
Psi potřebují pravidla
Jistá paní mi vloni zavolala a líãila mi obrovské
problémy, které má se sv˘m mlad˘m labradorem.
Náhle pr ,̆ zfiejmû ze strachu, zaãal chÀapat po cizích
lidech, ktefií se ho chtûli dotknout, jakmile uvidí cizí
psy nebo jiná zvífiata, zaãne na vodítku táhnout jako
blázen. Zkrátka vymyká se jí zpod kontroly.

DÛleÏitost
odmûny: pes
dûlá jen to,
co je pro nûj
v˘hodné

aké pr˘ je ‰patn˘ jedlík, aãkoliv do-
stává jen to nejlep‰í krmení. Ma-
jitelka mi dále vyprávûla, Ïe

nav‰tívila uÏ nûkolik „zvífiecích psycholo-
gÛ“ a Ïe s ním zkou‰ela chodit i na cvi-
ãi‰tû. Vyzkou‰ela snad v‰echno: od tera-
pie Bachov˘mi kvûty aÏ po klikací trénink.
Ale nic z toho ji nedovedlo k úspûchu.
Odborníci pfiivolaní na pomoc to vût-
‰inou po krátké dobû vzdali a pfiípad pro-
hlásili za beznadûjn˘.

Majitelka se chytala
kaÏdého stébla
V prÛbûhu rozhovoru vy‰lo najevo, Ïe
pes uÏ svou majitelku stál nûkolik tisíc
korun. Chytala se kaÏdého stébla, aÈ to
stojí co to stojí. Tak moc si pfiála mít milé-
ho vychovaného psa! Podobn˘ problém
má mnoho majitelÛ psÛ a jsou zoufalí,
kdyÏ od kaÏdého sly‰í nûco jiného, ale jen
málokdy pravdu. Po del‰ím rozhovoru,
kter˘ poslouÏil pfiedev‰ím k tomu, aby se
mi majitelka svûfiila se v‰ím, co jí leÏí na
srdci, jsem jí vysvûtlil, Ïe jí bohuÏel nemo-
hu dát Ïádn˘ „zaruãen˘ tip“. Dost ji to
rozãílilo, ale v klidu jsem jí potom vysvût-
lil, Ïe zásadnû nestanovuji diagnózy na
dálku, protoÏe tímto zpÛsobem snadno
dochází k chybám. KdyÏ jsem jí navíc
sdûlil, Ïe odborníci ãasto posuzují psa
a jeho majitele z objektivnûj‰ího úhlu
pohledu, neÏ dokáÏe emocionálnû ovliv-
nûn˘ majitel, byla uÏ teprve rozezlená.
Ale o tfii t˘dny pozdûji pfiesto se sv˘m
Whiskym sedûla v mé kanceláfii a pfie-
m˘‰lela, zda by snad pes nemohl b˘t
nemocn˘, nebo jestli by nebylo lep‰í dát
ho pryã. To je ostatnû bûÏná reakce maji-
telÛ, ktefií nezvládají situaci, cítí, Ïe je nad
jejich síly, a neznají v˘chodisko.

Whisky je hyperaktivní
a nevychovan˘
V pfiípadû Whiskyho se jednalo o hyper-
aktivního nevychovaného psa, jenÏ mûl
na druhém konci vodítka dámu, která by
mu sice z lásky dala v‰echno, ale netu‰ila,
Ïe kaÏd˘ pes, aby se mohl pozitivnû vyví-
jet, musí nejprve znát své hranice.
Po del‰í diskusi jsem jí nabídl korekturní
v˘chovu a vysvûtlil jsem jí, jak hodlám
postupovat. Také jsem zdÛraznil, Ïe po-
kud chce v budoucnu Ïít se sv˘m psem ve
spokojeném souÏití, musí zásadnû zmû-
nit sm˘‰lení o v˘chovû. Naznaãil jsem jí,
Ïe vlastní pfiíãinou problému je ona
sama, ale Ïe ho budeme schopni spoleã-
n˘mi silami zvládnout.

V˘chova fiídí chování
Jak uÏ jsem v tomto ãasopisu nûkolikrát
popisoval, hyperaktivita, strach a domi-
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nantní chování se u mlad˘ch psÛ objevují
relativnû brzy. V̆ raznûji se pak toto chová-
ní rozvine, kdyÏ je plnû vyvinut mozek psa.
Pokud vtiskávací fáze neprobíhá optimál-
ním zpÛsobem, mÛÏe se kaÏd˘ pes zaãít
vyvíjet ‰patn˘m smûrem. S pfiib˘vajícím
vûkem se toto chování posiluje a projevuje
markantnûji. âasto se objevují ustra‰ené
reakce. V̆ chova psa je pro jeho v˘voj mimo-
fiádnû dÛleÏitá. VÏdyÈ právû v˘chovou ze
strany ãlovûka se fiídí chování psa. Pes je
Ïivoãich, jenÏ se uãí prostfiednictvím klí-
ãov˘ch podnûtÛ, a kaÏd˘ rozumn˘ ãlovûk
mi dá za pravdu v tvrzení, Ïe pes vÏdy bude
dûlat to, co je pro nûj z jeho hlediska
v˘hodné. Pokud se mu tedy napfiíklad nedo-
stane Ïádné formy v˘chovy, bude se v nûm
posilovat jeho pfiípadné dominantní chová-
ní. Zaãne ‰tûkat, kousat atd. NejrÛznûj‰ím
zpÛsobem se bude pokou‰et pfievzít svou
vedoucí úlohu.

Nedostatek vnûj‰ích podnûtÛ
vyvolává strach a agresi
Pokud pes není konfrontován s podnûty
okolního svûta, mÛÏe se z nûho rychle vyvi-

nout bojácn˘ nebo agresivní jedinec. Ta-
kové chování pozorujeme ãasto u psÛ, kte-
fií Ïijí osamûle nebo jsou drÏeni na fietûzu.
BohuÏel je tomu tak, Ïe mnoho majitelÛ je
zmateno tím, Ïe ze v‰ech stran sly‰í o nej-
rÛznûj‰ích stylech v˘chovy, a mnohé z nich
ãasto nemají Ïádn˘ vûdeck˘ základ.

Moji psi smûjí na pohovku
Majitelka Whiskyho na svého psa doposud
uplatÀovala liberální v˘chovn˘ styl a on se
vyvíjel podle toho. Rady, které dnes ãasto
sl˘cháme, jako „musí‰ vÏdy vcházet do dve-
fií pfied sv˘m psem“, „Pes nesmí leÏet v˘‰e
neÏ ty“ nebo „TvÛj pes nesmí na pohovku
ani do postele“, povaÏuji na základû sv˘ch
zku‰eností za ‰patné nebo pfiinejmen‰ím
nedostateãné, protoÏe pokud uÏ se u psa
vyvinulo nevhodné chování, na základû
plnûní v˘‰e uveden˘ch pfiíkazÛ rozhodnû
nezmizí. Ostatnû moji psi se mnou bûÏnû
lehávají na pohovce, ãasto pfiede mnou
vybûhnou ze dvefií a ráno snídají dfiív neÏ já.
Oni i já jsme pfii tom ‰Èastní, ov‰em
v˘hradnû já urãuji, kdy a co se bude dít.
U psÛ se vyvine závadné chování, pokud se
jim pfii bûÏném souÏití nedostává základ-
ních pokynÛ a vedení, kdyÏ se nenauãí, Ïe
existují zákazy a pfiíkazy, a kdyÏ je jejich
majitel dÛslednû nevyÏaduje.

Jen láska nestaãí
Na‰e majitelka udûlala tu chybu, Ïe její pes
znal jen lásku a ohleduplnost. Pro kaÏdé
jeho chování se jí vÏdy podafiilo nalézt nûja-
kou omluvu. Také potravu dostával kaÏdou
chvíli jinou, protoÏe pfiece nemÛÏe b˘t dob-
rá ta, která psovi nechutná. I to byla majitel-
ãina chyba. Pes záhy pochopil, Ïe kdyÏ mu
nûco nejede, vÏdy dostane nûco jiného,
nebo mu je alespoÀ nûjaká dobrota pfiimí-
chána do krmiva, takÏe nakonec se Ïivil uÏ
jen tatarsk˘mi bifteky, pa‰tikami a podob-
nû. Pes byl sice v té chvíli ‰Èastn˘, ale nebyl
dobfie Ïiven˘. I v tomto ohledu se majitelka
zaãala fiídit m˘mi doporuãeními. Whisky
zaãal dostávat kvalitní suchou stravu pro-
míchanou s jednou lÏíci dobré konzervy.
Potravu dostával dennû a po deseti minu-
tách mu byla odebrána. Tfii dny pes dokázal
vzdorovat a snûdl vÏdy jen pár granulek, ale
ãtvrtého dne to vzdal a misku doãista vylí-
zal. A tak je tomu dodne‰ka.

Jsme u cíle: psí fiidiãák
Poté, co jsme ukonãili podmiÀovací trénink
majitelky i Whiskyho, stalo se jejich souÏití
harmoniãtûj‰ím. SloÏením „psího fiidiãáku“
v rámci t˘mového testu se stala majitelka
‰Èastnûj‰í a pfiiznala, Ïe tak pÛsobí i její pes.
VÏdyÈ ani pro psa to není Ïádná zábava,
kdyÏ musí tahat na vodítku, kousat a chovat
se hyperaktivnû. Theodor Hessling

Metody a zásady

1.
autokratick˘ styl
v˘chovy – vysoká míra
autority, potlaãování

psa, podmiÀování jen fyzick˘mi
opatfieními (vlastnû drezura,
jeÏ vede k podfiízenosti psa)

2.
autoritativní styl
v˘chovy –
je zaloÏen na

odmûÀování a trestech, jasném
stanovení hranic, psu dává
jistotu a nejvíce se pfiibliÏuje
pfiirozen˘m principÛm
psí smeãky

3.
permisivní styl v˘chovy
– vychovatel se pfii
v˘chovû drÏí spí‰

zpátky, jen zfiídkakdy dochází
k vymezování hranic (vede
k dominantnímu chování)

4.
negující styl v˘chovy –
nejedná se o vûdomou
v˘chovu, majitel chování

psa neovlivÀuje; nemá zájem na
v˘voji psa (neumoÏÀuje sociální
v˘voj ve vztahu k okolí)
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