
enyho chování opravdu bylo nad
únosnou mírou: v areálu bydlela
celá rodina majitelÛ, nûkolik psÛ,

a ‰estilet˘ Beny ohroÏoval v‰echny, samo-
zfiejmû vãetnû náv‰tûvníkÛ areálu. Vete-
rináfii ale bylo líto utratit tak krásného
psa. Proto navrhl majitelÛm kontaktovat
mû a pokusit se vûc fie‰it. 

VYPUSËTE KRAKENA!
Majitelka mi vysvûtlila, Ïe psa není moÏ-
né pfieváÏet ani s ním komunikovat, mu-
sela bych za nimi pfiijet. V‰ichni jsme si
uvûdomovali, Ïe pes je velk˘, star‰í, pro-
blémov˘ a zkaÏen˘. A tak jsem jednoho
dne nasedla do auta a odjela za Benym.
Na místû mi majitelka zaãala objasÀovat,
o co konkrétnû jde. Netu‰ili dne ani ho-

diny, kdy pes uteãe a nûkoho napad-
ne: nûkterého z ostatních psÛ,

náv‰tûvníky areálu, ãleny rodi-
ny. VydrÏeli stresovou situ-

aci ‰est let a snaÏili se ji
fie‰it, ale nedafiilo se.

Chování psa bylo
stále ménû pfii-

jatelné, ag-
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NAPRAVENÝ
medvěd

B

Zaãalo to telefonick˘m rozhovorem
mezi mnou a majitelkou golfového
hfii‰tû, která mûla problémového,

skoro by se chtûlo fiíci „zlého“
pasteveckého psa Benyho. Do‰lo 

to tak daleko, Ïe se rozhodla 
pro krajní fie‰ení – utracení. 

I velcí
pasteveãtí
psi se pfii
správném
pfiístupu dají
zvládnout
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resivita se stupÀovala. Pes utíkal a bylo
jen otázkou ãasu, kdy se stane nûco
hor‰ího. 
Vidûli jste ten film ,Souboj TitánÛ? Pak si
urãitû vzpomínáte na vûtu: ,,VypusÈte
Krakena!“ Tak nûjak si na moje první set-
kání s Benym vzpomínám já. Ze sklepa
pfiivedl pán fivoucí obrovskou bestii, kte-
rá byla vzteky bez sebe, Ïe na denním
svûtle, ve svém areálu golfového hfii‰tû,
vidí dva je‰tû navíc úplnû cizí lidi. Zvífie
mûlo nadváhu, obrovskou kohoutkovou
v˘‰ku a vzhledem k neupravené a husté
srsti pfiipomínalo pfierostlého medvûda.
Pfiátelská rodina komunikující s námi se
rázem vytratila nevím kam, ãlovûk drÏící
‰estiletého váÏnû na‰tvaného psa vypa-
dal, Ïe ho dlouho neudrÏí. 
Jen díky na‰im velk˘m zku‰enostem
a souhfie se posléze pfiece jen podafiilo
psa naloÏit do auta a dovézt do na‰í
v˘cvikové ‰koly. 

DOHOLA! 
Beny byl ve v˘cviku tfii mûsíce.
Program pfiev˘chovy zaãal koupelí
a odble‰ením, pokraãoval ostfiíháním
dohola, jinak to ne‰lo. ,,DrÏí‰ ho?“ uji‰-
Èovala jsem se po kaÏdém cvaknutí
nÛÏkami. Po kompletním ostfiíhání vy-
padal jako obrovská ovce. Do hodné
oveãky mûl ale je‰tû hodnû daleko. 
U psa s agresivním sklony je ideální zmû-
nit prostfiedí, kde se pohybuje. V novém
prostfiedí nebude pes vÛbec jist˘, a bude
se proto chovat ménû agresivnû. Lidé,

ktefií nebudou tu‰it, jak agresivní pes byl,
nebudou mít zábrany ho okfiiknout a ne-
budou se ho bát, ãímÏ se zmûní jeho
pohled na lidi vÛbec. 

POSLEDNÍ Z POSLEDNÍCH 
Benymu jsme upravili i krmn˘ reÏim, re-
spektive provedli jsme radikální zmûnu
podávané potravy – namísto granulí
jsme vyãistili organismus psa speciální
dietou pfiipravovanou doma v pfiísnû
odmûfien˘ch dávkách a podávali mu ji
po dobu pûti t˘dnÛ.
U problémov˘ch psÛ je vhodné podávat
homeopatika, pomoci si pfiírodní léãbou.
Vyplatí se spolupracovat se specialistou
veterináfiem, kter˘ má v tomto smûru
zku‰enosti. Právû to jsme udûlali v pfiípa-
dû Benyho. Také jsme mu „naordinovali“
tolik fyzické aktivity, Ïe byl vÏdy na konci
dne opravdu unaven˘. 
SnaÏili jsme se ho cílenû odsunout na
poslední místo ve skupinû. Zab˘vala
jsem se ostatními psy, házela jim pi‰koty,
míãky, hladila je, hrála si s nimi, to v‰e
pfied zraky Benyho, kter˘ byl sice bezpeã-
nû oddûlen, ale tak, aby byl nucen sledo-
vat, jak mi na nûm nezáleÏí a Ïe je
poslední z posledních. 
Pfii krmení v‰ech psÛ byl Beny krmen
jako poslední. Byl pfiehlíÏen v denním
kontaktu, pfii ranním úklidu kotcÛ, pfii
bûÏné komunikaci se psy v psinci a na
tréninku v areálu. Stále jen ãekal, kdy si
ho nûkdo v‰imne, ãasto marnû. V˘sledn˘
efekt byl, Ïe se pes velmi snaÏil zavdûãit
cviãiteli a lidem vÛbec. Jak byl nucen pfii-
hlíÏet pfiátelské komunikaci lidí a psÛ,
sám velmi touÏil po kontaktu a doslova
se vnucoval. SnaÏil se a stále ochotnûji
spolupracoval. 
Pfii jakémkoliv projevu hlídání ãi ‰tûká-
ní byl pes okamÏitû velmi dÛraznû ok-
fiiknut. Nesmûl si dovolit projevovat se
hlasitû, bylo mu dáváno najevo, Ïe jeho
projev nikoho nezajímá a je naprosto
neÏádoucí, aby hlídal a upozorÀoval. To
bylo nutné dodrÏovat bohuÏel stále.
I v zimû v noci jsem musela vstávat
a psa osobnû okfiikovat. 
Opût bych ráda pfiipomnûla, Ïe v˘‰e po-
psan˘ návod je návodem pro majitele
dospûlého sebevûdomého agresivního
psa, jehoÏ chování chce zmûnit, protoÏe
souÏití v lidské spoleãnosti s ním nadále
není moÏné a jeho v˘sledek je otázkou
Ïivota a smrti. Jsem si vûdoma toho, Ïe
v˘‰e popsan˘ návod obsahuje velmi tvrdá
slova a nerada bych, aby byla vytrhována

z kontextu a uplatÀována coby v˘chovn˘
prostfiedek u psÛ, jejichÏ chování není
abnormálnû agresivní a neÏádoucí. Proto
zdÛrazÀuji, Ïe tyto postupy je vhodné
aplikovat pouze u velmi problémov˘ch
agresivních jedincÛ. 

A jak to dopadlo s Benym? AÏ pfiekvapivû
dobfie. Po v˘cviku na nûj doma ãekal nov˘
velk˘ kotec a celá rodina se s námi vydala
do nejbliÏ‰ího mûsta, aby si mezi lidmi
zkusila, jak pes poslouchá. Beny ‰el krás-
nû u nohy na vodítku a v‰ichni si vyzkou-
‰eli, jaké to je jít na procházku se sv˘m
,,nov˘m“ psem. Na vlastních pozemcích
se je‰tû rodina vystfiídala pfii cviãení, aby
se nauãili jak s Benym procviãovat v‰ech-
no, co se nauãil, a ãekalo nás i setkání
s ostatními domácími psy, kde dfiíve vlád-
la rivalita. Od té doby uplynuly jiÏ více
neÏ dva roky, Benymu vÏdy domlouváme
stfiíhání, takÏe dobfie víme, Ïe je z nûj
vychovan˘ a moc mil˘ pes. 

Vûra Brunclíková
ambra@iol.cz

Ko‰ík je u nûkter˘ch psÛ psÛ velmi
dobrá v˘cviková  pomÛcka 
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Hlavní zásady:
1. âlovûk, kter˘ se rozhodne
agresivního psa vést a cviãit, 
se ho nesmí bát. 
2. Jídlo je podáváno 
jen za za odmûnu. 
3. Pes je neustále vystavován 
nov˘m situacím, je vyhledáváno
prostfiedí, které je pro nûj nové
a neznámé, aby se vázan˘ na 
cviãitele necítil pfiíli‰ sebejist .̆ 
4. Je optimální, kdyÏ psa cviãí 
více lidí , ktefií se ho nebojí 
a dávají mu najevo, Ïe je nutno je
respektovat a poslouchat. 
5. Pes je cílenû vodûn do spoleãnosti
rÛzn˘ch lidí, ktefií ho hladí 
a chovají se k nûmu pfiátelsky. 
Mûli by ho krmit a dávat mu pamlsky. 
6. Pes je v kontaktu s mnoha jin˘mi
psy a je nucen v jejich pfiítomnosti
cviãit poslu‰nost. 
7. Pes nemá stálé místo pobytu 
– je nucen zvykat si na rÛzná 
místa na spaní. 
Ideální stav je, pokud lidé pohybující
se v blízkosti v˘cviku takového psa
vÛbec netu‰í, Ïe se jedná o psa
v minulosti agresivního 
– takoví lidé nejsou pfiehnanû
opatrní. Ten, kdo takového psa 
cviãí, v‰ak to pochopitelnû na 
zfieteli má a musí b˘t opatrn .̆ 
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