
ominance psa se mÛÏe projevit oku-
sováním pfiedmûtÛ, zbyteãn˘m ‰tû-
káním nebo nedostateãnou ãistot-

ností, pes si mÛÏe nárokovat pfiedmûty
nebo náv‰tûvníky jako své „vlastnictví“ -
nebo se jeho dominance mÛÏe projevovat
v nejrÛznûj‰ích podobách agresivity. 
Hlavní pfiíãinou tohoto druhu poruch cho-
vání b˘vají nejãastûji problémy s hierar-
chick˘m uspofiádáním v rodinû. AniÏ by si
to uvûdomovali, vzbuzují lidé ve sv˘ch
psech ãasto pocit, Ïe právû psi jsou vÛdci
a ‰éfové celé rodiny. Vût‰inou se tak dûje ve
zcela v‰edních (a ãasto velmi podruÏn˘ch)
situacích. Zaãíná to napfiíklad: „Kdo vede
koho na procházce? Kdo prochází první
dvefimi? Kdo odevzdává druhému kousek
ze svého jídla? Kdo koho hladí?“ A konãívá
to: „Kdo bude první na pohovce, na trÛ-
nû?“ Jak vidíme, vlastní v˘cvik pomocí po-
velÛ nehraje hlavní roli ani náhodou. 
Pes dûní v rodinû neustále vyhodnocuje
a ptá se, zda se jeho lidé dnes opravdu cho-
vali jako správní a dobfií velitelé smeãky.
A pokud tomu tak není, musí roli ‰éfa pfie-
vzít pes. Jeho genetick˘ program mu totiÏ

fiíká, Ïe nûkdo musí smeãku vést správnû, ji-
nak je její pfieÏití nemoÏné. 

·ÉF NENÍ ÎÁDN¯ TYRAN
Psi totiÏ nejsou Ïádní demokraté. A jak by
také mohli b˘t? Pfii organizaci lovu nebo
obranû vlastního teritoria nemohou na-
rychlo svolávat konferenci a na ní pûknû
v klidu prodiskutovat cel˘ problém. Jde spí-
‰e o typicky lidsk˘ zvyk - a kaÏd˘ vÛdce
smeãky by se smíchy válel po zemi, kdyby
mûl zmûnit svÛj styl vedení po lidském vzo-
ru. NeÏ by bylo na takové poradû pfiijato
usnesení, kofiist by uÏ dávno byla v prachu,
nebo by smeãka dávno ztratila své teritori-
um.  Ve smeãce proto musí existovat pes,
kter˘ rozhodne, co se bude dûlat, a v‰ichni
ostatní se musí spolehnout, Ïe jeho roz-
hodnutí je správné. Proto je správná „vol-
ba“ vÛdce smeãky Ïivotnû dÛleÏitá pro dal-
‰í existenci celé skupiny. Zmínûná alfa-zví-
fiata musí b˘t zku‰ená, fyzicky a psychicky
zdatná, sebejistá a klidná. 
Nemyslete si ale, Ïe skuteãn˘ ‰éf smeãky je
nûjak˘ tyran. Ani náhodou! ·éfem smeãky
se mÛÏe stát jen takové zvífie, které je schop-

né myslet a jednat obecnû. Samozfiejmû je
dÛleÏité, aby nejsilnûj‰í (a tím také nejdÛle-
Ïitûj‰í) jedinci ve smeãce pfieÏili za kaÏdou
cenu, aby se mohli postarat o zachování
celé smeãky. To znamená, Ïe mají pfiednost
napfiíklad pfii rozdûlování potravy. Bude-li
ale ‰éf smeãky jednat sobecky, brzy bude
bez smeãky, protoÏe Ïádné dal‰í zvífie ne-
pfieÏije. Proto je smeãka psÛ sice hierarchic-
ky organizována, ale rozhodnû není skupi-
nou sobcÛ a egoistÛ. Smeãka se skládá spí-
‰e z jedincÛ schopn˘ch dokonalé souhry
v t˘mu. Smeãka je charakteristická svou
soudrÏností, která se v na‰em lidském svûtû
stále více ztrácí. Motivaãní trenér by se moÏ-
ná mohl ve psí smeãce ledasãemu pfiiuãit.
Známe-li potfiebné schopnosti skuteãného
vÛdce smeãky, mÛÏeme si snadno pfiedsta-
vit, jak by mûl dobr˘ psovod jednat se sv˘m
psem. Mûl by jednat jednoznaãnû, sebejistû,
motivovat ostatní a stanovit jasná pravidla.
Pfiítomnost skuteãného ‰éfa smeãky je pfií-
jemná a pfiiná‰í psÛm pocit bezpeãí. Dobr˘
‰éf nemusí kfiiãet ani cviãit na zvlá‰tních
místech. To by neudûlalo Ïádné vÛdãí zvífie
na celém svûtû. Tak proã bychom to, pro-
sím vás, mûli dûlat my s na‰imi psy? Pro-
zradím vám proã: ProtoÏe nás nic lep‰ího
nenapadá! Pfii v˘chovû myslíme bohuÏel
stále pfiíli‰ na vojensk˘ dril a na pru‰ácké
ctnosti. To musí na na‰eho psa pÛsobit
stejnû iracionálnû jako pokus o protiauto-
ritáfiskou v˘chovu. Extrémy totiÏ nepfiiná-
‰ejí Ïádné rozumné fie‰ení. Nebo vás snad
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PORUCHY CHOVÁNÍ
Dominantní pes

V praxi se u psÛ nejãastûji setkáváme 
s problémy chování, které jsou zpÛsobeny dominancí 

psa. A takové problémy zpozorují majitelé vût‰inou 
pozdû. Uvedené problémy se ani zdaleka neprojevují 

jen agresivitou. ·kála v˘razov˘ch prostfiedkÛ je podstatnû ‰ir‰í. 

Zku‰ená
v˘cvikáfika se
sv˘mi psími
miláãky
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vá‰ vedoucí neustále hladí a rozdûluje pa-
mlsky, kdyÏ plníte své kaÏdodenní pracovní
úkoly? To by bylo stejnû smû‰né, jako kdyby
probíhal mezi fiadami sv˘ch podfiízen˘ch
se vztekl˘m fievem.

DOBRÁ V¯CHOVA PSÒ JE STEJNÁ
JAKO ÎIVOT:  STÁLÁ ZMùNA!
âím dominantnûj‰í je pes, tím lep‰ím vÛd-
cem smeãky musí b˘t jeho majitel. Sebejist˘
a dominantní pes totiÏ promine podstatnû
ménû chyb svého ãlovûka neÏ ménû domi-
nantní zvífie. Ale co vám to tu povídám.
VÏdyÈ vy Ïijete také v celé fiadû hierarchic-
k˘ch uspofiádání. Podívejte se jen na orga-
nizaãní schéma u svého zamûstnavatele
nebo chvilku pozorujte dûti, jak si hrají.
Dojdete k ohromujícím závûrÛm. 
Nebo se na to podívejte jinak: Firma a její
zamûstnanci fungují jen tak dobfie, jak do-
br˘ je jejich ‰éf. Pozitivních a negativních
pfiíkladÛ na dané téma znáte jistû bezpoãet. 
VraÈme se ale zpût k na‰í problematice. Jak-
mile pes jednou obsadí nejvy‰‰í stupínek
hierarchického uspofiádání ve smeãce, je to
on, kdo rozhoduje. Má právo - ba co víc -
má povinnost volat své podfiízené k pofiád-
ku, nárokovat si ta nejlep‰í sousta, oznaão-
vat revír a zahánût vetfielce (v pfiípadû po-
tfieby i násilím). Cel˘ revír je jen jeho. Tak
mÛÏe bez obav zniãit „svoji“ pohovku nebo
v‰echny boty rozkousat na ka‰i. Náv‰tûva je
jeho a on ji mÛÏe podle libosti obtûÏovat.
Pokud by se mûla jeho smeãka vzdálit, zna-
menalo by to nesl˘chanou drzost - a on ji
mÛÏe volat tak dlouho, jak dlouho bude
chtít. A basta! On to dokonce musí udûlat,
protoÏe jeho úlohou je udrÏet smeãku po-
hromadû. Je jen pochopitelné, Ïe takové
chování vyvolává u postiÏen˘ch majitelÛ
psÛ pramálo nad‰ení, protoÏe pes obtûÏuje
hosty i sousedy.
JenÏe pro vût‰inu takto postiÏen˘ch psÛ je
uvedená Ïivotní situace stejnû nepfiíjemná
jako pro ostatní, protoÏe jen malá ãást psÛ
má svoji dominanci „vrozenou“. Ostatní psi
jsou tak nuceni hrát roli, která jim nesvûdãí
a se kterou si nedovedou poradit. Co tím
myslím? Vût‰ina psÛ hledá ve skupinû bez-
peãí a jistotu a potfiebuje vedení. To v‰ech-
no jim mÛÏe nabídnout hierarchické uspo-
fiádání smeãky, do kterého se mÛÏe zvífie za-
fiadit - a v nûmÏ se mÛÏe podfiizovat. ·éf to-
tiÏ má nejen práva, ale také povinnosti. VÛd-
ce smeãky musí smeãku udrÏet pohromadû,
musí organizovat lov, chránit teritorium
a rozhodovat, kdy je tfieba smeãku bránit.
To jsou ov‰em situace, jeÏ beznadûjnû pfie-
kraãují moÏnosti a síly vût‰iny psÛ. Oprav-
dové alfa-povahy se totiÏ nevyskytují nijak
ãasto. Ve skuteãnosti jsou totiÏ velmi vzác-

né. Zbytek víceménû pseudo-dominantních
psÛ je v nezávidûníhodné situaci. V jejich
okolí prostû není nikdo, kdo by to dokázal
lépe, kdo by mohl odpovûdnû pfievzít vede-
ní smeãky. Pes je tedy nucen pfievzít pozici
vÛdce. Udûlá to, ale udûlá to nerad. 
To ale není ani zdaleka v‰echno! Na jednu
stranu ukazují lidé svému psovi (nechtû-
nû), Ïe je ‰éfem smeãky, na druhou stranu
mu (psovi) ale odpírají jeho práva a povin-
nosti, odmítají mu poslu‰nost a chovají se
jako asociálové. No jestli tohle není nervy
drásající situace!
Vidíte, Ïe tady mÛÏe pomoci jen vybudo-
vání Ïádoucího hierarchického uspofiádá-
ní. Pes musí b˘t podfiízen˘ (nikoliv otroc-
ky podroben˘) a musí b˘t správnû vycho-
váván - v souladu s jeho potfiebami a bez
drilu a trestÛ. Psovi, kter˘ nás poslouchá,
mÛÏeme nabídnout mnohem víc. MÛÏe
sbírat zku‰enosti a zku‰enosti mu pfiiná-
‰ejí jistotu. A kdo je sebejist˘, nemá dÛvod
kousat ani se vzpouzet.

VÒDCEM PROTI SVÉ VÒLI
Jak uÏ jsme se zmiÀovali, existují pseudo-
dominantní psi, ktefií museli z donucení
a vzhledem k okolnostem pfievzít roli vÛd-
ce smeãky. Jednodu‰e proto, Ïe zbytek ro-
diny je je‰tû ménû vhodn˘ stát se ‰éfem neÏ
samotn˘ pes. Takoví psi jsou vdûãní, kdyÏ
jim sejmeme z beder tíhu jejich odpovûd-
nosti. Svoji funkci pfievzali takfiíkajíc jen
pfiechodnû, jen jako zástupci. Jakmile se na-
jde nûkdo, kdo to bude dûlat lépe, tito psi
svoji roli vût‰inou bez problémÛ opût ode-
vzdají. Musí b˘t jenom pfiesvûdãeni o tom,
Ïe nov˘ ‰éf smeãky je pro tuto roli dosta-
teãnû kompetentní. A tûmto zvífiatÛm se
budeme vûnovat pfií‰tí mûsíc.

Se skuteãnû dominantními psy je to vût‰i-
nou obtíÏnûj‰í. Ti totiÏ ‰éfem b˘t nemusí,
oni jím b˘t chtûjí. S tímto Ïivotním posto-
jem se uÏ rodí. Skuteãní odborníci vût‰i-
nou rozpoznají alfa-‰tûÀata jiÏ krátce po
narození. 
Vtip je v tom, Ïe si fiada majitelÛ vyhledává
cílenû (i kdyÏ nevûdomky) právû taková ‰tû-
Àata. Lidé stále totiÏ vûfií, Ïe by si mûli vzít
‰tûnû, které k nim pfiibûhne jako první. Zce-
la nesmyslnû jsou pfiesvûdãeni, Ïe si je ta-
kové ‰tûnû zamilovalo na první pohled.
Kdo si myslíte, Ïe je to nejodváÏnûj‰í ‰tûnû,
které pfiibûhne nejkrat‰ím smûrem k nûãe-
mu novému, i kdyÏ je to tfieba zájemce
o koupi psa?  Správnû, je to dominantní
‰tûnû. Dobrá rada a dÛkladné informace
pfiedem mohou tedy pomoci i pfii v˘bûru
‰tûnûte - a mohou nám pozdûji u‰etfiit hod-
nû zlobení a chránit na‰e nervy.
NeÏ se rozhodnete zaãít dÛslednû vycho-
vávat dospûlého psa a svrhnout ho z nej-
vy‰‰í pfiíãky va‰eho hierarchického Ïebfiíã-
ku - STÁÁÁT! MoÏná se právû pou‰títe do
boje s Johnem Jeanem nebo Mikem Tyso-
nem! Tady mÛÏete oãekávat obranu a zar-
putil˘ protiútok. Nebo byste si troufli
umravÀovat Mikea Tysona, kdyÏ se bude
chovat ‰patnû? MoÏná by se va‰emu prv-
nímu pokusu jen vysmál. Pokud by ale
zpozoroval, Ïe trváte svefiepû na svém, ur-
ãitû by pouÏil své pádné pûstní argumenty,
na které s nejvy‰‰í pravdûpodobností ne-
staãíte. Se skuteãnû dominantními psy do-
padnete nejspí‰ stejnû.

RADA NAD ZLATO
Nejdfiíve radûji vyhledejte opravdu dobré-
ho profesionála, kter˘ vám dokáÏe fiíci,
kdo Ïe se to na vás dívá z „vûrn˘ch“ oãí
psa. Pokud je pes opravdové alfa-zvífie,
mÛÏete poãítat s tím, Ïe své v˘sostné po-
stavení neopustí dobrovolnû (coÏ zname-
ná, Ïe ho neopustí bez boje). VÏdyÈ víte:
Mike Tyson!  DÛsledky psího testu, kdo Ïe
se to lépe hodí na ‰éfa smeãky, je vût‰ina
lidí schopna jen ‰patnû odhadnout. Proto
si radûji vãas zajistûte pomoc dobrého pro-
fesionála, kter˘ se zab˘vá v˘chovou psÛ,
neÏ abyste pozdûji museli hledat odborníka
na chirurgii! Nemûjte obavy, opravdov˘ch
alfa-zvífiat je ve skuteãnosti pramálo. A to
platí zvlá‰tû v pfiípadech, kdy vám pomÛÏe
zku‰en˘ profesionál s cílen˘m v˘cvikem va-
‰eho psa. S odborníkem dÛkladnû rozebe-
rete situaci, v˘cviku se budete vûnovat ve
spoleãn˘ch v˘cvikov˘ch hodinách a budete
se soustfieìovat pfiedev‰ím na záludné kaÏ-
dodenní situace - a zanedlouho budete
s va‰ím psem tvofiit dokonale sehranou
dvojici. M. Nováková
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