
ednou za mnou pfii‰el majitel pod-
saditého kfiíÏence, jenÏ bûhem
nûkolika minut staãil ,,vyjet“ na

kaÏdého psa, kter˘ se nûmu pfiiblíÏil.
Majitel  jen popou‰tûl vodítko, aby pes
dosáhl, kam potfieboval. Na‰tûstí zvífie
nikoho nekouslo. Na mÛj dotaz, proã pes

nemá náhubek, kdyÏ napadá ostatní, se
mi  dostalo rezignovaného pokrãení ra-
men: Rocky nemá ko‰ík rád. 
Je‰tû dnes mnou pfii vzpomínce clouma-
jí negativní emoce a moje první rada pro
majitele psích rváãÛ zní: opatfiete svého
psa náhubkem! Ale o tohoto Rockyho

dnes  vlastnû nejde. Dnes vám chci vyprá-
vût o jiném Rockym: boxerovi.

SLEâNA TO NEZVLÁDLA
Rockyho si pofiídila mladá sleãna, která
bydlela na praÏském sídli‰ti nedaleko nás.
Z faldovitého roztomilého psího kluka
vyrostl nádhern˘, ov‰em siln˘ pes, kter˘
vláãel svou paniãku na vodítku sídli‰tûm
témûfi v˘hradnû v noãních hodinách - aby
nikoho nepotkali, protoÏe Rocky nalezl
zálibu v ‰arvátkách s jin˘mi psy. Potom se
ke sleãnû nastûhoval její pfiítel, z ãehoÏ
Rocky zrovna ne‰ílel nad‰ením. Zakrátko
se situace vyhrotila, protoÏe pes zaãal b˘t
na nevítaného podnájemníka vyslovenû
agresivní. A protoÏe nov˘ páníãek byl
pracovnû velmi vytíÏen˘ a nemûl praÏád-
né zku‰eností s nápravou psího chování,
dostal se Rocky k nám. Je‰tû chvíli pfied
tím prokousl Rocky mladému muÏi ruku,
protoÏe ho chtûl na rozlouãenou pohla-
dit pod stolem. Díky tomu jsem mûla
moÏnost poznat chování majitele psa
v krizové situaci. Byl to energick˘, vyrov-
nan˘ ãlovûk, kter˘ by podle mého odhadu
mûl psa v budoucnu bez potíÏí vládnout,
ani v této nepfiíjemné situaci mu nechy-
bûl soucit a pochopení pro psa, kter˘ mu
vlastnû pÛsobil jen potíÏe a na jehoÏ
v˘chovû se nepodílel.

O RVAâCE ROZHODUJE 
VÒDCE SMEâKY! 
Nejãastûj‰í pfiíãinou podobného chování
b˘vá nedostateãn˘ kontakt s ostatními
psy. Velk˘ vliv má samozfiejmû i plemen-
ná pfiíslu‰nost a vrozená dispozice.
Nûkterá plemena psÛ se totiÏ rodí vylo-
Ïenû bezkonfliktní, snadno ovladatelná -
a u jin˘ch je tomu naopak. BohuÏel se
stává, Ïe pfii pofiízení lidé podcení svou
fyzickou schopnost zvífie zvládnout
a psychickou ho dÛslednû vést. 
Faktor, kter˘ v˘znamnû ovlivní chování
psa do budoucna, je chování majitele pfii
setkání s jin˘mi psy na procházce: pokud
majitel reaguje nepromy‰lenû, mÛÏe ho
nevûdomky podpofiit natolik, Ïe ãasem
z nûj bude vyhlá‰en˘ rváã. Pes, kter˘ uz-
nává svého majitele a respektuje jej jako
vÛdce smeãky, bude v jeho pfiítomnosti
stûÏí opakovanû vyvolávat konflikty s ji-
n˘mi psy a napadat je. Pes, kter˘ se samo-
statnû rozhoduje a nemá na majitele
správnou vazbu, ho ov‰em nepociÈuje
jako autoritu. V zásadû by majitel mûl b˘t
tím, kter˘ rozhoduje, jestli se rvaãka
bude konat, nebo ne!
Ov‰em pozor: zcela jiná situace nastane,
pokud je ná‰ pes napaden jin˘m psem
a brání se.
Pokud máme psa z útulku, kter˘ je zpo-
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TRABLE s Rockym

J

Pfied lety asociace trenérÛ a cviãitelÛ psÛ zvefiejnila
v˘sledky prÛzkumu t˘kajícího se psích jmen. 
Ukázalo se, Ïe vût‰ina psích rváãÛ se jmenuje Rocky. 

Pokud pes
útoãí na
ostatní psy
a majitel ho
nedokáÏe
usmûrnit, 
je ko‰ík
nezbytností
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ãátku na vycházkách klidn˘, ale po nûko-
lika dnech zaãne na procházkách vyvolá-
vat konflikty s jin˘mi psy, je moÏné, Ïe
pfii pobytu v útulku moÏná nemûl pfiím˘
kontakt s jin˘mi psy - neb˘val s nimi
pou‰tûn˘ na volno. V tûchto pfiípadech
se situace nejspí‰ rychle srovná, samo-
zfiejmû pokud postupujeme správnû
a psa v jeho v˘padech nepodporujeme.
Obecnû platí, Ïe jestliÏe se samec chce
prát se samcem, lze ho toto chování
odnauãit. Také jestliÏe fenka napadá fen-
ky a samce, je moÏné toto chování od-
nauãit. Ov‰em jestliÏe pes napadá feny,
odnauãit ho takovému chování uÏ je vel-
k˘ problém, kter˘ musíte fie‰it s odborní-
ky - ideální je spolupracovat s kynology
a veterináfii specialisty nejlépe souãasnû.
Musíme si uvûdomit, Ïe i v lidské spoleã-
nosti vykazují nûktefií jedinci obdobné
chování, takoví jsou v‰ak vût‰inou umís-
tûni ve speciálních zafiízeních, aby
nemohli nikomu ublíÏit. BohuÏel tento
problém b˘vá u psÛ, ktefií napadají bez
rozdílu feny, ostatní samce i ‰tûÀata, ãas-
to podceÀován. A ani kastrace tento pro-
blém nevyfie‰í. Setkala jsem se bohuÏel
s mnoha psy, kter˘m byla doporuãena
kastrace, ale nevidûla jsem dosud Ïádné-
ho, kterému by tento zákrok ve zmínû-
ném problému pomohl. 

NÁPRAVA
Pes, kter˘ vyvolává pravidelnû rvaãky,
musí nosit náhubek, nejlépe látkov˘
nebo koÏen˘, aby kovov˘m náhubkem
men‰ímu psovi neublíÏil. Majitel psa by
mûl takového psa vodit na provû‰eném
del‰ím vodítku, pfii spatfiení cizího psa by
mûl na toho svého psa zaãít vesele mlu-
vit - musíme si uvûdomit, Ïe na‰e nervo-
zita se pfiená‰í na psa a na‰e obavy, Ïe
setkání skonãí rvaãkou, ná‰ pes vycítí. 
JestliÏe budeme napínat vodítko a mít
psa hodnû blízko u sebe, bude sebevûdo-
mûj‰í a bude se chtít prát. KdyÏ ná‰ pes
na cizího psa vyjede, okamÏitû jej postfií-
káme stfiíkací pistolkou s vodou spolu
s dÛrazn˘m okfiiknutím Fuj! a dáme mu
povel Lehni! Psa pak necháme leÏet,
dokud ten cizí neprojde. Tento postup
bychom mûli opakovat pokaÏdé, kdyÏ se
ná‰ pes chce prát. 
ZároveÀ musíme se psem zaãít dÛsled-
nû cviãit poslu‰nost, nejlépe mezi ostat-

ními psy venku, aby pfiítomnost dal‰ích
zvífiat zaãal povaÏovat za bûÏnou situací
a aby pochopil, Ïe nestojíme o jeho kon-
flikty, ale zato mu nabízíme spolupráci
a za ni odmûnu. Pes by mûl chodit do
spoleãnosti pfiimûfienû vût‰ích psÛ, neÏ
je on sám - pokud takové psy najdeme,
máme ideální situaci pro trénink.
Velkou chybou, kterou se neÏádoucí
chování jen dále posiluje, je rváãe izolo-
vat, nevodit ho mezi psy a venãit ho jen
na odlehl˘ch místech v noci.
Zb˘vá je‰tû zmínit se o zpÛsobu, kter˘
v bûÏn˘ch pfiíruãkách pro v˘chovu psa
nenajdeme: nejrychlej‰ím zpÛsobem tr-
valé zmûny chování docílíme, kdyÏ si to
s na‰ím psem po psím zpÛsobu vyfiídí
jin˘ pes, kter˘ je také opatfien bezpeãn˘m
náhubkem, aby si zvífiata navzájem neu-
blíÏila. âasto je potom sebevûdomí rváãe
natolik po‰ramoceno, Ïe trvale pfiestane
rvaãky vyhledávat. Tento zpÛsob je nej-
rychlej‰í, ale ne vÏdy dost dobfie moÏn˘. 
U psÛ také nûkdy dochází k pfieskokové-
mu jednání, coÏ se v praxi projeví tím, Ïe
dva psi se poperou, kdyÏ v urãité situaci
jeden ze psÛ nemÛÏe reagovat tak, jak
mu momentálnû jeho pud velí. Je-li
nablízku druh˘ pes, odnese to prudk˘m
v˘padem. Mûli bychom se nauãit rozli‰o-
vat, co na‰eho psa momentálnû rozru‰i-
lo, a snaÏit se takov˘m situacím vyh˘bat.
Tento problém nastává nûkdy u dvou
psÛ, ktefií Ïijí spolu v domácnosti, a je-li
správnû rozpoznána pfiíãina, náprava je
velmi jednoduchá. 

T¤IKRÁT ZAâÁTEK
Pfii tréninku Rockyho jsem zvolila násle-
dující postup: majitel k nám dovezl
v˘marského ohafie Sida - rváãe s obdob-
n˘mi problémy. Pfiekvapením pro mû
bylo, Ïe Sid a Rocky se znali - vyvolávali
totiÏ rvaãky na stejném sídli‰ti. Oba psy
bylo nutné cviãit nejprve samostatnû
v naprosté izolaci od ostatních psÛ, aby
byli schopni se soustfiedit. Uãili jsme je
chodit vzornû u levé nohy na provû‰e-
ném vodítku a automaticky zastavovat,
sedat a lehat na povel. Oba psi trénovali
pfiivolání a ovladatelnost se sprejov˘m
obojkem (stfiíká vodu) a s vodními oboj-
ky si je také majitelé pozdûji odvedli
domÛ, aby je mohli sami pouÏívat.
Postupnû jsme zafiadili spoleãné trénin-
ky s dal‰ími psy. Zde jiÏ bylo vidût, Ïe
respektují urãitá pravidla, ale zaãínalo se
vlastnû znovu od zaãátku, protoÏe
schopnost soustfiedit se na cvik byla
zpoãátku nízká. Teprve potom jsme
mohli zaãít brát oba psy do spoleãného
tréninku a zaãít tak potfietí témûfi od
zaãátku. Museli jsme pozorovat oba psy,
jejich mimiku, pohyb u‰í, ohrnutí pyskÛ,
abychom správnû rozpoznali, kdo
tich˘m gestem zaãal rvaãku a vlastnû
druhého vyprovokoval. Oba psi se v pro-
vokacích spravedlivû stfiídali. Sid se uãil
pomaleji, byl temperamentnûj‰í aÏ hype-
raktivní a také víc u‰tûkan˘. Museli jsme
zabránit tomu, aby jeden z nich nabyl
dojmu, Ïe má nad druh˘m psem pfieva-
hu, aby se neposílilo jeho sebevûdomí
a tím pádem i neÏádoucí chování. Poté,
co si oba psi zvykli cviãit u sebe, pfii‰ly
na fiadu i nároãnûj‰í cviky. Podafiilo se
dosáhnout toho, Ïe zÛstali napfiíklad
odloÏeni v tûsné blízkosti u sebe vleÏe
tak, Ïe se dot˘kali boky. Cel˘ trénink byl
velmi nároãn˘, ale úspû‰n˘. 
V prÛbûhu dvoumûsíãního pobytu
Rockyho u nás probûhla zatím doma
svatba, takÏe Rocky mûl jedinou ‰anci:
srovnat se s danou situací a respektovat
nová pravidla. Také majitelé Sida se roz-
hodli vûnovat po návratu kaÏd˘ den pro-
my‰lenû tréninku psa a dodrÏovat nová
pravidla. V obou pfiípadech se jednalo
o rÛzná doporuãení jak zvládnout agre-
sivní chování k majitelÛm, protoÏe kaÏd˘
pes byl povahovû naprosto jin˘.

Vûra Brunclíková, ambra@iol.cz
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„Velkou chybou,
kterou se
nežádoucí

chování jen dále
posiluje, je rváče

izolovat
a nevodit je 
mezi psy.“
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