
ak jeho mastin ale dospíval a mo-
hutnûl, tak rostly problémy s po-
slu‰ností. Majitel nakonec nevidûl

jiné  neÏ dávno doporuãované v˘chodisko
a zaãal s obrovit˘m ‰panûlem chodit na
cviãi‰tû. Bylo to uÏ dost pozdû, ale krásná
obluda se pod vedením zku‰en˘ch pejska-
fiÛ nauãila poslouchat alespoÀ majitele. 

Chlívek byl pevnûj‰í
Ten v‰ak musel odjet na del‰í sluÏební
cestu a psa se doma zaãali bát. Dokonce
tak, Ïe mûli strach, Ïe unikne z kotce, jak
se mu tam nelíbilo a jak divoce proti vûz-
nûní protestoval. Skonãil tedy v bytelnûj-
‰ím chlívku. MuÏ v cizinû chtûl rodinu
zbavit traumatu a psovi zlep‰it nepfiíjem-
né Ïivotní podmínky, proto se obrátil na
penzion Dominik manÏelÛ Partlov˘ch.
„KdyÏ nám vylíãil cel˘ pfiíbûh, souhlasili
jsme s dovezením psa. Majitel v‰ak za pÛl
dne volal znovu, neboÈ ani jeho známí
kynologové, s kter˘mi mastina cviãil, ne-
byli ochotni zdivoãelé zvífie vyvést z chlív-
ku a pfievézt ho k nám. A tak poÏádal
veterináfie, aby ho pro pfievoz uspal. To
jsme ov‰em odmítli zase my. Se psem je
zapotfiebí mít kontakt od první chvíle pfií-
jezdu do cizího prostfiedí. Jeho chování je
jiné, více pfievaÏují pátrací mechanismy
a dominance je v pozadí,“ pfiipomíná He-
lena Partlová dÛleÏit˘ moment.

Bez uspání
·panûla nakonec pfiivezli bez uspání,
a v první chvíli po vypu‰tûní byl v poho-
dû. Stál o kontakt jak s majitelkou penzi-
onu, tak s jejím manÏelem. Ov‰em jen do
chvíle, neÏ ho odvedli do kotce. Za mfiíÏe-
mi to byla opût hrÛzostra‰ná ‰elma.
„KdyÏ jsme ho za nûkolik hodin brali na
procházku, dali jsme mu nejprve obojek

pfies mfiíÏe a vypustili ho ven. A byl opût
v pohodû. Druh˘ den jsme psa vzali na
fietízkov˘ obojek, ale stále jsme oãekávali
boufilivé reakce. Proto bylo lep‰í po nûm
nic nevyÏadovat. Tfietí den uÏ ‰el na del‰í
procházku a nikterak mu nevadilo ani za-
tím pfiimûfiené ovládání vodítkem,“ po-
psala chovatelka dal‰í fázi testování obra.

Za mfiíÏemi jiné zvífie
Staãilo v‰ak zaklapnutí dvífiek kotce a ma-
stin byl opût úplnû jin˘m zvífietem. Kr-
mivo mu mohli manÏelé jen podstrkávat
pod mfiíÏemi a hned odejít, aby se uklid-
nil. Kromû silné nelibosti z pobytu za
mfiíÏemi dával také najevo, jak si hlídá
Ïrádlo. Povûsti provázející ‰panûlského
mastina podvûdomû nutily oba zku‰ené
kynology b˘t ve stfiehu. Snad právû proto
se Helena Partlová dost vylekala, kdyÏ asi
desát˘ den na vycházce uklouzla a spadla
tak, Ïe mastin v úleku uskoãil. „V ten mo-
ment jsem oãekávala útok, ale namísto
toho hromotluk pfii‰el ke mnû a zaãal mû
olizovat. Od té chvíle jsme byli opravdo-
v˘mi kamarády,“ uzavírá Helena Partlová.

TûÏko se napravuje
Pfiípad mastina je jedním z mnoha pfiíbû-
hÛ nedostateãné nebo nesprávné sociali-

zace. Zvífie si zvyklo na jednoho pána, k os-
tatním lidem mûlo nevyváÏené vztahy.
Staãila v‰ak jedna dekáda správn˘ch vzta-
hÛ ve spoleãnosti zku‰en˘ch kynologÛ
i dostatek pohybu a vztahy mezi psem a
jeho okolím se staly normální. I tento pfií-
pad ukazuje, Ïe dÛleÏitûj‰í neÏ pouh˘ tré-
nink psa na cviãi‰ti je povûdomí majitelÛ
nezaspat nezastupitelnou v˘vojovou fázi
povahy ve ‰tûnûcím vûku. Základní znalos-
ti jak se psem zacházet nesmûjí v‰ak chy-
bût ani ostatním ãlenÛm domácnosti. Jr
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Pfiíbûh ze Ïivota

Jak na vzpurného klienta
·panûlsk˘ mastin se svojí témûfi stokilovou váhou má
mnoho obdivovatelÛ. A to byl také pfiípad jednoho muÏe,
jenÏ chtûl jako obchodník vlastnit nev‰edního psa. 

J KfiíÏenec kavkazkého
ovãáka nûkolikrát
vystra‰il rodinu,
proto skonãil
v útulku. Podle
zvûrolékafie Ctirada
Mike‰e (na snímku)
podobná pfiecenûní
chovatelsk˘ch
schopností nejsou
v˘jimeãná. 

Mastin na snímku není cviãen ,̆ nenechá si
porouãet, ale jinak je dobr˘m hlídaãem.
Kdyby ho nûkdo zavfiel do chlívku, moÏná
by se choval jako „‰panûl“ z pfiíbûhu.

Helena Partlová si musí v penzionu
poradit i se psy, o nichÏ mnoho neví,
a v pfiípadû kfiíÏencÛ nemÛÏe vycházet
ani z plemenn˘ch charakteristik
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