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Ženská záležitost?
Málokdo to ví, ale je to tak. V kaÏdém vrhu, kde ‰tûÀata vyrÛstají se dvûma rodiãi, tedy se psem
i s fenou, pﬁejímá od jistého vûku (vût‰inou mezi 3. a 4. t˘dnem) v˘chovu potomstva otec.

N

a místo milé a tolerantní maminky nastupuje otec a vytyãuje hranice a tabu. Jednak proto, aby
mlad˘m divochÛ v‰típil respekt a povû-
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domí o smeãkové hierarchii, jednak bezpochyby také z dÛvodÛ jejich bezpeãnosti. KdyÏ se napﬁíklad smeãka zdrÏovala ve
v˘bûhu a já jsem tam hodil pár doposud

pro ni neznám˘ch pﬁedmûtÛ, okamÏitû
jako stﬁela pﬁilétl pes, aby pﬁezkoumal,
o co se jedná. Pﬁitom mu zjevnû ne‰lo
o to, aby zjistil, zda to není nûco k snûd-
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Je opravdu
v˘chova psÛ
skuteãnû
a v˘hradnû
Ïenskou
záleÏitostí?

Potom je tento vyvolen˘ objekt odloÏen
a vÛdce si najde nûjaké v˘hodné místeãko, odkud má rozhled. Pak pozornû sleduje, zda se k jeho vlastnictví náhodou
neblíÏí nûkter˘ z mal˘ch nezbedÛ a v takovém pﬁípadû bûda mu! Následuje
vût‰inou srdceryvn˘ ﬁev „zlodûje“, pﬁi
nûmÏ stydne krev v Ïilách. Ale Ïádné ‰tûnû nemûlo nikdy ani ‰krábnutí, i kdyÏ
z ﬁevu by se dalo usuzovat, Ïe má nejménû ukousnutou tlapku.

Pes ulehãuje fenû
Jen zﬁídka jsem vidûl fenu, která by se
vÛãi ‰tûÀatÛm chovala podobn˘m zpÛsobem – pokud Ïila spolu s dospûl˘m psem.
KdyÏ uÏ fenka pﬁevzala tyto úkoly, bylo to
proto, Ïe s ní Ïádn˘ dospûl˘ pes neÏil.
Feny se v takov˘ch pﬁípadech vût‰inou
chovají mnohem egoistiãtûji. KdyÏ vytyãí
hranice, pak vût‰inou ku svému prospûchu. To znamená, Ïe zaãnou ‰tûÀata kousat, kdyÏ usoudí, Ïe ocucávání jejích strukÛ uÏ bylo dost atd. Nûkdy se také vmísí,
kdyÏ se jim zdá, Ïe se jejich dûti ‰korpí
nadmíru, ale vût‰inou b˘vají velmi tolerantní, coÏ bezpochyby souvisí s jejichpeãovatelsk˘mi instinkty.
Fenû jako matce na srdci leÏí více péãe
o ‰tûÀata a jejich ochrana neÏ to, aby jim
v‰tûpovala pravidla spoleãenského chování. Pes je pokládá za nevychované ãleny
smeãky, jimÏ je nutno vnutit pravidla vzájemného souÏití. Proto ‰tûÀata, jeÏ vyrÛstají pouze s matkou, bezpochyby mívají
stûÏí napraviteln˘ v˘chovn˘ deficit
v oblasti sociálního chování. Prostﬁednictvím v˘chovn˘ch opatﬁení ze strany
psa se ‰tûnû nauãí znát a respektovat nejdÛleÏitûj‰í pravidla souÏití mezi psy.

JiÏ vynechání dÛtky je pochvala

ku nebo nûjak˘ zvlá‰tní pamlsek. ·lo mu
o princip. Teprve kdyÏ se jako ‰éf ujistil,
Ïe v‰echno je, jak má b˘t, mohli se pﬁedmûty zaãít zab˘vat také dorostenci.

?
Foto Minerva

Hrou se upevÀuje hierarchie
Jak ãasto uÏ jsem se musel pousmát,
kdyÏ jsem pozoroval na‰e psy, jak hrají
hry „na tabu“. Za tímto úãelem je vybrán
nûjak˘ objekt, nejãastûji oblíbená hraãka.
·éf se jí krátkou dobu zab˘vá a potom ji
hrdû nosí a v‰em ji pﬁedvádí, aby o ni
vzbudil zájem a aby si kaÏd˘ vãetnû tûch
nejmen‰ích uvûdomil, Ïe se jedná o jeho
vlastnictví.

Chování psÛ ve smeãce pﬁirozenû nelze
mechanicky pﬁená‰et na na‰i lidskou
smeãku, ale na‰e poznatky a znalosti
o nûm by mûly tvoﬁit rámec, v nûmÏ se my
lidé orientujeme. A protoÏe jsme jako lidé
vysoce inteligentním a flexibilním druhem, mûlo by pro nás b˘t mnohem jednodu‰‰í neÏ pro psy ﬁídit se v‰eobecn˘mi
pravidly a vyuÏívat jich. Mlad˘ pes nûco
udûlá a ãeká, jaká bude reakce ostatních
ãlenÛ smeãky. Pokud je to nezajímá, je
snad v‰echno v poﬁádku a on mÛÏe zase
jít, v opaãném pﬁípadû se najde nûkdo,
kdo psu ukáÏe, ãeho by mûl zanechat.
Skuteãnost, Ïe se nedostaví pokárání
nebo trest, tedy pÛsobí jako odmûna za
urãité chování.

ZpochybÀování autorit
KdyÏ nûjak˘ pes zaãne zpochybÀovat
„vrchnost“, je to v˘sledek dlouhého

a komplikovaného procesu, jenÏ postupuje plíÏivû. DÛvody takového chování
b˘vají nejrÛznûj‰í, stejnû jako jeho úãinky. Vztahy mezi Ïiv˘mi tvory jsou mnohovrstevné a komplikované, nespoãívají jen
na jednom základû. DÛvody, proã se pes
snaÏí pﬁevzít velení, v‰ak b˘vají vÏdy
témûﬁ stejné. Styl dosavadního vedení
zaãne b˘t zpochybÀován, protoÏe je pﬁíli‰
nedÛsledn˘ a mdl˘, pﬁípadnû pﬁíli‰ tvrd˘,
takÏe pes v nûj ztrácí dÛvûru a vydává se
svou vlastní cestou. Naproti tomu konkrétní projevy tohoto zpochybÀování
mohou b˘t rozdílné a velmi závisí na kaÏdém jednotlivém psu, na jeho charakteru
a zku‰enostech. MÛÏe se projevovat tzv.
tvrdohlavostí, vyh˘báním se majiteli,
nemocí, nebo také v˘hruÏkami, vrãením
a kousáním. Pokud nûjak˘ pes v rodinû
zaãne kousat (a zdravotní dÛvody se
podaﬁí vylouãit), pak se na to dlouho pﬁipravoval a ve své pozici se postupnû stával jistûj‰ím a jistûj‰ím. Podívejme se na
psí smeãku – ve fungující smeãce by Ïádn˘ její ãlen váÏnû nenapadl jiného, pokud
by si nebyl jist, Ïe vût‰ina smeãky bude
solidárnû na jeho stranû. Zvlá‰tû ne tehdy, pokud jde o vylep‰ení vlastní pozice
ve smeãce. Nebezpeãí, Ïe by takov˘ souboj prohrál, tﬁeba i na základû toho, Ïe by
se do nûj vloÏili i ostatní ãlenové smeãky,
by bylo pﬁíli‰ velké. Takov˘ pes by musel
po prohraném souboji smeãku opustit,
byl by tûÏce zranûn nebo dokonce usmrcen. JiÏ nûkolikrát jsem to celé t˘dny
pozoroval, kdyÏ jsem sestavoval smeãku.

Problémy se ·irou
Jednou jsme integrovali dvouletou fenku
amerického buldoka ·iru. Smeãka se skládala ze starého amerického buldoka
Bustera, staré kﬁíÏené fenky kangala Ranji
a z mladé fenky buldoka Nory. Psi se znali, pﬁi vzájemném kontaktu byli uvolnûní
a já jsem v‰e dobﬁe pﬁipravil. Od prvního
dne Buster, jak mûl ve zvyku, ·iru ignoroval a ona se dobﬁe zaﬁadila mezi ostatní fenky. Bylo jasné, Ïe vÛdci smeãky jsou
Buster a Ranja. V prÛbûhu následujících
t˘dnÛ se ·ira usilovnû snaÏila získat si
Bustera. Dolézala za ním a vnucovala se
mu, takÏe postupnû zaãal mûknout
a opustil svoji distancovanou pozici, coÏ
v této dobû nemûlo Ïádnou souvislost
s jeho hormony. ·ira neustále vyhledávala jeho pﬁítomnost a zároveÀ bylo moÏno
pozorovat, jak si toho od ní nechává stále více líbit. Se zájmem jsem tyto hrátky
pozoroval a byl jsem napjat˘, jak to bude
pokraãovat. Naproti tomu vÛãi Ranje se
·ira chovala neutrálnû, k mladé fence
Noﬁe byla pﬁátelská a hodnû si s ní hrála.
Tak to ‰lo dva mûsíce, aÏ jsem si v‰iml, Ïe
SVùT PSÒ 1/08
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jednoho dne zaãala ·ira Ranju provokovat. Nabíhala na ni ze strany nebo pﬁímo,
coÏ si nikdy pﬁedtím nedovolila. Bylo cítit,
Ïe se k nûãemu schyluje. Radûji jsem
smeãku ani nepustil do v˘bûhu, abych ji
mohl bedlivû pozorovat a pﬁípadnû
zasáhnout. V 8 hodin jsem ji vypustil na
dvÛr, ale mohli chodit dovnitﬁ a ven, jak
se jim zlíbilo, a napjatû jsem ji sledoval.
A skuteãnû v 10 hodin ·ira Ranju poprvé
napadla – sice je‰tû zdrÏenlivû, ale pﬁesto
bylo jasné a zﬁetelné, co má v úmyslu.
Zasáhl jsem a situace se rychle zklidnila.
·ira se vÛãi Ranje chovala provinile a snaÏila se ji konej‰iv˘m chováním udobﬁit ale to urãitû jen zkou‰ela. Pro jistotu jsem
si v dosahu pﬁipravil dva kbelíky s vodou
a vyãkával jsem
Ve 13 hodin to pak „vybouchlo“ doopravdy. ·ira Ranju pﬁekvapivû napadla
frontálním útokem a nyní uÏ byly úãinky její snahy docela zﬁetelné, protoÏe
Buster, jenÏ se jinak vÏdy choval neutrálnû, se postavil na ·iﬁinu stranu
a spolu s ní Ranju napadl zezadu. Nora
se je‰tû chovala neutrálnû a vzru‰enû
pobíhala kolem, aniÏ by zasáhla, pﬁiãemÏ si myslím, Ïe by se nakonec postavila na stranu ·iry. OdváÏn˘m skokem
pﬁes zábradlí pﬁímo doprostﬁed psí
smeãky jsem ji od sebe rychle oddûlil.
Kromû pár ‰krábancÛ u v‰ech zúãastnûn˘ch se nic nestalo. Ranja je velmi zku‰ená star‰í fenka, jeÏ se dﬁíve nûjakou
dobu musela probíjet Ïivotem na vlastní
pûst, a sama proti ·iﬁe by situaci jistû
dobﬁe zvládla, nemluvû o tom, Ïe ·ira by
se asi vÛbec neodváÏila. Bylo nad slunce
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jasné, Ïe jaz˘ãkem na vahách se stal
Buster a to nikoli v okamÏiku souboje,
n˘brÏ proto, Ïe si ·ira uÏ pﬁedem zajistila jeho loajalitu a právû z toho dÛvodu
se odváÏila útoku. KdyÏ jsem ·iru od
smeãky oddûlil, vrátil se do ní star˘ klid.

Loajalita psy posiluje
Nyní si pﬁedstavme psa v lidské smeãce:
tady uÏ není mezi sv˘mi a bude reagovat
nesrovnatelnû opatrnûji, kdyÏ si bude
chtít zajistit loajalitu jejích ãlenÛ. Pokud
vedení smeãky není jednotné, neodvratnû to musí mít vliv na chování psa. Lze si
pﬁedstavit, jak fatální dÛsledky by mohlo
mít, kdyby se ãlovûk po pﬁíchodu domÛ
snaÏil o jediné: ãinit psu pomy‰lení.
Dokonce i chovat se neutrálnû je chyba.
Pes hledá, kde má hranice, a ty potﬁebu-

„I ty
nejvzteklejší
kousavé
psy je možno
napravit,
pokud rodina
táhne za jeden
provaz.“

je mít stanoveny ode v‰ech, stejnû jako
potﬁebuje, aby mu ãlenové smeãky vûnovali pozornost a podíleli se na jeho sebepotvrzení. Pokud nûkter˘ z partnerÛ
nedostojí sv˘m ‰éfovsk˘m povinnostem,
o to tûÏ‰í to budou mít i ostatní a psu se
otevírá cesta ke zpochybÀování celého
zbytku smeãky. DÛsledky takové ‰patné
v˘chovy nesou vût‰inou dûti, protoÏe
právû ony si pes vût‰inou jako první
troufne „zpochybnit“ a vtûlit se do role
jejich vychovatele.
Mûli byste vidût, jak se tváﬁí nûkteﬁí
muÏové, kdyÏ jim sdûlím, Ïe právû oni
jsou v prvé ﬁadû zodpovûdní za to, Ïe se
jejich mil˘ pes náhle zaãal chovat jinak.
„Proã bych prosím vás mûl zrovna já chodit kamsi do psí ‰koly, já s tím problém
nemám,“ reagují ãasto. Nebo: „Ty má‰
problém, ne já, tak si choì k psímu psychologovi sama.“ „Îádnou psí ‰kolu
nepotﬁebuji - mû pes poslouchá.“ „Co se
t˘ãe v˘chovy na‰eho psa, tak tu má na
starost v˘hradnû moje Ïena.“ Jsou vám
taková tvrzení povûdomá? Urãitû jste uÏ
nûco podobného zaslechli, kdyÏ ne pﬁímo
doma, tak v okruhu znám˘ch. Pokud
v domácnosti probíhá bitva o pozornost
psa nebo si dva lidé v páru navzájem snaÏí dokázat, kdo z nich je vût‰í odborník
pﬁes psy, vÏdy to odnese vnitﬁnû rozervan˘ pes. Samozﬁejmû to platí i naopak:
existují také paniãky, které si nepﬁejí, aby
se jim muÏ míchal do v˘chovy psa, protoÏe ji povaÏují za svou doménu nebo tu
byl pes dﬁíve neÏ partner.

Je v˘chova psÛ záleÏitostí Ïen?
Zajímavé je, Ïe to je témûﬁ vÏdy Ïena, kdo
se v rodinû rozhodne vyhledat profesionální pomoc. MuÏ, pokud je vÛbec pﬁítomen, se vût‰inou drÏí v pozadí a vyãkává.
VÏdyÈ v nûm problém není. A kdyÏ i na
nûj pes zavrãí nebo se po nûm oÏene? Tak
v tom pﬁípadû honem s ním do útulku,
nebo ho nechat utratit! U témûﬁ v‰ech
psÛ, jeÏ mi coby psímu psychologovi byli
pﬁedstavení a kteﬁí mûli problémy se
sv˘m zaﬁazením do smeãky nebo s tzv.
dominancí, pﬁípadnû uÏ párkrát nûkoho
kousli, jsem intenzivním dotazováním
nebo vlastním pozorováním zjistil, Ïe se
jednalo o psy, u nichÏ se pán pﬁi v˘chovû
mírnû ﬁeãeno drÏel zpátky, ãasto to
dokonce formuloval slovy „Je to tvÛj pes
- ty jsi ho chtûla, tak se o nûj postarej“.
A tyto poznatky se kryjí i se zku‰enostmi,
jeÏ jsem uãinil jako psí trenér, protoÏe
naprostou vût‰inu úãastníkÛ kursÛ tvoﬁí
rovnûÏ Ïeny. Pﬁitom jsem své kursy
zámûrnû pﬁesunul na veãer, aby muÏi
nemûli v˘mluvy, Ïe je nestíhají kvÛli práci. Ale vÏdy se jim nahrne mnoho dÛleÏi-

Foto Minerva

Ne v‰ichni
muÏi jsou
ochotni
zab˘vat se
v˘chovou
vlastního
psa
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tûj‰ích vûcí na vyﬁizování, jeÏ jim náv‰tûvu tréninku znemoÏní. A kdyÏ uÏ muÏi
pﬁece jen jsou ochotni pﬁijít, pak vût‰inou
jen jako doprovod Ïeny a posluchaãi, protoÏe pﬁi pohledu zvenku se v‰echno pﬁece zdá docela jasné a logické. Ona má
pﬁece problém, tak se jen musí o trochu
víc snaÏit a ono to pÛjde! Potom si je‰tû
ãasto vyslechnu, Ïe se psem musí pﬁece
pracovat jen jeden, a vÛbec „já cviãím
radûji doma“. Tam totiÏ nikdo neuvidí, Ïe
i muÏ mÛÏe udûlat chybu. Pﬁitom bych si
s nûkter˘mi muÏi tak rád promluvil o ﬁeãi
jejich tûla a tónu jejich hlasu - ale aÈ se
snaÏím, jak se snaÏím, pokaÏdé se to
nepodaﬁí. Snad bych to nûkdy mûl zkusit
s pivem a profesionálními spoleãnicemi!

MuÏi to (ãasto) mají
rádi pohodlné
MuÏÛm vût‰inou pﬁijde obtíÏnûj‰í reflek-

tovat sami sebe a hledat nové cesty. VÏdyÈ
komu by se chtûlo o svátcích zaobírat
v˘chovn˘mi problémy? AÈ uÏ tûmi u dûtí,
nebo u psa? Copak jsme si ho kvÛli tomu
poﬁizovali? Vût‰inou se prostﬁednictvím
psa dá zjistit mnohé, co by jinak zÛstalo
skryto, protoÏe psi jsou je‰tû otevﬁenûj‰í
a bezprostﬁednûj‰í neÏ vût‰ina dûtí.
Nemluvím zde o takov˘ch aÏ doposud
muÏsk˘ch doménách, jako jsou kynologické sportovní kluby, ale o úplnû normálních rodinn˘ch psech, kteﬁí by pﬁípadnû mûli zaãít chodit do kursÛ
základní poslu‰nosti. Pﬁitom i tady je
dÛleÏité, aby sem muÏi pﬁinejmen‰ím
docházeli a sledovali v˘cvik, i kdyÏ se tﬁeba z nûjakého dÛvodu necítí na to, aby se
psem sami pracovali (vût‰inou ov‰em
proto, Ïe se nechtûjí blamovat). V zásadû
nejde pouze o uãení povelÛ, ale pﬁedev‰ím o to, aby se i doma chovali tak, jak

to odpovídá jejich roli. To znamená, Ïe se
jako muÏi aktivnû zapojí do v˘chovy
a formování psího chování, v ideálním
pﬁípadû uÏ u ‰tûnûte, budou ho uãit, co se
smí a co ne a jaké chování je ve které
situaci Ïádoucí – a to se pak odmûÀuje
a tím posiluje. VÏdyÈ koneckoncÛ jsou
vnûj‰í problémy jen logick˘m dÛsledkem
toho, co se odehrává uvnitﬁ.
Pokud spolu páníãek a paniãka komunikují a zab˘vají se otázkami v˘chovy psa,
pokud se dohodnou na jednotném
zacházení s ním, vzájemnû se podporují
a jsou schopni reflexe, pak jistû dokáÏou
vyﬁe‰it, kdyÏ se náhodou vyskytne nûjak˘
- pravdûpodobnû ne velk˘ - problém se
psem. I ty nejvzteklej‰í kousavé psy je
moÏné napravit, pokud se rodina nauãí
táhnout za jeden provaz. Právû to je totiÏ
základem úspû‰né terapie - nic jiného
natrvalo nepomÛÏe.
Peter Loser

Zapojení otce
do v˘chovy
je pro psy
pﬁirozenou
záleÏitostí
– pokud
dostanou
moÏnost
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