
ûjak se podafií dostat dvouletého
kfiíÏence na jeho místo. Odtud se
ale opût nenápadnû pfiibliÏuje ke

svému pánovi a pranic nebere ohled na
jeho stoupající krevní tlak ani zvy‰ující se
intenzitu hlasu. KdyÏ se tam koneãnû
dostane, zalehne k jeho nohám a nechá se
drbat. Je to pr˘ „ten nejposlu‰nûj‰í pes na
svûtû“ - prohla‰uje jeho pán. Jen venku,
tam si Mí‰a opravdu dûlá, co chce,
povzdechne si.
Jakmile pár s Mí‰ou na vodítku opustí
dÛm, vleãe je pfiímo pfies kvûtinov˘ záhon.
Paní se slzami na krajíãku se snaÏí
z posledních sil dotáhnout psa zpátky na
cestu. Tam ho pak nechá, aby si podle
libosti vydatnû oãichal v‰echno, co ho
zajímá. MoÏná se pejskovi chce na záchod?
Nechce. Nyní pfiejímá vedení vynervovan˘
pán domu, chytne vzpírajícího se psa za
obojek, aby se ho násilím pokusil –
- s pfiedníma nohama hrabajícíma do
vzduchu - nasmûrovat do parku.
„Jinak to s ním nejde!“ vysvûtluje.
A já si pomyslím jediné: „Chudák pes.“
„Chudák pes!“ fiekne v té chvíli
nahlas také pan Sitner.

Co s tím?
Zaãít by se mûlo vytvofiením pevn˘ch
struktur doma a jejich striktním
dodrÏováním. Majitelé by se mûli nauãit
dÛslednû postupovat podle jasn˘ch
pravidel - Mí‰a by se mûl stát souãástí
pevného fiádu a oni by se mûli vÛãi nûmu
prosadit. Co na to jeho páníãek?
„Ten to dûlat nebude!“
Doma mohl Mí‰a doposud dûlat, co ho
napadlo - a nikomu to nevadilo. KdyÏ
venku dûlá totéÏ, jeho pán je najednou
rozãilen˘. Pfiitom pes se chová naprosto
dÛslednû. Narozdíl od lidí...

Tyranie na obou stranách
Místo aby se Mí‰ovi dostalo pevn˘ch
struktur, jeÏ by mohl respektovat a podle
kter˘ch by se mohl fiídit (stejnû jako jeho
pán), zÛstává ve vakuu. Nevypoãitatelní
majitelé, neustálé zkou‰ení, co se zrovna
smí a co ne - naprosto podle nálady jeho
lidí. V nejlep‰ím pfiípadû se mu dostane
hlazení, v nejhor‰ím násilí. Zcela právem,
podle pana Sitnera. „Pes prostû musí
poslouchat!“
Také pan Novák si pfii v˘chovû svého
loveckého psa nebere servítky a klidnû
sáhne i po elektrickém v˘cvikovém obojku.
KdyÏ ale manÏelka po‰le psa obtûÏujícího
rodinu pfii jídle do jeho dva metry
vzdáleného pelí‰ku, pán domu má
námitky: „Chudák pes!“ Pes, pouãuje
vystresovanou manÏelku, je pfiece „ãlen
rodiny“! Naproti tomu dûti Novákov˘ch to
mají jasné: na veãefii musí pfiijít vãas,
pfiedtím si musí um˘t ruce, polévku
nesmûjí srkat, nesmûjí roztahovat lokty,
musí poãkat, neÏ v‰ichni dojedí... Pût
pravidel bûhem 15 minut. Tatínek tomu

Výchova:

JiÏ ve dvefiích mívají hosté co dûlat, aby se ubránili
Mí‰ov˘m nájezdÛm. Jeho ponûkud bezradná majitelka
to náv‰tûvû vysvûtluje slovy: On si chce jen hrát!

Chudák pes! N
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Pes se musí
stát souãástí
pevného
fiádu, jinak
hrozí, Ïe
se vyvine
v tyrana
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fiíká „v˘chova“ a „uãení dobr˘m zpÛsobÛm“.
Ale jaká pravidla platí pro psa?
Pan Nûmeãek nemá Ïádné dûti - jen svého
Dannyho! Jakmile kolem domu projde
nûjak˘ ãlovûk se psem, padesátikilov˘ hafan
se vrhá proti okenním tabulkám.
Pomocí tréninku to jde zmûnit. Pokus
o pfieru‰ení tohoto chování za pomoci
‰ÀÛry a pfiechodného pfiivázání psa, dokud
se na svém místû neuklidní, pfiiná‰í úspûch:
jiÏ po nûkolika dnech Danny nechává
kolemjdoucí psy pokojnû procházet. Reakce
jeho paniãky po návratu z dovolené?
„Chudák pes!“
TakÏe i nadále budou Danny se svou
majitelkou radûji pob˘vat v polotmû
za spu‰tûn˘mi Ïaluziemi.
Se skuteãnû tvrd˘mi metodami na cviãi‰ti
v‰ak kupodivu problém nemá. „Pes je
tvrdohlav˘ a potfiebuje pevnou ruku!“

„Psí ‰tûstí bez konce?“
Jak je moÏné, Ïe jsme ochotni uch˘lit se
leckdy k velmi tvrd˘m v˘cvikov˘m
metodám, pfiitom nám ale krvácí srdce, kdyÏ
ná‰ pa‰a nûkdy nemÛÏe prosadit svou vÛli?
Jak to, Ïe si radûji dáme pár prá‰kÛ na srdce,
kdyÏ se snaÏíme prosadit proti domácímu
tyranovi, jehoÏ jsme sami stvofiili?
Neprokázali jsme náhodou ãir˘ egoismus,
kdyÏ jsme si - navzdory radám zku‰en˘ch -
– domÛ pofiídili „hezkého psa“, jehoÏ
nárokÛm vypl˘vajícím z plemenné

pfiíslu‰nosti nejsme schopni vyhovût? Máme
snad nûjak˘ problém s tím, Ïe své ‰tûnû uÏ
za velmi krátkou dobu zaãneme doma
nechávat osm a více hodin samotné -

– protoÏe pfiece musíme pracovat? Nejsme
zcela pohodlní a egoistiãtí, kdyÏ jde
o procházky a smysluplné zatûÏování psa
a také o jeho v˘chovu, protoÏe nás to stojí
námahu, práci a také peníze? A nejsme pak

„z osobních dÛvodÛ“ aÏ pfiíli‰ ãasto ochotni
se na‰eho je‰tû nedávno milovaného zvífiete
radûji rychle zbavit, kdyÏ se u nûho - zcela
zákonitû - projeví problematické chování?

V˘chova se uskuteãÀuje
v kaÏdé sekundû!
A platí to i pro souÏití v domû! Ov‰em
stanovit nûjaká pravidla (ne taková, Ïe
budeme poslouchat psa!), striktnû je
prosazovat a - pfiátelsky, ale rozhodnû -
vyÏadovat, to si Ïádá dÛslednost. VÏdyÈ je
pfiece jenom jednodu‰‰í a pohodlnûj‰í
chovat se tak, jak se mi zrovna zlíbí (pes
se mÛÏe pokusit uhodnout, co má ãlovûk
právû na mysli), a o neÏádoucím chování
Ïertovat a mluvit s porozumûním do té
doby, neÏ nás popadne vztek (a v tom
pfiípadû bude mít pes smÛlu)!
TakÏe se dále „radujme“, kdyÏ ná‰
miláãek bude „nad‰enû“ obtûÏovat smrtelnû
bledé hosty - místo abychom ho koneãnû
nauãili, Ïe pfii zazvonûní zvonku se má
odebrat na své místo.
Dále stateãnû ignorujme jeho slintající
tlamu na nohavicích a ubrusech se slovy
„To vÛbec nevadí!“ - místo abychom svého
pfiítele dÛslednû poslali na jeho místo.
A ani nadále se nenechme ru‰it, kdyÏ pfii
vafiení budeme neustále zakopávat
o ply‰ovou pfiekáÏku nebo ji pfiekraãovat -
– místo abychom ho prostû vykázali
z kuchynû. Ne, radûji se budeme svému
psu omlouvat za to, Ïe jsme na nûj
nedopatfiením ‰lápli... Pokud máte
sadomasochistické sklony, prosím. Ale
nemyslete si aspoÀ, Ïe tím svému
psu ãiníte potû‰ení!

Pravidla jsou nezbytná
pro sociální jistotu
„K etablování a zachování kooperace
v rámci nûjaké sociální skupiny patfií
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Pfiimûfienost pravidel
Pravidla musí b˘t fair, poskytovat psu
ochranu a pocit bezpeãí, vytváfiet ochotu
ke spolupráci, vazbu a vztah. A nezfiídka
zabraÀují konfliktÛm pfii spoleãenském souÏití.

„Psi mají právo
na pevná
pravidla

a jasná zadání.
A přesně to od

člověka
očekávají. “

Nûktefií lidé si pofiizují „hezkého psa“, jehoÏ
nárokÛm ov‰em nejsou schopni vyhovût

A další šampión, který používá
doplněk stravy K1 MIRACLE COAT:

CH. TO K L A R A M A’S BI J O U

M A J. HI D E J I NA K A J I M A

PO JEDNOM MĚSÍCI UŽÍVÁNÍ K1
Bijou v neuvěřitelně krátké době
získal krásně dlouhou a lesklejší srst .
K1 JE DOPLNĚK STRAVY NA ZCELA
PŘÍRODNÍ BÁZI.
K1 - podporuje rychlý růst srsti, řeší
problémy suché kůže, zlepšuje
pigmentaci kůže, zvyšuje odolnost
proti nemocem.

Pro více rad a informací
navštivte:

www.jeanpeau.cz
www.t-kprofessional.com

Vyhradní dovozce:
T & K PROFESSIONAL s. r. o
Martinice u Onšova 1
395 01 Pacov
info@jeanpeau.cz
tel. 733562259, 733562267

Před...
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pravidla,“ pí‰e Doris Feddersen-
Petersenová ve své Psychologii psa. A dále:
„S pfiipraveností psa mÛÏeme poãítat -
– ãasto je problém spí‰e na stranû ãlovûka,
kter˘ nechce rozumût, Ïe jde (...)
o etablování vztahÛ a vazeb, Ïe psi musí
mít stanoveny hranice.“ A uzavírá, Ïe psi
oãekávají „zaãlenûní do své sociální
skupiny (...) jako základ sociální jistoty.“
Psi mají právo na pevná pravidla a jasná
zadání. A pfiesnû to od ãlovûka oãekávají:
Ïe prokáÏe vÛdcovské kvality a vytvofií
struktury - jinak to zÛstane na nich.
A bûda, kdyÏ se ujmou vesla, nebo,
aãkoliv k tomu je‰tû nevyzráli, je musí
nucenû pfievzít!

Pro psy znamená struktura pfiedev‰ím
uvolnûní - zvlá‰tû tehdy, kdyÏ jejich
prostfiednictvím ãlovûk ovládá potenciální
konfliktní situace.
Pfii jejich pfiátelském, ale dÛsledném
prosazování je ochota psa akceptovat
jasná zadání velká. Mnohem tûÏ‰í to
kupodivu pfiijde ãlovûku.
A pak je mu dobr˘ kaÏd˘ argument.
„Pfiece si musí trochu zaãichat!“ vysvûtluje
pan Majer, kdyÏ má nejist˘ Charlie jít na
paniããin rozkaz do ko‰íku - místo
aby u stolu obtûÏoval hosty.
„Ale kdyÏ on tak krásnû spí!“ protestuje
babiãka, naãeÏ dûdeãek se zaãne
s obtíÏemi ‰plhat pfies psího obra,
kter˘ se rozvalil na domovním prahu.
„On pfiece nic nedûlá!“ omluvnû reaguje
majitelka na dotírání svého psa, jehoÏ by
mûla spí‰e ignorovat. Pubertálního syna
izolovaného v domácím vûzením
nepostrádá celé hodiny.
Evidentnû jsme formálnû naprogramováni
na to, abychom se na‰im miláãkÛm snaÏili
permanentnû vyhovovat a vyãíst jim z oãí
kaÏdé jejich pfiání. Pravidla? Milerádi. Ale
jen ta, která nastolí pes. My pfiece jsme
„milí a tolerantní páníãkové“!

„U psa mi nic nevadí!“
Majitelka, kterou její kfiíÏen˘ jezevãík
Harry uÏ dvakrát kousl na pohovce, má
jasno. „Je to moje chyba,“ smutnû pfiiznává
sedmdesátiletá dáma, „jednám s tím psem,
jako kdyby to bylo moje dítû!“ BohuÏel
tomu tak není. ProtoÏe její dcera je
pfiátelská, vstfiícná a má dobré zpÛsoby.
Byla jí dána jasná pravidla. Rozmazlen˘
Harry naproti tomu nezná jedno jediné.
„U nûj,“ pfiiznává paní, „mi prostû
nic nevadí.“
A nejde jen o „pfiekonané zásady“, podle
nichÏ by Harry nemûl lehat na gauãi, spát
v posteli, procházet dvefimi jako první...
(I kdyÏ pfii prvním zavrãení Harry uplatnil
své právo na ve‰ker˘ tento inventáfi.) Psi
nemají dostávat pravidla aÏ v dobû, kdy
s nimi zaãnou problémy. Harrymu by
b˘valy udûlaly dobfie vãasné jasné
struktury, striktní hranice také v jin˘ch
oblastech. A jeho paniãce jakbysmet.
Je‰tû jednou: nehovofiíme zde
o pau‰álních „pravidlech hierarchie“,
ale o - podle psa a majitele -
– individuálních zadáních, tak jako
v kaÏdém partnerství a rodinû. Dûti uãíme,
jak se mají chovat, s manÏelsk˘mi
protûj‰ky diskutujeme o takov˘ch
poru‰eních pravidel, jako jsou otevfiené
zubní pasty a prázdné stojany na toaletní
papír - ale u psa se pfiedem se v‰ím
smifiujeme a naz˘váme to tolerancí.
Na‰e trpûlivost b˘vá ov‰em paradoxnû
rychle u konce, kdyÏ jde o vlastnost
typickou pro dané plemeno - rozãiluje nás,
kdyÏ ná‰ ‰pic vytrvale ‰tûká, ná‰
pasteveck˘ pes nemá rád cizí a ná‰ bígl
utíká ze zahrady...
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Pfiekroãte svÛj stín!
Vytváfiení struktur nûkdy znamená
„pfiekroãit svÛj vlastní stín“ a neb˘t vÏdycky
tím „mil˘m“ – to znamená ústupn˘m
a slab‰ím partnerem – ale lep‰ím majitelem,
vypoãitateln˘m a dÛsledn˘m. Vá‰ pes má
právo na mentálnû silného a spolehlivého
partnera, podle kterého se bude moci
orientovat, kter˘ za nûj pfievezme ochranu
a zodpovûdnost a jemuÏ bude moci, zvlá‰tû
v konfliktních situacích, bezpodmíneãnû
dÛvûfiovat. Na rámec, kter˘ zcela jasnû
vytyãí hranice, ale i voln˘ prostor.
Znamená to hodnû práce – na sobû
samotn˘ch! Pfiesto to zkuste – aby
vá‰ pes opravdu nebyl „chudák“!

Výchova:

S pfiipraveností
psa poslouchat
mÛÏeme
poãítat
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Chybûjící struktury – zdroj nejistoty
Také pudlí dáma Mimi trápí svoji tûÏce
pohyblivou paniãku trpící nadváhou: na
vodítku se zmítá sem a tam. A paniãka na
pokraji infarktu supí za sv˘m psím
trpaslíkem. Dozvídám se, Ïe i doma je
Mimi splnûno kaÏdé nevyslovené pfiání...
KdyÏ doporuãuji zkusit ji jednou vést na
vodítku dÛslednû bez zastavování, pudlice
se nohama rezolutnû zapfie o zem. Její
paniãce se Ïenou slzy do oãí a uÏ je
to tady zase: „Chudák pes!“
Ov‰em zmiÀovaná dáma uÏ nechce vidût,
Ïe ‰patnû socializované zvífie evidentnû
trpí stresem. Mimi urãuje pravidla,
paniãka poslouchá. A venku se pak diví,
proã se její fenka „kvÛli kaÏdé maliãkosti
tak rozãiluje“. Podle ãlovûka, kter˘
postrádá vÛdcovské kvality
a schopnost se prosadit, se pes nedokáÏe
orientovat. V dÛsledku nedostatku
suverenity ze strany své majitelky se tedy
nejistá pudlice sama musí starat o spoustu
domnûle konfliktních situací - a je tím
totálnû pfietíÏená!
Kolie Ned je v trvalém stresu: je ubytován
tak, Ïe má pfiím˘ v˘hled na místo, kam psi
z okolí houfnû chodí na vycházky, a proto
neustále kaÏd˘ch pár minut pfiebíhá mezi
domem a plotem. AÏ kdyÏ ho paniãka
povinnosti bránit revír zbaví tím, Ïe ho
pfiemístí na klidnûj‰í místo, zaãne se pes

koneãnû chovat viditelnû uvolnûnû –
- a nûkdy se mu dokonce podafií zaspat
psy, ktefií se kolem nûho právû
vydávají na procházku.

Pravidla a status
Základy svého vztahu ke psu pokládáme
tam, kde s ním trávíme vût‰inu ãasu, tedy
doma. Mnoho majitelÛ zcela opomíjí
v˘znam pravidel v rámci domova –
- s ohledem na status, vazbu, své vlastní

blaho i blaho svého psa. Pravidla a hranice
jsou nedíln˘m základem souÏití, jejich
nedostatek pak ãastou pfiíãinou ochoty
spolupracovat neboli „poslouchat“.
Zvlá‰tû patrné to bylo na australském
ovãákovi Rockym. Trvale tahal na vodítku
a pfii kaÏdém setkání se psem nastal
kolotoã: kdyÏ byl pu‰tûn˘ na volno,
zásadnû mûl „‰punty v u‰ích“. Pfiitom
tento ‰estilet˘ pes mûl za sebou nûkolik let
docházky do psí ‰koly a byl, dle své
paniãky, „vlastnû skvûle vychovan˘“.
O nûkolik t˘dnÛ pozdûji do‰lo k zásadní
zmûnû, a to jen díky nûkolika domácím
pravidlÛm. Rockyho paniãka zãásti
prozfiela, a ochota jejího psa podfiizovat
se - i pfii pobíhání na volno - v˘raznû
vzrostla. Po tahání na vodítku ani stopy
a pfii setkáních s jin˘m psem se Rocky
nechal ochotnû fiídit jejími pfiíkazy - tak jak
se to vlastnû oba uãili celé roky ve psí
‰kole. A to bez dal‰ího tréninku - k ãemu
také? Majitelce
prostû jenom ve
vztahu k Rockymu
chybûl status
a pfiesvûdãovací
síla.
Text Gabriela
Kaiserová
Foto Gabriela
Kaiserová, Minerva
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Od sv˘ch dûtí
oãekáváme dobré
zpÛsoby, u psÛ
v‰ak na to ãasto
zapomínáme

Pravidla v rodinû je nutno
stanovit nejen dûtem, ale i psÛm
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