
ak jsem poznala Ringa: impo-
zantního, velkého a krásného psa,
kter˘ se bál vejít do klubovny.

V‰echno opatrnû oãichával a neustále byl
pfiipraven utéct. Krãil se, se strachem
v oãích sledoval okolí a dokonce nûkdy
moãil jako fenka. Paní byla ne‰Èastná,
protoÏe jeho chování se s pfiib˘vajícím
vûkem spí‰e zhor‰ovalo. Navíc Ringo na
okolí pÛsobil dojmem bitého aÏ t˘raného
psa a to jeho paniãce pochopitelnû neby-
lo vÛbec pfiíjemné. 
Paní pÛvodnû mûla v úmyslu brát Ringa
v‰ude s sebou, i na ãasté zahraniãní slu-
Ïební cesty, ale Ringo nechtûl napfiíklad
ani vylézat z jejího auta. 
K lidem byl velice nedÛvûfiiv˘ a nestál
o kontakt, couval a mûl staÏen˘ ocas pod
bfiichem. Jídlo pro nûj údajnû ne-
pfiedstavovalo Ïádnou motivaci. Paní
zkou‰ela nechávat pfiátele, aby mu nabí-
zeli pamlsky, ale on si je nebral. Nestál
vlastnû moc  ani o potravu ve své vlastní

misce, byl tro‰ku vyhubl˘, a to pfiesto, Ïe
paniãka se snaÏila najít, co mu zachutná,
mûnila krmení a nechávala mu plnou
misku cel˘ den. Pfii projevech strachu
majitelka psa chlácholila a uklidÀovala,
takÏe Ringo nabyl dojmu, Ïe v dané situ-
aci je za projevy strachu chválen. To situ-
aci jen dále zhor‰ovalo. 

ODBORNÁ POMOC
Paní se nakonec na radu rozhodla vyhle-
dat odbornou pomoc. Zpoãátku v‰ak byla
znaãnû nedÛvûfiivá Ringo se pfii první
náv‰tûvû evidentnû tû‰il, aÏ paniãka dá
pokyn k odchodu. 
Její pfiítel mû zapfiísahal, aÈ si psa vezmu
k sobû na pfiev˘chovu, do‰lo i na mírnou
slovní roztrÏku mezi nimi, protoÏe oba
jeli spoleãnû pracovnû dlouhodobû do
zahraniãí a situaci bylo nutno urychlenû
fie‰it. Nakonec to dopadlo tak, Ïe mu
odjeli koupit pelí‰ek a deku a Ringo
zÛstal u mû doma. 

STANDARDNÍ PROGRAM
Ani já jsem s nûãím takov˘m pfiedem
nepoãítala, narychlo jsem pfieorganizova-
la svÛj program, abych se mohla Ringovi
plnû vûnovat. První pÛlden jeho pobytu
u nás jsme strávili doma v kuchyni vzá-
jemn˘m pozorováním. 
Dal‰í den byl Ringo zafiazen do v˘cviko-
vého programu ve psí ‰kole. To standard-
nû znamená ranní pfiivítání a úklid, ná-
stup do boxu v autû, cestování a úãast na
celodenním cviãení. Po dobu cviãení spo-
lupráce, krmení a mazlení. A tak stále
dokola: odpoãinek, cviãení, odpoãinek
a takhle cel˘ den aÏ do veãera. 
A jak to bylo s Ringem? Ranní pfiivítání se
zpoãátku nekonalo, protoÏe Ringo nemí-
nil vítat cizí, a do boxu v autû musel b˘t
strãen. Pfii cviãení nespolupracoval, ne-
chtûl b˘t krmen ani mazlen. Koulel oãima
a uh˘bal pohledem. Velmi dobr˘m zji‰tû-
ním v‰ak bylo, Ïe se nechoval pasivnû
a nebyl strachy bez sebe. První den nedo-
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Z bázlivce televizní hvězdou 
T
Zazvonil telefon. Volala majitelka roãního psa plemene bulmastif, kter˘ mûl jeden
zásadní problém: strach. Bál se na ulici, bál se lidí, jak se fiíká: bál se vlastního stínu. 
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stal jídlo – zdravému roãnímu psovi den-
ní hladovka neu‰kodí. 
Situace se ale postupnû vylep‰ovala,
i kdyÏ na postupu se nic v˘raznû nemûni-
lo. Potfiebovala jsem, aby Ringo zaãal spo-
lupracovat. âasto jsem na nûj mluvila
a nabízela mu jídlo z ruky, trávili jsme
spolu celé dny. Nakonec se nechal krmit
z ruky a ve‰keré krmení se odehrávalo
touto cestou. Navázala jsem s ním kon-
takt. Nutno dodat, Ïe krmení Ringa bylo
v prvních dnech dosti vzdálené prÛmy-
slovû vyrábûné potravû pro psy – jednalo
se o vafiené kufiecí maso a pi‰koty.
Krmení v misce nebylo k dispozici cel˘
den jako doma, ale vÏdy jen veãer. Po
aktivním dni plném pohybu zaãal Ringo
misku vyprazdÀovat v rekordním ãase.
Velice mu prospûlo, Ïe je bez majitelky –
své opory - a musí se postarat sám o sebe.
Zaãal si ‰tûkáním vynucovat pozornost,
‰tûkal, kdyÏ jsem se vûnovala sv˘m psÛ,
a Ïádal tak o kontakt. Mûl ho mít – ‰li
jsme do mûsta, do ulic. Ringo dostával na
kaÏdé procházce kousky kufiecího masa.
Jednou se u nás zastavilo popeláfiské auto
a popeláfii zaãali hlasitû vykonávat svou
práci. BlíÏili jsme se a blízko u nich zasta-
vili, Ringo sedûl u nohy. Myslela jsem teh-
dy, Ïe bude chtít utéct, a pevnû jsem drÏe-
la vodítko. Pfiekvapil mû: nechtûl.

Vítûzství bylo na dosah. V‰echny cviky,
které se Ringo nauãil v klidném areálu
psí ‰koly, se nyní uãil zvládat v provozu
mûsta. A svûte, div se: zaãal pfii cviãení
rozevlátû vrtût ocasem  a pfii cviãení ,,zlo-
bit" - skákal na mû a chtûl mi olíznout
pusu, byl vesel˘ a rozvern˘, ãasto na mû
skoãil z bûhu, opfiel se mi packami
o hrudník a bûÏel zase dál. Byli jsme ve
fázi, kdy jsem s ním mohla cviãit upro-
stfied ãásti své smeãky border kolií a on
sledoval pouze mû, nikoli ostatní psy.
Chodil se mnou do hodin, byl pfii v˘uce
kaÏdou hodinu s jin˘mi lidmi, ktefií pfii‰li
na hodinu. Samozfiejmû mu mohli dávat
pamlsky a hladit ho – pfiesnû to jsme
potfiebovali. 

RINGO TELEVIZNÍ HVùZDOU 
Shodou okolností jsme v té dobû v na‰í
psí ‰kole toãili pro pofiad âT1 Chcete
mû? nûco o pfiev˘chovû a v˘cviku psÛ a já
jsem se rozhodla vzít Ringa na natáãení
mezi ostatní psy a jejich majitele. V̆ -
sledek pfiedãil oãekávání. Ringo byl zcela
nad vûcí, lidí ze ‰tábu si nev‰ímal, ani dal-
‰ích lidí se psy, ktefií se úãastnili natáãení,
a stal se ten den velkou televizní hvûz-
dou. KdyÏ paniãka spatfiila svého Ringa
v televizi, kde naprosto bravurnû a sebe-
vûdomû cviãil, nemohla popadnout dech.

Ringo vesele mával ocasem, nev‰ímal si
Ïádn˘ch lidí ani psÛ kolem, sedal si, lehal,
chodil u nohy, skákal na mû a nespustil
ze mû oãi. 

HAPPY END
Tento pfiíbûh má velice krásn˘ konec.
Jednoho dne si paniãka a pán pro svého
Ringa pfiijeli. Strávili jsme spoleãnû nûja-
k˘ ãas, aby se nauãili se sv˘m ,,nov˘m"
Ringem správnû zacházet a dávat mu po-
vely. Potom Ringo odjel a stal se z nûj svû-
tobûÏník. A já dostávala zprávy – hotel
tam a tam, Ringo super. Jsme tam a tam,
Ringo skvûl˘. V‰echno v pohodû, nepfiije-
deme, nepotfiebujeme s niãím pomoci.
Co si pfiát víc? Na závûr bych je‰tû ráda
dodala, Ïe Ringo byl pes bez prÛkazu pÛ-
vodu, a osobnû se domnívám, Ïe jeho
chování bylo ãásteãnû ovlivnûno zdûdû-
n˘mi vlastnostmi pravdûpodobnû nekva-
litních rodiãÛ, které byly navíc podpofieny
nesprávn˘m postupem majitelÛ. 
V̆ sledky, jichÏ se sv˘m psem dosáhnete,
budou tím lep‰í, ãím tûsnûj‰í a pevnûj‰í
pouto mezi vámi bude. Pfiev˘chova bázli-
vého psa je záleÏitostí dlouhodobou
a bohuÏel leckoho záhy omrzí. O problé-
mech se sv˘m psem sice nemÛÏete mluvit
– ale mÛÏete je fie‰it! Vûra Brunclíková, 

ambra@iol.cz
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Program pfiev˘chovy bázlivého psa:
1. Zmûna prostfiedí: V první fiadû je
nutné, aby nejist˘ a bázliv˘ pes
spolu s vámi poznával rÛzná pro-
stfiedí. Mûli byste spolu vyhledávat
stále nová místa a nav‰tûvovat je
v rÛznou denní dobu. Zpoãátku
choìte tam, kde je klid, pozdûji
zaãleÀte do sv˘ch procházek i mís-
ta, kde pes mívá v˘razné potíÏe.
Postupujte od lehk˘ch situací ke
sloÏitûj‰ím, psa zbyteãnû nepfietû-
Ïujte. Se sv˘m psem byste mûli na
nová a jiná místa chodit dennû
nebo alespoÀ co nejãastûji. Dejte
mu ãas srovnat se s nov˘mi situa-
cemi, nebuìte pfiísní, ale trpûlivû
trvejte na tom, Ïe i místo, kde se
necítí pfiíjemnû, spolu projdete ne-
bo tam chvíli zÛstanete.  SnaÏte se
b˘t pfii procházkách uvolnûní a ve-
selí, Zaãnûte se sv˘m psem alespoÀ
tfiiktát t˘dnû jezdit vefiejnou dopra-
vou Stfiídejte trasy a vÏdy vystupte
na jiném místû. Zaãnûte se sv˘m

psem chodit po náv‰tûvách, po-
stupnû nav‰tivte pfiíbuzné a pfiáte-
le. Nechejte svého psa vykoupat ve
psím salonu – samozfiejmû bez své
pfiítomnosti. Vysvûtlete personálu
situaci a nechejte psa na pár hodin
v jeho péãi. Nav‰tivte veterináfie,
zajdûte si tfieba pro prá‰ky na
odãervení a nechte svého psa podr-
bat za uchem pfiímo v ordinaci od
cizích lidí. Jestli si troufnete
a pÛjde to, zkuste nechat svého
miláãka na víkend u nûjak˘ch
dobr˘ch pfiátel, nebo ho po‰lete na
procházku se  kamarádem nebo
kamarádkou, kter˘ ho zvládne. 
2. Motivace: Sami musíte pfiijít na
to, co je pro va‰eho pejska tou
nejúÏasnûj‰í odmûnou na svûtû.
Ideálním pfiípadem samozfiejmû je,
pokud vá‰ pes povaÏuje za nej-
pfiíjemnûj‰í odmûnu va‰i slovní
pochvalu a pohlazení. V praxi
tomu tak bohuÏel neb˘vá ãasto,

zfiejmû proto, Ïe psi b˘vají chvále-
ni a hlazeni jen tak anebo
v nesprávnou chvíli... Vût‰ina psÛ
si proto pochvaly moc neváÏí. 
Pfii uãení zvífiat se pouÏívají vût‰i-
nou pamlsky ãi hra spojená se slov-
ní pochvalou a pohlazením. Pamls-
ky by mûly b˘t pro psa voÀavé,
mûkké, malililinké, a mûly by mu
opravdu chutnat. Mnoho psÛ ve
stresové situaci pamlsek odmítne –
s tím je tfieba poãítat. Ani hra neb˘-
vá pro bázlivého psa v první fázi
dobrou motivací. Hrou tedy mÛÏe-
me procházku vût‰inou jen ukonãit
a po del‰í fázi nácviku zaãít zkou-
‰et hru napfiíklad na pfietahování
v cizím prostfiedí.  MoÏná byste si
mûli najít vhodnou motivaci i vy –
jdûte se podívat na závody psÛ
a nechte se strhnout pfiedstavou,
co byste svého psa mohli na uãit -
moÏná vás to „nastartuje“. ¨
3. Nechvalte za strach: Zaãnûte

projevy strachu svého psa ignoro-
vat, nebo psovi dokonce mírnû
vyhubovat. KdyÏ se na procházce
lekne odpadkového ko‰e v parku,
fieknûte mu: ,,Ale fuj, to se dûlá,
vÏdyÈ to nic není...“ a jdûte se tam
spolu podívat. Chovejte se, jako by
se nic nestalo. Sami musíte citlivû
rozpoznat, kdy je namístû rozladû-
n˘ hlas a kdy ignorování, to je
u kaÏdého psa jiné. Chválit, hladit
a odmûÀovat budete v kaÏdé situa-
ci, kdy usoudíte, Ïe chování psa se
zlep‰uje, nebo kdyÏ budete psa
nûãemu uãit 
4. Nácvik poslu‰nosti: Je ovûfie-
no, Ïe osmdesát procent v‰ech
problémÛ se psy vyfie‰í trénink
poslu‰nosti. V˘chova a v˘cvik pro-
blémového bázlivého psa jsou jiné
neÏ v˘cvik vyrovnaného psa.
Nebojte se pfii chválení psa „odvá-
zat“, pro psa by cviãení venku
mûla b˘t zábava. 
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