
sa zkou‰eli cviãit, pfieãetli spoustu
kníÏek a dospûli k závûru, Ïe pes je
dominantní. Oba manÏelé na cvi-

ãení poctivû docházeli, trénovali jsme pfii-
volání, poslu‰nost na vodítku...
Brzy jsem si v‰ak  v‰imla, Ïe mezi psem
a majiteli chybí soulad a pevnûj‰í pouto.
Cítila jsem, Ïe majitelé a pes spolu
vÛbec „neladí“ a Ïe pes je zjevnû ne‰Èast-
n˘. Na‰e setkání pokraãovala a já jsem
pochopila, Ïe oba majitelé jsou jiÏ nato-
lik ovlivnûni pom˘len˘mi názory rÛz-
n˘ch „odborníkÛ“,  Ïe bude velmi tûÏké
jejich vztah se psem zmûnit. 

NAD SÍLY MAJITELÒ 
Majitelé onoho teriéra se ke psu chovali
tro‰ku nesmyslnû a nakonec se ho zaãali
i bát. Pes totiÏ zjistil, Ïe pokud na nû
zavrãí, bude mít klid, protoÏe v tu chvíli
couvnou. Pfiístup majitelÛ se ani po opa-
kovan˘ch náv‰tûvách nijak v˘raznû ne-
zmûnil, stále trvali napfiíklad na tom, Ïe
psa nebudou odmûÀovat a motivovat ke
spolupráci doporuãen˘m zpÛsobem.
V jejich pfiedstavách byl pes nezvladatel-
n˘ a nevypoãitateln˘, nedokázala jsem je

pfiesvûdãit o opaku. Jednoho dne mi
k mému pfiekvapení  s pláãem sdûlili,  Ïe
to bohuÏel vzdávají, protoÏe tento pes
pro nû pfiedstavuje pfiíli‰ tvrd˘ ofií‰ek, tak-
Ïe ho jedou ho dát utratit. PoÏádala jsem
je, aby zvífie pfiivezli ke mnû. V‰echno se
odehrálo velmi rychle, byli uÏ na cestû
k veterináfii. Tak jsem se stala doãasnou
majitelkou Britíka. Majitelé byli moc rádi,
Ïe jsem si ho vzala. Bydlel s námi více neÏ
pÛl roku, vûfiila jsem tomu, Ïe v‰echno
pro nûj nakonec nûjak dobfie dopadne. Po
celou dobu na‰eho spoleãného souÏití
nemûl vût‰í problémy, psychicky se srov-
nal, choval se vzornû ke v‰em náv‰tûvám
a byl  docela mil˘m psem. 

NOVÁ RODINA
Asi za pÛl roku k nám pfiijeli zedníci dûlat
novou fasádu a zmínili se o tom, Ïe ‰éf
firmy zrovna shání psa. Britík mu poté
padl do oka natolik, Ïe o nûj projevil
zájem. Nad‰ení bylo oboustranné. Druh˘
den pfiivezl manÏelku, o v‰em jsme si
popovídali. Usoudila jsem, Ïe tito lidé
jsou pro Britíka ti praví, a pejska jim dala. 
Cel˘ pfiíbûh má ov‰em je‰tû svÛj konec 

– vûfite nebo ne, jednoho dne se b˘valí
majitelé z jednoho konce Prahy a noví
majitelé z druhého konce Prahy potkali 
– v hospodû. Britík tam pfiedvádûl k poba-
vení publika své komediantské kousky
(popros s pi‰kotem nad ãumáãkem, za-
tancuj, pozdrav) a jeho nov˘ pán se dmul
p˘chou. KdyÏ ho oslovili jeho pÛvodní
pánové, nereagoval. 

NEDùLEJTE Z KOMÁRA
VELBLOUDA! 
Mnoho lidí se domnívá, Ïe kdyÏ jejich pes
chodí první ze dvefií, loudí, vyskoãí na
gauã a vrãí pfii pfietahování o hraãku, je
dominantní, a zaãnou se snaÏit jeho cho-
vání napravit. Nûkdy pfii tom zapomenou
na zdrav˘ selsk˘ rozum a chovají se ke
svému psovi tak, aby pÛsobili jako domi-
nantní alfa vlk ve smeãce. Jak se s podob-
n˘m pfiístupem vyrovná mlad˘ pes, kter˘
je z neznalosti veden sv˘mi lidmi napros-
to nesmyslnû, bylo patrné právû na onom
teriérovi a vídám to bohuÏel ãasto i u ji-
n˘ch psÛ, se kter˘mi se setkávám. Nûktefií
lidé mi telefonují s Ïádostí o program
pfiev˘chovy pro tfiímûsíãní a ãtyfimûsíãní
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Nebojujte se psem!

P

Jednoho dne se pfiihlásili
do kursu poslu‰nosti manÏelé stfiedního 

vûku s dvoulet˘m teriérem. Pes pr˘ neposlouchá, dûlá si co
chce, na pfiivolání reaguje, jak se mu zlíbí, a také na nû vrãí. 
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‰tûÀata, která jsou pr˘ velmi dominantní
(!), protoÏe jim okusují ruce a neposlou-
chají. Já se domnívám, Ïe tato ‰tûÀata
jsou zcela normální – spí‰e by mû pfiekva-
pilo, kdyby ‰tûnû nezkusilo okusovat ruce
lidí. Ov‰emÏe nechceme, aby pes cel˘
Ïivot okusoval ruce, ale proÏívat to pfie-
hnanû dramaticky není nutné. 

HIERARCHIE VE PSÍ SMEâCE:
M¯TY A SKUTEâNOST
SouÏití nûkolika psÛ ve smeãce má svá
pravidla. VÛdce smeãky nemusí nikoho
pfiesvûdãovat, Ïe je vÛdcem – vÛdce totiÏ
ve smeãce o své hodnostní postavení ne-
bojuje, konflikty vût‰inou pfiehlíÏí. VÛdce
smeãky naprosto nemá potfiebu bojovat
o své hodnostní postavení, konflikty vzni-
kají obvykle mezi níÏe postaven˘mi jedin-
ci, ktefií si potfiebují vybojovat mezi sebou
své místo ve smeãce. VÛdce psí smeãky
má pevn˘ pohled, autoritu, sílu osobnos-
ti. Nemusí b˘t ani fyzicky nejsilnûj‰ím
a mÛÏe b˘t obojího pohlaví. Podfiízení psi
sami provádûjí rituály podfiízenosti
a zdravení vÛdci ve smeãce – zpravidla
olíznutím tlamy, leháním na bok nebo na
záda ãi podfiízen˘m postojem. 
Pokud stabilní smeãce psÛ, která roky Ïije
spoleãnû, vysypete do trávy vût‰í dávku
pi‰kotÛ, celá smeãka zaãne pi‰koty rychle
sbírat ze zemû. Jak pi‰kotÛ ub˘vá, odbí-
hají od spoleãného jídla níÏe postavení
jedinci – mladí psi, mladé feny, dal‰í psi,
feny, jako poslední zÛstane u pi‰kotÛ bfie-
zí fena a vÛdce smeãky psÛ, kter˘ nako-
nec zÛstane u posledních pi‰kotÛ úplnû
sám. Pokud vÛdce odvolám a pfieru‰ím
ãinnost krmení, nastoupí na volné místo
dal‰í zvífie hodnostnû v pofiadí a mohou
se pfiidat i dal‰í jedinci. Staãí v‰ak vÛdce
pustit zpátky k pi‰kotÛm, a psi se oka-
mÏitû bez konfliktu sami stáhnou. 
Málokdo má moÏnost pozorovat chování
psÛ ve vlastní smeãce, ale mûli byste
vûdût, Ïe smeãka jí podanou potravu
najednou. Pokud rozhodíte potravu,
nestane se, Ïe by v‰ichni psi v pozoru
ãekali, aÏ se nají první pes (pravidlo, Ïe
vÛdce pfiijímá potravu první) a potom
druh˘ a tfietí atd. To by se stalo pouze teh-
dy, je-li ménû potravy na malé plo‰e ãi
v misce – spofiádal by ji vÛdce. DodrÏují se
v‰ak urãitá pravidla a mnoho rituálÛ.
Proto se nemusíte obávat, Ïe kdyÏ va‰e

‰tûÀátko bude jíst z misky dfiíve neÏ vy ze
svého talífie nebo kdyÏ budete veãefiet
souãasnû, podpofiíte tím jeho dominanci. 
Stejnû tak je celkem normální, kdyÏ pes
vybíhá první ze dvefií – je zkrátka zvûdav˘,
chce jít ven, tû‰í se na procházku nebo na
nûco, co je za dvefimi. MÛÏeme mluvit
o nevychovanosti, ale tvrdit, Ïe takov˘ pes
je nebezpeãnû dominantní, je pfiehnané.
Pokud pes táhne na vodítku, zfiejmû jste
zanedbali trénink ovladatelnosti na
vodítku, málo nebo ‰patnû jste ho uãili,
Ïe na vodítku se netahá. Ale opût to ne-
znamená, Ïe pes je dominantní. 
Je nesmysl, Ïe pes, kter˘ spí na gauãi, bu-
de dominantní, vÏdyÈ ve psí smeãce se
vÛdce mÛÏe vzdát nejlep‰ího místa na
spaní, protoÏe takové vûci bere s nadhle-
dem. Spousta psÛ spí na gauãi nebo na
kfiesle a nejsou dominantní. 

S P¤ÍSNOSTÍ OPATRNù! 
Nepfiehánûjte v˘chovu svého tempera-

mentního vyrovnaného ‰tûnûte pfiísn˘m
vystupováním a zákazy, mohli byste si
vychovat bázlivce, nezfiídka s obrann˘mi
reakcemi. SnaÏte se vyvarovat toho, Ïe
psu budete vládnout trestáním, které
mÛÏe b˘t i psychické – nesmí první do
dvefií, nesmí na gauã, nesmí jíst první –
a nedûlejte pfiedãasné závûry z toho, Ïe je
neposlu‰n˘ – toto chování nemusí mít
s dominancí nic spoleãného. 
UÏ jen tím, Ïe budete psa vést, vychová-
vat, správnû cviãit a uãit správnû, Ïe se
o nûj budete starat, krmit ho a dennû se
mu vûnovat, dosáhnete toho, aby vás
uznával. 

NEHRAJTE SI NA VLKY!
Nûktefií lidé se dokonce domnívají, Ïe nej-
vhodnûj‰í je uplatÀovat na psu jako
v˘chovn˘ prostfiedek vrãení, kousání do
ucha apod. To uÏ je naprosto smû‰né
a psÛm to bohuÏel neprospívá, protoÏe
jsou zmatení – takhle se skuteãnû Ïádn˘
vÛdce ve smeãce psÛ nechová. Tak se
mohou chovat pouze jedinci usilující
o doãasné vyjasnûní momentálního vzta-
hu s jin˘m jedincem - dva jedinci sobû
rovní. Îivot vÛdce ve stabilní smeãce je
v podstatû bezkonfliktní, vÛdce má
u v‰ech ãlenÛ absolutní autoritu a úctu,
staãí pohled ãi zavrãení. Samozfiejmû
v pfiípadû potfieby vÛdce ,,drzého“ psa
bleskurychle potrestá v˘padem. Obvykle
v‰ak roli vychovatelÛ pfievezmou níÏe
postavení jedinci, takÏe vÛdce nemá
v tomto smûru Ïádnou práci. Navíc
pokud mlad˘ pes vãas provede podfiízen˘
rituál, vÛdce se ho nedotkne – má sociál-
ní zábrany. Je dÛleÏité vûdût, Ïe pokud se
psem zaãnu ,,bojovat“ - tfieba vrãením
nebo pfievalováním, pokud si budu deset-
krát dennû hrát na „trestajícího vlka“, pes,
kter˘ instinktivnû ví, jak se chová skuteã-
n˘ vÛdce smeãky, od vás dostane signál,
Ïe s vámi má bojovat o postavení, vlastnû
mu dáváte najevo, Ïe jste sobû rovní.
Umíte si jistû pfiedstavit zmatek v psychi-
ce takto vedeného psa! 
SnaÏte se svému psovi b˘t pokud moÏno
normálním pánem ãi paniãkou a nevûfite
v‰em radám o v˘chovû psÛ. Nûkdy totiÏ
mohou na psychice va‰eho psa napáchat
více ‰kody neÏ uÏitku.

Vûra Brunclíková, 
ambra@iol.cz
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MÛj tip:
Pokud potfiebujete zlep‰it soulad
mezi sebou a sv˘m psem, je fie‰ením: 
1. cviãení spolu s vhodnû zvolenou
motivací pro psa (mnoho lidí
podceÀuje motivaci, a proto 
jejich psi nezlep‰ují svou 
pozornost pfii uãení), 
2. správn˘ postup pfii v˘cviku, 
3. spoleãnû tráven˘ 
ãas vãetnû procházek, 
4. vést psa tak, aby ho to bavilo. 
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Pfiehnaná pfiísnost mÛÏe ‰kodit
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