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ZE ÎIVOTA

Jak dlouho vydrÏí psi bez páníãka a bez paniãky?

Samotinký!
Osamûlost pfiedstavuje pro psa v zásadû hrozivou situaci.
Pes je zvífie Ïijící ve smeãkách, Ïije pod ochranou vlastní
skupiny a nebezpeãí ãelí spolu s ostatními ãleny skupiny.
Je-li odkázán jen sám na sebe, je proti potenciálním
útoãníkÛm pomûrnû bezbrann˘ a bezmocn .̆
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ím je ov‰em ohroÏeno jeho
pfieÏití. Proto jsou psi v zásadû
posedlí snahou udrÏovat

celou smeãku pohromadû. 
Funkci ostatních ãlenÛ smeãky
mohou pfievzít lidé. Jsou-li 
v‰ak z domu, hrozí chaos. Pokud
ov‰em nebyl mil˘ pes odmaliãka
vychováván k tomu, aby obãas
zÛstal pár hodin doma sám.

BOJÁCNÉ ·TùNù
·tûÀata mají mimofiádnû silnû
vyvinuté smeãkové chování, coÏ je
dÛsledkem jejich zranitelnosti.
Pfiesto se musí psí dorostenci nauãit
obãas zÛstat nûjak˘ ten ãas sami.
JestliÏe to nedokáÏeme nauãit ‰tûnû,
dospûl˘ pes bude trvat na tom, aby
byli jeho lidé stále pfiítomni. A kdo
by chtûl vytvofiit takovou závislost
a trpût jí dvanáct aÏ ‰estnáct let?
Psi, ktefií se nikdy nenauãili zÛstávat
samotní, jsou schopni dûlat hotové
divy, jakmile je jejich majitel
z domu. Hlasit˘ ‰tûkot, kter˘ dokáÏe
sousedy naÏhavit dobûla, slepá
niãivost, která se vybíjí na drahém
vybavení bytu, neãistotnost a dal‰í
zlozvyky. To jsou prostfiedky,
kter˘mi pes vyjadfiuje svoji
nespokojenost. Takhle daleko
bychom to nikdy nemûli nechat
dojít.

TIPY PROFESIONÁLA
Nicole Hoefsová a Petra
Führmannová, profesionálky
zab˘vající se v˘chovou psÛ, mají
nûkolik cenn˘ch tipÛ pro majitele
‰tûÀat, ktefií budou obãas chtít nebo
muset nechat psa doma nûkolik
hodin samotného. „S nácvikem
zaãnûte aÏ v dobû, kdy je ‰tûnû u vás
nejménû dva t˘dny, a kdyÏ máte
pocit, Ïe uÏ se dobfie zabydlelo
a získalo k vám dÛvûru. JestliÏe jste
si vzali domÛ jiÏ dospûlého psa,
musíte postupovat úplnû stejnû
jako pfii v˘chovû ‰tûnûte,“ radí
odbornice. Dobré sluÏby bûhem
uãení mÛÏe poskytnout bed˘nka.
Poãkejte, aÏ bude ‰tûnû syté
a ospalé, a pak ho posaìte do
bed˘nky. „Místnost opusÈte jen na
nûkolik málo minut. Zpátky se ale
vraÈte vÏdy aÏ v okamÏiku, kdy je
‰tûnû klidné. Bude-li kÀuãet, v˘t
a nafiíkat, nikdy ho neuklidÀujte
slovy, neutû‰ujte ho ani ho
nehubujte,“ fiíkají cviãitelky psÛ.
Tyto neuváÏené reakce totiÏ jen
posilují neÏádoucí chování psa.

Utû‰ování pÛsobí na psa stejnû jako
chvála a hubování zase posiluje
strach. Obojí je v této situaci 
zcela nevhodné.

ZVY·OVÁNÍ POÎADAVKÒ
Jakmile pes dobfie a bez námitek
zvládá osamûlost v pokoji, musí se
nauãit zÛstat sám v celém domû.
Pozdûji se bude uãit trpûlivû ãekat
i v autû. Postupujeme úplnû stejnû
jako pfii nácviku s bed˘nkou.
Profesionálky radí rozvrhnout si
v˘cvik na nûkolik t˘dnÛ a dobu,
kterou pes tráví sám, postupnû
prodluÏovat v minutov˘ch krocích
aÏ na dvû hodiny. Jakmile dosáhne
pes vûku ‰esti mûsícÛ, zaãneme ho
uãit, Ïe nûkdy musí b˘t sám i ãtyfii
hodiny. V pfiípadû nutnosti lze
tolerovat je‰tû ‰est hodin
nepfiítomnosti majitele. Nikdy
bychom v‰ak nemûli nechávat 
psy pravidelnû o samotû déle.

ZAMùSTNÁNÍ
Zmûna Ïivotní situace samozfiejmû
mÛÏe vést k tomu, Ïe budeme mít
najednou na psa ménû ãasu. To ale
nemusí b˘t dÛvodem, proã se s ním
rozlouãit. Promyslete si nûkolik
alternativ. MoÏná byste mohli na
nûkolik hodin zamûstnat nûkoho na
hlídání a venãení psa. Takov˘ ãlovûk
s ním pÛjde na procházku, kdyÏ jste
v práci. Nebo se pokuste najít jiné
majitele psÛ, ktefií na dvû tfii
hodinky dennû pfiijmou va‰eho psa
jako kamaráda pro toho svého.
PoÏadovanou odezvu vût‰inou
pfiiná‰í inzerát v denících, 
v˘vûska u zvûrolékafie nebo
v kynologick˘ch ‰kolách. Jac
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·tûÀata mají
mimofiádnû
silnû vyvinuté
smeãkové
chování
a kaÏdou
samotou 
velmi trpí

T

Psi, ktefií se nikdy nenauãili zÛstávat
samotní, dokáÏou dûlat hotové divy
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