
udou je vnímat jako hraãku a ne
jako samostatného Ïivého tvora
s vlastními potfiebami. Zvífie b˘vá

ãasto polid‰Èováno, dûti se s ním mazlí
a balí ho do pefiinek, a dítû si ani nev‰im-
ne, Ïe jeho chování zvífieti ani za mák
nevyhovuje. Takové chování je bohuÏel
roz‰ífieno i u nûkter˘ch dospûl˘ch. Zvífie
neberou jako svébytného Ïivoãicha
s poÏadavky vypl˘vajícími z podstaty jeho
druhu, ale jako „zvífiátko na mazlení",
podle nálady ho zvedají a zase pokládají.
V dûtském vûku lze rozli‰it následující
vûkové stupnû: 

1. AÏ do vûku tfií let dûti jednají neú-
myslnû: Dûti v tomto vûku jsou napros-
to nerozváÏné. Vût‰inou zkoumají vûci,
aniÏ by dokázaly pochopit jejich pfiíãiny
a dÛsledky. To znamená, Ïe dítû v tomto
vûku nerozumí ani obrann˘m a útûko-
v˘m reakcím u zvífiat. Tady je nezbytnû
nutné, aby zasáhli rodiãe. Je trestuhod-
nû nedbalé ponechávat dûti v tomto

vûku se zvífiaty samotné, bez dozoru.

2. Od tfií do ‰esti let jednají dûti zpola
vûdomû: V tomto ãasovém období zaãí-
ná dítû pomalu chápat souvislost mezi
pfiíãinami a následky. Není v‰ak rozum-
né - testuje svoji moc, své hranice
a schopnosti. I ve styku se zvífiaty. Sice
ví, Ïe se psi nemají ‰típat do u‰í a koãky

Ïe se nemají tahat za ocas - ale pfiesto
stále znovu zkou‰í, kam aÏ mÛÏe zajít.
Rodiãe dûtí ve ‰kolkovém vûku by o tom
mohli vyprávût celé hodiny: jak vysloví
zákaz, rozumnû ho zdÛvodní - a jak ãas-
to ho jejich dûti stejnû pfiekroãí. Do
tohoto vûkového období spadá také
„období vzdoru". 

3. Od sedmi let jednají dûti vûdomû:
Dítû ve stáfií sedmi let jedná vûdomû
a úmyslnû. Pfiesnû ví, co ãiní, kdyÏ zvífie
trápí. Plnû si uvûdomuje svou moc.
Psychologové zab˘vající se v˘chovu, radí
brát takové signály na vûdomí. Jsou to
popla‰né signály, nûco tady není v pofiád-
ku. Vût‰inou dûti opakují na zvífiatech to,
co samy nûkdy zaÏily, aÈ uÏ se jedná
o ublíÏení, v˘prask, pohrdání nebo t˘rání,
ale nikoli vûdomû, ãasto jsou vzpomínky
potlaãeny a dûti si je ve styku se zvífiaty
znovu proÏívají.
Je vhodné zahájit terapii, aby se zabráni-
lo dal‰ím problémÛm. ■
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OCHRANA ZVÍ¤AT

Ochrana zvífiat je také ochranou lidí

i

Trápení bez úmyslu?
Dûti se správnému zacházení se zvífiaty musí nauãit. Potfiebné znalosti by jim mûli zprostfiedkovat
rodiãe. Jinak hrozí nebezpeãí, Ïe dûti budou zvífiata trápit, byÈ tfieba s tûmi nejlep‰ími úmysly. 

Rady rodiãÛm
1. Vûdomosti chrání. Osvojte si
vûdomosti o svém domácím zvífieti
a zprostfiedkujte je sv˘m dûtem. 

2. Respektujte druhovû specifické
potfieby svého zvífiete. Psi potfiebují
mít moÏnost stáhnout se a také
moÏnost proÏít své pudy sociálnû
pfiijateln˘m zpÛsobem.

3. Zodpovûdní jste vy. Nikdy
nenechávejte psa a dítû o samotû. 
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