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PRAXE

KdyÏ velk˘
pes napadne
malého, mûl by
mít ãlovûk jako
majitel odvahu
svého psa
bránit

PES – oběť útoku
Tak nûjak vypadá noãní mÛra leckterého majitele: Bûhem
procházky se psem se na va‰eho ãtyﬁnohého pﬁítele
náhle vrhá obrovsk˘ cizí velmi agresivní pes. Co si poãít?

N

eexistuje Ïádná pau‰ální odpovûì,
protoÏe kaÏdá situace je stejnû
individuální jako osobnosti jednotliv˘ch psÛ. V takové chvíli nedokáÏe
nikdo pﬁesnû odhadnout, jak dobﬁe byl
útoãník socializován. Ostatnû: jak je to se
socializací va‰eho vlastního psa? A v pﬁípadû útoãníka se jedná o provokatéra,
nebo spí‰ o zbabûlce? Co nám prozrazuje ﬁeã jeho tûla? Je napjat˘, dominantní,
nebo spí‰e bojácn˘?
Také velikost protivníkÛ hraje velmi dÛleÏitou roli. Pokud se setká velk˘ pes s velk˘m nebo mal˘ s mal˘m, jako v‰eobecné
pravidlo platí: pustit vodítko a zpoãátku
se radûji nevmû‰ovat. âasto staãí uÏ jen
obrátit se na patû a vydat se opaãn˘m
smûrem. Pﬁi tom bychom mûli mít pﬁehled také o majiteli druhého psa. Odchod
majitele ãasto uvolní situaci a znejistí
i jeho psa. Nebude uÏ tak naÏhaven˘ pustit se do boje a snadnûji se podﬁídí.
DÛleÏité také je zjistit, zda se nejedná
o ritualizovan˘ psí souboj, u nûhoÏ jde
jen o vyjasnûní hodnostního poﬁadí. Jen
pﬁibliÏnû 10 procent psích rvaãek se zmûní ve skuteãnû nebezpeãná, váÏnû mínûná
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stﬁetnutí – vût‰inou psi celou záleÏitost
vyﬁídí hlasit˘m vrãením a ‰tûkáním.
Jakmile je jasné, kdo je silnûj‰í, jde si kaÏd˘ z nich svou cestou.
Jak nebezpeãná situace skuteãnû je, nám
prozradí hlasitost souboje. âím hlasitûj‰í
je ‰tûkot, tím ménû dÛvodÛ k obavám
a zásahu existuje. Jeden pes se vzdá a je
to. Pokud v‰ak je vûc skuteãnû váÏná a psi
se navzájem doopravdy kou‰ou, nemá
ãlovûk sám Ïádnou ‰anci. Proto je‰tû neÏ
se odhodláte k zásahu, mûli byste se co
nejrychleji spojit s druh˘m majitelem
(pokud je nablízku). KdyÏ jde skuteãnû
do tuhého, ve dvou uÏ je moÏné psy
oddûlit, a to tak, Ïe kaÏd˘ majitel uchopí
svého psa za zadní nohy, zvedne ho a otoãí. Otoãení také pﬁeru‰í vizuální kontakt
bojujících. Poté psy nelze v Ïádném pﬁípadû vypustit, jinak by se na sebe okamÏitû vrhli znovu. V takové chvíli se zvíﬁatÛm vyplaví tolik adrenalinu, Ïe
nevnímají, co se kolem nich dûje ani co
po nich chcete. Zvlá‰tû nebezpeãné a ãasto s váÏn˘mi následky b˘vají souboje
mezi dvûma fenami!
U velk˘ch psÛ má ãlovûk ãasto pocit, Ïe

své men‰í soukmenovce pokládají za
koﬁist. KdyÏ velk˘ pes napadne malého,
mûl by mít ãlovûk jako majitel odvahu
svého vlastního psa bránit. Ne kaÏd˘
útoãník je skuteãnû odváÏn˘. U agresivních bázlivcÛ ãasto staãí jen hlasitû kﬁiknout nebo provést nûjak˘ manévr na
odpoutání jejich pozornosti. Pokud
máme s sebou v kapse pamlsky a hrst jich
hodíme na zem, mÛÏe to pro útoãníka
b˘t v dané chvíli zajímavûj‰í neÏ „koﬁist
na ãtyﬁech tlapkách“.
U útoãníka pﬁi takovém potravním
podnûtu uÏ nastoupí blokace. Pokud je
veãer a my s sebou máme baterku,
mÛÏeme mu posvítit do zorniãek.
Krátkodobou ztrátou zraku bude
zamûstnán natolik, Ïe to odvede jeho
pozornost. Také rozevﬁení de‰tníku
vytvoﬁí pﬁekáÏku, zadrÏí útoãníka a pﬁeru‰í vizuální kontakt. Na rozevírání
de‰tníku bychom v‰ak mûli svého psa
pﬁedem navyknout, aby nepropadl
panice a nekontrolovanû nezmizel pryã.
Útoãícímu psu bychom mûli dát pﬁesn˘
povel, napﬁíklad „Lehni!“ – a doufat, Ïe
pro‰el rozumnou v˘chovou a v˘cvikem
a Ïe v nûm tudíÏ tímto zpÛsobem vyvoláme blokaci. Takov˘m manévrem
odpoutávajícím pozornost pﬁinejmen‰ím získáme ãas a do té doby (doufejme) se objeví také druh˘ majitel a svého psa si pﬁivolá.
Velmi dÛleÏité je trénovat odvolání. Pes
prostû musí svého majitele poslechnout!
Pokud má majitel psa a vÛdce smeãky
dostateãnou autoritu, mÛÏe b˘t rozkaz
silnûj‰í neÏ chuÈ pustit se do mûﬁení sil.
Mnozí majitelé ani netu‰í, Ïe psi na vyv˘‰en˘ch místech (kﬁesla, pohovka) zaÏívají
zhodnocení svého hodnostního postavení, coÏ mÛÏe znamenat, Ïe pes neposlouchá rozkazy svého majitele dÛslednû.
I malá plemena se musí nauãit rozumnému sociálnímu chování. Podﬁizovat se psi
nauãí jen tehdy, kdyÏ jsou velká a malá
plemena socializována pohromadû. Malí
psi jako napﬁíklad jork‰ír‰tí teriéﬁi se ãasto projevují aÏ pﬁíli‰ dominantnû. Jejich
majitelé si ãasto „netroufnou“ se sv˘mi
trpaslíky do psí ‰koly a tím pádem do pﬁítomnosti „obrÛ“.
Mal˘ pes na vodítku, kter˘ ‰tûká na
jiného, je sv˘m majitelem chlácholen
„Klid, Ïádn˘ strach...“ a tím je v neÏádoucím chování dále posilován. ·tûkot je nutno naprosto ignorovat
a prostû jít dál.
Psa byste na ochranu nemûli brát do
náruãí! Tam se totiÏ bude cítit siln˘ jako
lev – a pﬁi bezprostﬁední konfrontaci na
to zákonitû doplatí.
M. Brehmerová
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Co si poãít, kdyÏ je ná‰ pes napaden?

