
onrad Lorenz, badatel, kter˘ se
vûnoval v˘zkumÛm chování zvífiat,
vycházel na základû pozorování

vlastních psÛ v interakci s jin˘mi zvífiaty
z toho, Ïe znalost jednotliv˘ch signálÛ
pfiedstavuje vrozené, „instinktivní“ nor-
my jednání a reakcí. „PoníÏenost“ ‰tûÀat,
ohledy star‰ích zvífiat vÛãi mlad˘m psÛm
a zábrany pfied kousnutím povaÏoval za
dobfie vyjádfiené hned od narození. Podle
jeho poznatkÛ byla mladá zvífiata aÏ do
vûku zhruba ‰esti mûsícÛ absolutnû
nezranitelná. Psi nesmûli napadnout
feny a ke rvaãkám s kousáním bez zábran
docházelo jen v boji mezi rivaly, ktefií usi-
lovali o nejvy‰‰í místo ve smeãce. Lorenc
dospûl na základû uveden˘ch pozorování
k závûru, Ïe blokování kousnutí je vyvo-
láno hormonálnû urãit˘m podnûtem –
napfiíklad bolestn˘m kfiikem ‰tûnûte
nebo gesty podfiízenosti. Proto se podle
jeho názoru jednalo o vrozené zábrany
pfied kousnutím.

VYVRÁCENÍ TEORIE 
KynoloÏka Dorit Feddersen-Petersenová
a Erik Zimen tuto tezi vyvrátili ve sv˘ch
experimentálních studiích v terénu. Na
rozdíl od Lorence sledovali cílenû skupi-
ny psÛ a srovnávací skupiny vlkÛ za rÛz-
n˘ch podmínek prostfiedí a s rÛzn˘mi
sociálními vlivy. 
Pfiitom zjistili, Ïe zcela malá ‰tûÀata
nemají je‰tû Ïádné zábrany pfied kous-
nutím a dochází mezi nimi zpoãátku
pomûrnû ãasto k agresivní sporÛm. Tím
vyvrátili Lorenzovu teorii vrozen˘ch
zábran proti kousnutí. Tyto zábrany se
postupnû rozvíjejí aÏ na základû hrav˘ch
útokÛ a seznamování se vznikající boles-
tí a strachem. Tento proces je ukonãen
zhruba ve tfiech mûsících.

NAUâENÉ ZÁBRANY 
P¤ED KOUSNUTÍM
V pfiípadû zábran psÛ pfied kousnutím
jde proto o nauãené ochranné chování
k udrÏení schopnosti smeãky lovit a pfie-
Ïívat. ProtoÏe v divoké pfiírodû mohou
pfieÏít jen nezranûná zvífiata. 
Ve hrách mezi ‰tûÀaty nebo s matkou
dochází ãasto k útokÛm s bolestiv˘mi
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Vznik a v˘znam

ZÁBRANY před kousnutím
Psi mají zábrany pfied kousnutím. Tyto zábrany slouÏí jako pojistná brzda, která
chrání ãleny smeãky bûhem vnitfiních sporÛ pfied vzájemn˘m poranûním. Psi kou‰ou
bez zábran jen v boji o pozici alfa jedince nebo v boji proti nepfiátelÛm smeãky. 
Jak ale u psa vznikají zábrany pfied kousnutím – jsou nauãené, nebo vrozené?
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následky, které b˘vají provázeny hlasit˘-
mi signály bolesti nebo tvrd˘m usmûrnû-
ním neÏádoucího chování ‰tûÀat ze stra-
ny matky. AÏ do ãtvrtého t˘dne Ïivota se
u ‰tûÀat setkáváme s protiútokem soupe-
fiÛ. S pfiib˘vajícím vûkem ale protivník po
bolesti, kterou mu ‰tûnû pfiivodí, ihned
pfieru‰í hru. Dospûlá zvífiata, která pro‰la
dostateãnou socializací, vykazují jedno-
znaãné zábrany pfied kousnutím. Tyto
zábrany vyvolávají ve sporech o hierar-
chické postavení ve smeãce signály podfií-
zenosti, které „vítûzi" ukazují, Ïe „prohrá-
vající" ho povaÏuje za nadfiazeného
a uznává jeho pfievahu.

KOUSÁNÍ I P¤ES 
SIGNÁLY POD¤ÍZENOSTI
Toto pfieru‰ení vyvolané zábranami pfied
kousáním nepozorujeme jen u zvífiat, kte-
rá k dané smeãce nepatfií, nebo v bojích
o pozici alfa jedince ve smeãce. JestliÏe
dojde ve smeãce k boji o pozici alfa jedin-
ce, vyvine se vût‰inou boj na Ïivot a na
smrt, aÏ poraÏen˘ uprchne nebo zemfie.
Podobnû to vypadá pfii obranû teritoria
pfied cizími zvífiaty, která nenáleÏejí ke
smeãce, protoÏe vetfielci ohroÏují moÏ-
nost smeãky ulovit kofiist a pfieÏít. Psi
v tûchto pfiípadech neuznávají gesta pod-
fiízenosti a svého protivníka ne‰etfií. Na
základû podobn˘ch pozorování bylo pro-
kázáno, Ïe signály podfiízenosti nestaãí
k vyvolání zábran pfied kousnutím, ale
svoji roli nepochybnû hrají také dal‰í fak-
tory – napfiíklad pfiíslu‰nost ke smeãce.

SMEâKA âLOVùKA SE PSEM
·tûÀata se dostávají k nov˘m majitelÛm
vût‰inou zhruba ve vûku osmi t˘dnÛ. To
je okamÏik, ve kterém je‰tû není dokon-
ãena socializace, o které jsme se zmiÀo-
vali. Z tohoto dÛvodu musí v˘chovu k zá-
branám pfied kousnutím pfievzít od

matky ‰tûnûte nov˘ majitel a musí vÛãi
svému psovi vystupovat dominantnû
a suverénnû. 
Ve hfie se psem je pak nutné velmi peãli-
vû dbát na to, aby ãlovûk vÏdy zÛstal
„nadpsem“ a v pfiípadû jeho tvrd˘ch úto-
kÛ provázen˘ch kousnutím reagoval stej-
nû tvrdû a souãasnû ihned pfieru‰il hru.
Aby tedy jednal tak, jako by reagovala
matka ‰tûnûte. Vhodnou reakcí je v tako-
v˘ch pfiípadech napfiíklad povalení ‰tûnû-
te nebo ‰típnutí. Jen tak se pes nauãí
potfiebn˘m zábranám proti kousnutí ve
smeãce ãlovûka se psem a jedinû tak se
také nauãí uznávat dominanci ãlovûka –
malého i velkého. Stan
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