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CHOVÁNÍ

Zuﬁiv˘ hon za automobily, bûÏci pro zdraví i chodci na procházce

Pes, kter˘ hlídá a v pﬁípadû
potﬁeby také brání svÛj
revír, jedná v souladu
se svou pﬁirozeností

TEROR u zahradního plotu
Fúrie s vycenûn˘mi bl˘skajícími se zuby za ploty zahrad jsou zl˘m snem nejen kaÏdého
po‰tovního doruãovatele, ale také jin˘ch kolemjdoucích. Pokud se nedûlní procházka zmûní na
stra‰idelnou jízdu se ãtyﬁnoh˘mi jeãícími stra‰idly za ploty, pﬁestává pro citlivûj‰í spoluobãany
ve‰kerá legrace. Nûkteﬁí lidé si uÏ vÛbec netroufají na ulici, na které ãíhají na kolemjdoucí
‰tûkající a vrãící psi. Ptali jsme se, kde se takové chování bere a co proti nûmu dûlat.

V

domû rodiny Lünnartov˘ch je typické nedûlní odpoledne. Mûkká
peãínka s kﬁupavou kÛrãiãkou
a voÀavou ‰Èávou v‰em skvûle chutnala.
Teì mají lidé plná bﬁicha a malá procházka na podporu trávení rozhodnû nemÛÏe
b˘t na ‰kodu. Obvyklá trasa v‰ak uÏ dávno ztratila na pﬁitaÏlivosti. A co hÛﬁ - právû v jednom úzkém prÛchodu ãíhá ztûlesnûná hrÛza. „Od té doby, co kolem
plotu bûhá tam a zpátky zuﬁivû ‰tûkající
ovãák, mám opravdu strach chodit
kolem,“ tvrdí Lisa Lünnartová, matka
dvou mal˘ch dûtí. Ví sice, Ïe pes údajnû
nemÛÏe skoãit pﬁes plot, ale pﬁi pohledu
na nûj je pﬁesto nejistá.

TERITORIÁLNÍ CHOVÁNÍ
Tak jako rodinû Lünnartov˘ch se dennû
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stává mnoha lidem v na‰í zemi. PrÛbûh
setkání lidí a psÛ vût‰inou probíhá bez
následkÛ a nehod, ale rozhodnû to nijak
nepﬁispívá harmonickému porozumûní
mezi chodci a majiteli psÛ. „Psi pﬁitom
za nic nemÛÏou,“ ﬁíká mnichovsk˘ cviãitel psÛ Franz Dalshsauer. U nich se
neprojevuje nic jiného neÏ zcela normální teritoriální chování.
Ve vûdû zab˘vající se chováním zvíﬁat se
teritoria oznaãují také jako revír nebo
vlastní území. Vût‰ina zvíﬁat brání svÛj
revír pﬁed urãit˘mi jedinci stejného Ïivoãi‰ného druhu nebo zásadnû proti v‰em
jedincÛm stejného Ïivoãi‰ného druhu
kromû vlastního dosud nedospûlého
potomstva. K teritoriálnímu chování patﬁí také oznaãování vlastního revíru: trus,
moã a v˘mû‰ky Ïláz slouÏí jako pachové

znaãky, které vymezují jednoznaãnû hranice teritoria a které mají ostatní zvíﬁata
udrÏet v povzdálí. Pokud samotné pachové znaãky nestaãí k tomu, aby zahnaly
neÏádoucí hosty, projevuje se u vlkÛ, psÛ
a celé ﬁady dal‰ích Ïivoãi‰n˘ch druhÛ jednoznaãné hrozivé chování, které vypovídá o tom, Ïe „majitelé“ jsou ochotni si
svÛj revír bránit je‰tû dÛraznûji. K typickému hrozivému chování patﬁí optické
i akustické signály. JestliÏe se protivník
nenechá zastra‰it hroziv˘m chováním,
pﬁerÛstá ãistû hrozivé chování v razantní
agresivní jednání.
Pﬁíãiny teritoriálního chování jsou jasné
a lze je snadno vysledovat a doloÏit. Ve
volné pﬁírodû by agresivní chování psa,
kter˘ chce svÛj revír bránit pﬁed cizími,
nebylo pravdûpodobnû nijak negativnû
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nápadné. V moderní spoleãnosti ale vypadají tyto okolnosti zcela odli‰nû: rodinní
psi mají b˘t pﬁátel‰tí a dobﬁe socializovaní. Pokud nûkdo vlastní hlasitû ‰tûkajícího, vrãícího psa, kter˘ cení zuby a bl˘ská
jimi na kolemjdoucí, vût‰inou marnû hledá pﬁátele a není se ãemu divit, kdyÏ si
vzteky soptící soused zaãne zvy‰ovat plot.
Ve skuteãnosti je agresivní chování (které je souãástí teritoriálního chování) tím
nejru‰ivûj‰ím a nejnebezpeãnûj‰ím projevem chování psa. Agresivita se nezﬁídka vyostﬁí a vyústí v nûkolik více nebo
ménû závaÏn˘ch pokousání, a to je
smutná cesta k izolaci a ãastokrát také
k utracení psa, kter˘ – v podstatû vzato –
nenese Ïádnou vinu.
Pes, kter˘ hlídá a v pﬁípadû potﬁeby také
brání svÛj revír, jedná v souladu se svou
pﬁirozeností. Jeho chování je ﬁízeno
instinkty a lze je do pﬁijateln˘ch mezí
odvést jedinû cílenou v˘chovou. âím dﬁíve zaãneme s tím, Ïe psovi vysvûtlíme, Ïe
musí ve svém revíru a v jeho okolí strpût
také pﬁátele, hosty, listono‰e a ﬁemeslníky, tím lépe. âemu se ‰tûnû nauãí velmi
snadno hrou, vyÏaduje u dospûlého psa
ãasto dlouhé mûsíce intenzivní práce.

Foto Minerva

V¯CVIK
K teritoriálnímu chování patﬁí i hlasité
‰tûkání. Takové ‰tûkání je ãasto provázeno zvednut˘m ocasem a vzpﬁímen˘ma,
dopﬁedu nastraÏen˘ma u‰ima. BohuÏel
právû tyto hlasité projevy zpÛsobují, Ïe se
majitel psa stává neoblíben˘ u ﬁady spoluobãanÛ (pﬁedev‰ím v hustû osídlen˘ch
obytn˘ch ãtvrtích).
Psi ‰tûkají mimo jiné proto, aby ohlásili
domnûlé vetﬁelce. Na odlehl˘ch usedlostech je tento zpÛsob chování jistû Ïádoucí a majitelé v nûm budou své psy dokonce podporovat. V obydlen˘ch oblastech
v‰ak mohou b˘t problémy s tím, Ïe pes
zaãne brát svoji úlohu pﬁíli‰ váÏnû.
Kolonka „vetﬁelec“ je totiÏ u mnoha psÛ
velmi ‰iroká: patﬁí sem ‰kolní dûti,
po‰Èáci, koãky, sousedé i dal‰í psi.
Chceme-li utlumit nadmûrné ‰tûkání
psa, postupujeme napﬁíklad takto:
Jakmile pes zaãne ‰tûkat, vyzveme ho,
aby byl ticho. Pokud poslechne, dostane
pamlsek. Pozitivní impuls se psovi vtiskne trvale do pamûti a zlep‰uje tak ‰ance
úspû‰nosti v˘cviku. JestliÏe pes neposlechne a ‰tûká neru‰enû dál, prostû ho
ignorujeme. Jakmile ztichne, hned ho
pochválíme a dostane odmûnu. Také
tento cvik je tﬁeba stále opakovat
bûhem del‰ího období.
Pes je tímto zpÛsobem pod kontrolou jen
v pﬁítomnosti svého majitele. Musíme ho
ale nauãit, aby na kolemjdoucí ne‰tûkal

Plot je pﬁekonán a volání
volnosti uÏ nestojí nic v cestû

ani v pﬁípadû, Ïe majitel je právû z domu.
Dal‰í fáze v˘cviku je proto zamûﬁena na
postupné zvût‰ování vzdálenosti mezi
majitelem a jeho psem. Jak nácvik pokraãuje, majitel se postupnû vzdaluje od svého psa stále dál a pokou‰í se i pﬁesto mít
na psa potﬁebn˘ vliv. Pes se musí nauãit,
Ïe domnûlí vetﬁelci nejsou dÛvodem ke
‰tûkání, i kdyÏ majitel není v dohledu.
JestliÏe je majitel uvnitﬁ domu, kdyÏ pes
zaãne na zahradû zuﬁivû ‰tûkat, mûl by
ho ihned zavolat a vyÏadovat od nûj
povel „Sedni!“ nebo „Místo!“ Jakmile
pes poslechne, dÛkladnû ho pochválíme a pohladíme. To je zpÛsob jak rozpt˘lit pozornost psa a souãasnû mu
vyslat signál, Ïe to, co se dûje mimo
dÛm, není dÛleÏité.

HOMEOPATIE
Homeopatie zná urãité léky, které mohou
pomoci dosáhnout vy‰‰í vyrovnanosti.
„Trvalé ‰tûkání, vzru‰ené poskakování
sem a tam, kousání, bojácné vrãení – nervózním psÛm, u kter˘ch selhává kaÏdá
v˘chovná metoda, mÛÏe k vût‰ímu vnitﬁnímu klidu pomocí dlouhodobé podávání rÛzn˘ch léãiv˘ch rostlin. V první ﬁadû
je tﬁeba se zmínit o tﬁezalce, která se

podává jako ãaj nebo jako tinktura.
UklidÀující vliv má také meduÀka a levandule (pouÏívají se stejnû) a obû tyto
byliny pomáhají psovi získat pevnûj‰í
du‰evní rovnováhu,“ prohla‰uje odbornice na byliny Petra Durst-Benningová.
Doporuãuje se také podávat psovi baldrián a pﬁirozenou potravu bez cukru a konzervaãních látek. Kromû toho by se lidé
mûli zamyslet nad tím, zda zv˘‰ená agresivita psa není dÛsledkem napjatého prostﬁedí. Hádky a zmûny v rodinû mohou
rychle naru‰it du‰evní rovnováhu psa.

POMOC OD
P¤ÍRODNÍHO LÉâITELSTVÍ
„MÛj pﬁírodní léãitel mi doporuãil pouÏívat Bachovy kvûtiny Beech (buk) a Holly
(cesmína), vypráví majitelka psa s velmi
siln˘m teritoriálním pudem. Beech
(Fagus sylvatica – buk lesní) sniÏuje agresivitu a v˘raznû zvy‰uje toleranci psÛ.
„V negativním stavu Beech reaguje pes
na kaÏdou kritiku nebo napomenutí
agresivnû. Vrãí, cení zuby nebo dokonce
kousne. Nûkteﬁí psi se pokou‰ejí cel˘
Ïivot bojovat se sv˘mi majiteli o postavení ve smeãce (pes hledá v ãlovûku vÛdce
smeãky, alfa-jedince, kterého chce porazit). Ostatní psy povaÏuje za nepﬁátele
a napadá je bez varování.
JestliÏe takového psa vychováváme v bytû, mÛÏe se stát, Ïe bude v bytû moãit na
protest. Dal‰ího psa v domû nikdy nepﬁijme,“ popisuje Petra Steinová, specialistka na Bachovy kvûty.
Procházky bez vodítka jsou s takov˘m
psem naprosto nemyslitelné. Ve smeãce
se sv˘m násilnick˘m zpÛsobem neustále
stará o rozruch. U takové povahy je
mimochodem na denním poﬁádku zácpa
a koÏní problémy.
M. J.

Tento plot není
bezpeãn˘ pﬁed
psy a je pﬁímo
pozvánkou
k tomu, aby
hledali ‰tûstí
v dálavách
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