SP 05/06 08-10 Smečka 13.4.2006 21:08 Stránka 8

TÉMA MùSÍCE

Jsou psi ‰Èastní jen ve smeãce?

Jednoho, dva, nebo tři?
Jak snad dnes uÏ kaÏd˘ ví, je drÏení ryb nebo papou‰kÛ po jednom povaÏováno za t˘rání
zvíﬁat. Ale jak je to s na‰imi psy? Je pﬁece v‰eobecnû známo, Ïe pes pochází z vlka,
a tudíÏ je stejnû jako on vyslovenû smeãkov˘m zvíﬁetem. Z tohoto poznatku mnozí
majitelé psÛ usuzují, Ïe drÏení jednoho psa neodpovídá potﬁebám jeho druhu.

P

odle nich pﬁedstavuje pro psa jedin˘ vhodn˘ zpÛsob drÏení chov ve
smeãce. Co dﬁíve bylo bûÏné jen
u chovatelÛ nebo tﬁeba u ovãákÛ, prosazuje se dnes pomalu jako v‰eobecné pravidlo. Stále více lidí Ïije pohromadû se
dvûma nebo více psy – a ne vÏdy bez problémÛ. Pro psa je Ïivot v lidské smeãce
velmi atraktivní. Pro vût‰inu plemen se
ãlovûk v prÛbûhu domestikace stal plnohodnotn˘m partnerem sociálního spoleãenství. K naplnûnému a spokojenému
psímu Ïivotu vût‰inou nepotﬁebují jako
partnera dal‰ího psa – za pﬁedpokladu, Ïe
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pes je du‰evnû a vhodnû fyzicky zatûÏován a Ïe nemusí kaÏd˘ den pﬁíli‰ dlouho
zÛstávat sám. Není nutné poﬁizovat psu
natrvalo psího druha jen proto, Ïe si venku na procházkách rád hraje s ostatními.
Bûhem procházky je v‰ak ãast˘ kontakt
se psy nejrÛznûj‰ího stáﬁí a velikosti
dÛleÏit˘ a nezbytn˘. Zvlá‰tû ‰tûÀata
a mladí psi v období vtiskávání potﬁebují taková setkání co nejãastûji. Ideální
v tomto pﬁípadû je skupina ‰tûÀat, která
se schází ke hrám. V prÛbûhu dospívání
mladistvá hravost vût‰inou ustupuje.
Pro mnoho psÛ jsou tyto „hodiny her"

venku velmi vítané, neznamená to v‰ak,
Ïe by touÏili po tom mít doma konkurenci, s níÏ by museli soupeﬁit o pﬁízeÀ
„sv˘ch" lidí. V˘jimku zde tvoﬁí nûkterá
plemena, jimÏ právû drÏení ve skupinû
vyhovuje ze v‰eho nejvíc – patﬁí mezi nû
napﬁíklad sever‰tí saÀoví psi. Takoví hasky se i dnes vût‰inou cítí ve skupinû lépe,
pﬁiãemÏ se ale rozhodnû nechtûjí vzdát
ani lidské spoleãnosti.

V˘hody drÏení ve smeãce
DÛvody, proã si lidé poﬁizují druhého
nebo tﬁetího psa, jsou nejrÛznûj‰í. Kromû
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jiÏ zmínûné domnûlé nezbytnosti pro
blaho psa je ãasto rozhodující nespokojenost s prvním psem. Kupﬁíkladu není
moÏné s prvním psem chovat nebo nav‰tûvovat v˘stavy, tﬁeba pes neprojevuje
vlohy pro vysnûn˘ psí sport. Jiní lidé jsou
tak nad‰eni souÏitím se ‰tûnûtem, Ïe jakmile jejich pes „pﬁijde do let", prostû
nedokáÏou odolat novému ‰tûnûti. Nad
takov˘mi a podobn˘mi dÛvody bychom
se mûli poﬁádnû zamyslet. Hrozí totiÏ
nebezpeãí, Ïe „star˘" pes bude postupnû
pocitovû i ãasovû odsouván do pozadí.
V dÛsledku jeho zanedbávání se u nûj
mohou rychle rozvinout poruchy chování vyvolané Ïárlivostí.
Svou roli ãasto hraje i soucit. „Zachránit"
ubohého psa z útulku, to jde rychle – ale
soucit b˘vá zﬁídkakdy dobr˘m dÛvodem
pro poﬁízení druhého psa. Pﬁedpoklad,
Ïe poruchy v chování u prvního psa se
nejlépe vyﬁe‰í poﬁízením druhého, nemusí vÏdy vyjít. Pokud pes trpí strachem
z odlouãení, mÛÏe mu klidn˘, suverénní
a sebevûdom˘ kamarád pomoci. V takovém pﬁípadû bychom si v‰ak rozhodnû
nemûli poﬁizovat ‰tûnû. Hrozí totiÏ
opravdu velké nebezpeãí, Ïe zaãne napodobovat chování star‰ího psa, místo aby
se stalo jeho vzorem. To byste toho po
malém ‰tûnûti chtûli trochu moc. Místo
jednoho problému tu budete mít rázem
problémy dva!
K omylÛm patﬁí také domnûnka, Ïe pes,
kter˘ získá spoleãnost, ztratí chuÈ se toulat. Mnohem pravdûpodobnûj‰í je, Ïe na
potulky zaãnou vyráÏet oba psi pûknû
bok po boku.
Naproti tomu pozitivnû mÛÏe pﬁítomnost druhého psa pÛsobit na zvíﬁe, které
trpí nûjak˘m tûlesn˘m nebo smyslov˘m
postiÏením, jako jsou slepota nebo hluchota. První pes mÛÏe druhému poskytnout potﬁebn˘ pocit jistoty, protoÏe ten
postiÏen˘ se bude moci zvlá‰tû pﬁi procházkách v neznámém prostﬁedí orientovat podle svého psího druha. Pokud je
t˘m dobﬁe sehran˘, mnoho slep˘ch i hluch˘ch psÛ si mÛÏe dokonce za pomoci
svého druha uÏívat i pohyb na volno.
Volání nebo zapísknutí majitele vezme
postiÏen˘ pes na vûdomí prostﬁednictvím
reakce zdravého psa a bude ho následovat. Druh˘ pes by v‰ak mûl mít klidn˘,
vyrovnan˘ temperament.
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Nev˘hody drÏení ve smeãce
Pﬁi úvahách o poﬁízení druhého psa byste mûli vzít v úvahu i finanãní zátûÏ.
Aãkoliv uÏ budete mít k dispozici první
v˘baviãku, do níÏ patﬁí kartáãe, vodítka,
hraãky a deky, zdvojnásobí se náklady na
krmení (podle velikosti druhého psa), na

veterináﬁe a také eventuální v˘daje za
dovolenou. Také poplatky za druhého
psa b˘vají v nûkter˘ch místech v˘raznû
vy‰‰í neÏ za prvního. V krajním pﬁípadû
bude dokonce nutné poﬁídit vût‰í auto
– nejlépe kombi.
Reakce lidí pﬁi pohledu na více psÛ najednou b˘vají nûkdy nedÛvûﬁivé nebo
dokonce vyloÏenû nepﬁátelské – pﬁedev‰ím se to t˘ká vût‰ích plemen. Nûkteﬁí
pronajímatelé dokonce druhého psa
nepovolují. Proto se i na tuto vûc informujte P¤EDEM. Také v mnoha hotelích
a ubytovacích zaﬁízeních povolují pobyt
maximálnû jednomu psovi. Také v tûchto
pﬁípadech mÛÏe v‰e ztroskotat na velikosti psa nebo psÛ. Jen málo lidí je ochotno pﬁevzít o prázdninách do péãe dva psy
– jejich doãasnému oddûlení byste se v‰ak
rozhodnû mûli vyhnout. Také náv‰tûva
restaurace se dvûma psy mÛÏe b˘t komplikovaná – vÏdyÈ mnohde na vás kﬁivû
hledí uÏ kvÛli jednomu.
I tolerantní zamûstnavatelé, kteﬁí pﬁi
mhouﬁí oko nad jedním psem pod pracovním stolem, jsou málokdy ochotni
akceptovat druhého.
âas potﬁebn˘ na péãi o dva psy není
men‰í neÏ na jednoho. Zvlá‰tû v poãáteãní pﬁivykací fázi je nutno se obûma zaobírat v˘raznû více, abyste mezi nimi
dosáhli k˘Ïené harmonie. Musí b˘t jasnû
stanoveno hierarchické poﬁadí ve „smeãce", coÏ v pﬁípadû, Ïe se oba psi neshodnou, mÛÏe vést ke znaãn˘m tûÏkostem.
Mimoﬁádnû dÛleÏité jsou zvlá‰tû na

„Když si
pořídíte
druhého psa,
nesmíte kvůli
němu
zanedbávat
toho prvního.“
poãátku dlouhé procházky s obûma psy.
U dvou psÛ, kteﬁí mají rádi pohyb, to
znamená minimálnû dvû hodiny dennû.
Dokud novû pﬁíchozí neakceptuje ãlovûka jako vÛdce smeãky, jsou v nûkter˘ch
ﬁídk˘ch pﬁípadech dokonce nezbytné
oddûlené procházky, na kter˘ch budete
provádût cviky poslu‰nosti, coÏ bude
znamenat dvojnásobnou ãasovou inves-

tici! Je také Ïádoucí s nov˘m pﬁírÛstkem
nav‰tûvovat základní kursy na cviãi‰ti,
pﬁípadnû hodiny pro ‰tûÀata, zatímco
star‰í pes tam nebude mít co dûlat.
Pﬁesto ho V ÎÁDNÉM P¤ÍPADù nesmíte
zanedbávat, a tak ho v této dobû ho
musíte zamûstnat jinak.
Oba psy spoleãnû dostanete bezpeãnû
pod kontrolu teprve ve chvíli, kdyÏ se
vám s kaÏd˘m z nich podaﬁí navázat stabilní vztah. KoneckoncÛ je prakticky

nemoÏné jednoho psa chválit za vzorné
chování pﬁi setkání s cizím psem, zatímco
druhému v téÏe chvíli vysvûtlovat, Ïe jeho
vrãení nehodláte tolerovat.
I pozdûji, kdyÏ se moÏná u jednoho ze
psÛ objeví problémy spojené se stáﬁím,
pﬁípadnû zranûní nebo nemoc, bude
znovu nutné vyráÏet na procházky oddûlenû. Zatímco jeden pes uÏ tﬁeba nebude
moci, druh˘ mÛÏe b˘t zrovna v nejlep‰ích letech a bude vyÏadovat dlouhé procházky a dovádûní.
Pokud se u va‰eho psa vyskytnou nûjaké
problémy, rozhodnû byste to nemûli ﬁe‰it
koupí druhého psa dﬁíve, dokud celou
záleÏitost neprobere s odborníkem (terapeutem, veterináﬁem zamûﬁen˘m na psychologii, zvíﬁecím psychologem). Jinak by
se problémy mohly spí‰e násobit. Tak tﬁeba i pes „neloveckého" plemene se nechá
svést ‰patn˘m pﬁíkladem a mÛÏe si osvojit ‰tvaní zvûﬁe. Oba psi se sice budou
z novû vzniklého spojenectví tû‰it, ale
cel˘ problém se tím nezmírní, spí‰e naopak. KdyÏ se vá‰ pes zuﬁivû roz‰tûká pﬁi
kaÏdém zaznûní zvonku, druh˘ pes mÛÏe
zaãít toto chování napodobovat a hluk,
kter˘ budou spoleãnû vydávat, se stane
uÏ úplnû nesnesiteln˘m.
„Smeãkoví psi" se vût‰inou cítí mimoﬁádnû silní, takÏe va‰emu tandemu bude hrozit zv˘‰ené riziko potyãek s jin˘mi psy.
A kdyÏ uÏ jednou zaãnou rvaãky, budou
trvat déle a konãit váÏnûji. Pokud tedy
první pes není zcela jist˘ ve vztahu
k ostatním psÛm a není velmi dobﬁe socializovan˘, pak dva takoví teprve nebudou!
Naproti tomu psu, kter˘ je ve vztahu
k cizím psÛm vystra‰en˘ a bojácn˘, mÛÏe
SVùT PSÒ 5/06

9

SP 05/06 08-10 Smečka 13.4.2006 21:08 Stránka 10

TÉMA MùSÍCE

Pokud máte
se sv˘m psem
problémy,
rozhodnû si
nepoﬁizujte
druhého psa,
dokud se
neporadíte
s odborníkem

suverénní, klidn˘ a dobﬁe socializovan˘
psí partner v˘raznû pomoci. Jeho sebevûdomí se v prÛbûhu ãasu zvedne a spí‰e si
troufne sám se pﬁiblíÏit k cizím psÛm
nebo strpût jejich pokusy o seznámení.

PoÏadavky na drÏení více psÛ
DrÏení více psÛ vyÏaduje v neposlední
ﬁadû také mimoﬁádnû kvality psovoda.
Ten musí b˘t pro oba své psy absolutním
‰éfem, aby se nepokou‰eli vytváﬁet svou
vlastní hierarchii a aby nezaãali nûjak˘m
zpÛsobem zpochybÀovat jeho pozici nejv˘‰e postaveného ãlena. Pokud existují
problémy s dominancí a poslu‰ností uÏ
u prvního psa, je tﬁeba dÛraznû varovat
pﬁed koupí druhého!
Kromû toho je tﬁeba si ujasnit, Ïe mÛÏe
dojít i k tomu, Ïe nováãek se v hierarchii
dostane pﬁed va‰eho pÛvodního psa.
Nûkteﬁí majitelé tuto skuteãnost jen velmi tûÏce akceptují, vmû‰ují se mezi psy,
coÏ vyvolá mezi obûma trvalou nevraÏivost. Pokud se hodnostní Ïebﬁíãek vytvoﬁí, je tﬁeba si to uvûdomit, a to uÏ vyÏaduje jisté odborné znalosti. V tom
pﬁípadû musí b˘t v˘‰e postavené zvíﬁe ve
své pozici podporováno – napﬁíklad tím,
Ïe ho budete krmit jako první, Ïe bude
smût leÏet na preferovan˘ch místech
apod., i kdyÏ ve skuteãnosti byste se klonili spí‰e k tomu, Ïe takové jednání si vá‰
star˘ dobr˘ pes nezaslouÏí.
KdyÏ si poﬁídíte ‰tûnû, první pes na sebe
ãasto pﬁejímá velkou ãást v˘chovy.
V takovém pﬁípadû by mûl ãlovûk reagovat vyrovnanû a klidnû a mûl by bez vmû‰ování akceptovat ne‰kodné, i kdyÏ ãasto
hluãné vykazování dorostence do patﬁiãn˘ch mezí. Fundovaná znalost psího cho-
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vání a v˘razÛ je tedy nezbytná, abyste byli
schopni rozpoznat, zda je lep‰í zasáhnout, nebo ne. I u stﬁetÛ dospûl˘ch psÛ
jsou nezbytné odborné vûdomosti a velk˘
jemnocit k rozhodnutí, zda je smysluplné
zasahovat, ãi nikoliv.
Pﬁed poﬁízením druhého psa byste mûli
otestovat, zda je vÛbec pravdûpodobné,
Ïe v nûm první pes nalezne zalíbení: sná‰í svého kamaráda z venkovních honiãek
i ve chvíli, kdyÏ mu vkroãí na zahradu
nebo dokonce na pÛdu „jeho" bytu, pﬁípadnû se pﬁiblíÏí k jeho pelí‰ku a misce
na potravu? V uzavﬁen˘ch prostorech si ti
dva nemohou jako venku navzájem
uhnout z cesty, kdyÏ je napﬁíklad ‰tûnû
pﬁíli‰ dotûrné.
V ideálním pﬁípadû se zkuste nabídnout
jako opatrovníci nûjakého bezproblémo-

„Pro mnohé psy
je opravdový psí
život až ten
s kamarádem po
boku, s nímž by
se k sobě mohli
tisknout ve
společném
košíčku.“

vého psa, jehoÏ pán odjíÏdí na dovolenou. V takovém pﬁípadû se na vlastní kÛÏi
seznámíte jak s poÏadavky, které na vás
bude klást druh˘ pes, tak s reakcemi svého vlastního zvíﬁete na to, kdyÏ zjistí: tak
tenhle hned tak neodejde. KaÏd˘ pes reaguje na takov˘ test jinak a nûkteﬁí zcela
neoãekávanû. V pﬁípadû pochybností byste mûli akceptovat, kdyÏ vá‰ vlastní pes
bude ãtyﬁnohého kamaráda trvale odmítat. Je lep‰í Ïít s jedním psem ‰Èastnû, neÏ
se dvûma ne‰Èastnû!
V zásadû se dá ﬁíci, Ïe novû pﬁíchozí ‰tûÀata b˘vají pﬁijímána ochotnûji neÏ star‰í
psi. Na druhé stranû je snadnûj‰í rozpoznat a ohodnotit charakter dospûlého psa.
U psa z útulku by napﬁíklad mûlo smysl
pomalé pﬁivykání a vût‰inou je také bez
problémÛ moÏné na spoleãn˘ch procházkách. Proveditelné by snad bylo i spoleãnû
strávené odpoledne u vás doma.
Vzít si najednou hned dvû ‰tûÀata, to uÏ
si Ïádá poﬁádnû silné nervy a velké
pochopení pro psy. Obû je nutno zároveÀ
vychovávat, obû se ve stejnou dobu ocitnou v pubertû _ bûÏné v˘chovné problémy se tak budou dostavovat ve zdvojen˘ch dávkách. Ale také pﬁíli‰ velk˘ vûkov˘
rozdíl mÛÏe b˘t problematick˘. Na psího
dûdeãka, suÏovaného tu a tam nûjakou
bolístkou, mohou b˘t dovádûjící psí batole nebo v˘rostek trochu moc. Nûkdy v‰ak
také dojde k tomu, Ïe mládû vlije do starého psa nov˘ Ïivot a ten jakoby pookﬁeje. Není proto moÏno obecnû udat nejvhodnûj‰í vûkové rozpûtí mezi dvûma psy
– záleÏí totiÏ na jejich charakteru, typu
a temperamentu. I zde ve sporn˘ch pﬁípadech platí: nejprve otestovat!
V úvahu je nutné vzít i plemeno psa. Tak
napﬁíklad bígl a dal‰í smeãková plemena
jsou mimoﬁádnû vhodná pro drÏení ve
skupinách. Pokud kombinujeme zástupce rÛzn˘ch plemen, musíme respektovat
i jejich ãasto odli‰né poÏadavky. Nároky,
které má na délku a obsah procházek
afgánsk˘ chrt a tﬁeba pekinéz, se skuteãnû VELMI odli‰ují.
Bez problémÛ je vût‰inou drÏení páru,
tedy psa a fenky. Pﬁi drÏení psÛ stejného
pohlaví uÏ mÛÏe docházet k problémÛm.
V mnoha pﬁípadech v‰ak pominou,
pokud ãlovûk jasnû pﬁevezme vedoucí
roli, vedoucího psa posiluje na jeho pozici a hlavnû: nejlépe pokud jsou v‰echna
zvíﬁata kastrovaná! Pokud bude kastrovan˘ jen jeden pes, zákonitû se stane tím
nejníÏe postaven˘m. Nijak vzácné v‰ak
nejsou ani pﬁípady, kdyÏ si na sebe dva
psi nebo dvû feny vÛbec nezvyknou
a jejich dal‰í spoleãné drÏení tedy není
Marion Brehmerová,
moÏné.
zvíﬁecí psycholoÏka
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