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CHOVÁNÍ
Pﬁíãiny a ﬁe‰ení problémového chování

P

roto nijak nepﬁekvapí, Ïe i na‰i psi
dovedou projevovat v‰echny známky slepé zamilovanosti. To samozﬁejmû není nic tragického. Nepﬁíjemné
a ze psího hlediska také nevhodné je to
jen v pﬁípadû, Ïe pes ve své slepé zamilovanosti zapomene na v‰echna pravidla
slu‰ného chování.
Tak to ale b˘t nemusí, protoÏe také psi
mají svá stanovená pravidla a pﬁipisují
jim stejnû velkou hodnotu jako my lidé.
Ale zaãneme pûknû popoﬁádku.

Kdo je správn˘m
sexuálním partnerem?
Sexuální formování psa se odehrává
v dobû, kdy ‰tûnû jiÏ vût‰inou Ïije v nové
rodinû. Bûhem této doby musí mít ‰tûnû
bezpodmíneãnû dostatek sociálních kontaktÛ se sv˘mi budoucími sexuálními
partnery - tedy s jin˘mi psy. Jedinû tak se
mu mohou pozdûji objevit v oãích blikající srdíãka, kdyÏ jednoho dne stane ve
správné dobû proti správnému psímu
partnerovi a ucítí jeho lákavou vÛni.
JestliÏe má bûhem uvedené fáze formování sexuálních návykÛ kolem sebe jen lidi...
No ano, vÏdyÈ vy pﬁece také znáte psy,
kteﬁí se vá‰nivû vrhají na lidská kolena,
a fenky, které lidem s nad‰ením nastrkují
zadeãky, ale na psa se nechtûjí ani podívat. Z uvedeného dÛvodu se rozhodnû
doporuãuje nav‰tûvovat se ‰tûnûtem
hodiny her pro ‰tûÀata.
Pﬁedpokládejme, Ïe v‰echno probûhlo
správnû a ná‰ pes má rád ostatní psy.
KaÏd˘, kdo uÏ jednou byl hrd˘m majitelem psa, zná to vzru‰ení, které propuká,
jakmile fenka pﬁichází do ﬁíje. Psi se pak
jen velmi tûÏko soustﬁedí na cokoliv jiného. V‰ichni mají oãividnû my‰lenky jen na
jednu jedinou vûc. Jak by ale mûla fungovat smeãka, kdyby byli v‰ichni její ãlenové zcela bez sebe jen proto, Ïe jedna fenka hárá? Proto je i v této dobû bûÏné
a nutné, aby nás pes poslouchal.

Co k tomuto tématu
ﬁíká psí etiketa?

PO R U C H Y C H O V Á N Í

Jako vÏdy – hierarchie pﬁedev‰ím. V pﬁírodû se rozmnoÏuje jen pár alfa jedincÛ.
ProtoÏe smeãka musí soustﬁedit své síly
na odchov tûch nejlep‰ích ‰tûÀat a ta se

Láska nejen oslepuje...
...ona také pomáhá pﬁekonávat v‰echny pﬁekáÏky a nûkdy nás nechá také
zapomenout na na‰e dobré zvyky. A v nûkter˘ch vûcech je pes také jenom
ãlovûk! ProtoÏe: buìme jednou upﬁímní – zvíﬁe v nás se vztahuje k pocitÛm.
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prostû rodí jen tûm nejlep‰ím psÛm –
tedy alfa jedincÛm. Proto mÛÏeme
a musíme na‰im psÛm ﬁíci, Ïe na téma
rozmnoÏování mohou klidnû zapomenout. KoneckoncÛ my jsme tady pány
a nám náleÏí kaÏdá hárající fenka! Psi by
se o ni laskavû nemûli vÛbec zajímat.
Fenky bráníme a dûláme si tak na nû
nároky. Pochopitelnû nemáme vÛbec
v úmyslu svého pﬁednostního práva vyuÏít. Co ale zabrání psovi, aby jich vyuÏil?
Pes totiÏ moc dobﬁe ví, Ïe my jsme trochu zvlá‰tní psi. Na psí pomûry jsme
znaãnû pomalí, ná‰ nos je podle v‰eho
k niãemu a pes by se ani moc nedivil,
kdybychom trochu zvlá‰tnû reagovali
i ve vûcech lásky.
Ov‰em (a to platí i o bûÏn˘ch podmínkách v pﬁírodû) kdyÏ vÛdce smeãky nedává pozor... Kde je láska, tam se najde
i vhodné kﬁoví. Proto je nutné mít
Casanovu i jeho svÛdkyni v této dobû
trvale pod kontrolou, a kdyÏ chvíli
nemáme ãas, mûli bychom fenku umístit
na dokonale bezpeãné místo. ProtoÏe
kdyÏ se to stane, tak se to prostû stalo!
Zmûnit to pak uÏ nelze. Proto je zbyteãné dûlat paniku, lamentovat a kﬁiãet na
psy a strkat je pod sprchu se studenou
vodou. Necháme tedy psy v klidu, aby si
mohli vychutnat svoje potû‰ení. Pokud
to bude nutné, mÛÏe zvûrolékaﬁ podniknout vhodné kroky proti následkÛm
takového spojení.

Sex znamená moc!

Touha po sexu?

podﬁízené. Ukazují tak, kdo má pﬁevahu, aniÏ by ve skuteãnosti mûli sex. Je to
jasn˘ projev moci.
JestliÏe pes vyskakuje podobnû na ãlovûka, mÛÏe to mít dva dÛvody – a ãastokrát
dokonce oba souãasnû. MÛÏe to b˘t
náznakem sexuálního aktu, ale také mÛÏe
jít o snahu psa podﬁídit si ãlovûka. Co si
ale musí o nás pes myslet, kdyÏ si dovolí
nás takto obtûÏovat? Rozhodnû to neznamená, Ïe by na nás byl nûjak mimoﬁádnû
laskav˘. PovaÏuje to prostû za své právo.
No prosím! Pes nûjak ‰patnû pochopil
pomûry ve „smeãce“ a povaÏuje se za ‰éfa.
Jak by asi zareagoval alfa jedinec v pﬁírodû, kdyby si k nûmu libovoln˘ ãlen smeãky dovolil nûco podobného?
OpováÏlivce by ãekalo dÛkladné, ale krátké hromobití! A pﬁesnû stejnû bych jednala i já, kdyby na‰eho psa napadla
podobnû scestná my‰lenka. Souãasnû
bych se ale ptala, co se v daném psovi
dûje. Selhala jsem v hierarchii smeãky?

Vzpomínáte si je‰tû na Suse? Její psí partner Ben, labradorsk˘ retrívr, mûl muãiv˘
problém. Ten chudák se stal náhle sexuálnû závisl˘m a otrokem sv˘ch choutek,
tﬁebaÏe byl uÏ dávno dospûl˘ a aÏ do téhle doby se choval zcela nenápadnû.
Zaãalo to tím, Ïe zaãal v‰ude v‰echno
oznaãovat. (Dobﬁe podﬁízení psi jen tak
nûkde neznaãí. Moje alfa fenka Angie rovnûÏ znaãkuje, ale ne v okamÏicích, kdy
jsme v její bezprostﬁední blízkosti. To si
jen tak nûkde stranou rychle uleví.) VÛãi
své partnerce Suse se Ben choval dobﬁe.
Ta mu ale velmi jasnû vymezila jeho hranice a nenechávala si líbit Ïádné nevhodné pokusy o sblíÏení. Jakmile ale byl na
dosah jin˘ pes... KdyÏ jsme vãas nezasáhli, Ben se postavil a tak dlouho na cizího
psa naskakoval, aÏ z nûj skoro pﬁepadával
na druhou stranu. Vyãerpanû se krátce
svalil nûkam do stínu, ale jakmile popadl
dech, hned pokraãoval. Pﬁitom mu bylo
úplnû jedno, zda se pokou‰í o psa, nebo
o fenku, a ani hárání feny nehrálo Ïádnou
roli. Byl trvale ve stavu emocionálního
vzru‰ení a marnû se pokou‰el se ovládnout. AÏ to hraniãilo s t˘ráním. Celé to
nemûlo pranic spoleãného s normální
sexualitou ani s dominantním chováním.
V tomto pﬁípadû ‰lo o pﬁehnanû vystupÀovan˘ sexuální pud a psovi bylo nutné
pomoci. Benovi staãila jedna injekce, aby
se produkce hormonÛ v jeho tûle vrátila
zpût do normálních kolejí. Kdyby mu tato
léãba nepomohla, musel by lékaﬁ pﬁistoupit ke kastraci.

Je kastrace ﬁe‰ením?
Na to je jasná odpovûì: Ne! KaÏdého psa

Foto Minerva

Vím, Ïe to zní jako ‰patn˘ reklamní slogan na prostﬁedky zvy‰ující potenci, ale
v pﬁísnû hierarchicky uspoﬁádan˘ch
spoleãenstvích to funguje právû tak. Pomysleme jen na dﬁívûj‰í právo první
noci, které mívali a vyuÏívali ‰lechticové, nebo na naskakování hierarchicky
v˘‰e postaven˘ch zvíﬁat ve smeãce na ty

PovaÏuje se pes za druhého alfa jedince,
jsme tedy v jeho oãích pár? Vûﬁí, Ïe má na
mne právo? Copak on nezná psí etiketu?
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s normálním sexuálním pudem lze bez
problémÛ zvládnout, budeme-li dÛslednû pracovat na sv˘ch kvalitách vÛdce
smeãky. Tady skuteãnû není kastrace tﬁeba. Není tﬁeba ani v pﬁípadech, kdy se
jedná o agresivitu, nepozornost a podobnû. To jsou jen známky dobﬁe znám˘ch
selhání ãlovûka v jeho vÛdãí pozici. V pﬁírodû Ïijí spoleãnû i nekastrovaná zvíﬁata
a kaÏd˘ vÛdce smeãky si s nimi pﬁesto
hladce poradí. ZáleÏí tedy jen na nás a na
na‰em chování.
S fenkami to v‰ak vypadá trochu jinak.
Ale jen ze zdravotních dÛvodÛ. KdyÏ fena
nemá mít ‰tûÀata, je docela rozumné
nechat ji vykastrovat je‰tû pﬁed prvním
háráním. Tím se sniÏuje riziko, Ïe pozdûji
zemﬁe na nádor mléãné Ïlázy, a vylouãí se
i zánût dûlohy, kter˘ je rovnûÏ velmi ãastou pﬁíãinou smrti star‰ích fen. Sterilizace v tomto pﬁípadû nepomÛÏe a fena
by i nadále pravidelnû hárala.

Co tedy dûlat se psy,
kteﬁí jsou nemocní láskou?
Psi stra‰nû rádi sami ﬁídí ostatní. To
ihned pﬁestane, kdyÏ je shodíme z jejich
trÛnu a staneme se sami správn˘mi vÛdci smeãky. Tím pes ztratí právo na krytí
fen - a bez reptání se s tím také vyrovnává. Nûkdy míváme doma aÏ ãtyﬁicet psÛ
a tím také velmi ãasto hárající feny. Co si
myslíte, Ïe by se stalo, kdyby se v‰ichni
psí pánové zamilovali a volali po své
nejmilej‰í? Samozﬁejmû hrajeme jakoby
mimochodem roli vÛdcÛ smeãky. Îádného ze psÛ ani nenapadne, Ïe bychom pﬁipustili, aby fenu nakryli. A tak zÛstávají
v klidu. Pochopitelnû pozorujeme, Ïe celková nálada ve smeãce je trochu vzru‰enûj‰í, ale tyto reakce jsou tak malé, Ïe si
jich bûÏn˘ náv‰tûvník ani nepov‰imne.
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A co kdyÏ chceme,
aby pes fenu nakryl?
U nezku‰en˘ch zvíﬁat je dobﬁe b˘t pﬁi
jejich snaze po ruce. Pokud by jejich
vzru‰ení pﬁíli‰ pﬁekypûlo, mÛÏeme v pﬁípadû potﬁeby zasáhnout. Mûli bychom se
ale drÏet v pozadí, aby mûl pes pocit, Ïe
se o to vlastnû nestaráme a Ïe o tom
vlastnû ani nevíme. Psi by mûli mít dostatek ãasu, aby se spolu vydovádûli, a mûli
by také mít dostatek prostoru ke skotaãení, aby si mohli ovûﬁit, Ïe jejich vzájemné chemické reakce se dobﬁe sná‰ejí
(coÏ samozﬁejmû nûkdy neplatí).
Jsou-li psi dobﬁe socializovaní, je psí pﬁedehra skuteãnû hra: nad‰ené poskakování
a po‰Èuchování, pobíhání, nûÏné postrkování a lákání. KdyÏ je po v‰em a svázání
skonãilo, máme to koneãnû za sebou.
Jednoznaãnû ale vidíme, Ïe oba psi jsou
v sedmém nebi. ·eptají si nûÏnosti do
ou‰ka a stále sledují pohledem milovaného partnera. A kdyÏ pobíhají kolem,
nemÛÏeme se zbavit dojmu, Ïe se tlapami
témûﬁ nedot˘kají zemû a hlavu mají nejspí‰ nûkde v oblacích. U psÛ pak ãasto
pozorujeme, Ïe se cítí jako malí bohové
a vÛãi ostatním psÛm se chovají trochu
velkohubû. Volnû bychom to snad mohli
vysvûtlit asi takto: „No páni, to jsem ale
chlapák, a vÛbec: kolik stojí svût? Ten zbytek si totiÏ koupím!“ Je to s nimi totiÏ
stejné jako s lidmi: láska jim dává kﬁídla.
Proto je jen pﬁirozené, Ïe milého psa opût
stáhneme na zem a uspoﬁádáme malou
ukázku vlastní dominance. Ale v‰echno
jen tak mimochodem a velmi samozﬁejmû. A je‰tû pár slov k ostatním sexuálním
postojÛm psÛ vÛãi lidem: Nûkolikrát
jsem jiÏ byla svûdkem toho, Ïe psi (i v pﬁípadech, kdy byli správnû sexuálnû formováni a v této oblasti se soustﬁedili na psy)

mûli zcela zvlá‰tní pomûr k lidem.
Nûkteré mé fenky projevovaly jednoznaãnû slastné chování cílené na ãlovûka
– a to i v dobû mimo hárání. Na psy reagovaly bez zájmu. Dávaly ocas na stranu,
jakmile jsme se jich dotkli na slabinách
a na hﬁbetû, a demonstrativnû nám pﬁistrkovaly zadeãek. MÛÏe to b˘t také
známka podﬁízenosti a gesto dÛvûry. Psi
v nûkter˘ch pﬁípadech rovnûÏ projevují
vzru‰ení, kdyÏ se jich dotkneme. U nich
ale musíme dávat více pozor na to, aby
nedospûli k nesprávn˘m závûrÛm ve vûci
dominance.
Existují ale také psi, kteﬁí se navenek projevují bisexuálnû nebo homosexuálnû.
Moje fenka münsterlandského ohaﬁe
dokáÏe skvûle dovádût se psy, ale nakr˘t
se nenechá. Naproti tomu b˘vá v dobû
hárání vroucnû zamilovaná do mé fenky
kﬁíÏence labradora Fee a obû vykazují celou paletu projevÛ sexuálního partnerství. Fee v‰ak projevuje bûhem hárání
zájem nejen o Hexe, ale také o psy a dokonce uÏ mûla i ‰tûÀata.
ProtoÏe psi jsou sexuálnû aktivní celoroãnû, je jejich hodnocení obtíÏnûj‰í. Existují
v‰ak také psi, kteﬁí naskakují na jiné psy,
ale fenky kr˘t nechtûjí. Najít správné vysvûtlení není nijak snadné – není totiÏ jasné, zda jde o ãistû dominantní chování,
nebo o sexuální akt. Dnes jiÏ existují zdokumentovaná pozorování prakticky v celé
zvíﬁecí ﬁí‰i, která dokazují moÏnou homosexualitu zvíﬁat. Bezpeãnostní pojistka
pﬁírody. Napﬁíklad homosexuální lvi
unesli lvíãata ze smeãky lvÛ a vychovali je
s pln˘m nasazením stranou od ostatních.
Tato mláìata mûla mnohem vût‰í nadûji
na pﬁeÏití neÏ v „normální“ smeãce.
M. Nováková, Kynologická ‰kola

MANUELA NOVÁKOVÁ
(autorka tohoto seriálu) se koncem 80.
let seznámila se sv˘m pozdûj‰ím manÏelem E. Novákem, kter˘ jako b˘val˘ ovãák
a majitel útulku pro psy, penzionu pro
zvíﬁata a kynologické ‰koly vyvinul
vlastní metodiku v˘chovy psÛ bez drilu
a trestÛ. Spoleãnû dÛslednû vyuÏívají
této metody ve své kaÏdodenní práci.

