
prÛbûhu své dlouholeté práce se
psy vãetnû mnoha problémov˘ch
jsem postupnû vyvinul takzvan˘

„program první pomoci“, jenÏ by mûl
majitelÛm umoÏnit dosáhnout u jejich
psÛ prvních pozitivních zmûn chování
a to bez ohledu na stáfií psa a rozsah pro-
blémového chování. Dnes bych vám rád
dal nûkolik tipÛ t˘kajících se optimálního
fiazení jednotliv˘ch uãebních krokÛ, jeÏ
se orientují jak na dospûlého psa, tak na
majitele samotného. 

Zmûny vyÏadují 
vytrvalost a dÛslednost
Pfiedev‰ím vám musí b˘t jasné jedno:
pokud má vá‰ pes zmûnit své chování,
musíte nejprve vy zmûnit svÛj pomûr
k nûmu a zpÛsob, jak s ním zacházíte. Pes
musí uãinit zku‰enost, Ïe se sv˘m dosa-
vadním chováním uÏ nemá nadûji na
úspûch. Stejnû tak dÛleÏité v‰ak je vûdût,
Ïe tyto zmûny mohou u va‰eho psa trvale
pÛsobit pouze v pfiípadû, Ïe dokáÏete ve
svém zmûnûném chování spolehlivû a sta-

bilnû vytrvat, a kdyÏ prokáÏete dostatek
dÛslednosti. A tady zaãíná vût‰inou první
obtíÏ, pro mnohé nepfiekonatelná: je nut-
no zaãít zmûnou vlastního chování!
Znamená to vzdát se star˘ch zaÏit˘ch
zvyklostí a pfiekonat je. A to není jedno-
duché. 

Vûdomé zacházení se psem
Zkuste se nyní kriticky zamyslet nad tím,
jak jste se psem doposud zacházeli.
Vybízíte ho sv˘m chováním k tomu, aby
pouÏíval rozum, nebo jen reaguje na pod-
nûty? AÏ pfiíli‰ ãasto se stává, Ïe pes jen
automaticky reaguje na podnûty z okolí
a své chování nefiídí vÛlí. Mozek pfii tom
koordinuje pohyb, pes se neuãí jednat
vûdomû ani se nenauãí myslet. Pokuste se
od dne‰ního dne se psem komunikovat
vûdomû! Komunikovat neznamená „mlu-
vit“, ale dávat mu jasné signály (napfiíklad
gesty pojícími se s nûjak˘m v˘znamem
a emocionálním rozpoloÏením (pozitiv-
ním nebo negativním vyladûní). Ideální
je, kdyÏ se v oãích svého psa chováte vÏdy
smysluplnû, takÏe on je pak schopen nau-
ãit se rozumût vám i va‰emu chování
a pfii vûdom˘ch interakcích s vámi zaãít
své chování sám kontrolovat. I psi jsou
schopni, aã v mnohem men‰í mífie neÏ
ãlovûk, vûdomû fiídit své chování. 

OdloÏte chybné vzorce chování
SnaÏte se fiídit ztrátu sebekontroly u psa
(= automatická reakce na podnûty). To
mimo jiné znamená oprostit se od nûkte-
r˘ch „star˘ch dobr˘ch“ zvyklostí:
Házíte psu míãky nebo klacíky, protoÏe
si myslíte, Ïe ho to baví a Ïe pfii tom
dostane svou porci pohybu? Takové cho-
vání v‰ak u psÛ vût‰inou vyvolá nekon-
trolované pronásledování tûchto pfied-
mûtÛ a podmiÀuje v nûm stereotypní
chování, které ho nenutí myslet. Za
jist˘ch okolností pak pes podlehne kaÏ-
dému podnûtu vyvolanému pohybem
a za takov˘m pohybujícím objektem se
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Nikdy není pozdě...
Máte problémy se sv˘m dospûl˘m psem a nedafií se
vám najít fie‰ení? Tak právû vám se dnes pokusím 
dát pár dÛleÏit˘ch tipÛ, jak byste zmûnou svého
pfiístupu mohli psa motivovat k jinému chování.

V
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Pes by nemûl trávit mnoho ãasu
o samotû  tfieba hrabáním na zahradû

Komunikovat
neznamená
mluvit, ale
dávat jasné
signály
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bude hnát hlava nehlava, tfiebas i pfies
frekventovanou silnici. Má vá‰ pes
k dispozici spoustu hraãek? Ne-
promy‰lené pfienechávání hraãek psu
slouÏí k uspokojování jeho potfieb
a zábavû a hraãky se tak rychle mohou
stát náhradou za chybûjící sociální sou-
Ïití. Zvlá‰tû to platí o pískacích hraã-
kách, protoÏe od nich se pes dokonce
doãká zdánlivé zpûtné reakce (náhrada
za skuteãnou komunikaci). 
âasto se se psem pfietahujete? Velmi
rychle dojde k tomu, Ïe zvífie to zaãne
chápat jako va‰i stálou domnûlou ochotu
ke konfrontaci, pfii níÏ mÛÏe, nebo - co
hÛfie - musí vstoupit do konkurenãního
boje s vámi. 
Má vá‰ pes voln˘ pfiístup na zahradu
a pfies den se tam hodnû zdrÏuje sám
a dûlá si, co chce? V zahradû je – ponechán

sám  sobû – ve „svém revíru“ , je zde vysta-
vován nejrÛznûj‰ím v˘zvám, na nûÏ musí
reagovat sám, aniÏ by mûl oporu v ãlovû-
ku. Sám a bez vás se rozhoduje co udûlat.
MÛÏe se jednat o sousedovu koãku, kte-
rou pes honí, o cyklistu, jehoÏ s hlasit˘m
‰tûkotem pronásleduje kolem plotu, nebo
o dûti, které ho za plotem ‰kádlí a tím pro-
vokují k agresivnímu chování. Nedávejte
psu pfiíleÏitost, aby se mnoho hodin
bûhem dne rozhodoval samostatnû a tím
v sobû posiloval takové vzorce chování,
jeÏ byste u nûj mimo zahradu neradi vidû-
li nebo které by ho dokonce podnûcovaly
k agresivnímu chování. 
Smí vá‰ pes podle své chuti pobíhat po
okolních loukách a ãichat? Zkuste se
nûkdy na toto chování podívat z hlediska
psa: jedná se o volné pobíhání pfies pole
a louky, zaznamenávání stop divoké zvû-
fie, o ‰tvaní koãek, zajícÛ a srn, o vyhrabá-
vání my‰í z dûr... Pfii Ïádné z tûchto ãin-
ností nemáte svého psa pod kontrolou,
naopak si mÛÏete b˘t jisti, Ïe v takov˘ch
chvílích úplnû zapomíná, Ïe existujete. 

Navazování zrakového
kontaktu – budování vztahu
Prvním dÛleÏit˘m úkolem pfii budování

nového pfiístupu v zacházení se psem
spoãívá v tom, Ïe budete jeho kontaktní
chování podporovat a vyÏadovat. SnaÏte
se ho co nejãastûji motivovat k tomu, aby
s vámi navazoval zrakov˘ kontakt. Toho
mÛÏete dosáhnout následujícím zpÛso-
bem: za prvé zásadnû reagujte na kaÏd˘
pohled svého psa pozitivním gestem
nebo pozitivním zvukem. V‰ímejte si pfii-
tom toho, v jak˘ch situacích se pes
o navázání kontaktu snaÏí. V nejrÛznûj-
‰ích situacích svého psa a znovu a znovu
motivujte, aby s vámi navazoval zrakov˘
kontakt, a vÏdy ho pozitivnû potvrìte.
Pokud v‰ak pes vá‰ pokus o navázání
kontaktu tfieba prostfiednictvím pfiátel-
ského slova ignoruje, reagujte rozmrzele
a projevy své nelibosti stupÀujte, dokud
pes s ignorováním nepfiestane a nepodí-
vá se na vás. 

Pfiátelské pfiivolání
Dal‰í krok: pokud se k vám vá‰ pes pfii-
bliÏuje pokaÏdé pfiátelsky a vy jste toho
dosáhli tím, Ïe jste ho motivovali, nikoliv
mu to rozkázali pfiísn˘m tónem, uÏ jste se
dostali o pofiádn˘ kus dál. Dáme vám tip
jak toho dosáhnout. V obvyklé dobû
krmení jdûte ke psí misce a motivujte psa
zvoucím gestem, napfiíklad tím, Ïe si
u misky dfiepnete a rozmáchnete paÏe na
pfiivítanou. KdyÏ pes pfiijde, ihned jej za
to odmûÀte trochou krmení, které mu
vhodíte do misky. Tento postup mÛÏete
opakovat tak dlouho, dokud pes nespo-
tfiebuje svou obvyklou dávku - víceménû
z va‰í ruky. Pokud se zvífie nenechá k pfií-
chodu pohnout jídlem, krmení ukonãete
a pfií‰tího dne to zkuste znovu. Kruãící
Ïaludek totiÏ je skvûlá motivace. Jakmile
pes pochopí, Ïe vá‰ podfiep a rozpaÏení
jsou signály pro to, aby pfii‰el, mÛÏete

a mûli byste zaãít takové chování také
vyÏadovat a to hned pfii první v˘zvû.
Pokud vás pes bude ignorovat, ihned
zareagujte a podle principÛ binární fieãi
(ano - ne, nedávno jsme o ní psali), vyjád-
fiete svou nevoli. KdyÏ uÏ pfiivolání doma
spolehlivû funguje, mÛÏete pfiikroãit
k dal‰ímu kroku - nácviku venku. Pokud
se va‰e rodina skládá z více ãlenÛ, mohou
se její ãlenové napfiíklad rozestavit do
trojúhelníku nebo ãtyfiúhelníku. Stfiídavû
budou rÛznû pfiidfiepovat a tak psa lákat,
aby pfii‰el právû k nim. Odmûnou mÛÏe
b˘t pamlsek nebo pohlazení, potom psa
po‰lete zase jinam. Tímto zpÛsobem se
nauãí pobíhat od jednoho k druhému
a jeho pfiíchod bude vÏdy pozitivnû
potvrzen. Anton Fichtlmeier

Pfiátelské pfiivolání
v podfiepu a s pamlskem

Rádi se se psem pfietahujete? 
I nad tím byste se mûli zamyslet

Míãek letí vzduchem. Reaguje vá‰
pes na podobné podnûty bezhlavû?
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Pokud svého psa po
pfiíchodu vÏdy pfiátelsky
pfiivítáte, bude k vám
chodit ochotnû a rád
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