyãerpáním daleko od domova.

Senilita
Sice se fiíká „KÛÀ je jednou hfiíbûtem, ãlo-
vûk dvakrát dítûtem“, jenÏe to uÏ dnes
tak docela neplatí. Jednak tu není fieã
o koních, ale o psech, a hlavnû pokroky
veterinární medicíny, kvalitní v˘Ïiva
i zpÛsob chovu psÛ (ale i tûch koní) mají
za následek, Ïe na‰i ãtvernozí kamarádi
se doÏívají v celkem dobré fyzické kondi-
ci senilního vûku. Podobnû jako lidé
s Alzheimerovou chorobou pak mohou
trpût ztrátou pamûti, zapomínají nauãe-
né cviky, stávají se neãistotn˘mi, neori-
entují se správnû v prostoru a snadno se
zatoulají za hranice svého teritoria, aniÏ
by si to uvûdomili a aniÏ by byli schopni
najít cestu zpátky.

Nadmûrn˘ loveck˘ instinkt
Nûktefií psi mají velice silnû vyvinut˘ pud
lovit a zabíjet. K vrozen˘m schopnostem
se v tûchto pfiípadech vût‰inou pfiidají
dal‰í rizikové faktory: nedostateãná socia-
lizace v raném vûku, neustálé dráÏdûní
potenciální kofiistí (napfiíklad pes na fietû-
zu a slepice nebo kaãeny uzobávající
z jeho misky), dlouhodobé hladovûní psa,
nuda a nedostatek ãinnosti, pfiedchozí
zku‰enost s lovem, zvlá‰tû pokud pes

nûkdy lovil ve smeãce. Z takového psa se
pfii kaÏdé pfiíleÏitosti stává postrach drÛ-
beÏe, králíkÛ, koãek a jin˘ch neboh˘ch
tvorÛ v ‰irokém okolí.

Syndrom
hypersenzitivity/hyperaktivity
Psi postiÏení touto poruchou mají nejen
sklony k útûkÛm a toulání, ale ãasto trápí
své majitele i dal‰ími projevy: neustál˘m
‰tûkáním, niãením ve‰kerého zafiízení,
neposlu‰ností, neãistotností a mnohdy
i agresivními v˘pady. Jde o váÏnou poru-
chu osobnosti psa, která mÛÏe mít hor-
monální pfiíãinu, nûkdy má v‰ak pÛvod
v nesprávné péãi bûhem prvních dvou
mûsícÛ po narození. Taková ‰tûÀata
nejsou schopna se normálnû uãit. Chybí
jim sebekontrola a zaãnou-li s nûjakou
ãinností, je pro nû zatûÏko ji ukonãit. Jsou
stále aktivní, neúnavná, mají nezfiízenou
chuÈ k jídlu a vût‰inou násilnické sklony.
Tito psi reagují pfiemr‰tûnû na v‰echny
podnûty, ale nedafií se je ãímkoli motivo-
vat, nedodrÏují Ïádná pravidla. Pfii hfie
nabûhnou do zdi nebo do stromu, vrh-
nou se z okna za ptákem nebo koãkou,
nerespektují silnici. Pfii útûku se ãasto
poraní, ale chovají se, jako by necítili
bolest. Zásadnû se domÛ nevracejí.
V USA bylo zji‰tûno, Ïe právû tito psi nej-
vût‰í mûrou plní tamní útulky (80 %). 

Co s tím?
Sklony k toulání nemají genetick˘ pÛvod
,a nedá se tedy fiíci, Ïe pfiíslu‰níci nûkteré-
ho plemene utíkají ãastûji neÏ ostatní.
Mnohem více tulákÛ je v‰ak mezi psy
-samci neÏ mezi fenami. Nejvût‰í roli zde
hrají vût‰inou vnûj‰í faktory. Jak vypl˘vá
z v˘‰e uvedeného, tent˘Ï následek (útûk)
mÛÏe mít mnoho pfiíãin, nûkdy jde
i o jejich kombinaci. 
Najít vhodné fie‰ení pfiedpokládá nejprve
stanovit správnou diagnózu. Pak se
postupuje od nejjednodu‰‰ích opatfiení
(dostateãnû zfietelné ohraniãení teritoria,
úprava prostfiedí, zmûna reÏimu nebo
hierarchického uspofiádání, dÛslednûj‰í
v˘chova) pfies mechanické pomÛcky
(hozen˘ chfiestící pfiedmût, sprejov˘ obo-
jek), aÏ po medikamentózní léãbu. Ta
b˘vá nutná pfiedev‰ím u strachu ze samo-
ty, strachu z boufiky, syndromu hypersen-
zitivity/hyperaktivity. DÛleÏité je fie‰it
problém vãas, neÏ se stane pro psa pravi-
delnou ãinností.

MVDr. Hana Îertová

Literatura: Valérie Dramard: Why does
my dog run away? Revue Chiens 2000.
W.-D. Schmidt: Verhaltenstherapie des
Hundes. Schlütersche, 2002.
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„Důležité je 
řešit problém 
s útěky psa 
včas, než 

se pro zvíře 
stane

pravidelnou
činností.“

Nemá-li pes doma spoleãnost ani 
co na práci, hledá si zábavu jinde
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