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AKTUÁLNù

Desatero vztahu psa a dítûte

Foto Martin Smrãek

K

dyÏ k procházce po venku pﬁibere neposedné dítko je‰tû neposedného psíka,
jsou z toho obavy na druhou. VÏdyÈ stát
se mÛÏe tolik vûcí! Pes se mÛÏe vysmeknout
z ruky a bûÏet pﬁes ulici za jin˘m psem. Nebo
mÛÏe vybûhnout za koãkou a na‰eho potomka
bude táhnout za sebou po bﬁi‰e. Nebo se ztratí,
dûcko ho bude hledat a ztratí se také.
Co s tím? Pﬁedev‰ím psa odmaliãka uãíme, aby
si vÏdy, neÏ vstoupí do vozovky, na kraji chodníku sedl. Musí vûdût, Ïe dál bude smût jít aÏ
na povel, kter˘ mu dáme, kdyÏ se pﬁesvûdãíme,
Ïe Ïádné auto nejede. Postupem ãasu pejska
ani nenapadne to udûlat jinak. I na‰e dítû
bude myslet na to, Ïe si pes musí sednout a Ïe
má zodpovûdnost i za jin˘ Ïivot neÏ za ten
svÛj. A tím pádem i ono samo bude na ulici
bezpeãnûj‰í. Nûkdy je potﬁeba, aby dítû se
psem jelo napﬁíklad autobusem, tﬁeba kdyÏ
s ním dojíÏdí na cviãi‰tû. První cestu samozﬁejmû absolvujeme spoleãnû. ProtoÏe jsme od
zaãátku psa nezanedbávali, je dobﬁe socializovan˘ a má zvládnutou základní poslu‰nost,
nebude to Ïádn˘ problém.
V prostﬁedcích MHD musí mít ná‰ pes
náhubek. Je to naﬁízení a opravdu nemá smysl
diskutovat s ﬁidiãem. Urãitû nám budou okolí,
ale i ná‰ pes vdûãní, pokud zvíﬁe nauãíme
náhubek nosit jinde neÏ na jeho první cestû.
KdyÏ náhubek psovi prvnû nasadíme, je normální, Ïe se ho chce zbavit. Proto ho okﬁikneme
jiÏ znám˘m slovem „Fuj!“ a na vodítku se s ním
rozejdeme rychl˘m tempem, aby nemohl náhubek packami shazovat. Pﬁi tom se snaÏíme psa
zabavit – napﬁíklad povely – „K noze!“ s obraty
za chÛze i na místû, „Sedni, lehni, vstaÀ!“
a podobnû. Za chvíli pes zaãne náhubek brát
jako nûco, co patﬁí k „v˘bavû“ na vycházku,
a po del‰í dobû uÏ ho nebude ani vnímat.
Nesmíme zapomenout na to, Ïe i pes musí mít
platnou jízdenku. Pak uÏ staãí se podívat na
obrázek psa, vylepen˘ na pﬁíslu‰ném dopravním prostﬁedku, kter˘ nám poradí, kde je vymezené místo pro nástup se psem.
Mûstské a obecní vyhlá‰ky nám zase ﬁíkají, kde
je dovolen voln˘ pohyb psÛ. Platí, Ïe v‰ude jinde neÏ na oznaãen˘ch místech musíme psa
vodit na vodítku. Vyhneme se nejen pokutû
a nepﬁíjemnostem, ale zajistíme tak i bezpeãnost pro psa a jeho doprovod.
A protoÏe my i na‰e dítko jsme slu‰nû vychovaní, víme, Ïe sbírat po na‰em miláãkovi hovínka
je naprosto normální a patﬁí to prostû k Ïivotu
kaÏdého majitele psa. MoÏností máme více, od
sáãkÛ, které visí na ulicích, pﬁes obyãejn˘ mikrotenov˘ sáãek po lopatky – u tûch je problém,
do které kapsy pak strãit pouÏitou lopatku, takÏe doporuãuji pouÏívat pouze lopatky, na které
je nasunut sáãek, kter˘ se pak vyhodí a lopatka
zÛstává ãistá. Existuje i „zmrazovací spray“,
kter˘ exkrement zamrazí a tak lze i málo pevn˘
odpad na‰eho psíka snadno zlikvidovat z chodníku. BohuÏel zatím se k nám nedováÏí. ZpÛsob
úklidu po na‰em psovi na veﬁejnosti je pouze
na nás, ale uklidit musíme uÏ jenom proto, abychom nenahrávali na smeã zarputil˘m odpÛrcÛm psÛ.
Obãas se samozﬁejmû mohou vyskytnout krizové situace. Potom má nezﬁídka i dospûl˘ majitel
psa problém jak si v krizové situaci poãínat.
A coÏ teprve dítû! Nebezpeãn˘ch situací mÛÏe
nastat ve mûstû i na venkovû nesãíslnû a na‰eho potomka bychom na nû mûli pﬁipravit: za
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5. LEKCE DESATERA:
Pohyb psů po městě a chování v krizových situacích
Mnozí z nás, kteﬁí jsme zamûstnan˘mi rodiãi, zaÏíváme kaÏd˘
den pocity strachu, Ïe se na‰im ratolestem po cestû ze ‰koly
nebo na zájmov˘ krouÏek nûco stane. Doba je velmi uspûchaná
a provoz v mnoha mûstech opravdu pﬁiná‰í dÛvody k obavám.
prvé aby vûdûl, Ïe mohou nastat, za druhé aby
alespoÀ teoreticky tu‰il jak se zachovat. I kdyÏ
kaÏdá takováto situace je jiná, musíme se snaÏit
uÏ pﬁedem o zmírnûní následkÛ a to jak pro
dítû, tak pro psa. Stresov˘m momentem pro
dítû mÛÏe b˘t uÏ to, kdyÏ ho nûkdo zaãne omezovat v jeho právech nûkam se psem vstoupit
(ãasto jen proto, Ïe se jedná o dítû, na dospûlého by si netroufl), nebo kdyÏ pes vybûhne za
zvûﬁí. Jednou ze situací, které jsou vcelku bûÏné, a pﬁitom pro dûti patﬁí k nejhor‰ím, jsou
rvaãky psÛ. Dítû, které svého psa miluje a najednou vidí, Ïe se pere nebo mu dokonce teãe krev,
b˘vá zcela bezmocné, zoufalé, dostává se do
velkého stresu a mÛÏe dojít nejen k jeho psychické, ale i fyzické újmû, kdyÏ se bude ve zmatku snaÏit nûjak pomoci. Proto bychom se my
dospûlí mûli snaÏit tûmto situacím co nejvíce
bránit a pﬁedev‰ím nepou‰tût dítû se psem, kte-

r˘ váÏí více neÏ ono, mimo ná‰ dosah. Dítû, které psa jiÏ fyzicky zvládá, musíme pouãit o tom,
Ïe do rvaãky dvou psÛ nesmí nikdy strkat ruce
ani nohy, pouze svého psa chytit za zadní nohy
ãi za ocas a odtahovat pryã, Ïe se nesmí nikdy
pokou‰et rozevírat psÛm ve rvaãce ãelisti apod.
Zodpovûdnost za dítû i za psa máme my –
dospûlí, a tak bychom mûli vÏdy zváÏit, kam
tuto neposednou dvojici „pustíme“, co jim
dovolíme a co musí b˘t tabu. V poãátcích samostatn˘ch vycházek na‰í ratolesti s pejskem je
dobré provádût nad nimi nenápadnou kontrolu
– maliãko je „‰pehovat“, abychom zjistili, zdali
na‰e dítko poslouchá rady a naﬁízení, které jsme
mu dali. Pokud ano, mÛÏeme b˘t pﬁece jenom
klidnûj‰í, kdyÏ se tato dvojka vydá „do ulic“.
Pﬁí‰tû: Nácvik rÛzn˘ch pﬁekáÏek
Kateﬁina Studená, Zuzana Dau‰ová
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