
okud chceme mít v domácnosti
více neÏ jednu fenu, mûli bychom
se rozhodnû snaÏit vyhnout

jakékoliv moÏnosti, Ïe fenky zaãnou
hárat, a mûli bychom dbát také na to,
aby mezi fenami vznikl stabilní vztah
matka-dcera-vnuãka. Problematická 
aÏ nemoÏná je tato konstelace dvou
navzájem nepfiíbuzn˘ch fen stejného
vûku. Je-li jedna z fen nevykastrovaná
(nebo dokonce obû), mohou boje mezi
nimi vyústit aÏ ve smrtelná zranûní.
Problémy mohou vznikat i u dvou

stejnû star˘ch a stejnû zdatn˘ch psÛ.
Stabilní, trval˘ a mírumilovn˘ vztah
otce se synem u psÛ neexistuje. Hie-
rarchické uspofiádání mezi psy je vÏdy
otevfiené a mÛÏe se zmûnit ze dne na
den. Trvalého míru dosáhneme jedinû
tehdy, kdyÏ (není-li první pes jiÏ
kastrovan˘) necháme druhého psa
vykastrovat je‰tû jako velmi mladého. 

TYPICK¯ P¤ÍKLAD 
Ramzes nebyl vykastrovan˘ a byl to
citliv˘ a velmi oddan˘ a nervózní pes,

kter˘ se na procházkách snadno nechal
vyprovokovat jin˘mi psy. Byl právû 
tak dospûl˘ – jako dobrman se vyvíjel
pomûrnû dlouho. V této fázi si majitelé
pofiídili druhého psa – také dobrmana
jménem Togo. Ten se projevoval jako
silnû dominantní pes se siln˘mi pudy.
Ani on nebyl vykastrovan˘. Zpoãátku
‰lo v‰echno hladce, aÏ se Togo dostal do
puberty - a mezi psy zaãaly vznikat
spory, které jsou jinak zcela normální.
Prvnímu útoku Toga se Ramzes je‰tû
ubránil, u druhého to nedokázal.
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Dva psi – jeden problém

Kdo je tady pánem?
âím více se psi navzájem podobají pohlavím, plemenem, velikostí ãi vûkem, tím spí‰e
dochází mezi nimi k bojÛm o hierarchické postavení a tím urputnûj‰í tyto bitky jsou.

Ve smeãce psÛ se
nehodnotí, kdo je
v právu a kdo má
pravdu, ale to,
kdo dokáÏe své
právo prosadit
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Bûhem dovolené majitelÛ byli psi
ubytováni ve stísnûném prostoru
penzionu pro psy a citlivûj‰í
a bojácnûj‰í pes z uvedené dvojice 
mûl hned od poãátku hor‰í karty. 
Tak vznikla trvalá „nenávist“ mezi 
obûma psy, která mohla skonãit
z kaÏdého malicherného 
dÛvodu rozhofiãenou rvaãkou.
Zpoãátku snad je‰tû byla moÏnost toto
nepfiátelství potlaãit a nechat ho vyústit
do vzájemné tolerance a respektování.
Psi se mohli shodnout. Psi se totiÏ 
DOKÁÎOU SHODNOUT – kdyÏ 
v‰ichni zúãastnûní reagují správnû, kdyÏ
v‰ichni dodrÏují nastolenou hierarchii
a kdyÏ se jí v‰ichni pevnû pfiidrÏují.
V poãáteãním stadiu sporÛ vÏdy
pomÛÏe okamÏitá kastrace. 
JestliÏe se ale jiÏ hluboce zakofienila
vzájemná rivalita, kastrací se neodstraní.
Kastraci lze ale vÏdy doporuãit, 
chceme-li psa zbavit trvalého stresu
vyvolávaného hormony i ve vztahu
k hárajícím fenám v sousedství.
Pak zb˘vá jen dÛsledná a nároãná
pfiev˘chova, která zabere jen tehdy, kdyÏ
jsou v‰ichni ãlenové rodiny absolutnû

dÛslední a ve svém jednání se psem
postupují zcela shodnû. 
Jsou-li splnûny v‰echny uvedené
pfiedpoklady, mÛÏete zaãít:
Nejdfiíve si znovu dÛkladnû rozmyslete,
kdo je ve rvaãkách vlastnû „útoãníkem“:
VÛdcem není ten, kdo provokuje, ale
ten, kdo odpovídá rychl˘m útokem.
Toho musí v‰ichni ãlenové rodiny
akceptovat jako „psa ãíslo jedna“. I kdyÏ
je to nûkdy tûÏké, i kdyÏ takové chování
odporuje smyslu lidí pro spravedlnost.
Ve smeãce psÛ se nehodnotí, kdo je
v právu a kdo má pravdu, ale to, kdo
dokáÏe své právo prosadit. V popsaném
pfiípadû to byl Togo. S tímto psem
musíme poté jednat za v‰ech okolností
pfiednostnû. On dostává své krmení jako
první, s ním se nejdfiíve pozdravíme, on
smí sedût nejblíÏe u svého pána. âlovûk
v‰ak musí za v‰ech okolností zÛstat
hierarchicky nejv˘‰e postaven˘m
jedincem! VÛdãí pes je jen „psem ãíslo
jedna“ – a rozhodnû není vÛdcem
rodinné smeãky! K podfiízenému psovi
si musíme udrÏovat odstup. JestliÏe se
v˘‰e postaven˘ pes dívá, nesmíme „toho
druhého“ pohladit, a bude-li se

pokou‰et provokovat hierarchicky v˘‰e
postaveného psa, musí ho ãlovûk ihned
vykázat do správn˘ch mezí. âím více
bude ãlovûk pomáhat v˘‰e
postavenému psovi, tím ménû se bude
muset tento pes sám „starat o pofiádek“.
Je tfieba odstranit v‰echno, co mÛÏe
vzbuzovat Ïárlivost: Ïv˘kací kosti,
pamlsky atd. Hlazení se pfiemûní
v lehkou podfiízenost. Ve své blízkosti
nikdy nestrpíme hluk, upfiené zírání
jednoho psa na druhého ani jiné
provokace. Jakmile se objeví sebemen‰í
náznak agresivity, majitel musí ihned
zasáhnout a znesváfiené strany oddûlit.
A pokud by skuteãnû znovu do‰lo ke
rvaãce, hierarchicky níÏe postaveného
psa ihned s hlasit˘m hubováním
zavfieme jinam a „psa ãíslo jedna“
po‰leme na jeho místo.
Tento zpÛsob „léãby“ vzájemné
nesná‰enlivosti u psÛ není 
nijak snadn˘. 
Pokud ale nûkdo chce chovat 
v domû spoleãnû dva zdatné
a sebevûdomé psy, musí mít jist˘ 
talent ke zkrocení ‰elem a ohromné
mnoÏství psího rozumu! ■
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