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ZE ÎIVOTA
Amstaf není zl˘
rick˘ch staford‰irsk˘ch teriérÛ
(AST) Josef Partl. ZároveÀ si oddychl, Ïe pominula doba, kdy se
lidé zbláznili do tûchto nev‰edních zvíﬁat, která pak mnoh˘m
z neznalosti nebo zanedbávání
v˘chovy pﬁivodila nejedno pﬁekvapení.
„Jsou to psi jako kaÏdé jiné plemeno z hlediska principÛ chování. Platí na nû stejná v˘chovná
a témûﬁ v‰echna v˘cviková pravidla. Stafordi a podobnû i pitbulové jsou v‰ak silní a temperamentní. KdyÏ vás kousne
jezevãík, nestane se nic. Od staforda to bolí,“ ﬁíká Part.

v‰ak cílenou hrou uÏ ve ‰tûnûcím vûku musí vést k citu. A také
ke kontrole stupÀování emocí.
KaÏdá hra u psÛ graduje tak jako
v pﬁírodû pﬁi boji s koﬁistí. A hry
mezi ‰tûÀaty, ale i s lidmi, jsou
napodobeninou lovu. Proto od
samého poãátku by mûl páníãek
a v‰ichni ãlenové domácnosti
‰tûÀata provokovat ke hﬁe, ale
jakmile zvíﬁe zaãíná hru vá‰nivû
aÏ nekontrolovatelnû proÏívat,
musí se rázn˘m povelem ukonãit. Tím ãlovûk psa uãí nejen pﬁimûﬁenosti hry spoãívající v síle
stisku a temperamentu, ale zároveÀ si posiluje postavení nadﬁízeného.

PES BEZ VINY
Simba se od
první chvíle
nechal
mazlit od
vnuãek
chovatele

Jeho slova vzápûtí potvrzuje
chovatelÛv znám˘, kter˘ byl stafordem nûkolikrát kousnut. Zranûní sice vÏdy zpÛsobily zuby
psa, ale na vinû byl majitel.
„Ben je vá‰niv˘ aportér. Pro
vylovení aportu z vody je scho-

NAD¤ÍZEN¯ ZAâÍNÁ A KONâÍ
V hierarchii smeãky je totiÏ v˘sadou v˘‰e postaveného hru zaãít
a ukonãit. Ani doma tomu
nemÛÏe b˘t jinak. Pes má tendenci hru stupÀovat a kousat do
odûvu stále silnûji a v˘‰ k rame-

Staford je kamarád k pohledání, ale...
...není pro zaãáteãníky. Nedobrou povûst mûli pﬁed léty ameriãtí staford‰ir‰tí teriéﬁi
kvÛli bulvárním médiím. Nutno dodat, Ïe nemalou mûrou to zavinili i nûkteﬁí nezodpovûdní
chovatelé. Îe jsou stafordi psi chovající se naprosto stejnû jako jiná plemena, potvrdily
stovky jedincÛ a mezi nimi i Simba, kter˘ se do âeska dostal z Budape‰ti.

âE·TINA MU NEVADILA
„Pochází z rodiny zku‰en˘ch
chovatelÛ, kteﬁí mu nepochybnû
v dospívání dopﬁávali bohaté
kontakty s cizími lidmi a dûtmi.

Hned první den bylo jasné, Ïe je
to pes sebevûdom˘ a socializovan˘, kterého nic nepﬁekvapí.
Reagoval i na zpoãátku ménû
dÛrazné povely v ãe‰tinû. Podle
intonace brzy vycítil, co se od
nûho poÏaduje. UÏ druh˘ den
jsme ho mohli pou‰tût na volno.
Byl s kaÏd˘m kamarád a dospívající vnuãky provokoval ke hﬁe.
Sám jsem si s ním vyzkou‰el, Ïe
i pﬁi vá‰nivé hﬁe s míãkem nebo
jen tak pﬁi ‰kádlení rukama
dokáÏe pﬁestat na dÛraznûj‰í
povel a m˘m nehybn˘m tûlem
jasnû gestikulovan˘ klid,“ uvádí
Josef Partl o psovi, z kterého by
asi mnozí televizemi pobláznûní
dospûláci mûli strach.

STEJNÁ V¯CHOVA

Vá‰niv˘ aportér Ben pﬁi hﬁe
s tímto klackem prokousl
páníãkovi prst. Na vinû byla
nepozornost ãlovûka.
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Nûco jiného jsou ov‰em psi, kteﬁí vyrÛstají v domácnostech, kde
nikdo nemá o v˘chovû ani páru.
âlenové domácnosti se chovají
ke zvíﬁeti jako k dûtem ãasto
v domnûní, Ïe v˘znam slov apelujících ke klidu ãi správnému
chování chápou. „Takov˘m lidem bych psa ze svého vrhu nikdy nesvûﬁil,“ ﬁíká chovatel ame-

pen málem se utopit. Sám si jednou pﬁinesl dlouh˘ klacek tak
nasákl˘ vodou, Ïe vÛbec neplaval. S vûtví provokoval ke hﬁe,
tak jsem se snaÏil hodnû rozmáchnout, abych ji alespoÀ pár
metrÛ odhodil. Benovi se ov‰em
manipulace zdála pﬁíli‰ zdlouhavá, a tak si pro aport vyskoãil.
Ov‰em do tﬁímetrové vûtve se
zakousl zrovna v místû, kde jsem
ji drÏel. A protoÏe uÏ mûl pﬁedchozí zku‰enost, Ïe do manipulace s tûÏk˘m klackem je tﬁeba
vloÏit hodnû energie, podle toho
dopadly moje prsty. Bolest byla
nepﬁíjemná, ale k mojí radosti
nakonec staãilo k nápravû jen
pár stehÛ,“ svûﬁil se PartlÛv pﬁítel. Co by se v‰ak stalo, kdyby
vûtev drÏely prstíky dítûte, radûji nedom˘‰let. Proto ani s nejhodnûj‰ím vût‰ím psem nelze dítû nechat bez stálého dohledu.

KONTROLA HRY
Stafordi ov‰em ani pﬁi schopnosti silného stisku nepostrádají cit. Trpasliãí plemeno si mÛÏe
dovolit pﬁi hﬁe pouÏívat stisk
bez vût‰í kontroly, stafordi se

ni a krku. KdyÏ si takovou hru
dovolí velk˘ a siln˘ pes vÛãi
men‰ímu ãlovûku nebo dokonce
dítûti, ti samozﬁejmû dostanou
strach. Je-li pes mlad‰í, snadno

Josef Partl pomáhá
napravovat u psÛ v˘chovné
chyby jejich majitelÛ

se podobnému stupÀování hry
odnauãí, v dospûlosti uÏ to
zvládne jen siln˘ a autoritativní
ãlovûk. I to jsou potenciální rizika konfliktÛ mezi ãlovûkem a siln˘m psem. Stisk od velkého zvíﬁete má ov‰em jiné dÛsledky neÏ
od voﬁí‰ka. To musí mít na
pamûti kaÏd˘, kdo si takového
Josef RÛÏiãka
psa poﬁídí.
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ﬁi‰el jako pûtilet˘ pes do
rodiny PartlÛ, a od první
chvíle se choval k dospûl˘m, vnouãatÛm i náv‰tûvám,
jako by je znal odnepamûti.

