
ost ãasto si lámala hlavu s tím 
jak Charliemu poskytnout
dostateãn˘ v˘bûh. Takov˘ pes

pfiece nemÛÏe stále bûhat na krátkém
vodítku. To by byl „psí Ïivot“
v pÛvodním v˘znamu toho slova. Proto
se rozhodla, Ïe na procházky bude
vyráÏet velmi brzy ráno, protoÏe v tu
dobu je venku jen málo psÛ se sv˘mi
majiteli. Setká se nejv˘‰e tak s bûÏci pro
zdraví nebo se star‰ími lidmi na
procházce, s nimiÏ Charlie nemá Ïádné
problémy. Charlie se pohybuje ve
vzdálenosti asi dvaceti metrÛ pfied
Beátou a tû‰í se z mnoha vûcí a pachÛ,
s nimiÏ se setkává. Náhle zvedá hlavu
a vyráÏí. Beáta nevidí ani Ïádného psa,
ani nic zvlá‰tního. Ale její hlasit˘ v˘kfiik
„Charlieeeee!“ psa nepfiimûje k tomu,
aby zÛstal stát na místû. BûÏí do ohybu
cesty a jiÏ Beáta sly‰í hlasit˘ ‰tûkot,
vrãení a muÏsk˘ hlas, kter˘ rozãilenû
kfiiãí „Paule!" a „Fuuuuj!" KdyÏ Beáta
dobûhne za roh, vidí svého jindy tak
milouãkého Charlieho zakousnutého
do krku na vodítku pfiivázaného irského
setra. Po velkém úsilí se podafií
Charlieho od Paula oddûlit. SetrÛv pán
je pfiirozenû rozzloben˘, a tak zaznívají
slova jako „Takov˘ zabiják se nezaslouÏí
nic jiného neÏ utracení. Dám vás
k soudu.“ Paul je zranûn na zádech
a silnû krvácí. Jeho páníãek je rozãilen˘
natolik, Ïe omluvy ani dobfie mínûná
slova na nûj v nejmen‰ím nezabírají.
ProtoÏe PaulÛv stav si Ïádá veterinární
o‰etfiení, oba majitelé si vymûÀují
adresy. Beáta mÛÏe ãekat návrh na
náhradu ‰kody a v nejhor‰ím pfiípadû
i pfiedvolání k soudu. Takov˘ pûkn˘ 
den – a nakonec je z nûj horor!

POSLEDNÍ NADùJE
KdyÏ Beáta pfii‰la ke mnû do psí ‰koly,
byla právem skuteãnû zoufalá. Tváfiila
se, Ïe pro ni existují uÏ jen dvû
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Je krásné nedûlní ráno. Beáta
a její pes Charlie se klidnû
a uvolnûnû procházejí a radují
se z krásné pfiírody. Beáta sní
o vãerej‰ím veãeru a Charlie si
bez vodítka hraje s nûjak˘m
klacíkem. ProtoÏe se sotva
rozednilo, nikde ani Ïiváãka.
Z toho dÛvodu je Beáta 
trochu nepozorná, i kdyÏ 
ví, Ïe Charlie nemá ostatní 
psy zrovna v lásce.

Agrese u psÛ
znamená
normální
chování
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alternativy: psa mimo pozemek vodit
zásadnû jen na vodítku a s ko‰íkem _
nebo ho nechat utratit. Charlie sice
mezitím prodûlal kastraci, ta v‰ak v jeho
chování vÛãi jin˘m psÛm nepfiinesla
Ïádnou zmûnu. V dÛsledku stálého
vodûní na vodítku a pravdûpodobnû
také v dÛsledku oné ne‰Èastné pfiíhody
se setrem se extrémnû zhor‰ilo
Charlieho chování a to i na vodítku. 
Po posouzení psa a zaznamenání jeho
chování na video jsem v‰ak byl schopen
Beátû dát velkou nadûji, Ïe spoleãn˘mi
silami se nám s velkou
pravdûpodobností podafií 
problém vyfie‰it. 

·PATNÁ CESTA
ProtoÏe jsme nebyli zdaleka prvními
psími trenéry, na které se Beáta obrátila,
bylo jí zatûÏko uvûfiit, Ïe uÏ bûhem
deseti dnÛ by bylo moÏno jí pomoci.
KdyÏ jsem jí v‰ak demonstroval na
právû probíhajícím kursu vzorové
pfiíklady úspûchÛ, byla ochotna
zúãastnit se kursu také. Vzhledem
k tomu, Ïe úspûch konfrontaãní terapie
je závisl˘ na spolupráci s psovodem,
museli jsme Beátû nejprve objasnit, Ïe
i ona musí zmûnit svÛj zpÛsob
zacházení se psem. Vysvûtlil jsem jí, Ïe
témûfi v‰echny problémy, které majitelé
se sv˘mi psy mají, jsou dÛsledkem
‰patné vzájemné komunikace. Bylo
tomu tak i u Beáty. Ignorovala ‰patné
chování svého psa a konfliktním
situacím se snaÏila vyh˘bat. Tak ji to
uãili i její rÛzní trenéfii. S jistotou v‰ak
mohu fiíci, Ïe tato metoda byla
nevhodná, neboÈ problémové chování
lze vyfie‰it jen prostfiednictvím velmi
kvalitní konfrontaãní terapie, kdy se pes
bude uãit, jak by mûl v rÛzn˘ch
konfliktních situacích reagovat a jak
naopak zanechat neÏádoucího chování. 
Jeden z pfiedchozích Beátin˘ch trenérÛ
na cviãi‰ti pouÏíval kliker, kter˘ v‰ak
pro dané chování nebyl vhodn˘. Trénink
s klikerem je jistû dobrou pomÛckou,
kdyÏ chceme psa nauãit vykonávat
nûjaké cviky nebo triky nebo kdyÏ
chceme podpofiit jeho základní
v˘chovu, ale není to prostfiedek, s jehoÏ
pomocí by bylo moÏno vyléãit psa
s projevy dominantní agrese.
Pfiesmûrování pudÛ, které by mûlo
odvést pozornost od konfliktu, mÛÏe
mít úspûch pouze tehdy, pokud je
dominantní agrese psa velmi nízká. Pfii
vysokém stupni agrese nemá takové
pfiesmûrování nadûji na úspûch, protoÏe
reakce na vnitfiní podnûty je niÏ‰í neÏ
na vnûj‰í. Vzhledem k tomu, Ïe

konfrontaãní terapie vyÏaduje hodnû
odborn˘ch znalostí, mívá mnoho
zvlá‰tû ménû zku‰en˘ch trenérÛ sklon
fie‰it konflikty metodou vyh˘bání se.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Beáta se nejprve musela od základu
nauãit, Ïe ona je ve smeãce „alfa
zvífietem“. Za tímto úãelem se rovnûÏ
musela nauãit, Ïe pfii neposlu‰nosti
svého psa se musí chovat aktivnû,
nikoliv pasivnû, a svou vÛli Ïe musí
prosazovat s absolutní dÛsledností.
Charlie velmi rychle zaznamenal, Ïe
chování jeho paniãky vÛãi nûmu se
zmûnilo. Cviãeními v poslu‰nosti, jeÏ
probíhala v nejrÛznûj‰ích prostfiedích,
jednou v centru mûsta, podruhé v lese,
se zaãala pomalu mûnit Charlieho
hyperaktivita a jeho dominantní
chování. 
V mnoha hodinách teorie, které se
zab˘valy chováním zvífiat, se Beáta

dozvûdûla, Ïe agrese u psÛ znamená
normální chování, Ïe se nejedná
o Ïádnou poruchu, jak se ãasto tvrdí.
Agrese jsou reakce sociálních ÏivoãichÛ
na nejrÛznûj‰í vrozené vlohy, jako jsou
napfiíklad dominantní agrese alfa
zvífiete, agrese na kofiist, obrana
teritoria atd. ProtoÏe u psa zvífiecí
sociální chování v zásadû nemusí trvat,
musí majitel toto chování svého psa
fiídit. Pokud tomu tak není, mÛÏe se pes
stát pro své okolí hrozbou. Stejnû jako
jeho praotec vlk, je i pes sociální
smeãkové zvífie, které se bude pokou‰et
zaujmout ve smeãce postavení alfa.
Pokud majitel nedÛsledností ve v˘chovû
toto chování ignoruje, automaticky
vyvolává ve psu snahu stát se vÛdcem
smeãky. To se pes od psa velmi li‰í
a velmi to závisí na dûdiãn˘ch
pfiedpokladech. Pes, kter˘ v rámci své
rodiny nezaujal podfiazené postavení
a kterého jeho majitel vede kaÏdou
chvíli jinak, ãasto není schopen
kompenzovat kaÏdodenní situace
a v dÛsledku toho má sklon
k neÏádoucím reakcím. Charlie se ve své
smeãce vypracoval na pozici vÛdce
smeãky a pfiedvádí jasn˘ pfiípad
teritoriální dominance. U majitelÛ psÛ
se ãasto setkáváme s opakem, totiÏ Ïe si
na vodítku vedou extrémnû bojácného
psa. âasto je bojácné chování
posilováno nejist˘m, ochranitelsk˘m
chováním vÛãi psu ze strany ãlovûka.
Takové chování majitele pak
oznaãujeme jako mama-komlex. Tato
zvífiata se nikdy nenauãí chování
smeãkového zvífiete, protoÏe je jejich
majitel do Ïádného konfliktu nepustí,
a oni se tudíÏ nemohou nauãit ho fie‰it.
Pes potfiebuje jasné pomûry a také musí
znát své hranice. ■
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Majitel musí fiídit chování svého psa,
aby se nestal hrozbou pro okolí
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Agrese u psa není
projevem poruchy, je v‰ak
tfieba ji mít pod kontrolou
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