
trach psa mÛÏe b˘t také následkem
jeho záÏitkÛ z dûtství. ·tûÀata napo-
dobují svoji matku. Je-li jejich matka

bojácná, plachá a pfii kaÏdé pfiíleÏitosti si
zalézá a schovává se pfied lidmi, má její

chování nepfiízniv˘ vliv na její potomky,
ktefií povaÏují chování matky za normální.
Taková ‰tûÀata by mûla b˘t od své matky
odlouãena co nejdfiíve, dokud se u nich
bojácné chování je‰tû neupevnilo.

Jak zahnat strach u ‰tûnûte?
U mladého psa se strach zaãne rozvíjet
aÏ od sedmého t˘dne Ïivota a v tomto
raném vûku jde o zcela pfiirozenou
ochrannou funkci organismu. Strach
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Strach psa je vrozen˘ jen v nejvzácnûj‰ích pfiípadech. Vût‰inou jsou na vinû 
‰patné zku‰enosti. Pes zaÏil situaci, která byla spojena se strachem nebo 
bolestí, a z toho se vyvine strach z podobn˘ch situací. Jakmile se objeví náznaky
podobné situace, zaãne pes projevovat strach, pfiikrãí se, vrãí nebo (nevidí-li 
jiné v˘chodisko) dokonce chÀapne. Ke zdû‰ení majitele psa i „obûti“.

S

CO DĚLAT PROTI
kousání ze strachu?

Bojácnému
psu mÛÏe 
pomoci zved-
nout sebevû-
domí i hra
s jin˘mi psy

Na vinû jsou vût‰inou ‰patné zku‰enosti
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mÛÏe chránit ‰tûÀata pfied nebezpeãím
a v kritick˘ch situacích jim mÛÏe dokon-
ce zachránit Ïivot. 
Strach je v této fázi Ïivota dokonce Ïá-
doucí, a proto bychom ho mûli povaÏovat
za nesprávné chování jen v pfiípadû, Ïe
‰tûnû je pfiehnanû bojácné a jeho strach
zcela pfiekr˘vá zvûdavost, jeÏ je v tomto
vûku rovnûÏ pfiirozená.

MÛÏeme star‰ího psa 
je‰tû pfievychovat?
Jsou-li pfiíãinou negativní zku‰enosti psa,
mÛÏeme pfiíznivû ovlivnit a potlaãit neÏá-
doucí bojácné chování i u star‰ích psÛ.
V‰echno v‰ak potfiebuje svÛj ãas. âím
hloubûji je strach zakofienûn, tím více tr-
pûlivosti a práce je tfieba. Nejdfiíve musí-
me rozpoznat situace, které ve psovi budí
strach. Musíme psa dostateãnû pozornû
sledovat a správnû vyhodnotit jeho reakce.
Pak opakovanû vyvoláváme podobné situ-
ace - ale pes musí mít moÏnost podívat se
na celou vûc v klidu a pûknû zpovzdálí.
Nikdy ho nesmíme pfietûÏovat, protoÏe
pak by jeho strach je‰tû vzrostl. Vzdále-
nost k pfiedmûtu, kter˘ ve psovi vzbuzuje
strach (napfiíklad v pfiípadû pomûrnû
ãastého strachu z koní, nákladních auto-
mobilÛ, osob s de‰tníkem atd.), pak po-
stupnû zkracujeme. Pes v‰ak nesmí mít
Ïádnou moÏnost útûku, ale musí se po-
malu nauãit, Ïe se mu v blízkosti jeho ma-
jitele nic nestane. âím více pozitivních
zku‰eností získá, tím sebejistûj‰í bude,
a v podobn˘ch situacích se pak bude po-
stupnû chovat stále klidnûji.

MÛÏe pomoci druh˘ pes?
Je-li druh˘ pes vyslovenû sebevûdom˘, je
vysoce tolerantní k ostatním psÛm a je
dobfie vychovan˘, mÛÏe nám pfii v˘chovû
bojácného psa skvûle pomoci. Druh˘ pes
mÛÏe pomoci zbavit strachu i vyslovené-
ho stra‰pytla. Stra‰pytel tak má moÏnost
orientovat se v kritick˘ch situacích podle
svého ãtyfinohého partnera. Pokud v‰ak
se druh˘ pes zaãne bûhem ãasu projevo-
vat Ïárlivû a tyransky, dosáhneme pravého
opaku. V̆ bûr druhého psa bychom tedy
nemûli uspûchat, ale dobfie promyslet.

Pomohou nám na cviãi‰ti?
Pokud bojácn˘ pes není zvykl˘ setkávat se
a jednat s jin˘mi psy, mÛÏe mu pomoci
zvednout sebevûdomí hra s jin˘mi psy na
cviãi‰ti. Pes v‰ak musí mít dÛvûru k ãlovû-
ku a musíme mu nechat dostatek ãasu,
aby navázal kontakt s jin˘mi psy. DÛleÏití
jsou cviãitelé, ktefií mají velké pochopení

pro psy, protoÏe zdaleka ne kaÏd˘ dokáÏe
chápat psí „zbabûlce“.
JestliÏe má pes jednoznaãnû strach pfied
jin˘mi psy, vût‰inou b˘vají na vinû nega-
tivní zku‰enosti ze setkání s nimi. Proto
by mûl pes mít po del‰í dobu jen pozitiv-
ní záÏitky ze hry a rozhodnû bychom se
s ním mûli vyh˘bat vyhlá‰en˘m rváãÛm.
Pokud ho pfiesto nûkter˘ pes pokou‰e,
mûl by mít moÏnost ihned si hrát s jin˘mi
laskav˘mi psy, aby pozitivní zku‰enost
smazala úãinky té nepfiíznivé, a majitel by
ho rozhodnû nemûl ze strachu pfied dal‰í-
mi nepfiíjemnostmi izolovat od ostatních
psÛ ani ho trvale vodit na vodítku.

MÛÏeme psa, kter˘ kou‰e 
ze strachu, pfievychovat?
Ano, ale jen s velkou dÛsledností a trpûli-
vostí - a samozfiejmû bez jak˘chkoliv tres-
tÛ. Pes, kter˘ kou‰e ze strachu, kolem sebe
nechÀapá z agresivity ani obranáfiského
pudu, ale kousnutím chce pfiedcházet oãe-
kávané bolesti nebo ‰oku (nebo obûma
tûmto nepfiíjemn˘m záÏitkÛm). Majitel
psa musí jít pfiíkladem a sv˘m chováním
dokázat, Ïe strach psa je naprosto neo-
podstatnûn˘ - musí svému psovi zpro-
stfiedkovat pocit bezpeãí.

Co dûlat, kdyÏ pes 
propadne panice?
V situacích, kdy pes zpanikafií, je dÛleÏi-
té, aby ãlovûk, podle kterého se pes ori-
entuje, zÛstal dokonale klidn˘ a uvolnû-
n˘ a nejevil Ïádné známky nervozity.
âím bliÏ‰í je vztah ãlovûka se psem, tím
více dokáÏe ãlovûk pfiená‰et svÛj klid i na
svého ãtyfinohého svûfience. Pfiehnané
utû‰ování a uklidÀující slova jsou stejnû
nepfiimûfiená jako pfiíli‰ rázn˘ pfiístup.
Pes by se mûl nauãit následovat svého
pána klidnû a chladnokrevnû a pfiekoná-
vat vlastní strach.

Jak mÛÏe pes zapomenout 
na ‰patné zku‰enosti?
V‰echny záporné zku‰enosti musí b˘t po-
kud moÏno ihned kompenzovány opa-
kem. Pes, do kterého jsme nedopatfiením
‰Èouchli nebo ho pfii‰lápli, musí ihned po-
cítit, Ïe to byla v˘jimka a Ïe za stejné situ-
ace se obvykle nic nepfiíjemného nestává.

Kdy bychom mûli psa, kter˘
kou‰e ze strachu, potrestat?
Nikdy! Jak˘koliv trest by jen zniãil ve‰keré
snahy a dosavadní dílãí úspûchy.
Bojácného psa nesmíme bûhem celé v˘-
chovy vÛbec trestat. Trest by v‰echno
jen je‰tû zhor‰il. Pes by nepochopil,
proã ho jeho pán nebo paní, kter˘m on
tolik vûfií, za jeho strach je‰tû potrestali.
Podstatnû dÛleÏitûj‰í je trpûlivost, po-
zornost a dÛslednost ãlovûka, kterého
pes plnû akceptuje. Takov˘ ãlovûk je
schopen psa pfiesvûdãit, Ïe jeho strach
je neopodstatnûn˘, a pomalu ale jistû
rozvíjet sebevûdomí psa. 
Bojácnému psovi mÛÏe napfiíklad vodít-
ko signalizovat ochranu a bezpeãí, proto
bychom psa v kritick˘ch situacích nikdy
nemûli nechávat samotného.

Marion Brehmerová, 
psycholoÏka zvífiat
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Tento pes má strach z cizích lidí. Majitelka psa musí jít pfiíkladem a sv˘m chováním do-
kázat, Ïe strach psa je naprosto neopodstatnûn˘ – musí svému psu zprostfiedkovat po-
cit bezpeãí. âím bliÏ‰í je jejich vztah, tím více dokáÏe pfiená‰et svÛj klid i na svého psa.

Na vinû jsou vût‰inou ‰patné zku‰enosti

„Ptáte se, kdy
bychom měli 

psa, který 
kouše 

ze strachu,
potrestat?

Nikdy!“
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