
edávno jsem pfiijala do domácího
v˘cviku na program pfiev˘chovy
krásného dospûlého zlatého retrív-

ra Dandyho. Pokud máte doma psa, kter˘
se chová obdobn˘m zpÛsobem jako on,
ráda bych vám dala touto cestou nûkolik
rad, které by vám mohly pomoci situaci
zvládnout. 
Dandy kousal majitelku a bûÏnû na ni vrãel.
Dostali se napfiíklad do situace, kdy paniã-
ce spadly na zem br˘le, pes vzal do tlamy
sklíãko vypadnuté z br˘lí, paní mu je chtû-
la sebrat, aby si neublíÏil, ale z hlediska
Andyho si  „dovolila moc“, a tak se do ní
celkem bez zábran zle pustil. Tato situace
se s rÛzn˘mi obmûnami opakovala. 
Majitelce bylo jasné, Ïe by psu nemûla
ustupovat, ale v praxi to v rodinû nezvláda-
li. Se psem nav‰tûvovali cviãi‰tû od jeho
ãtyfi mûsícÛ a snaÏili se situaci fie‰it. Bo-
huÏel se jim to nepodafiilo. 
Jak dál? Co teì? V první fiadû bylo tfieba si
ujasnit jak dál. KaÏd˘ si bude muset sáh-
nout hluboko do svûdomí. Zkazili jste to
vy. Nûkde jste nûco nezvládli. Pfiitom máte
zodpovûdnost za psa, kterého jste si pofií-
dili. Nûkdo z rodiny se uÏ mÛÏe va‰eho psa

bát, moÏná se ho zaãínáte bát i vy sami.
Ano, vá‰ pes je problémov˘ - ale je to va‰e
vina. ZapomeÀte na rychlá fie‰ení typu:
dáme psa do útulku. NejenomÏe tam b˘vá
plno, ale umístit tam psa, jehoÏ jste sami
zkazili, je nehoráznost. Uvûdomte si, Ïe exi-
stují lidé, ktefií psy skuteãnû nemají rádi
a bez v˘ãitek svûdomí je vyhodí na ulici. Ale
vy pfiece takoví nejste! Útulek není urãen
pro psy, kter˘ch bychom se rádi zbavili
pohodlnou cestou, ale pro psy, jejichÏ lidé
jsou jiní (a hor‰í), neÏ vy. MoÏná vás láká
podat inzerát - daruji z rodinn˘ch dÛvodÛ,
alergie nebo tak nûco. Prosím nedûlejte to!
Je sice docela dobfie moÏné, Ïe narazíte na

hodné lidi, ale právû tûm lidem byste moh-
li zatajením urãit˘ch informací ohlednû
chování svého psa váÏnû ublíÏit. 
Co si tedy poãít? Jaké jsou kroky k nápra-
vû? Pfii pfiev˘chovû problémového psa je
nutné reálnû zváÏit, zda ostatní ãlenové
rodiny jsou schopni psa po pfiev˘chovû
pfiijmout a striktnû dodrÏovat dohodnutá
pravidla. Vá‰ tréninkov˘ program musí
respektovat v‰ichni, ktefií jsou se psem
v kaÏdodenním kontaktu. Musíte si doma
o v‰em váÏnû promluvit. Musíte zaãít zno-
vu od zaãátku. MÛÏete psovi dát jiné jmé-
no, jin˘ pelí‰ek, jiné misky - ale hlavnû,
musíte se zmûnit VY. 

1. URâETE PEVNÉ MÍSTO!
Vá‰ pes bude mít od dne‰ního dne jedno
pevné a nemûnné místo odpoãinku: pelí-
‰ek, deku, boudu, kotec. Na tomto místû
bude skuteãnû v klidu sám. Nebude ho tam
nikdo ru‰it a bude tam moci spát. Pokud
bydlíte v garsonce, kterou cel˘ den bûhají
va‰e dûti, kupte psovi pfiepravku, aby mûl
klid a dûti také. Pfiehoìte pfies pfiepravku
deku a nauãte psa, Ïe klid a jeho místo je
tam. MÛÏete mu vyhradit ale i nûjaké místo
v bytû - nemûlo by b˘t pod stolem, radûji na
otevfieném prostoru. Pes mÛÏe mít doma
na krku vodítko bez poutka, abyste s ním
mohli lépe manipulovat. 

2. VùNUJTE SE PSU! 
Musíte se zaãít svému psovi dennû mno-
hem víc vûnovat a cviãit ho. Budete ho uãit
chodit u nohy, zastavovat na povel, pfiibûh-
nout na vá‰ pokyn ihned a bez otálení,
následovat vás pfii chÛzi na povel doleva
a doprava. Nauãte ho na povel sedat, lehat,
vstávat, chodit velmi pomalu, zÛstat na
místû vsedû, vleÏe i vestoje, cokoliv z po-
slu‰nosti. A tyto vûci ho uãte dennû, stále
znovu. MoÏná si fieknete: co to má spoleã-
ného s problémem vrãení, kter˘ fie‰íme?
Ale on tenhle postup skuteãnû pomÛÏe vá‰
problém fie‰it, takÏe s chutí do toho. Je mi
líto, ale musíte svého psa vést právû tímto
zpÛsobem. Pokud jste byl na vojnû, vzpo-
meÀte si na svého nejneoblíbenûj‰ího veli-
tele a snaÏte se ho napodobit. Pokud jste
vojenské sluÏbû unikla, staÀte se pfii v˘cvi-
ku svého psa dominou (znáte pfiece ty noã-
ní lechtivé pofiady v televizi?!). Ideální je,
pokud se v rodinû vystfiídáte a nauãíte se
psem dominantnû zacházet v‰ichni. 
Je vám to proti srsti? Víte, Ïe nûktefií lidé
cviãí se sv˘mi psy radostnû a bez zjevného
nátlaku, krmí je odmûnami, radují se spo-
leãnû z úspûchu a chválí je? Nûktefií veselí
psi skáãou pfies pfiekáÏky nebo nosí létající
talífie, veselí lidé je v tom povzbuzují a vÛ-
bec krásnû spolupracují. Nechcete si pfiipa-
dat jako tyrani?
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POSLEDNÍ šance
Zab˘vám se v˘chovou a v˘cvikem psÛ, a tak  velmi
ãasto pfiicházím do styku s takzvan˘mi problémov˘mi
psy. Mnozí lidé potfiebují fie‰it potíÏe se psem, 
kter˘ jim tak trochu ,,pfierostl pfies hlavu“. 

N

Je dÛleÏité
dokázat „ãíst“,
co nám pes
naznaãuje.
V tomto
pfiípadû jsou
jeho úmysly
jasné... 

Ko‰ík b˘vá pfii v˘cviku
agresivních psÛ

nezbytn˘

SP 02/07 68-69 Brunclíková  10.1.2007 8:01  Stránka 68



BohuÏel se nedá nic dûlat. Pokud byste se
svému psovi vûnovali uÏ dfiíve, nemuselo
to takhle dopadnout. I vy jste mohli svému
psu házet míãek a radostnû tleskat, kdyÏ
skoãí  pfies pfiekáÏku. Je to bohuÏel jen a jen
va‰e vina, Ïe vá‰ pes vás neuznává, a tak si
musíte zjednat postavení ve smeãce tímto
zpÛsobem. TakÏe vám opravdu nezbude
nic jiného neÏ cviãit stále dokola den za
dnem vlevo v bok, vpravo v bok a ãelem
vzad. Nudné, ale funguje to. Samozfiejmû
ani vy nesmíte zapomínat na odmûny
a pochvaly. Potfiebujete se stát vÛdcem
smeãky. 

3. UNAVTE PSA! 
Zamûfite v‰echnu svou pozornost na to,
aby pes byl veãer velmi unaven˘ a sám zale-
zl do pfiepravky, kotce, do pelí‰ku – vybit˘,
vyfiádûn˘, znaven˘. Za tímto úãelem asi
budete muset zmûnit svÛj Ïivotní styl. Îád-
né veãerní zprávy a Ïádné veãerní filmy.
Nebo si vezmete dovolenou a budete se
psu vûnovat pfies den? Kolo, bûhání, plavá-
ní, kolo... 

5. CVIâTE DOMA!
Za kaÏdé situace. Vafiíte a pes musí leÏet
u lednice, stát bez hnutí u skfiínû pfii odlo-
Ïení vestoje, vzornû sedût a zÛstat v pfiedsí-

ni. I doma pfiipnûte psovi vodítko a cviãte
sedni, vstaÀ, lehni a obraty na místû doleva,
doprava. Choìte po bytû s vodítkem
a chtûjte, aby pes kaÏdé tfii metry lehnul
a vstal, pfievalujte ho na záda. Cviãte svého
psa co nejãastûji, i kdyÏ se vám uÏ o tom
moÏná zaãne zdát. MoÏná si budete pfiipa-
dat hroznû. Ale vydrÏte! 

6. CVIâTE NA VE¤EJNOSTI!
Bude to tûÏké. Ale pokud máte za sebou
více neÏ tfii t˘dny domácího a parkového
v˘cviku, je naãase chtít, aby pes chodil krás-
nû u va‰í nohy i v hustém provozu a sedl si
na povel pfied supermarketem. Budete opût
cviãit obraty u nohy doleva a doprava, ale
teì uÏ venku, mezi lidmi. Pfiipravte se na
jízlivé poznámky ze strany vefiejnosti. Není
lehké stát se tyranem i navenek, zvlá‰tû
pokud máte malého roztomilého pejska,
mÛÏete poãítat s tím, Ïe vám leckterá útlo-
citná du‰e vyãiní. 
Ale stále mûjte na mysli, jak je tohle cviãe-
ní pro va‰eho psa dÛleÏité! Pes vycítí va‰i
trému, nejistotu a to nesmíte pfiipustit.
V jeho oãích se pro nûj prostû musíte stát
osobností, vÛdcem! Poãítejte s tím, Ïe pes
bude venku na ulici poslouchat mnohem
hÛfie neÏ doma v ob˘váku nebo na zahradû.
Vyslovujte povely stejnû hlasitû jako doma.
A psa stále odmûÀujte, je to jeho veãefie... 
Musíte psu dát najevo, Ïe aãkoliv má kolem
spoustu podnûtÛ, které ho ru‰í, bude po
va‰em. Bude leÏet u va‰í nohy na autobu-
sové zastávce. Bude sedat a lehat a vstávat,
protoÏe si to vy - velk˘ vÛdce a ‰éf smeãky
- pfiejete. Bude to tûÏké pro vás oba. 

7. P¤IZNEJTE SI STRACH! 
Je moÏné, Ïe situace uÏ do‰la tak daleko, Ïe
se svého psa doopravdy bojíte. V takovém
pfiípadû absolvujte cviãení s náhubkem
a nûjaké jeho ohnání vás pak nedokáÏe
vyvést z míry. Pokud nejste schopni po
vrãícím psovi skoãit a zatfiepat mu kÛÏí na
krku, pfiípadnû ho povalit na záda (tzv.
T poloha), radûji  mu dejte náhubek, abys-
te si udrÏeli pozici ‰éfa. Ustupovat váÏnû
nesmíte! MoÏná budete muset náhubek
psu nechávat témûfi stále. Potom ho bude-
te muset omotat napfiíklad obvazem, aby
pes nemûl odfienou tlamu, a psíka krmit
ka‰iãkami, polévkami s masem nebo roz-
moãen˘mi granulemi, a denní odmûny
dávat pfies ko‰ík (zpoãátku vám budou
padat, ale i to se nauãíte). Lep‰í je pomoci
si náhubkem neÏ pfied psem couvat. Pokud
si netroufáte vést program pfiev˘chovy bez
náhubku, nestyìte se si to pfiiznat!

8. PSA ODSU≈TE 
NA POSLEDNÍ MÍSTO! 
Po celou dobu domácího souÏití je nutné

dávat psovi dÛslednû najevo, Ïe posledním
ãlánkem ve va‰í rodinû je on.

9. BUëTE 
SPRAVEDLIVÍ A KLIDNÍ!
Nebuìte svévoln˘mi tyrany a snaÏte se za
v‰ech okolností zÛstat spravedliví. Nikdy se
pfied problémov˘m psem doma nehádejte
a neujasÀujte si hlasitû své názory. KdyÏ uÏ
se bez toho neobejdete, vykaÏte ho pfied
hádkou jinam.
Pfii kaÏdém konfliktu se psem zÛstaÀte
absolutnû klidní. SnaÏte se vyvarovat vzte-
ku, kfiiãení, pláãe, ústupkÛ. Potfiebujete b˘t
‰éfem smeãky a vá‰ pes z vás musí cítit
vyrovnanost a rovnováhu. Berte konflikty
s nadhledem, chovejte se s nadhledem. Ne-
vysilujte se pfii trestání mluvením, uÏ vÛbec
nenadávejte. Trvejte v klidu na svém, aby
pes splnil, co po nûm chcete. 

UPOZORNùNÍ NA ZÁVùR
A na závûr bych je‰tû jednou ráda zdÛraz-
nila, Ïe v˘‰e popsan˘ návod je návodem
pro majitele dospûlého sebevûdomého
agresivního psa, jehoÏ chování chce zmû-
nit, protoÏe souÏití v lidské spoleãnosti
s ním nadále není moÏné a v˘sledek je
otázkou Ïivota a smrti. Jsem si vûdoma
toho, Ïe v˘‰e popsan˘ návod je jin˘ neÏ
trénink bezproblémového psa a nerada
bych, aby byl vytrhován z kontextu
a uplatÀován coby v˘chovn˘ prostfiedek
u psÛ, jejichÏ chování není abnormálnû
agresivní a neÏádoucí. 
Trénink takov˘ch psÛ je psychicky i fyzic-
ky nesmírnû nároãn˘ i pro cviãitele, jenÏ
v˘cvik vede - ale má v˘sledky. Neb˘t toho,
postrádala by pro mû má práce s problé-
mov˘mi psy smysl a radûji bych se vûno-
vala bezproblémov˘m psÛm a jejich
v˘cviku a v˘chovû, tréninku a hrám. Vûfite,
Ïe agility, flyball, frisbee, dogdancing, ‰tû-
nûcí ‰kolka, canisterapie, obedience, cvi-
ãení rodinn˘ch psÛ... to v‰echno jsou akti-
vity mnû osobnû velmi milé a v‰echny se
v mé psí ‰kole provozují. Ale vyh˘bat se
odpovûdnosti nepokládám za správné,
a pokud je nadûje na nápravu, chci se o ni
pokusit. 

Vûra Brunclíková Psí ‰kola Ambra, 
ambra@iol.cz
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4. ZmûÀte systém krmení! 
Vá‰ pes bude dostávat hodnû odmûn a jíd-
la pfii cviãení - bude si muset svou potravu
zaslouÏit. Veãer mu budete do misky dávat
uÏ jen velmi málo jídla, protoÏe vût‰inu své
dávky dostane pfies den. Je totiÏ v soukro-
mé psí polep‰ovnû a tam to s jídlem prostû
tak chodí: musí si ho zaslouÏit. Vá‰ pes si
musí uvûdomit, Ïe je na vás biologicky
závisl .̆ Veãer jídlo do misky potravu pfiisy-
pávejte po mal˘ch dávkách a pfiidávejte.
A jíst se bude aÏ na povel. Klidnû mÛÏete
chtít, aby pes pfied podáním misky na
povel sedal, uléhal atd. Cílem samozfiejmû
není psa pfiipravit o jeho jídlo. Naopak,
musí mít kvalitní potravu odpovídající jeho
zátûÏi, kterou jste mu naordinovali, jen se
snaÏte mít rituál krmení pod kontrolou. Je
pravdûpodobné, Ïe krmnou dávku svého
psa je‰tû zv˘‰íte, aby nezhubl - ale budete
mu ji podávat v˘‰e popsan˘m zpÛsobem. 

10. Neriskujte!
Va‰e dûti a vá‰ pes musí b˘t bûhem va‰í
nepfiítomnosti oddûleni. 
Pokud jste poctivû dodrÏovali v˘‰e uveden˘
návod po dobu pfiibliÏnû jednoho mûsíce,
vá‰ pes se urãitû hodnû zmûnil. Ale zmûni-
li jste se i vy. Je velice pravdûpodobné, Ïe
jednu dospûjete i k tomu, Ïe budete se
sv˘m psem cviãit radostnû, vesele a bez
zábran. Ale chvíli to je‰tû potrvá. 
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I mírumilovn˘ zlat˘
retrívr se dá zkazit
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