
DOVOZ ·TùNùTù Z CIZINY
Chtûla jsem Vás poprosit, jestli byste ne-
mohli napsat o tom, kdyÏ si chce budoucí
majitel pejska pofiídit ‰tûÀátko ze zahra-
niãí, jaké úkony z jeho strany je tfieba pro-
vést, pfiípadnû jaká úskalí jej mohou po-
tkat. Jakou maximální délku letu je schop-
no ‰tûÀátko vydrÏet v letadle. A hlavnû
jaké písemnosti, kdyÏ si budoucí majitel
pro ‰tûÀátko jede osobnû, by mûl uÏ pfie-
dat chovatel se ‰tûnûtem.

Moc Vám dûkuji. S pozdravem 
Hana Mrázková z Brna

Pfii osobním odbûru byste mûli zaruãenû do-
stat pet pas s platn˘m oãkováním a pfiípad-
nû s potvrzeními splÀujícími podmínky do-
vozu do âeské republiky. Konkrétní poÏa-
davky záleÏí na tom, odkud ‰tûnû dováÏíte,
a zjistíte je na stránkách Státní veterinární
správy âR www.svscr.cz. Pokud ‰tûnû pfiiletí
samo, dostanete doklady od pfiepravce. I pfii
koupi u zahraniãního chovatele je dobré mít
písemnou kupní smlouvu, ve které budou
zakotveny základní údaje o ‰tûnûti a infor-
mace podstatné pro prodej. Na obûma stra-
nám srozumitelné jazykové mutaci se do-
mluvte pfiedem. Praxe vydávání prÛkazÛ pÛ-
vodu je odli‰ná stát od státu. Nûkde dosta-

nete rodokmen souãasnû se ‰tûnûtem, jindy
budete na jeho zaslání ãekat aÏ rok. V kaÏ-
dém pfiípadû by mûlo jít o rodokmen FCI
s oznaãením Export pedigrée a mûla by
v nûm b˘t uvedena va‰e adresa coby nového
majitele. Jen takov˘ doklad lze následnû za-
evidovat do ãeské plemenné knihy. 
Podmínky letecké pfiepravy zvífiat stanovují
jednotlivé letecké spoleãnosti. Malé pleme-

no zhruba do hmotnosti 5 kg se vám vût‰i-
nou podafií dostat v pevné schránû pfiímo
na palubu, pfiiãemÏ vám doporuãuji mít pfií-
tomnost psa na palubû napsanou pfiedem
na letence. Vût‰í plemena cestují ve speciál-
ní ãásti nákladového prostoru v meziná-
rodnû normovan˘ch a IATA schválen˘ch
pfiepravkách. ÚroveÀ péãe o cestující zvífia-
ta je rÛzná. Zatímco v Americe existují spe-
cializovaní pfiepravci, v Evropû je dobré peã-
livû provûfiit, jak, kudy a jak dlouho ‰tûnû
poletí. Kromû letu musíte pfiipoãíst i ãas na
veterinární kontrolu a odbavení pfied letem
i po nûm. Pokud je to jen trochu moÏné,
zvolte pro pfiepravu malého ‰tûnûte auto,
kde je moÏné mít je více pod kontrolou
a vyhovût jeho potfiebám. Star‰í ‰tûÀata
s pevnou povahou zvládnou i samostatn˘
let bez vût‰ích problémÛ. 

·TùNù BRÁNÍ KO¤IST
Chtûla bych se touto cestou dotázat na
jeden problém ve v˘chovû na‰eho ãesko-
slovenského vlãáka. Máme osmimûsíãní-
ho psa. Celkem by to byl pes bez problé-
mÛ, základní povely uÏ zvládá docela dob-
fie, ale dûlá nám starost jedna vûc. KdyÏ je
pu‰tûn˘ na zahradû, má pfiirozenû ten-
denci v‰echno prozkoumávat a okou‰et.
KdyÏ najde nûco, co brát nemá (napfiíklad
botu), tak je problém na svûtû. Nejdfiív
s ní pfied námi utíká, a pokud pfiijde, tak
nám tu vûc nechce dát, vrãí a má tenden-
ci kousat. Je nám jasné, Ïe pro nûho je to
kofiist, kterou si brání, a navíc je to ‰tûnû.
ZároveÀ si ale nemÛÏe brát v‰e, co ho na-
padne. Pravda je ta, Ïe pro pamlsek udû-
lá témûfi v‰echno. MÛÏe b˘t odmûna za
vrácení ta cesta? Ale potrestán by pfiece
mûl b˘t, ne? Byla bych moc ráda, kdybys-
te nám mohli dát radu jak postupovat,
abychom nedûlali nûco ‰patnû. Z. P.

Z tohoto zdánlivû nevinného a vlastnû je‰tû
hravého chování by se mohl vyvinout po-
fiádn˘ problém. âeskosloven‰tí vlãáci mají
pevnû zakódované „vlãí“ smeãkové chování.
To je na nich právû úÏasné, ale je tfieba
s tím poãítat a chovat se podle toho. Bude

tfieba pracovat na dvou vûcech: 1. Posílit
vlastní dominanci. Nastolte reÏim „nic není
zadarmo“, dávejte psovi jednoduché úkoly
a dÛslednû dbejte na jejich splnûní,  neÏ
dostane to, po ãem právû touÏí (jídlo, pa-
mlsek, procházka, vá‰ zájem, pomazlení,
pohlazení, hra). Nevyvíjejte Ïádn˘ nátlak,
netrestejte psa fyzicky - prostû kdyÏ se ne-

chová, jak by mûl, nedostane to, co chce,
a vy hrdû odejdete a budete ho chvilku ig-
norovat.  Pak dejte psovi jasnû najevo, kte-
ré pfiedmûty jsou urãeny ke kousání a hrám,
tedy jsou to jeho hraãky, a které jsou jen
va‰e a pro nûj nedotknutelné. Aby to pro
nûho bylo snaz‰í, nedávejte mu na hraní
va‰e staré boty ani Ïádné jiné pfiedmûty,
které pouÏíváte. Jeho hraãky musí b˘t jasnû
rozeznatelné barvou (míãky, pískáãci, pfie-
tahovací lana) nebo vÛní (vitaminové tyãin-
ky, Ïv˘kaãky z kÛÏe, uzené a su‰ené kosti,
ou‰ka, hrtany atd.). Stfiídejte mu je, nechte
mu jednu nebo dvû hraãky a ostatní scho-
vejte a ãasto je mûÀte, aby mu nezev‰ednû-
ly a aby nemûl tendenci je zahrabávat. Ne-
snaÏte se mu je vzít, nechte ho, aÈ si jich
uÏije. Kdybyste mu je potfiebovali z nûjaké-
ho dÛvodu sebrat, zkuste ho zavolat jako
na procházku nebo k misce s krmením, ne-
smíte dát najevo, Ïe vám jde o ten jeho po-
klad. To, co chcete, aby nekousal, mu ukaÏ-
te (nevolejte ho, jen si v jeho pfiítomnosti
napfiíklad botu zujte, prohlédnûte, aby jas-
nû vidûl, Ïe patfií vám), pak poloÏte metr
pfied sebe a dûlejte, Ïe se díváte jinam. Pfii-
pravte si k ruce nûjaké náramné „rámusid-
lo“, které pes nezná. Ideální je plechovka
od piva naplnûná nûkolika padesátníky,
‰roubky nebo kamínky. Zalepte dÛkladnû
otvor. V okamÏiku, kdy se pes natáhne po
botû, hoìte plechovku smûrem k nûmu.
Cviãte to i s jin˘mi pfiedmûty,  tfieba i s ku-
sem rohlíku. UkaÏte mu vÏdycky jasnû, Ïe to
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je va‰e a nepfiejete si, aby si to on bral. Po-
kud se bude drÏet v uctivé vzdálenosti, po
chvilce se zvednûte a nabídnûte mu nûco,
co je urãeno pro nûj.  Tohle „tabu“ bude ale
fungovat, jen pokud budete nablízku.
V okamÏiku, kdy od své vûci odejdete, mu ji
vlastnû pfienecháváte a jak˘koli trest za to,
Ïe se vûci zmocní, je uÏ z jeho pohledu ne-
smysln .̆ V takové chvíli je lep‰í rozbûhnout
se smûrem od psa, jako Ïe zaãínáte bezva
hru nebo se hrnete na procházku. Zkuste
ho radostnû pfiivolat a moc pochválit, kdyÏ
pfiibûhne. TakÏe vám nezbude neÏ své vûci
pofiádnû uklízet. 
2. Nauãte psa spolehlivû povel „PusÈ!“ Nej-
dfiíve pfii hfie napfiíklad s pe‰kem, lanem
nebo dfievûnou ãinkou. Chvilku se pfietahuj-
te, pak se zklidnûte, tlaãte mírnû pfiedmû-
tem proti zubÛm psa a ve chvíli, kdy uÏ je
mu to nepfiíjemné a povolí stisk, klidn˘m
hlasem fieknûte „PusÈ!“ ZÛstaÀte klidnû
stát, nemávejte tím pfiedmûtem, a kdyby si
chtûl zas kousnout, okfiiknûte ho rázn˘m
„NE!“ Jakmile se také zklidní, v˘raznû po-
chvalte a mÛÏete zaãít pfietahovanou nebo
aportování znovu. Pamatujte - chcete-li, aby
pustil, tlaãte proti nûmu. KdyÏ bude pou-
‰tût spolehlivû a radostnû ãekat na pochva-
lu a dal‰í hru, zkuste ho nauãit, aby pou‰tûl
sám, aniÏ byste na pfiedmût tlaãili nebo se
ho vÛbec dot˘kali. ZÛstaÀte klidnû stát, dû-
lejte, Ïe vás hra uÏ nebaví, otoãte se ke psu
bokem, a kdyÏ se rozpaãitû také zastaví,
zkuste dát klidn˘ povel „PusÈ!“ Pak se ale
musíte hodnû radovat, kdyÏ se mu to pove-
de. AÏ bude tento povel opravdu spolehlivû
nacviãen, je moÏné psa poÏádat, aby pustil
i vûc, kterou nûkde ukradl - stejnû klidn˘m
hlasem, jako by vám ne‰lo o tu vûc samot-
nou, ale o to, abyste ho mohli radostnû po-
chválit za to, Ïe ji pustil. Pokud mu ukáÏete,
Ïe vám na té vûci záleÏí, a budete jej honit
a vyhroÏovat trestem, v‰echno pokazíte
a mÛÏete se vrátit na zaãátek. 
Toto je zhruba postup pro zdravého mladé-
ho psa. Je moÏné, Ïe vá‰ pes má sklony
k dominanci nebo abnormálnû vyvinutou
touhu nûco vlastnit a bránit si to a tento
postup nebude k odstranûní jeho problé-
mu dostateãn .̆ Pak bych doporuãila osobní
konzultaci s odborníkem na poruchy cho-
vání psÛ a peãlivé vyzkou‰ení, co psa nejlé-
pe motivuje ke správnému chování a co jej
nejspí‰e odradí od „krádeÏí“.

PES NA NÁS VRâÍ
Mám problém se sv˘m tfiílet˘m zlat˘m ret-
rívrem. Je to velmi hodn ,̆ mazliv˘ a po-
slu‰n˘ pes, ale problém u nûj nastane,
jakmile udûlá nûco ‰patnû a my ho chce-

me nûjak pokárat. V tom okamÏiku stáhne
ocas, u‰i sklopí dozadu, lehce zaãne zve-
dat pysk a zaãne vrãet. KdyÏ to udûlal na
mû, docela jsem se ho bála. Je nûjaká me-
toda jak postupovat, aby se u nûj nepro-
jevovala takováto reakce?

E. B., âeské Budûjovice

Domnívám se, Ïe v tomto pfiípadû je pouze
chyba v komunikaci – va‰e chování v tako-
v˘chto situacích je pro psa nesrozumitelné
a on se cítí b˘t ohroÏen. Jeho agresi bych
zafiadila mezi agrese defenzivní (obranné)
a pes chce ohrnutím pyskÛ fiíci asi toto:
„Nechápu, proã tak kfiiãí‰, a je mi to hroznû
nepfiíjemné. VÛbec nevím, jak se mám za-
chovat, bojím se tû, prosím pfiestaÀ.“ Ná-
prava je velice jednoduchá: Dávejte svému
psu vÏdy zcela jasn˘ signál. Je hodn ,̆ splnil
vá‰ úkol nebo oãekávání? Pochvalte ho
slovnû, pohlaìte, dejte mu pamlsek, ale
hlavnû - cel˘m sv˘m postojem, gesty, v˘ra-
zem obliãeje vyjádfiete svou spokojenost.
Uvidíte, Ïe jeho radost z va‰ich jasn˘ch sig-
nálÛ bude ohromná. Dûlá nûco ‰patnû?
Hned v ten moment kfiiknûte „NE!“, jako
kdyÏ stfielí, postojem i v˘razem obliãeje vy-
jádfiete své rozhofiãení a nesouhlas. Urãitû
se zarazí – a v tu chvíli mu musíte fiíci, co
tedy má dûlat, aby to bylo správnû, aby byl
hodn .̆ A samozfiejmû hned jak je hodn ,̆ je
potfieba mu to dát s náleÏit˘m uznáním
a nad‰ením najevo. Nikdy psa netrestejte
v˘ãitkami, káráním a hubováním, a uÏ vÛ-
bec ne s ãasov˘m odstupem po provinûní –

tomu opravdu nerozumí. Jen vidí, Ïe jste
podráÏdûní, a z minulosti uÏ má moÏná zku-
‰enost, Ïe va‰e hubování nûkdy skonãí po-
fiádn˘m záhlavcem. Tomu se chce vyhnout.
Va‰e chování nedává do souvislosti se sv˘m
zlobením, proto se  tresty míjejí úãinkem. 
Klienti nûkdy namítají: „Ale on moc dobfie
ví, Ïe udûlal nûco ‰patnû, cel˘ se krãí a tvá-
fií se provinile!“ JenÏe to, co my povaÏujeme
za provinil˘ v˘raz, je usmifiovací rituál – pes
zmen‰í siluetu, pfiikrãí se, odvrátí pohled,
plazí se. Tím v‰ím se snaÏí odvrátit na‰i zlo-
bu a pfiípadn˘ fyzick˘ inzult. JenÏe vût‰ina
majitelÛ zareaguje právû opaãnû a psu dále
lají nebo ho dokonce uhodí s tím, Ïe on pfie-
ce dobfie ví proã. Nûktefií psi pak v takto tí-
Ïivé situaci ohrnou pysky, aby dali najevo,
jak je jim to nepfiíjemné a jak moc rádi uÏ
by to skonãili. Na toto gesto je jediná správ-
ná odpovûì: ZÛstat klidnû a mlãky stát, oto-
ãit hlavu do strany, zadívat se do zdi a po-
ãítat do deseti. Pak otoãit celé tûlo a poma-
lu odejít. Pokud má majitel se psem dobr˘
vztah, pes se urãitû pfiiplíÏí a usmifiovacími
gesty se bude snaÏit pfiedchozí konflikt
smazat. A zas je dobfie, vzájemnou dÛvûrou
to pfiíli‰ neotfiese, zvlá‰tû pokud se z toho
majitel pouãí a pfií‰tû pouÏívá jasné a psovi
srozumitelné signály. BohuÏel mnozí „od-
borníci“ radí v podobném pfiípadû psa po-
padnout a otoãit na záda a drÏet ho, dokud
vzdoruje, nebo ho ‰krtit, popfiípadû pofiád-
nû zbít. Takov˘ postup je zaãátkem konce
dobrého vztahu a pes je stále agresivnûj‰í,
protoÏe se v pánovi vÛbec nevyzná a bojí se
ho. Agrese plynoucí z dennodenního stra-
chu a nejistoty se pak velmi tûÏko fie‰í.
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Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.
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