
dyÏ jsem se zeptala na pfiíãinu,
odpovûdûla: „Jak jen zaãít?“
Tfiicetikilová fenka Mar‰a za

sebou na vodítku pravidelnû na
procházkách vláãí svou paniãku i její
tfiináctiletou dceru. Také ‰tûká na jiné
psy a nedá se zkrotit. KdyÏ ji pustí
z vodítka, je to s ní je‰tû hor‰í: klidnû se
vydá, kam ji zrovna napadne, a vrátí se
tfieba aÏ za pÛl hodiny. U hlavy rodiny
to je pfiece jen o nûco lep‰í, toho Mar‰a
nûkdy poslechne. Pfiitom mi paní
tvrdila, Ïe doma je Mar‰a docela milá,
nûkdy pfiijde a chce se pomazlit nebo
pfiinese své hraãky a pûknû si s nimi
hraje. Ov‰em jakmile si nûkdo obleãe
své vycházkové obleãení, Mar‰a úplnû
zdivoãí. Zbûsile vyskakuje na ãleny
rodiny, takÏe ti b˘vají celí po‰krábaní.
Také pfiijetí náv‰tûvy pfiedstavuje tûÏkou
zkou‰ku pro v‰echny zúãastnûné.
Jakmile zazvoní zvonek, fenka se jako
smyslÛ zbavená se ‰tûkotem vrhne ke
dvefiím, sápe se na náv‰tûvu a vyskakuje
jí málem aÏ nad hlavu. Obãas na to
doplatí i nûjak˘ kousek obleãení.
Popovídat si v klidu s pfiáteli bûhem
náv‰tûvy neb˘vá dost dobfie moÏné,
protoÏe kdyÏ si s Mar‰ou nikdo nehraje
ani ji nehladí, zaãne ‰tûkat, vyskakuje
lidem na klín, olizuje jim obliãej nebo
jim okusuje boty. Sama majitelka mi to
v‰echno líãila skuteãnû zoufale, takÏe
jsem si s ní ihned domluvila náv‰tûvu
v nejbliÏ‰ím moÏném termínu, abych si
na místû mohla sama udûlat pfiedstavu
o dûní v domácnosti.
Spolu s kolegyní jsem se vypravila na
cestu. Spolupracovnice byla vybavena
videokamerou, aby nám pfii pozdûj‰ím
vyhodnocování neunikla skuteãnû
Ïádná sekvence psího ani lidského
chování. Dodejme, Ïe zvládnout
Mar‰ino extrémní vítání a udrÏet pfii
nûm rovnováhu nebylo pro kolegyni
s kamerou v ruce nic jednoduchého.
Nejprve bylo zapotfiebí správnû
analyzovat chování psa a jeho lidí.
Posléze jsme hovofiili s rodinou
o následn˘ch tréninkov˘ch krocích. JiÏ
z prvního pozorování na místû bylo
zfiejmé, Ïe Mar‰a na pokusy sv˘ch lidí
o uklidnûní ani na jejich povely
nereaguje. Situace se naopak postupem
ãasu vyhrocovala, lidé si poãínali
hlasitûji a hektiãtûji a také fena
pfiefiadila vÏdy je‰tû o obrátku v˘‰e.
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Pfiípad Mar‰a

Když vládne pes
Zazvonil telefon. KdyÏ jsem zvedla sluchátko, paní na druhém konci témûfi nebylo
rozumût, v‰echno pfiehlu‰oval hlasit˘ psí ‰tûkot. Zvuková kulisa byla dílem Mar‰i,
osmnáctimûsíãní kfiíÏené fenky. Teprve kdyÏ byla Mar‰a zavfiena do vedlej‰í
místnosti, mohla mi paní sdûlit, Ïe fenka jim nûjak pfierÛstá pfies hlavu. 

K
Zdaleka ne
kaÏd˘ pes,
kter˘ se stane
ve vztahu
ãlovûk – pes
‰éfem, je 
také ‰Èastn˘

SP 01/07 26-27 Marša seriál.4  11.12.2006  8:45  Stránka 26



Nebylo tûÏké rozpoznat, Ïe jak lidé, tak
psi bûhem na‰í náv‰tûvy upadali do
stále vût‰ího stresu. PfiiãemÏ bylo
zfiejmé, Ïe Mar‰a pfii tom byla hnací
silou, protoÏe lidé vÏdy jen okamÏitû
reagovali na její chování. 
KaÏd˘ pes, kter˘ je ve smí‰ené pso-
lidské smeãce ‰éfem, je‰tû nemusí b˘t
‰Èastn˘. Právû u Mar‰i jsme mûli
jednoznaãn˘ pocit, Ïe je situací vysoce
postaveného ãlena rodiny vyslovenû
pfietíÏená. Byla jako malé nevychované
dítû, které permanentnû vyÏaduje
pozornost. Pokud ji nedostane, úplnû ji
to vykolejí a zkou‰í v‰echny zpÛsoby,
aby se zase stala stfiedobodem dûní. 

âervené svûtlo pro Mar‰u
S rodinou jsme vedli dlouhé hovory
o zpÛsobech chování psa, o jejich
projevech, potfiebách i fieãi tûla.
Doposud se lidé pokou‰eli Ïít s Mar‰ou
coby s plnoprávn˘m ãlenem rodiny.
Mar‰a na základû sv˘ch nesãetn˘ch
a neomezen˘ch svobod zfiejmû nabyla
dojmu, Ïe je v‰echno povoleno. A podle
toho se také chovala. Dûlala vÏdy jen to,
co se jí právû chtûlo. Odnynûj‰ka se to
mûlo zmûnit, Mar‰a se mûla nauãit
poznat také „ãervené svûtlo“ , aby
v budoucnu ona i její rodina zaÏívali
ménû stresu a aby se stala ovladatelnûj‰í
_ a tím pádem také spoleãensky
únosnûj‰í. Hranice jí v budoucnu
poskytnou orientaci a tím také jistotu.

Vytyãit zakázané zóny
Mezi nû patfií napfiíklad to, Ïe se Mar‰a
uÏ nebude smût neomezenû pohybovat
po celém domû a také kuchynû,
koupelna a loÏnice pro ni budou tabu.
VÏdy, jakmile Mar‰a jen strãí tlapku do
zakázané tóny, musí od nûkoho z rodiny
zaznít jasné ne; pokud by Mar‰a
i potom chtûla vstoupit do místnosti,
bude vzápûtí vyvedena za pomoci
krátkého domácího vodítka (trvale
pfiipevnûného na obojku). Pokud Mar‰a
bude „Ne!“  akceptovat a pfiehodnotí
svÛj zámûr vstoupit do místnosti, bude
za to odmûnûna pochvalou. Je velmi
dÛleÏité, aby se Mar‰a nauãila: uvnitfi
spoleãenství platí urãitá pravidla _
dodrÏovat je znamená v˘hodu. Jejich
ignorování Ïádnou v˘hodu nepfiiná‰í
a neznamená úspûch. 

Pravidla hry také pro Mar‰u
Rodina byla informována také o tom, Ïe
by uÏ nemûla reagovat na fenãiny v˘zvy.
Jakmile Mar‰a pfiijde s hraãkou
a neodbytnû zaãne nûkoho vyz˘vat ke
hfie, bude ‰tûkat nebo strkat do lidí, je

tfieba ji ignorovat, i kdyÏ to zpoãátku
bude tûÏké. Hraãky je nutno sesbírat
a uloÏit do zvlá‰tní krabice, k níÏ budou
mít pfiístup pouze lidé. To samozfiejmû
neznamená, Ïe by si snad s fenkou uÏ
nemûl nikdo hrát, ale vÏdy to budou lidí,
ktefií ji ke hfie vyzvou, nikdy naopak.
âlovûk pfiinese krabici, vybere z ní
nûjakou hraãku a vybídne fenku ke hfie.
Silové konfrontaãní hry budou
absolutnû tabu. Naopak pfiednost
dostanou hry, pfii kter˘ch bude mít
Mar‰a za úkol nûco hledat. KdyÏ
pfiedmût najde, pfiinese ho a na povel
„PusÈ!“  také pustí, hra bude pokraãovat.
Pokud tak neuãiní, hra ihned skonãí,
a to tak, Ïe jí hraãku vezmeme
a uklidíme. Fenka tedy uÏ nebude mít
volnû k dispozici Ïádné hraãky a z toho
pochopí, Ïe ke hfie nevyz˘vá ona, ale
ãlovûk. Právû pátrací hry jsou v tomto
pfiípadû ideální, pes se pfii nich nauãí
více pouÏívat hlavu a bude smysluplnû
vytíÏen. Hledání pod vedením ãlovûka
umoÏní spoleãné proÏití úspûchu
a pozitivnû upevní vztah. Naproti tomu
v konfrontaãních hrách vÏdy existuje
vítûz a poraÏen˘ a mezitím dochází
k mûfiení sil. Nevyhnuteln˘m ukonãením
hry ve chvíli, kdy odmítne vydat hraãku,
se zvífie nauãí, Ïe spoleãná hra funguje
pouze v pfiípadû, pokud se bude drÏet
„pravidel hry“ , která stanovil ãlovûk,
nikoliv kdyÏ si bude vytváfiet svá vlastní. 

Sociální kontakty jsou dÛleÏité
Rodina musí odnynûj‰ka dbát také na
to, aby nevycházela vstfiíc poÏadavkÛm
Mar‰i, aÈ uÏ si vynucuje uznání, nebo
chce b˘t tfieba jen pohlazena. Naléhání
feny se musí nauãit ignorovat, nebo ji
v takovém pfiípadû dokonce poslat pryã.
Jde stále o to, aby „pravidla hry“
urãoval ãlovûk, nikoli pes. Sociální
kontakty jsou ov‰em nevyhnutelné
a nezbytné. Proto rodina bude fenku
volat k sobû napfiíklad ve chvíli, kdy
odpoãívá na svém dece, aby ji pohladila
a pomazlila se s ní. DÛleÏité je, Ïe
sociální kontakty zahajují a také
ukonãují ãlenové rodiny, a to vÏdy je‰tû
pfiedtím, neÏ fenka chce situaci fie‰it
sama. To znamená, neÏ sv˘m odchodem
dá signál, Ïe jí to staãí, uãiní totéÏ
ãlovûk tím, Ïe fiekne „konec" a laskání
ukonãí. VÏdy by se tedy mûlo
postupovat podle následujícího
programu: ãlovûk vyvolá situaci, pes na
ni reaguje. Akci iniciuje ãlovûk, ne pes.
Tím se vytvofií základ dobrého vztahu
mezi ãlovûkem a psem i lep‰ího
vzájemného souÏití.
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