
es je v konkrétní situaci nejist˘
a tento momentální citov˘ stav vy-
jadfiuje stfiídav˘mi zpÛsoby pomocí

fieãi tûla. DÛvody této nejistoty mohou
b˘t velmi rozmanité a my lidé je nûkdy
zjistíme jen tûÏko nebo vÛbec ne.

Nejistota o samotû
My lidé ãasto pfiedpokládáme, Ïe kdyÏ se
nebojíme my, nemusí se bát ani ná‰ pes.
V zásadû to b˘vá pravda, ale tento stav
není automatick˘. Pes se musí nauãit, Ïe
nám mÛÏe v t˘mu ãlovûk-pes dÛvûfiovat
jako suverénnímu vÛdci. âím ãastûji
zklameme dÛvûru psa, tím ménû se bude
spoléhat na na‰e hodnocení domnûle
nebezpeãn˘ch nebo dûsiv˘ch situací.
Proto se nejprve vûnujme rozpoznání
nejistoty u psa.

Útûk nebo útok
– co mám dûlat?
Pes se vÛãi objektu, kter˘ mu nahání
strach, chová celkovû distancovanû.
Stfiídavû zvût‰uje a zmen‰uje vzdálenost
od nûj. Anebo dokonce ztuhne „jako zka-
menûl˘“. âasto váhá, zda by bylo lep‰í
utéci, nebo zaútoãit.

Psi lépe cítí a sly‰í
Pfii posuzování situace je pfiedev‰ím tfieba
si uvûdomit, Ïe psi cítí a sly‰í lépe neÏ my
lidé. âasto sl˘cháme, Ïe pes projevil nejis-
totu bez jakéhokoli dÛvodu: „‰iroko dale-
ko nebylo nic vidût“. To mÛÏe b˘t pravda,
ale pes moÏná ucítil pachovou stopu
nebo zvuk, kter˘ ho znejistil. Mûl tedy pro
své chování, proã by se také obával bez-
dÛvodnû? My bychom mûli v kaÏdém pfií-
padû uznat, Ïe pes cítí nejistotu, ale mûli
bychom k ní pfiistupovat správn˘m
zpÛsobem.

Nikdy neutû‰ovat
âlovûk by v takovém pfiípadû nemûl roz-
hodnû zaãít psa uklidÀovat nebo konej‰it,

Když jsou psi nejistí...
Lidé toto sdûlení psa ãasto
pfiehlíÏejí. Takové chování
totiÏ netrvá dlouho, n˘brÏ
projevuje se spí‰e v mnoha
mal˘ch, pfiípadnû opakujících
se sekvencích. Hovofiíme
zde o situaãní nejistotû.

P

Lidé známky
nejistoty
u psa ãasto
pfiehlíÏejí
a nevûnují
jim Ïádnou
pozornost
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protoÏe zvífie zpravidla reaguje jen tón
hlasu, nikoli na obsah slov. Proto mÛÏe
slova v této situaci povaÏovat za pochva-
lu, coÏ jen upevní jeho chování. Pak se
mÛÏe stát, Ïe bude v podobn˘ch situa-
cích reagovat stále nejistûji a bázlivûji.
Dobr˘m pfiíkladem je strach mnoha psÛ
z boufiky. âasto se jedná o postupné
potvrzování prostfiednictvím utû‰ování,
tedy neúmyslnû natrénovan˘ strach.

Utû‰ování psa potvrzuje
v tom, Ïe má b˘t nejist˘
Takové utû‰ování, tedy jin˘ zpÛsob fieãi
neÏ obvykle, mÛÏe u psa vyvolat tento
dojem: „Bylo správné b˘t nejist˘, vÏdyÈ
mÛj ãlovûk se také nechová stejnû jako
jindy.“ Pokud ãlovûk podbarví uklidÀují-
cí slova je‰tû ustaran˘m v˘razem a sou-
citn˘m drÏením tûla, vzbudí to v psovi
dojem, Ïe ãlovûk má také strach a jediné,
co ho napadlo, je mluvit na psa. To není
nijak uÏiteãná strategie fie‰ení, takov˘ ãlo-
vûk nepÛsobí jako dÛvûryhodná spolehli-
vá osobnost, která by byla schopná
pomoci v obtíÏné situaci.

âlovûk musí b˘t vzorem
âlovûk by mûl b˘t psu v takov˘ch situa-
cích vzorem. Pokud dává sám najevo ne-
jistotu, pfienesou se tyto pocity i na psa,
protoÏe ten nevztahuje chování ãlovûka
na sebe, n˘brÏ na to, na co reaguje nejis-
totou. KdyÏ si pán v‰imne, Ïe jeho pes je
nejist˘ nebo má strach, mûl by ho vzít
klidnû a bez komentáfiÛ na vodítko
a odvést ho za sebou nebo vedle sebe na
stranû odvrácené od (domnûlého) nebez-
peãí. Jako dÛvûryhodná vÛdãí osobnost je
samozfiejmû za obranu a adekvátní zachá-
zení s kaÏd˘m nebezpeãím zodpovûn˘

ãlovûk. Klidnû pfiejdûte kolem objektu,
kter˘ nahání strach, dejte psu moÏnost,
aby se na situaci podíval zblízka, ov‰em
vyhnûte se pfiímé konfrontaci. âím ménû
pozornosti budete vûnovat urãité situaci,
tím samozfiejmûj‰í bude pfiipadat i psovi.

Netroufám si
Pro nejistotu vÛãi jin˘m psÛm existují
rÛzné dÛvody. MoÏná se nejist˘ pes
v dÛsledku nedostateãn˘ch kontaktÛ
s jin˘mi psy bûhem socializaãní fáze
vÛbec nenauãil adekvátnímu dorozumí-
vání, moÏná získal ‰patné zku‰enosti
s jin˘mi psy, ktefií na nûj napfiíklad zaúto-
ãili. Ale aÈ je pfiíãina jakákoli, vypadá tera-
pie podobnû: pes nejist˘ vÛãi jin˘m psÛm
by mûl mít moÏnost navazovat kontakty
(pfiípadnû s nasazen˘m ko‰íkem) se soci-
álnû spolehliv˘mi psy v pfiíjemném, uvol-
nûném ovzdu‰í. Jedinû tak se nauãí mít
jiné psy rád nebo s nimi adekvátnû komu-
nikovat.

Strach z lidí?
Pokud pes projevuje nejistotu pfii setkání
s lidmi, mûli bychom dbát na to, aby se

v budoucnu necítil omezován cizími lid-
mi. Majitel by mûl cizí lidi poÏádat, aby
respektovali individuální odstup jeho
psa. Sám by se mûl chovat pokud moÏno
stále stejnû, kdyÏ se blíÏí cizí ãlovûk, a dát
tak psovi najevo, Ïe to tak má udûlat i on.
Ale souãasnû by mûl psa opatrnû a ãasto
vodit do situací nahánûjících strach, aby
se psu zdály stále ménû hrozivé. Pes by
mûl mít co nejãastûji moÏnost setkávat se
s lidmi, ktefií rozumûjí psÛm a nechají na
psovi, kdy a zda se chce (v pozitivním
úmyslu) pfiiblíÏit k lidem nebo se s nimi
setkávat v uvolnûném a pfiíjemném
ovzdu‰í.
KdyÏ se pes pfiiblíÏí sám od sebe, mûl by
s lidmi pfiirozenû získávat pokud moÏno
pozitivní zku‰enosti – vhodné by bylo
napfiíklad podání pamlskÛ nebo hraní
s hraãkou anebo také pfiátelská promluva
bez pfiímého zrakového kontaktu. Jedinû
díky pozitivním setkáním mÛÏe pes
nasbírat pozitivní zku‰enosti a nauãit se
z nich, Ïe cizí lidé nepfiedstavují Ïádnou
hrozbu, n˘brÏ Ïe je lze povaÏovat za nûco
pozitivního.

Perdita Lübbe-Scheuermannová
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Nejãastûj‰í známky
nejistoty vÛãi prostfiedí:
� pfiikrãené drÏení tûla,
� nahrben˘ hfibet,
� napjatá kÛÏe na obliãeji a hlavû
(oãi tak vypadají, Ïe jsou dál od sebe),
� neklidn˘ nesoustfiedûn˘ pohled,
� ‰iroce otevfiené oãi, velké panenky,
� koutky tlamy staÏené dozadu,
‰tûrbina mezi pysky je dlouhá,
� u‰i (kofieny u‰í) smûfiují dozadu,
s otvorem do strany,
� hlava je sklopená,
� pokrãené konãetiny,
� zataÏen˘ ocas,
� hfibet nosu mÛÏe b˘t pokrãen ,̆
� dal‰í signály, napfiíklad ‰Èouchání
tlapkou, kÀuãení, kÀourání, moãení,
odhalování zubÛ, vrãení, ‰tûkání.

U‰i i oãi
jasnû
prozrazují,
Ïe tento pes
má z nûãeho
strach
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