
1. POMOC – MAX SKÁâE NA KAÎ-
DÉHO NÁV·TùVNÍKA! Ná‰ pes
Max, ‰estnáctimûsíãní kfiíÏenec

nûmeckého ovãáka, je vlastnû docela hod-
n˘ pes. Problémy nastanou, jen kdyÏ pfii-
jde náv‰tûva. Jakmile se ozve zvonek,
rozebûhne se k domovním dvefiím. ·tûká,
vrãí, vyskakuje na dvefie a jako pominut˘
se otáãí kolem své osy. V podstatû uÏ

nemÛÏeme pozvat Ïádnou náv‰tûvu dál,
dokud psa nezavfieme. A i to je ãím dál
problematiãtûj‰í, protoÏe zaãíná vrãet
dokonce i na nás, kdyÏ ho chceme vzít za
obojek a odvést ode dvefií. Jakmile se
náv‰tûva usadí v ob˘váku, psa vypustíme,
ten se k ní nejprve vrhne, potom se ale
uklidní a lehne si v pfiedsíni. Odtamtud
hosty bedlivû pozoruje, ale jakmile se

zvednou a chystají se k odchodu, zaãne
znovu vrãet. 

ODBORNÁ RADA
U Maxe by urãitû bylo velmi vhodné
zavést jasná pravidla souÏití a dÛslednû
trvat na jejich dodrÏování. KdyÏ to nepÛ-
jde jinak, tfieba i velmi dÛraznû. Max je
zjevnû toho mínûní, Ïe právû on smí ná-
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v‰tûvu uvítat jako první, Ïe má rovnûÏ
právo posoudit, zda je náv‰tûva v pofiád-
ku, a v tom pfiípadû jí dát „povolení" ke
vstupu. Pokud se jeho lidé snaÏí dostat
pfied nûj nebo ho zadrÏet tfieba tím, Ïe ho
zaãnou chytat za obojek, brání své
domnûlé právo a své lidi se snaÏí usmûr-
nit tfieba i vrãením. KdyÏ pak uÏ jsou
náv‰tûvníci v domû, kontroluje, zda se
chovají tak, jak mají, pfiiãemÏ kdyby tomu
tak nebylo, je pfiipraven jejich chování
kdykoliv usmûrnit podle sv˘ch pfiedstav. 
I kdyÏ je Max jinak hodn˘ pes, takovému
chování by majitelé mûli zabránit, proto-
Ïe koneckoncÛ právo pfiivítat náv‰tûvu
a rozhodovat o tom, kdo smí a kdo nesmí

do domu, by si mûl pro sebe rozhodnû
ponechat ãlovûk. Pes by se mûl v té dobû
chovat spí‰e klidnû a nechat jednat své
lidi. Pokud tomu tak, jako v pfiípadû
Maxe, není, je moÏné, Ïe majitelé ho
nepfiímo povzbuzovali k tomu, aby pfie-
vzal úlohu pfiijímání náv‰tûv. MoÏné
také je, Ïe Max sám sebe povaÏuje za
natolik dÛleÏitého, Ïe z toho pro nûj
vypl˘vá jasné právo a dÛvod tuto dÛleÏi-
tou úlohu pfievzít. 
Co s tím? Nejprve by Maxovi mûlo b˘t
v domû vymezeno jeho stálé místo. Mûlo
by se nacházet uvnitfi obytn˘ch prostor,
ale nemûlo by to b˘t takové, které ze psí-
ho hlediska patfií k „privilegovan˘m"
(napfiíklad v blízkosti vstupních dvefií, na
místech, kudy lidé nejãastûji procházejí,
s dobr˘m v˘hledem do zahrady nebo na
dvÛr atd.). Pro zvífie má velk˘ v˘znam
také to, Ïe je v jeho blízkosti uskladnûna
potrava, nebo kdyÏ se tam jí. Pes reaguje
mimo jiné agresivnû tehdy, pokud se
v okolí nacházejí nûjaké podobné zdroje.
Pak by se pes mûl nauãit odejít na toto
místo vÏdy, kdyÏ mu to jeho majitel pfii-
káÏe. Zpoãátku by na nû mûl b˘t navádûn
za pomoci pamlsku, pouÏijeme tfieba
povel „na místo" nebo „ko‰íãek", a kdyÏ
tam pes pfiijde, je odmûnûn pamlskem
a dostane povel „volno" nebo „bûÏ". 
V následujících dnech je tfieba tento cvik
nûkolikrát dennû opakovat. Potom by mûl
b˘t pes posílán na místo uÏ jen tímto
povelem a znamením rukou. Mûl by se
sám od sebe odebrat tam, kam má, tepr-
ve potom dostane k˘Ïen˘ pamlsek. A mûl
by tam zÛstat tak dlouho, dokud od ãlo-
vûka neusly‰í povel „volno" nebo „bûÏ".
Pokud se pes bez dovolení zvedne a chce
opustit vykázané místo, mûl by b˘t
dÛslednû odveden zpátky, v tomto pfiípa-
dû dobfie poslouÏí kousek ‰ÀÛry na prád-
lo nebo krátké vodítko, za nûÏ bude vrá-
cen - aby nebylo nutné ho táhnout pfiímo
za obojek. To v‰e by se mûlo nacviãovat
nejprve bez dal‰ího rozptylování. Cílem
je, aby se pes na dan˘ povel odebral na
místo, i kdyÏ pfiijde náv‰tûva, a zÛstal tam
tak dlouho, dokud nedostane povel, Ïe
smí místo opustit. Pfiirozenû si to vyÏádá
hodnû tréninku a hlavnû dÛslednosti.
Zpoãátku moÏná bude nutné, abyste
nácvik provádûli ve dvou: jeden bude se
psem nacviãovat pobyt na jeho místû, pfií-
padnû ho korigovat, pokud se pokusí
vstát, druh˘ pustí náv‰tûvu dál. Bylo by
chybné, kdybyste tam svého psa sice
odkázali, ale on by vstal, jakmile byste se
vydali smûrem ke dvefiím. Pro v‰echno, co
se sv˘m psem budete dûlat, platí: dbejte
na korektní provedení sv˘ch povelÛ,
zÛstaÀte soustfiedûni na vûc. I kdyÏ se

paralelnû s tím budete muset zab˘vat
nûãím jin˘m, pooãku psa pozorujte, abys-
te ho mohli co nejrychleji korigovat. 

2 .BONNY SE PO SPAT¤ENÍ JI-
NÉHO PSA MùNÍ V DRAâICI
Bonny jsme dostali od jedné

organizace na ochranu zvífiat ve stáfií rok
a pÛl a na smrt nemocnou. Byla nám pfie-
dána coby kfiíÏenec bernského sala‰nické-
ho psa. Pozdûji v‰ak vy‰lo najevo, Ïe se
jedná o kfiíÏence nûjakého pasteveckého
plemene. Za vynaloÏení velkého úsilí
a lásky se nám ji podafiilo vypiplat. Zpo-
ãátku ani nechtûla ze zahrady do domu,
byla vystra‰ená a nedovolila, aby se jí
nûkdo dot˘kal. V prÛbûhu ãasu se z ní
v‰ak stal celkem sebejist˘ pes. Nyní v‰ak
zaãínají jiné problémy, a to pfii setkáních
s jin˘mi psy na ulici, a to pfiestoÏe, jsme
s ní úspû‰nû sloÏili zkou‰ky doprovodné-
ho psa. KdyÏ potká jiné psy, zaãne vyvá-
dût, poãíná si zcela nezkrotnû a my nad ní
úplnû ztrácíme kontrolu. 

ODBORNÁ RADA
V tomto pfiípadû se pes v dÛsledku velké
svobody a nedostateãnû stanoven˘ch pra-
videl ze strany majitele dostal na pfiíli‰
vysokou pozici v rámci rodiny. Zafiídil se
podle toho a chová se pfiesnû tak, jak se
patfií na vysoko postavené zvífie ve smeã-
ce. Na majitelích nyní je, aby pracovali na
urãení pozic v rámci rodiny, to znamená,
Ïe by mûli znovu pfievzít svou vedoucí
pozici. Jak? Tfieba i tím, Ïe psu zru‰í
nûkterá pro nûj dÛleÏitá privilegia.
K tomu je nutné zvífie bedlivû pozorovat,
aby pfii‰li na to, které vûci jsou pro nûj
skuteãnû dÛleÏité. Ty by pak pes nemûl
mít uÏ nikdy k dispozici, od té chvíle
budou vyhrazeny ãlovûku. Pokud má pes
napfiíklad své nejoblíbenûj‰í místo k leÏe-
ní na kfiesle v ob˘vacím pokoji, od té chví-
le tam bude sedávat ãlovûk. Pokud je pro
psa dÛleÏité vÏdy se vhrnout ze dvefií ven
jako první, odteì by mûl ãekat a prochá-
zet by mûli nejprve lidé. 
Dbát by se mûlo také na to, aby se nevy-
cházelo vstfiíc poÏadavkÛm psa na ãlovû-
ka. Pokud pes napfiíklad ‰tûká, kdyÏ chce,
aby si s ním jeho lidé zaãali hrát, ti by to
v té chvíli nemûli udûlat, n˘brÏ naopak
jeho ‰tûkot ignorovat. Hrát by si s ním
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mûli zaãít teprve tehdy, kdyÏ se pokojnû
uloÏí na své místo a oni ho pak ke hfie
vyzvou. Od této chvíle by pes mûl pfiimû-
fienû reagovat na v˘zvy ze strany ãlovûka,
zatímco v˘zvy psa budou ignorovány.
ZároveÀ by mûl b˘t pes v rámci domácí-
ho spoleãenství konfrontován s jasn˘mi
pravidly. Mûl by napfiíklad okamÏitû
a korektnû provádût povel „Místo". Pokud
to nedûlá, rozhodnû by rozkaz nemûl b˘t
dáván tak dlouho, aÏ se pes koneãnû po
bÛhvíkolikáté uráãí vydat na své místo.
Rozkazy se zásadnû dávají jen jednou,
jinak se pes nauãí, Ïe je dovoleno je igno-
rovat, protoÏe ãlovûk je beztak bude
dávat tak dlouho, neÏ je splní. MoÏná to
dokonce vzdá a pes zjistí, Ïe s ignorová-
ním povelu mÛÏe mít úspûch, Ïe to, co se
po nûm Ïádá, není nutné vykonat. 
V oãích psa tak ãlovûk pfiestává b˘t
vedoucí osobou, kdyÏ nedisponuje vlast-
nostmi k tomu potfiebn˘mi a navíc snad-
no povolí. V pfiípadû Bonny lze navíc
doporuãit, aby v budoucnosti nedostáva-
la jídlo jen tak automaticky do misky, ale
aby pfied krmením musela udûlat nûco,
ãím si ho zaslouÏí. Ano, ãtete správnû, pes
by mûl pracovat, aby se dostal ke zdroji
potravy. Nechejte ho, aby si na povel tfie-
ba lehl nebo sedl, a dejte mu za to jeho
jídlo jako odmûnu. Klidnû ho mÛÏete roz-
dûlit do nûkolika dávek v prÛbûhu celého
dne. Pro psí zaÏívání je beztak mnohem
zdravûj‰í, kdyÏ dostane postupnû nûkolik
mal˘ch porcí neÏ jednu nebo dvû velké
dávky. Navíc se zvífieti dostane smyslupl-
ného zamûstnání, musí pfiem˘‰let o tom,
co se od nûj oãekává, jak se má chovat,
aby se dostalo ke k˘Ïené potravû, zkrátka
je du‰evnû i tûlesnû zatûÏováno a svÛj
Ïivot nepromarní v neplodné nudû
a neãinnosti. Nejlep‰í na tom v‰ak je, Ïe
se nauãí, Ïe se mu vyplatí pfiijímat rozka-
zy ãlovûka a korektnû je vykonávat. Pokud
budete napfiíklad poÏadovat, aby se vá‰
pes odebral na místo, a on tak bude ãinit
váhavû a velmi pomalu, dostane se mu
jen krátké slovní pochvaly. Pokud v‰ak
povel splní okamÏitû a rychle, v˘raznû aÏ
pfiehnanû ho pochvalte a navíc mu je‰tû
dejte pfiímo ze své ruky pamlsek. 
Nejprve se sv˘m psem uvnitfi domácího
spoleãenství procviãujte takové vûci jako
povely sedni, lehni, místo, k noze
a podobnû. DÛslednû odmûÀujte Ïádoucí
chování, vyhraìte si pro sebe dÛleÏitá pri-
vilegia a chovejte se stále klidnû a uvol-
nûnû. Jakmile zaznamenáte k˘Ïené úspû-
chy, pokraãujte úkoly mimo domov.
Postupnû pfii tom stupÀujte ru‰ivé pod-
nûty, ale vÏdy tak, abyste vy i vá‰ pes zaÏí-
vali pokud moÏno co nejãastûji úspûch.
Zjistíte, Ïe s postupem ãasu zaãnou pro-

cházky probíhat ve stále uvolnûnûj‰í
atmosféfie, protoÏe budete umût se sv˘m
psem lépe komunikovat, on se stane
pozornûj‰ím a vy ho budete moci mno-
hem více chválit, jakmile se cviky postup-
nû zaÏijí a budou „fungovat" v praxi. Pfii
tom mûjte vÏdy na pamûti, Ïe mezi
vycházkou a v˘cvikem neexistuje Ïádn˘
rozdíl. Rozhodující je dÛslednost v bûÏ-
ném Ïivotû a je úplnû jedno, zda je to
uvnitfi domu, nebo venku. 

Nezbytn˘m pfiedpokladem toho, aby se
z va‰eho psa stal dobr˘ prÛvodce schop-
n˘ obstát ve spoleãnosti, je, abyste si
k nûmu vytvofiili pevn˘ vztah zaloÏen˘ na
dÛvûfie. Tím není my‰leno jen to, Ïe zvlád-
nete povely jako sedni, místo, ke mnû
nebo k noze, n˘brÏ také to, Ïe pes se bude
chovat, jak si pfiejete vy v bûÏn˘ch, ale
dÛleÏit˘ch situacích kaÏdodenního Ïivo-
ta. Tedy Ïe napfiíklad bezpeãnû uposlech-
ne povelu sedni i na vût‰í vzdálenost mís-
to toho, aby se rozbûhl na silnici, kdyÏ
tam uvidí tfieba dûti, koãku nebo jiné psy.
KoneckoncÛ odpovídáme pfiece i za jeho
bezpeãnost, pfievzali jsme pfiece za nûj
kompletní zodpovûdnost.

Majitele pes musí 
akceptovat v roli ‰éfa
K tomu patfií i to, Ïe vás pes bude akcep-
tovat jako vÛdãí osobnost a Ïe vás bude
vnímat pozitivnû. ZáleÏí tedy jen na vás,
zda mezi sebou a sv˘m psem dokáÏete
vybudovat základní vztah a rozvíjet ho
tak, Ïe v˘sledkem bude orientace psa
a jeho ochota promptnû se fiídit va‰imi
pokyny, protoÏe z toho bude mít pfiiroze-
nou v˘hodu pro sebe a bude se cítit dob-
fie. To platí pfiirozenû pouze tehdy, pokud
se ke svému psu chováte pfiimûfienû, to
znamená, Ïe s ním jednáte tak, jak to
odpovídá jeho druhu, poskytnete mu jis-
totu a vytvofiíte bázi vzájemné dÛvûry, na

níÏ jste doposud nikdy neselhali a kde
neselÏete ani v budoucnu.
Takov˘ pozitivní vztah mezi vámi a va‰ím
psem vytvofiíte nejlépe právû tím, Ïe zau-
jmete jasnou vedoucí pozici. 

Jistota a suverenita
Je tfieba, abyste po vût‰inu ãasu vyzafiova-
li jistotu a suverenitu. Zvlá‰tû to platí pro
va‰e chování uvnitfi bytu. Pokud máte
problémy se sv˘m psem uÏ u vás doma
(aÈ uÏ proto, Ïe není ochoten zÛstat na
své dece, kdyÏ se zrovna vrátí z procház-
ky v de‰ti a vy jste ho vytfieli dosucha,
nebo kdyÏ vyskakuje na náv‰tûvu, která
pfii‰la, nebo Ïe nepfiijde, kdyÏ ho pfiivolá-
váte ze zahrady, pfiípadnû se od vás
nechce nechat vykartáãovat nebo uãesat),
není divu, kdyÏ se pak o to víc bude pro-
sazovat mimo dÛm.
Stanovte tedy pro psa uvnitfi domácnosti
jasná pravidla. Co smí, co nesmí, pfiípad-
nû jaké jeho chování si pfiejete a jaké ne.
K tomu mÛÏe patfiit tfieba to, Ïe si bude
udrÏovat odstup od stolu, kdyÏ budete
jíst vy, místo toho, aby vám strkal nos do
talífie, mÛÏe sem patfiit také skuteãnost,
Ïe si nebude moci sám od sebe vzít jako
hraãku jak˘koli vá‰ pfiedmût, kter˘ se mu
zalíbí, tedy napfiíklad va‰e boty. 

Pes je pes!
Pfiedev‰ím se snaÏte nepfiená‰et Ïádné
sociální projevy z ãlovûka na psa. Ko-
neckoncÛ potfieby a tím pádem také zpÛ-
soby chování psa a ãlovûka nejsou iden-
tické. Dítûti mÛÏeme vysvûtlit, Ïe zvuky
oz˘vající se v noci jsou zpÛsobeny boufi-
kou nebo ‰patn˘m poãasím, psovi ne.
KdyÏ budete na psa konej‰ivû promlou-
vat, ten si to mÛÏe vysvûtlit po svém: Je
správné, Ïe mám strach, v‰echno je to tak
tajemné a vzbuzující hrÛzu. Radûji budu
registrovat jen to, Ïe pán povaÏuje celou
situaci za nezvyklou a moÏná hrozivou.
A vy skuteãnû reagujete jinak neÏ obvyk-
le, totiÏ rozru‰enû, zvífie u vás postrádá
známou suverenitu a klid.
VÏdyÈ i u lidí se setkáváme s rozdíln˘mi
reakcemi na zdánlivû stejné situace. TotéÏ
platí i pro va‰eho psa, i on má svou vlast-
ní osobnost - a je na nás lidech, abychom
ji dokázali analyzovat a své zpÛsoby cho-
vání pfiizpÛsobit podle nûho. Existují psi,
ktefií více neÏ na hlas reagují na „fieã tûla",
rovnûÏ je moÏné, Ïe reakce psa na hlas
nebo gesta bude závislá na situaci. Jedno
v‰ak mají v‰ichni psi spoleãné: reagují
velmi citlivû na pfienos nálad. Právû tento
fakt mnoho lidí podceÀuje nebo vyhod-
nocuje nesprávnû. Pes pozná, jestli je va‰e
chování autentické nebo ne, zda nûco
míníte váÏnû, nebo „jenom jako". Pokud
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tedy sami nejste o tom, co právû dûláte,
pfiesvûdãeni, nesmíte se divit, Ïe to psa
znejistí, protoÏe pak je rozpolcen˘: mám
to udûlat, nemám to udûlat? Nebo: mÛj
ãlovûk váhá, tak se radûji budu také
drÏet zpátky. A jeho reakce potom bude
váhavá, pfiípadnû vÛbec Ïádná. Rychle
zapomeÀte tedy na to, Ïe byste hráli
nûkoho, k˘m nejste. 

První krok: ovladatelnost doma
Nejdfiíve zaujmûte jasnou vedoucí úlohu
v rámci svého bytu. ¤eknûte a ukaÏte své-
mu psu, Ïe existují zpÛsoby chování, kte-
ré nejsou Ïádoucí, a naopak takové, které
jsou Ïádoucí velmi. Jiné zase jsou pouze
trpûné. Pozdûji uÏ tento základní názor
nemûÀte a drÏte se pfiedem stanoven˘ch
zásad. Vá‰ pes se zkrátka musí nauãit chá-
pat, co po nûm chcete, co rozhodnû
nesmí a jaké chování mu budete tolero-
vat. Princip je „ano", „ne" nebo „je mi to
jedno". První chování si pfiejete a odmû-
Àujete ho pochvalou nebo pamlskem.
Napfiíklad kdyÏ vá‰ pes pfiijde na zavolá-
ní. „Ne" nebo tfieba „Fuj" znamená neÏá-
doucí chování, kam patfií mj. poÏírání
ãehokoliv, s ãím se pes setká (mohlo by to
b˘t i nebezpeãné), a proto ho ãlovûk
komentuje jasn˘m „Ne", „Fuj" nebo kori-
gujícím chováním. A „je mi to jedno"?
Takové chování my jako lidé ignorujeme
a tím pádem nijak nekomentujeme (pro
názornost: pes se probíhá s hraãkou v tla-
mû po bytû nebo po zahradû, vyhazuje ji
do v˘‰ky, válí se s ní po podlaze apod.).
Nehrajte si ale na „vrchního dozorce",
kter˘ od rána do veãera psa sleduje
a komentuje kaÏd˘ jeho projev. Jinak
budete v oãích psa pÛsobit jako nedosta-
teãnû suverénní. Tím, Ïe mu budete vûno-
vat tolik pozornosti, nevûdomky posílíte
jeho dÛleÏitost a on se ocitne v centru
rodiny. Spí‰e byste mûli pooãku psa sle-
dovat, aniÏ by si to uvûdomoval, a pak ve
správné chvíli pouÏít pochvalu, v˘tku
nebo nezájem. Pes si tak o vás a va‰ich
schopnostech vytvofií dojem, Ïe jste v‰e-
vûdoucí, neboÈ se bÛhvíjak dozvíte
o v‰em, jak se na správného ‰éfa patfií.

Postarejte se o bezpeãnost!
KdyÏ zde popisujeme vÛdãí roli ãlovûka,
popisujeme také takové pozitivní vlast-
nosti, jako jsou pfiejímání zodpovûdnosti
a zaji‰tûní bezpeãnosti. To v‰echno pod-
poruje klidné souÏití. Rozumí se tedy
samo sebou, Ïe nejde o to psa neustále
utlaãovat, zacházet s ním hlasitû nebo
pfiíkfie. Pravé vÛdcovské kvality spoãívají
v tom, Ïe probíhají klidnû, uvolnûnû
a vypoãitatelnû. Peãlivû volte tón svého
hlasu, pochvala by se mûla jasnû odli‰ovat

od v˘tky, ov‰em ne co se t˘ãe intenzity
hlasu, ale primárnû tónu hlasu, pfiiãemÏ
pochvala by mûla b˘t vyslovována pfiátel-
sky a spí‰e vy‰‰ím tónem a pokárání roz-
hodn˘m hlub‰ím tónem. Stejné je to
s fieãí tûla, pochvalu doprovází uvolnûné
drÏení tûla a pfiátelsk˘ pohled, v˘tku pak
podtrhneme spí‰e imponujícím drÏením
tûla a váÏn˘m pohledem. Také celková
nálada by mûla odráÏet váÏnost jednání.

Co je pro psa dÛleÏité? 
Jistû neexistuje Ïádn˘ stoprocentní re-
cept, po kterém bychom mohli jedno-
znaãnû sáhnout a psa uvnitfi domu kon-
frontovat se v‰ím, co jsme nûkdy nûkde
sly‰eli nebo ãetli. Znamená to, Ïe dan˘
pes mÛÏe mít privilegia, která jsou pro
nûj osobnû dÛleÏitá, a taková, která
pokládá za ménû dÛleÏitá. Na kaÏdého
psa je v nutno pohlíÏet individuálnû, ur-
ãitou roli v preferencích mÛÏe hrát i ple-
meno psa. Pro psa, kter˘ je zaloÏen spí‰e
teritoriálnû, mÛÏe b˘t nepomûrnû dÛleÏi-
tûj‰í, aby mûl uvnitfi domu místo, které
mu zaruãí dobr˘ pfiehled, neÏ to, Ïe po
úzké stezce smí pobíhat pfied sv˘m maji-
telem. Pro psa, kter˘ má tendenci bránit
kofiist, mÛÏe b˘t mnohem dÛleÏitûj‰í mít
vládu nad svou miskou a hraãkou neÏ
prodrat se v autû nahoru na sedadlo.
Vyplatí se „protipÛsobit" na psa právû na
místech, která jsou pro nûj dÛleÏitá,
a nezdÛrazÀovat ty vûci, které pro psa
beztak moc dÛleÏité nejsou. ProtoÏe prá-
vû to pes dobrovolnû rád pfienechá lidem
a je‰tû tím podtrhuje svoji velkorysost

t˘kající se pro nûj nedÛleÏit˘ch privilegií
a tím také nadfiazenou pozici. V opaãném
pfiípadû je na ãlovûku, aby privilegia, jimÏ
pes pfiikládá nejvût‰í dÛleÏitost, omezoval
nebo dokonce úplnû zru‰il, protoÏe tím
mu dává jasn˘ signál: co je dÛleÏité, to je
urãeno pro mû, a vûci spí‰e nedÛleÏité lze
pfienechat tobû.

Jasná pravidla usnadÀují vazbu
Ve vztazích mezi ãlovûkem a psem je tedy
tfieba dbát na to, aby byla stanovena jas-
ná pravidla vzájemného spoluÏití a ta aby
byla obûma stranami striktnû dodrÏována
bez stresu, paniky nebo pfiíli‰ného tlaku
ãi dokonce fyzické konfrontace. Pro dlou-
hodobû dobré vztahy mezi ãlovûkem
a psem je dÛleÏité rozváÏné jednání, z nû-
hoÏ lze usuzovat na váÏnost, správné
pouÏívání pochvaly a pokárání v nej-
vhodnûj‰í chvíli a vypoãitatelné, suverén-
ní jednání ãlovûka. Uvûdomte si prosím,
Ïe kdyÏ psu tato pfiesná pravidla chybûjí,
je pro nûj neuvûfiitelnû tûÏké chovat se
uvolnûnû a souÏití je zakrátko plné stresu
pro psa i lidi kolem nûho. UmoÏnûte sobû
i svému psu klidn˘ Ïivot bez stresÛ tím,
Ïe budete dÛslednû trvat na oboustran-
ném dodrÏování dan˘ch pravidel. Jistû
sami nejlépe víte, jak nebezpeãnû mÛÏe
stres pÛsobit na lidské zdraví. To platí
pochopitelnû také pro na‰e psy. âím více
budou v napûtí, a mÛÏe se jednat o napû-
tí pozitivní stejnû jako negativní, tím
náchylnûj‰í budou k nemocím, protoÏe
trval˘m stresem trpí cel˘ imunitní sys-
tém. ■
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