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CHOVÁNÍ

VELKÉ TÉMA: AGRESIVNÍ PROJEVY PSA
Agresivita vůči člověku

PORUCHY CHOVÁNÍ

To je pravdûpodobnû jedno z nejchoulostivûj‰ích témat. Tady se mÛÏe ledacos zvrtnout.
Lépe fieãeno – rychleji si v‰imneme, kdyÏ se nûco zvrtne. KdyÏ udûláme chybu, mÛÏe se
stát, Ïe se nám pes zakousne do l˘tka nebo do jiné ãásti tûla. A to není zrovna pfiíjemné.

této souvislosti bychom rozhod-
nû nemûli podceÀovat schopnos-
ti a sílu mal˘ch psÛ pfii kousnutí.

UÏ jsme zaÏili pfiípady, kdy se vestík
postaral o to, Ïe jeho majitelka potfie-
bovala transplantaci kÛÏe, a jin˘ minia-

turní pes chytil malé dítû za spánek tak
ne‰Èastnû, Ïe se dûcko dostalo na jedno-
tku intenzivní péãe.
Lidé povaÏují malé psy ãasto za proradné,
u‰tûkané a kousavé. To rozhodnû nesou-
visí s dûdiãností. My lidé totiÏ máme sklo-

ny k tomu, Ïe z roztomil˘ch uliãníkÛ vy-
chováme malé rozmazlené prince nejhor-
‰ího druhu. A ti se podle toho také cho-
vají. (Viz také díly na‰eho seriálu Jak˘
pán, takov˘ krám! a Malí princové).
K vût‰inû pfiípadÛ kousnutí psem dochá-
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zí ve vlastní rodinû. Agresivita zvífiete se
tedy obrací proti ãlenÛm vlastní „smeã-
ky“. Asi nikdo nebude zpochybÀovat, Ïe
v tomto pfiípadû musí jít o podstatnou
chybu v hierarchii a komunikaci v rodinû. 
Vyjdu prostû z pfiedpokladu, Ïe ne‰Èast-
ného psa nûkdo vydûsil k smrti a ten si
chránil „jen“ hol˘ Ïivot, protoÏe vût‰ina
lidí, kter˘m se nûco takového podafií,
obvyle neãte kynologické ãasopisy. Nûco
takového se ov‰em stává. Pfied lety se
k nám dostalo pûtimûsíãní ‰tûnû. Mûli
jsme ho uspat, protoÏe pr˘ bylo „kousa-
vé“. Pfii pfiedávání zvífiete vystoupila
z auta rodina s dûtmi, pfied kter˘mi jsem
musela na‰e vlastní psy ostfie bránit. Byli
to malí „teroristé“. Kfiiãeli a bûhali kolem,
lomcovali ploty, pokou‰eli se do psÛ
‰Èouchat klacky atd. Kdo by se divil, Ïe se
pes pfied nimi musel bránit? Byl velmi
citliv˘ a stra‰nû vydû‰en˘. Kousání byla
u nûj snaha ubránit si hol˘ Ïivot. ·tûnûti
jsme nejdfiíve museli vrátit dÛvûru k ãlo-
vûku a pak se nám podafiilo umístit ho
v rodinû mil˘ch lidí. 
V „normálním pfiípadû“ se ov‰em agresi-
vita neprojevuje z takto oãividn˘ch dÛvo-
dÛ. Vût‰inou jde spí‰e o smûs nejistoty,
vynucené dominance vyvolané rozmazlo-
váním a povy‰ováním psa v rámci hierar-
chické struktury rodiny a o pokus vycho-
vávat ãleny rodiny „po psovsku“. 
Ráda bych vás seznámila s jedním „typic-
k˘m“ pfiíkladem: 
Douglas je skvûl˘ mládenec plemene bri-
ard. Îije v nádherné usedlosti, má kolem
sebe velmi milou rodinu. Zhruba v roce
zaãal kousat ãleny rodiny a vÛãi náv‰tû-
vám byl velmi rozmarn˘ a vrto‰iv˘. S rodi-
nou to zaãalo jít z kopce! Vyhledali kyno-
logickou ‰kolu. Bûhem hovoru poklepal
cviãitel dcerce majitele psa silnû na rame-
no. Douglas to pochopil jako podnût
k obranû „své“ smeãky a cviãitele kousl.
V̆ sledek: doporuãení, aby psa nechali
uspat. Cviãitel by ale mûl vûdût, jak se má
chovat vÛãi kousavému psovi. S takovou
reakcí pfiece musel poãítat. Na vinû byl
tedy cviãitel a ne pes. âlovûk musí nejdfií-
ve se psem pracovat, aby mu ujasnil, Ïe
takové chování není vhodné a ani Ïádou-
cí. Pak následoval dal‰í cviãitel. Ten
nechal psa pfiipnout na vodítko a nasadit
mu náhubek. AÏ potud to bylo dobré. Pak
si vzal vodítko psa a ,,pûknû ho spofiádal".
To je Ïargon, se kter˘m se stále setkáváme
na nûkter˘ch cviãi‰tích. To neznamená
nic jiného neÏ psa pofiádnû vystresovat
a nahnat mu smrtelnou hrÛzu. Nûktefií
psi se pak „zhroutí“, coÏ znamená, Ïe se
zaãnou podfiizovat ze strachu. Jiní ov‰em
ne. Ti se brání aÏ do posledního dechu.
Douglas se rozhodl pro tu druhou moÏ-

nost a bojoval o svÛj Ïivot. Rozsudek:
uspat, s jeho „obrann˘m pudem“ se nedá
nic dûlat. Nevím, co tím dotyãn˘ cviãitel
myslel, odbornû to byla dal‰í katastrofa.
Pfiedstavme si prostû, Ïe by takhle nûkdo
zacházel s námi. Nebojovali bychom také
o Ïivot? Lidé by dokonce oslavovali jako
hrdiny ty, kdo by se nepodrobili, a urãitû
by jim dávali pfiednost pfied tûmi, kdo by
poslechli a Ïebronili o milost. Nikoho by
ani nenapadlo takového ãlovûka, kter˘ se
ubránil, uspat, protoÏe „má pud sebezá-
chovy“. A pfied zákonem by to bylo ozna-
ãeno jako nutná sebeobrana.
Nevím, jestli si vÛbec dovedete pfiedsta-
vit zoufalství a nejistotu majitelky po
takto deprimujících záÏitcích. Tak se
dostala také k nám, kdyÏ jí kdosi dopo-
ruãil, aÈ se zeptá je‰tû u nás. Na rozdíl od
pfiedchozích „odborníkÛ“ v kynologic-
k˘ch ‰kolách jsme jí fiekli, Ïe problém
s Douglasem lze dostat pod kontrolu.
Mít takové pfiedchozí zku‰enosti – vûfiili
byste nám? Majitelka rozhodnû mûla své
pochybnosti.
Vzali jsme si psa na ãas k sobû, Ïil s námi
a ve psí smeãce a velmi rychle byly patrné
první pozitivní zmûny. Majitelka ale stále
pfiem˘‰lela o moÏnosti nechat psa vycvi-
ãit a poté ho prodat, nebo ho nechat
uspat. Já jsem z toho mûla prachmizern˘
pocit. Nádhern˘ a zmaten˘ pes, jehoÏ
vina na celé té mizérii byla ze v‰ech
nejmen‰í, my víme, Ïe bychom dokázali
pomoci, ale rozhodnutí musí padnout
nûkde jinde. Douglas v‰ak mûl ‰tûstí.
Vycviãili jsme ho, zbavili jsme ho agresi-
vity a dnes Ïije ‰Èastnû ve své rodinû a uÏ
nepociÈuje potfiebu vûci fie‰it agresivitou. 
Co bylo ale prvním podnûtem k tomu,
aby se stal agresivním? Zkusme se pro-
jednou prostû vÏít do role, kterou
Douglas musel hrát. Zpoãátku bychom se
jako roztomilé chundelaté ‰tûnû dostali
do rodiny. Dûti by se s námi mazlily, maji-
telka mûla málo ãasu, dûdeãek by nás roz-
mazloval stejnû jako ãetní náv‰tûvníci, ale
ãasto bychom byli také sami. Nikdo by

nám nevysvûtlil, jak to na svûtû chodí. Byli
bychom tu sami, se spoustou nov˘ch
dojmÛ a rozhodnutí. V̆ sledkem je smûs
rozmazleného princátka, které je zvyklé
b˘t stfiedem pozornosti v‰ech pfiítom-
n˘ch a tím b˘t ‰éfem – a na druhé stranû
bychom nemûli nikoho, k nûmuÏ bychom
se mohli obracet s dÛvûrou, kdyÏ by toho
bylo na nás moc. V̆ sledkem je nejistota.
A nejistota plodí agresivitu. Pes si pfiitom
v‰iml, Ïe kdyÏ ukáÏe zuby nebo je dokon-
ce pouÏije, ledacos se zmûní k lep‰ímu.
Najednou nalezl pouÏitelné fie‰ení – a to
také zaãal pouÏívat.
S agresivitou v rámci rodiny se chtûl
Douglas pokusit vychovat rodinu podle
svého a jednoznaãnû zvrátit hierarchic-
kou strukturu smeãky ve svÛj prospûch.
ProtoÏe nûkdy jeho „podfiízení“ skuteãnû
chtûli, aby je poslechl. Co je to za
nesmysl? Douglas se navíc nûkdy cítil
ohroÏen cizími lidmi a chtûl se také zba-
vit tohoto „problému“. Cizí lidi chtûl
opût vychovávat, aby se v jeho pfiítom-
nosti chovali správnû. 
Psi jsou v tûchto vûcech vût‰inou dÛsled-
nûj‰í neÏ fenky. Nûktefií psi napfiíklad
vÛbec nemají rádi pomazlení. Krátce
poplácat po plecích, to je docela v pofiád-
ku, ale nic z toho, co pfiekraãuje uvedené
meze, se jim nelíbí. Vût‰ina lidí ov‰em
není schopna takovou situaci pfiijmout.
A mám-li b˘t upfiímná, takov˘ huÀat˘
pol‰táfi o velikosti XXL pfiímo zve k po-
mazlení. Na nûco takového ov‰em musí-
me u „opravdov˘ch chlapÛ“ (i kdyÏ chodí
svûtem na ãtyfiech tlapách) rychle zapo-
menout. Ne kaÏd˘ je nad‰en˘, kdyÏ se
s ním nûkdo snaÏí pomazlit. 
Je pravda, Ïe v˘chova Douglase nebyla
zrovna nejjednodu‰‰í. Kombinace jeho
povahy a jeho zku‰eností byla prostû
prekérní. Douglas je totiÏ mimofiádnû
citliv˘ pes – a tak se snadno propadá do
stresu a nejistoty. A zatím se nauãil, Ïe
obojímu se mÛÏe vyhnout, kdyÏ razantnû
pouÏije své zuby. Douglas fie‰il své pro-
blémy agresivitou.
Teì musím tro‰ku odboãit. V dobû, kdy
zde máme zvífiata na v˘cvik, Ïijí s námi
v bytû. KoneckoncÛ se z nás musí stát
opravdov˘ t˘m. Zvífiata musí sama navá-
zat kontakt, bez nátlaku a podbízení.
Chceme pfiece získat ochotné „spolupra-
covníky“. O psy se proto nijak zvlá‰È ne-
staráme. My jsme tu, oni taky, o v‰echny
je dobfie postaráno. Navzájem se ignoru-
jeme. KaÏd˘ pes pak jednou pfiijde a dob-
rovolnû naváÏe kontakt. U muÏÛ to nebyl
Ïádn˘ problém. Ale Douglas byl „‰ovinis-
ta“. Îeny nebral nijak váÏnû. Sice vidûl, Ïe
jsme dominantnûj‰í neÏ b˘vají ostatní
Ïeny, ale pravdûpodobnû si myslel: „No
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s tûmi uÏ se vypofiádám.“ Buì nás úmysl-
nû ignoroval, nebo mûl sklony nás pfiá-
telsky, ale trochu necudnû obtûÏovat. Ani
stopa úcty pfied Ïenami. Nemyslím tím
pfiímo naskakování. Ne, on s námi jednal
tak, jako obvykle jednají lidé se psy.
Pokou‰el se milé Ïeny pouÏívat jako roz-
tomilou hraãku a pfiedmût k mazlení.
Pokou‰el se o nás bez ptaní a naléhavû
otírat, pokou‰el se dostat ke mnû do
postele nebo se pohodlnû usadit vedle
mne na pohovce. Je‰tû chybûlo, aby si
fiekl o su‰enky a pivo. V takové situaci je
na místû pfiimûfiená dávka agresivity
z na‰í strany. To ale ne‰lo. Douglas ihned
propadal stresu - a pak hrozila agresivita
z jeho strany. Takové situace jsme proto
obcházeli na hranû mezi dominancí
a jednoznaãn˘m, ale nepfiehnan˘m
„Dost“ a signály, jeÏ mûly za úkol pfiimût
Douglase, aby svého jednání zanechal.
Nesmûlo dojít k eskalaci problému.
DÛleÏité bylo dostat situaci pod kontro-
lu dfiíve, neÏ si pes podmanil postel,
pohovku nebo klín. Jakmile se to stane,
je pfiíli‰ pozdû. Pak mÛÏeme poãítat s ag-
resivní obranou získané pozice a symbo-
lu svého postavení. Volnû bychom to
snad mohli vysvûtlit asi takto: „Ne-
dokázal‘s mi zabránit, abych se dostal na
pohovku. Teì je pohovka moje a já si ji
budu bránit lépe, neÏ jsi to dokázal ty!"
Krok za krokem tak nenápadnû pfiimûje-

me psy jako Douglase k novému chování
– a posilujeme své vlastní postavení ve
smeãce. S jin˘mi psy to jde snáze. Vût-
‰inou staãí jediná cílená agrese a pes je
dostateãnû pfiesvûdãen o své situaci
a na‰í pfievaze. Pak staãí, kdyÏ se nadále
chováme jako alfa-jedinec ve smeãce
a problém je vyfie‰en. Zbytek je ãirá píle
a pfiiãinlivost. Psa nauãíme novému
základnímu chování.
AÏ kdyÏ je pes skuteãnû pod kontrolou,

mÛÏeme se pustit do toho, abychom ho
zbavili agresivity vÛãi cizím. KdyÏ by byl
pes nejist˘, rozhodnû bychom nemohli
správnû zasáhnout. Musíme psovi umoÏ-
nit, aby nalezl zcela nové chování vÛãi
lidem. Na jedné stranû jde o respekt
a pozornost, na druhé ale také o dÛvûru. 
A pak se musí nauãit potfiebné vûci také
majitel. Musí se nauãit vést psa správnû,
pfiijímat rozhodnutí dfiíve, neÏ vlastní
rozhodnutí pfiijme pes; majitel musí za-
bránit tomu, aby pes upadl do nejistoty
a stresu, a sám musí b˘t klidn˘, trpûliv˘
a dominantní. 
KdyÏ se v rodinû zaãne projevovat agresi-
vita psa, mÛÏeme kaÏdému jen doporuãit,
aby vyhledal radu odborníka. Problém se
totiÏ nevynofií jen tak z niãeho nic. Lidé si
ho jen s pfiekvapením v‰imnou. Pravda je
taková, Ïe jiÏ dlouho pfied prvním proje-
vem skuteãné agresivity se objevovala
celá fiada nesrovnalostí, které psa nako-
nec pfiimûly k jeho agresivnímu chování.
Pfii odstraÀování agresivity tedy musíme
bojovat proti skuteãn˘m pfiíãinám – a ne
jen proti nevyhnuteln˘m dÛsledkÛm. 
Rozpoznat vlastní chyby v‰ak b˘vá velmi
obtíÏné, a tak se mohou objevovat
i chybné reakce. A ty dokáÏe agresivnû
reagující pes kvitovat velmi pÛsobivû.
A o tom by mohl dlouho vyprávût neje-
den majitel psa.

M. Nováková, Kynologická ‰kola
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MANUELA  NOVÁKOVÁ
(autorka tohoto seriálu) se koncem 80.
let seznámila se sv˘m pozdûj‰ím manÏe-
lem E. Novákem, kter˘ jako b˘val˘ ovãák
a majitel útulku pro psy, penzionu pro
zvífiata a kynologické ‰koly vyvinul
vlastní metodiku v˘chovy psÛ bez drilu
a trestÛ. Spoleãnû dÛslednû vyuÏívají
této metody ve své kaÏdodenní práci.

KdyÏ se 
v rodinû zaãne
projevovat
agresivita 
psa, mÛÏeme
kaÏdému jen
doporuãit, aby
vyhledal radu
odborníka
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