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NA·E PORADNA
Dotazy a odpovûdi

Odborníci vám radí
STùÎÍ ¤E·ITELNÉ DILEMA
Domníváte se, Ïe je moÏné mít najednou
ve psu dobrého hlídaãe, a zároveÀ psa,
kter˘ by neohroÏoval náv‰tûvy a nestal se
postrachem okolí? Máme dvû dûti ‰kolního vûku, za kter˘mi pﬁes den, kdyÏ my nejsme doma, ãasto chodí domÛ kamarádi.
ProtoÏe bydlíme na polosamotû, spolehlivého hlídaãe potﬁebujeme, ale zároveÀ si
nemÛÏeme dovolit, aby pes útoãil na kaÏdého, kdo se u nás (v na‰í pﬁítomnosti)
objeví. Jak máme postupovat pﬁi v˘chovû? Pﬁedpokládáme, Ïe u hlídaãe by se
mûlo zamezit vût‰ímu kontaktu s cizími
lidmi a spí‰e vÛãi nim pûstovat nedÛvûru,
ale to nám zase pﬁipadá nebezpeãné ve
vztahu k náv‰tûvám. Nechceme, aby se
nám na‰i známí zaãali vyh˘bat. Je ná‰ poÏadavek vÛbec splniteln˘?
Tereza Petrová s rodinou
Odpovídá Vûra Brunclíková
– majitelka první soukromé psí
‰koly AMBRA Professional pro
majitele v‰ech plemen psÛ
e-mail: ambra@iol.cz

Obávám se, Ïe vá‰ poÏadavek bohuÏel splniteln˘ není. Pﬁedstava hodného a pﬁátelského psa, kter˘ hodné lidi vítá a vycítí
nepﬁítele, kterého zne‰kodní, patﬁí mezi
tradované m˘ty. Je mi líto, Ïe vám nemohu
dát jinou odpovûì, a ráda bych vám vysvûtlila, proã tomu tak je a proã se na to
nedá vyzrát.
Pokud chceme, aby ná‰ pes byl mil˘ a pﬁátelsk˘ ke v‰em lidem, se kter˘mi se spolu
s námi bude st˘kat, jiÏ odmaliãka ho vedeme k tomu, aby si zvykal na na‰e pﬁátele,
dûti, rodiãe, pﬁíbuzné, sousedy a v‰típil si
do hlavy, Ïe v‰ichni tito lidé, i kdyÏ s námi
nebydlí ve spoleãném „doupûti“, nav‰tûvují teritorium na‰í smeãky za úãelem pﬁátelského kontaktu. Podle typu plemene a povahy psa docílíme toho, Ïe buì bude pﬁíchozí vítat, nebo si jich nebude v‰ímat. Asi
takového psa budeme chtít nauãit, Ïe na
náv‰tûvy se neskáãe, neleze se na stÛl s koláãky ani hostÛm na klín. Nûkteﬁí náv‰tûvníci budou o pﬁítomnost psa stát a budou
ho chtít hladit ãi krmit, jiní pﬁítomnost na‰eho psa ani nebudou vnímat. Pes si mezi
nimi ãasem vyhlédne své oblíbence. Nauãíme tedy psa chovat se v pﬁítomnosti cizích
lidí vhodnû a slu‰nû z na‰eho pohledu.
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Ov‰em pokud chceme, aby ná‰ pes byl dobr˘m hlídaãem, musíme postupovat úplnû
jinak. Pes bude v tom pﬁípadû mil˘ a pﬁátelsk˘ ke v‰em ãlenÛm rodiny, ale nebude
pﬁicházet do styku s náv‰tûvami. Naopak
ho nauãíme, Ïe je nutné b˘t k cizím lidem
ostraÏit˘ a pozorn˘. V praxi se to provádí
tak, Ïe pokud pﬁijde náv‰tûva, vyuÏijeme ji
k tréninku na‰eho mladého psa. Pokud pes
oznámí pﬁítomnost cizích lidí za plotem
svého teritoria a na‰eho pozemku ‰tûkotem, je námi mohutnû chválen, pﬁípadnû
ho ke ‰tûkotu povzbuzujeme. Psa odvedeme pryã, nejlépe do kotce ãi v˘bûhu. Náv‰tûvníky nutíme, aby na psa dupali, kﬁiãeli, bruãeli, vyhroÏovali mu a potom „utekli“. Tím zv˘‰íme sebevûdomí zvíﬁete, zvlá‰tû kdyÏ ho navíc je‰tû pochválíme, Ïe byl
tak ‰ikovn˘ a nebál se. Pﬁi odchodu náv‰tûvu poÏádáme, aby zÛstala za plotem,
psa je‰tû vydráÏdila a pak „utekla“. Psa
znovu chválíme. Nauãíme ho tak, Ïe na cizí
lidi u na‰eho plotu a na na‰em území je
potﬁeba si dávat velk˘ pozor.
V prvním pﬁípadû vychováváme psa pﬁátelského, „vítacího“, ve druhém pﬁípadû psa
ostraÏitého, hlídaãe. Îádn˘ pes na svûtû
nezvládne obû formy pﬁístupu, protoÏe by
mûl v hlavû zmatek a nebyl by ani psem
pﬁátelsk˘m, ani hlídacím, ale spí‰ psem polo‰ílen˘m, protoÏe by nechápal, co po nûm
vlastnû chceme.
Samozﬁejmû vím, Ïe existuje spousta filmÛ,
seriálÛ a povídek, kde tomu je jinak, a do-

konce vûﬁím, Ïe se urãitû najde i pes, kter˘
byl vÏdycky hodn˘ a pﬁátelsk˘ k lidem,
a kdyÏ jednou vlezl do domu zlodûj, vzbudil
celou rodinu a dostalo se mu zaslouÏeného
uznání ‰irokého okolí. Stát se to sice mÛÏe,
ale jen zcela v˘jimeãnû. Psa k tomu nemÛÏeme vychovat ani ho to nauãit, to spí‰ musíme mít ‰tûstí a velkou roli hraje i náhoda.
Asi bych vám doporuãila jít ‰tûstí naproti
a poﬁídit si psy dva. Jednoho kamaráda
a druhého hlídaãe. Vá‰ hlídaã nemusí b˘t
postrachem okolí, pokud budete mít v˘DÛleÏit˘
je v˘bûr
vhodného
plemene

borné oplocení pozemku. V dobû, kdy
k vám pﬁijde náv‰tûva, zavírejte psa do kotce s v˘bûhem a zamezte v pﬁístupu cizím lidem do tohoto místa. Jinak mÛÏete psy nechat bûhat spolu, aspoÀ budou mít kontakt
s pﬁíslu‰níkem svého druhu, a máte-li na
polosamotû dostatek místa, bude to pro nû
urãitû lep‰í.
Na závûr bych vám je‰tû doporuãila peãlivû
zváÏit v˘bûr plemene. Myslím, Ïe by bylo
docela namístû rozhodnout se pro dvû rÛzná plemena, abyste si v obou pﬁípadech
usnadnili pﬁípravu pro budoucí vyuÏití psa.
TakÏe doporuãuji poﬁídit psy dva. Jste pro?

ZNAâKOVÁNÍ V BYTù
Mám problém s devítimûsíãním pejskem
jork‰íra. Asi od 7,5 mûsíce zaãal znaãkovat v bytû. Nejdﬁíve jsme to ﬁe‰ili ãastûj‰ím venãením, ale bez efektu - je zﬁejmé,
Ïe to není potﬁeba ãurání jako spí‰e nûco
oznaãit. Mám doma dvû malé dûti 3 a 6
let a on nám chodí znaãkovat i do postelí
(nejdﬁíve zaãal u mé, pak i dûtem). Chodit
do postelí má sice zakázáno, ale neustále
se snaÏí zákaz poru‰ovat, i kdyÏ ví, Ïe
kdyÏ ho nachytáme, vyÏeneme ho.
Oãurává nábytek, postele (tﬁeba za jeden
t˘den jsem musela tﬁikrát pﬁevlékat). Jednou, kdyÏ jsem potﬁebovala dopoledne
odjet, jsem ho nechala zavﬁeného v ku-
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chyni, protoÏe tam máme lino, takÏe kdyby tam udûlal potﬁebu, mohla bych to
snadno vytﬁít. On si vylezl na jídelní stÛl
a oznaãil uprostﬁed stolu prostírání a koﬁenky, dokonce opakovanû. Zaãala jsem
ho za to trestat, nejdﬁíve jsem mu v tom
vymáchala ãumák, a i kdyÏ to nepomáhalo, tak i dostal. A nic. Poﬁád stejná místa
plus nûjaká nová.
Dûti marodily, rozestlala jsem jim v ob˘vacím pokoji gauã, aby se mohly dívat na
pohádky, a on jim tam poãural v nestﬁeÏen˘ okamÏik deku. Tak jsem ji vzala a vyprala, a kdyÏ jsem ji dala na su‰ák, ‰el ji
oznaãit znovu, jako snad naschvál - nevím, ale udûlal to pﬁede mnou. Teì jsem
uklízela dûtem pokoj a on jim znaãí i do jejich vûcí. Jsem z toho zoufalá. Pes uÏ ví, Ïe
má malér, protoÏe nûco objevím, a kdyÏ
ho k sobû chci pﬁivolat, tak uteãe nebo se
pﬁede mnou poãurá strachy. Ale stejnû to
udûlá zase znova, i na stejné místo.
Je mi to moc líto, protoÏe se tím z na‰eho
pÛvodnû láskyplného vztahu stává malé
„psycho“. Nûkdo mi ﬁíkal, Ïe jsem mu
dala jako ‰tûnûti pﬁíli‰ volnosti, já si to
nemyslím. On docela pûknû poslouchal na
slovo, cviãila jsem ho na základní povely.
Myslím si, Ïe je to hodnû chytr˘ pejsek,
ale tohle prostû nechápu. Mám pocit, Ïe
je to v tu chvíli silnûj‰í neÏ on a aÏ potom
si uvûdomí, co udûlal, protoÏe hned mizí
nebo se zaãne strachy klepat.
Mohli byste mi poradit, jak se mám ke psu
chovat a jak˘m zpÛsobem ho odnauãit
G. J., Kladno
znaãit v bytû?
Odpovídá
MVDr. Hana Îertová
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Etologická poradna,
rozbor a ﬁe‰ení neÏádoucího
chování psÛ a koãek
e-mail: poruchy@chovani.info
www.chovani.info

Na základû va‰ich údajÛ mohu odpovûdût
jen velmi obecnû, nejlep‰í by byla náv‰tûva
u vás a posouzení chování va‰eho pejska
pﬁedev‰ím z hlediska vztahu s dûtmi. Vypadá to, Ïe se pejsek vÛãi nim snaÏí prosazovat svá práva a sv˘m znaãkováním jim
dává najevo „tohle je moje v˘sada“. Ale
abych mu nekﬁivdila - u jork‰írkÛ to b˘vá
ãast˘ problém i v souvislosti s jejich nejistotou venku, v prostﬁedí, kde se pohybují
ostatní psi. Nûkdy dokonce ani neznaãkují
venku, jen doma. TakÏe dal‰í okruh m˘ch
otázek by smûﬁoval k chování va‰eho pejska venku: jak vypadá jeho vztah k ostatním psÛm, zda si znaãkuje pravidelnû nûkterá místa apod. Samozﬁejmû je tﬁeba vzít
do úvahy i zdravotní pﬁíãiny a z podrobné-

Jork‰ír‰tí teriéﬁi b˘vají
venku nûkdy nejistí, a proto
tam odmítají znaãkovat

ho dotazníku by mohly vyplynout dal‰í,
zcela neãekané souvislosti.
Podle va‰eho líãení se domnívám, Ïe pejsek
nemá zcela jasno v tom, kde je jeho místo.
Je ve vûku, kdy se potﬁebuje zaﬁadit na urãitou pozici ve va‰í rodinné smeãce. Zkuste
mu pomoci tím, Ïe mu doma pﬁidûlíte jeho
místeãko, kde jej nebude nikdo ru‰it (pro
dûti musí b˘t tabu) a kde ho budete hledat
vÏdy, kdyÏ si s ním budete chtít pohrát,
kdyÏ pÛjdete na procházku, kdyÏ mu ponesete hraãku nebo pamlsek ãi Ïv˘kací kostiãku. Neposílejte ho tam „za trest“, ale laskavû. AÏ se nauãí mít toto místeãko rád a na
povel se tam uklidit, po‰lete jej tam vÏdy,
kdyÏ se blíÏí k vûcem, které nyní obvykle
znaãkuje. Naãapáte-li jej pﬁi ãinu nebo tûsnû
pﬁed, kﬁiknûte rychlé pﬁísné „NE!“ bez dal‰ího komentáﬁe. Pokud by nestaãilo toto napomenutí, pﬁipravte si doma nûkolik mûkk˘ch plechovek od koly nebo piva a dejte do
nich pár fazolek, otvor pﬁelepte náplastí
a pﬁesnû v okamÏiku, kdy pejsek hledá
vhodnou pozici pro oznaãení, hoìte plechovku. Úãelem není pejska trefit, ale udûlat rámus. Mûl by si uvûdomit, Ïe dûlá nûco
nepatﬁiãného a Ïe vám jako ‰éfovi se to nelíbí. Ale netrestejte jej nikdy po ãinu! Takovému trestu nerozumí, protoÏe nechápe
souvislosti. Vytváﬁíte tak zaãarovan˘ kruh pejsek si dodává kuráÏ znaãkováním, protoÏe se cítí nejist˘, a vy mu sv˘m trestem
zpÛsobíte dal‰í nejistotu a stres, kter˘ bude
ﬁe‰it o to úpornûj‰ím znaãkováním.
Vedle stálého místeãka byste mûli podpoﬁit
jeho sebevûdomí nûjak˘mi pravideln˘mi
úkoly. Pí‰ete, Ïe cviky základní poslu‰nosti
pejsek ovládá. Procviãujte je dennû a vÏdy
s pamlskem jako odmûnou. Vym˘‰lejte
nové cviky a hry - takové, které bude dûlat

s radostí. Vymezte si dennû pár minut, které budete vûnovat jen jemu, a dejte mu najevo, kdy je hodn˘, kdy splÀuje va‰i pﬁedstavu „správného psa“. âím více úkolÛ,
které dokáÏe radostnû splnit, tím vût‰í pocit dÛleÏitosti a nepostradatelnosti ve va‰í
smeãce bude mít. Dûti by mu v‰ak tyto
úkoly zatím dávat nemûly. Ty bude je‰tû nûjak˘ ãas brát jen jako partnery ke hrám, ne
jako „‰éfy“.
Pokud má problém s ostatními psy venku,
volejte jej vÏdy k noze, kdyÏ máte potkat
nûjakého psa, a snaÏte se jej udrÏet ve své
blízkosti pomocí povelu - tak, aby se soustﬁedil na to, co od nûho chcete, ne na druhého psa. Jde to pomalu, ale pejsek z takovéhoto postupu ãerpá jistotu a pﬁestává reagovat hysterick˘mi útoky na v‰echny kolemjdoucí psy. A kdyÏ nejeãí on na nû, vût‰inou nechají na pokoji i oni jeho a tím roste jeho sebedÛvûra tak, Ïe si troufne zvedat
noÏiãku venku a nenechává si to nadoma.
MÛÏe v‰ak jít také o vrozen˘ sklon k úpornému znaãkování, u jork‰írkÛ se vyskytuje
ãasto. Tam je opatﬁením první volby kastrace. U v‰ech zmínûn˘ch pﬁíãin je nûkdy
tﬁeba k úplnému odstranûní problému pﬁidat i léky, které pejska mírnû zklidní, samozﬁejmû po dÛkladném vy‰etﬁení celkového zdravotního stavu.
Doporuãuji tedy nejprve zmûnit pﬁístup
k pejskovi a zkusit jej pﬁesvûdãit, Ïe k upevnûní pozice vedou i jiné cesty neÏ znaãkování. Pokud to nebude nic platné, objednejte se u svého veterináﬁe na kastraci.
Ve‰keré dotazy t˘kající se psÛ zasílejte
na adresu redakce a obálku nebo
e-mail oznaãte heslem „Poradna“.
Nejzajímavûj‰í zveﬁejníme.
SVùT PSÒ 3/06
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