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CHOVÁNÍ

Co je to dominance a existují
pozitivní projevy agresivity?

PORUCHY CHOVÁNÍ

Jak zacházet s dominantním psem? Toto téma je zvlá‰È dÛleÏité pro kaÏdého majitele
psa a u vût‰iny zpÛsobuje nejistotu a dfiíve ãi pozdûji také podnûcuje k zoufal˘m ãinÛm.

Pes, kter˘ se
pustí do boje,
chce a je
schopen svého
vyzyvatele
i usmrtit. Zde
se ov‰em jedná
o pouhou hru.

Pfiíãiny a fie‰ení problémového chování
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si jsou sociálnû Ïijící bytosti
a potfiebují kontakt. A kontaktu
potfiebují hodnû. Dvû hodiny den-

nû nic neznamenají. Psovi nikdy nedoká-
Ïeme nabídnout to, co by mu nabídla pfií-
roda. Jak máme mít pro svého psa ãas
cel˘ch 24 hodin dennû? Jako pfiijateln˘
kompromis mÛÏeme povaÏovat nejménû
8 aÏ 10 hodin dennû. Takovou dobu v‰ak
nikdo se psem venku nestráví. Jak by také
mohl? Vût‰ina z nás musí chodit do práce
a za ‰patného poãasí se nám venku také
dvakrát nelíbí, i kdybychom nakrásnû
zrovna ãas mûli. A proto pes musí dovnitfi.
Ne na pohovku, ne do postele, ale k nám.
Já dobfie znám v‰echny argumenty, které
se uvádûjí proti tomu, aby Ïil pes s lidmi
v bytû. Ale co je ve skuteãnosti psovi bliÏ-
‰í: aby byl sám venku, nebo s námi spo-
leãnû uvnitfi? Pes je sociální bytost – a osa-
mûlostí trpí...! Chtûli jste psa, tak teì jste
za nûj plnû odpovûdní. Tak se budete
muset s touto úlohou vypofiádat! Vá‰ pes
vám za to bude vdûãn˘.
Co ale dûlat, kdyÏ se pes uÏ dávno stal
doma pánem a chová se jako pa‰a?

Ruce pryã od osamûl˘ch cest! 
Hovofiíme o psech. To jsou ‰elmy, které
svoji kofiist ‰tvou. Jen blázen by si mohl
myslet, Ïe tato zvífiata jsou dokonalí
a v˘hradní mazlíãci. Ani po smû‰n˘ch 10
nebo 15 tisících letech domestikace ne.
V rámci cel˘ch vûkÛ evoluce to je jen
zlomek vtefiiny. Je úplnû lhostejné, zda je
to ãivava, nebo nûmecká doga. V na‰ich
psech dfiímá vlk, ‰elma, která se probou-
zí, kdyÏ se my budeme ‰patnû chovat.
BohuÏel spousta lidí si to podle v‰eho
neuvûdomuje. Jiní lidé zase povaÏují psy
za zabijáky, ktefií jsou kdykoliv schopni
pfiipravit nám krvavou lázeÀ. Obojí je
‰patnû. Na‰i psi jsou mnohem víc: jsou
to vysoce sociální, komunikativní a inte-
ligentní bytosti. Zvífiata, která si zaslou-
Ïí nejvy‰‰í respekt a obdiv. A respekt je
rozhodnû namístû.
Jsou psi, u kter˘ch staãí jednou silnû
„pra‰tit do stolu“, a ochotnû se vzdají své
vÛdãí role. B˘t ‰éfem totiÏ znamená nejen
mít práva, ale také celou fiadu povinností.
To je stres, kter˘ bychom rozhodnû nemû-
li podceÀovat a kterého se nejeden pes
ochotnû vzdá. To jsou totiÏ psi, ktefií se
sice tváfií dominantnû, ale ve skuteãnosti
takoví nejsou. Ti museli pfievzít vÛdãí roli
v rodinû jen vzhledem k nedostatku jiné
vÛdãí osobnosti. Jde takfiíkajíc o ãinnost
komisafie, které se zase rádi a rychle vzda-
jí, jakmile je pfiesvûdãíme, Ïe v rodinû exi-
stuje dostateãná osobnost. A to musíme
psovi dokázat v kaÏdodenním souÏití. Pár
minut (nebo i hodin) v˘cviku Ïádného

psa nepfiesvûdãí. DÛleÏitá je nepfietrÏitá
a láskyplná dÛslednost, znalost pravidel
ve psí spoleãnosti, správné chování odpo-
vídající zaloÏení psa a komunikace, jaké
pes rozumí.
JestliÏe ov‰em ve psovi dfiímá skuteãné
alfa-zvífie, pak se bude na‰emu pokusu
o svrÏení psího veliãenstva z trÛnu
náramnû bránit. V takovém pfiípadû je
tfieba nejdfiíve si ujasnit, kdo je vlastnû
tím podfiízen˘m. Takového psího vládce
nedokáÏe svrhnout z trÛnu laik. To by
mohlo b˘t pro nûkoho smrtelné – a pfii-
nejmen‰ím by to mohlo konãit nûkde
u chirurga. Proto laskavû vyhledejte
pomoc skuteãného profesionála. Pocho-
pit, Ïe jsme udûlali nûkde chybu a potfie-
bujeme pomoc, není Ïádná hanba! Spí‰e
to svûdãí o velkorysosti a dobrém úsud-
ku. A máme-li b˘t zcela upfiímní, svrh-
nout velké superdominantní psy z trÛnu,
to není práce pro kaÏdého, na to si
netroufám ani já. To musí udûlat mÛj
muÏ. Ten má témûfi tfiicetileté zku‰enosti

se psy, b˘val ovãákem a je nefal‰ovan˘m
„alfa-vlkem", kterému se psi rádi podfiizu-
jí. Chceme-li z toho vyváznout bez úho-
ny, musíme znát své meze. 
Skuteãnû dominantní pes se totiÏ cítí
na‰imi pokusy, kter˘mi se pokou‰íme
zmûnit hierarchické uspofiádání, snadno
vyprovokován. Proto se pokusí dostat
hierarchické uspofiádání opût „do pofiád-
ku" – a chce si nás podfiídit. JestliÏe gesta
dominance a psychick˘ mocensk˘ boj
nepomohou, musí se do boje vloÏit tvrd-
‰í prostfiedky. V pfiírodû pak zpravidla
dochází k bojÛm o postavení ve smeãce.
Takov˘ boj je ov‰em pro ãlovûka velmi
nebezpeãn˘. Pes, kter˘ se pustí do boje,
chce a je rozhodnû schopen svého „nero-
zumného" vyzyvatele v pfiípadû nouze
i usmrtit. Tohle tvrzení rozhodnû není
nijak pfiehnané. Máme tu co do ãinûní se
‰elmou – i kdyÏ tak nûkdy nevypadá.
Vût‰ina rvaãek mezi psy, se kter˘mi se
obãas setkáváme, jsou vlastnû jen zcela
ne‰kodné ‰arvátky. Nevím, zda jste uÏ
nûkdy stáli tváfií v tváfi hrozícímu psovi,
kter˘ svoji hrozbu myslí váÏnû. Upfiímnû
fieãeno – doufám Ïe ne, protoÏe tento
pohled zanechá v kaÏdém hlubok˘ a trva-
l˘ dojem. Mohla bych vám tu nyní vyprá-
vût spousty pfiíbûhÛ o boji o hierarchické
postavení, ale – podobnû jako fiada ostat-
ních autorÛ ãlánkÛ a kníÏek – se toho tro-
chu obávám. VÏdycky se objeví lidé, ktefií
jsou pfiesvûdãeni, Ïe v Ïivotû musí v‰ech-
no vyzkou‰et. Mohu vás jen je‰tû jednou
varovat: „Existují rizika, kter˘m se posta-
víme jen jednou v Ïivotû!" Jediná chyba –
a máte psa na krku. Z toho má strach kaÏ-
d˘ profesionál - a proto se do takov˘chto
podnikÛ pou‰tí jen se spoustou opatr-
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Nejãastûj‰í chyby:
● nedostateãná nebo 
nesprávná komunikace, 
● lidé dûlají ze psÛ malé prince,
rozmazlují je, podplácejí 
a staví do stfiedu v‰eho dûní,
● pfiíli‰ mnoho agresivity,
● pfiíli‰ málo agresivity,
● agresivita na nesprávném místû,
● malá rozhodnost nebo 
pozdû pfiijímaná rozhodnutí,
● nedostateãn˘ kontakt, pfiíli‰ 
málo spoleãnû stráveného ãasu.

Pfiíãiny a fie‰ení problémového chování

Vût‰ina rvaãek a soubojÛ 
mezi psy jsou vlastnû 
jen zcela ne‰kodné ‰arvátky
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nosti, prozíravosti, zku‰eností a bezpeã-
nostních opatfiení. Musí b˘t vyzbrojen
a pfiipraven na v‰echny moÏnosti. Vût‰ina
psích kousnutí se odehraje v rámci rodi-
ny, protoÏe pes prostû chce znovu nasto-
lit hierarchické uspofiádání. V podstatû
nejde vÛbec o boj o postavení v sociální
skupinû, ale o malé a vlastnû „ne‰kodné
pofiádkové kousnutí". 
Vût‰ina majitelÛ psÛ není ve skuteãnosti
schopna dobfie odhadnout, kdoÏe to
pfied nimi vlastnû stojí. Pes, kter˘ se
ihned, ochotnû a s láskou podfiídí, jakmi-
le se objeví lep‰í vÛdce smeãky, nebo
pravá ‰éfovská nátura? Radûji to nikdy
nezkou‰ejte! Pomûrnû ãasto pfiicházejí
majitelé, ktefií vûfií, Ïe mají stra‰nû nebez-
peãného psa, a ve skuteãnosti mají na
vodítku velmi citlivého psa, kter˘ se pod-
fiídí rychle a ochotnû. A jiní zase své psy
podceÀují, tfiebaÏe jsou v akutním ohro-
Ïení váÏného pokousání.
ZaÏili jsme jednu majitelku psa, která
musela o svém milovaném ãtyfinohém pfií-
teli fiíci: „KdyÏ jsem vidûla jeho oãi, pocho-
pila jsem najednou, Ïe mne chce zabít."
Mûla pravdu. Pes – obrovská nûmecká
doga – byl opravdov˘m alfa-zvífietem, kte-
ré nikdy nikdo neodkázal do správn˘ch
mezí, a jeho majitelé se chovali prostû
nepfiístojnû. Majitelka se pokusila pfiekro-
ãit svého odpoãívajícího psa a takovou
drzost si nemÛÏe nechat líbit Ïádn˘ sku-
teãn˘ ‰éf. Na‰tûstí se tato Ïena chovala
správnû, pomalu se stáhla zpût a odvráti-
la pohled stranou. Chyba ji v tomto oka-
mÏiku mohla moÏná stát Ïivot. 

Velikost psa nehraje v závaÏnosti tako-
v˘chto situací prakticky Ïádnou roli. Mûli
jsme tu jiÏ majitele miniaturních ple-
men, ktefií potfiebovali transplantaci
kÛÏe, protoÏe chtûli svého miláãka najed-
nou trochu vychovávat. To rozhodnû
není zku‰enost, kterou bychom si pfiáli!
Známe tolik pokousan˘ch majitelÛ psÛ
a tolik psÛ, které jsme mohli jen vycho-
vat a pfiedat nûkomu jinému, protoÏe
jejich pÛvodní majitelé je uÏ nechtûli.
Mûli z nich prostû pfiíli‰ velk˘ strach.
Nekoneãná fiada psÛ zaplatila dokonce
sv˘m Ïivotem za to, Ïe jejich majitelé
udûlali chybu. A pfiitom jsme to vÏdy my
lidé, kdo zacházíme se psy nesprávnû. Psi
chyby nedûlají. Pokud pes kousne, je to
jen tehdy, kdy uÏ ze svého psího hledis-
ka nevidí Ïádnou jinou cestu. Je smutné,
Ïe dokáÏeme psy dostat tak daleko!

Na, Nûmeckokonec je‰tû
nûkolik slov k tfiesení psem za
kÛÏi na krku. 
My osobnû jsme je‰tû nikdy nevidûli
psa, kter˘ by pouÏil tfiesení jin˘m psem
za kÛÏi na krku jako signál dominance
nebo v˘chovné opatfiení. Ani jednoho
jediného. Odborníci zastávají stále ãas-
tûji ten názor, Ïe vlastní funkcí tfiesení
za krk je snaha zabít svoji kofiist nebo
zabít svého protivníka v boji o hierar-
chické postavení.
Správné sice je, Ïe hierarchicky v˘‰e
postavená zvífiata sdûlují tûm podfiíze-
n˘m, Ïe by je mohli zabít, kdyby to pova-
Ïovali za potfiebné, ale nikdy nesdûlují, Ïe

je zabít skuteãnû hodlají, pokud se ov‰em
nechystají to udûlat. A to je velmi dÛleÏi-
té, abychom si to uvûdomili do v‰ech
dÛsledkÛ. Tak tedy ruce pryã od tfiesení za
kÛÏi na krku – protoÏe jinak sdûlujeme
psÛm zcela ‰patné poselství a pes dosta-
ne smrteln˘ strach! Takov˘ úãinek by
ov‰em v˘chovné opatfiení a gesto domi-
nance nikdy mít nemûlo.
Doufám ale, Ïe jste se po pfieãtení tohoto
ãlánku rozhodli pouÏívat hodnû domi-
nantních signálÛ a Ïe je budete vyuÏívat
pro blaho svého smí‰eného t˘mu ãlovûka
se psem. K tomu vám pfieji hodnû zábavy
a úspûchu!

M. Nováková, 
Kynologická ‰kola, Nûmecko
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Pfiíãiny a fie‰ení problémového chování

Vût‰ina psích kousnutí se
odehraje v rámci rodiny,
protoÏe pes chce opût nastolit
pevné hierarchické uspofiádání
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