
ako majitel, kter˘ uvaÏuje o pofiízení
druhého psa, si musíte pfiedev‰ím
jasnû uvûdomit, Ïe vá‰ první pes a vy

sami tvofiíte urãit˘ sociální svazek, kter˘
sice poskytuje ochranu, ale v oãích
nûkter˘ch psÛ je také tfieba ho chránit.
Jin˘mi slovy to znamená, Ïe nov˘ pfiírÛstek
mÛÏe prudce zv˘‰it snahu prvního psa
postavit se na obranu. I majitele, ktefií mají
ãtyfii nebo více psÛ a dosud nemûli Ïádné
problémy, upozorÀujeme na to, Ïe jim
ãasem mÛÏe vstoupit do Ïivota pes, kter˘
zcela zniãí jejich iluzi o harmonickém
souÏití. To zaÏil nejeden majitel psa.

Je vá‰ pes zvykl˘ na jiné psy?
Pro zhodnocení pfiizpÛsobivosti va‰eho
prvního psa je pfii pofiizování druhého psa
dÛleÏité i to, zda je zvykl˘ na rÛzné jiné
psy, aÈ na náv‰tûvách, nebo pfii hfie.
Neradi bychom, abyste to chápali
nesprávnû. Existuje mnoho majitelÛ psÛ,
ktefií si pofiídí druhého nebo tfietího psa

a toto souÏití rÛzn˘ch psÛ se i bez v˘cviku
a dokonce i pfii pfiípadné neposlu‰nosti
jednotliv˘ch psÛ utváfií velmi pokojnû
a harmonicky. Ale buìme zcela upfiímní:
chcete jen doufat, Ïe budete mít ‰tûstí?

Má solidní základní poslu‰nost?
Pfiedev‰ím je dÛleÏité, aby mûl první pes

solidní základní poslu‰nost a abyste ho
mûli v kaÏdé situaci pod kontrolou.
Základní poslu‰ností nemám na mysli to,
co leckdo tvrdí: „Pes udûlá doma v‰echno

a to, co umí, mi úplnû staãí.“ Nejpozdûji
pfii pofiízení druhého psa totiÏ zjistíte, Ïe
vá‰ pes je schopen udûlat mnohem víc neÏ
to, co byl dosud ochoten vám dát najevo.
âasto budete moÏná proná‰et v˘roky jako
„to je‰tû nikdy neudûlal“.

Jak˘ pes se hodí do
daného spoleãenství?
KdyÏ jste zjistili svou momentální situaci,
tedy kde jste vy a kde je vá‰ pes, pfiijde
dal‰í krok. Jak˘ pes se hodí do na‰eho
spoleãenství? Není zrovna vhodné,
obzvlá‰È pro zaãáteãníky, pofiídit
k osmiletému bernskému sala‰nickému
psovi, kter˘ je zvykl˘ na svÛj klid, roãní
neposednou border kolii. Pak je od
zaãátku jisté, Ïe jinak tak vyrovnan˘
berÀák bude obãas svÛj milovan˘ klid
bránit chÀapnutím nebo zavrãením
a bude si neposednou borderku drÏet od
tûla. Proto si uvûdomte, Ïe u rÛzn˘ch typÛ
mÛÏe také spí‰e dojít ke konfliktu.

První setkání
K prvnímu setkání s druh˘m psem by
mûlo dojít venku, kde se mohou jeden
druhému vyhnout, ale radûji na
oploceném, nepfiíli‰ velkém pozemku,
abyste pfii zv˘‰ení napûtí mohli pfiípadnû
zasáhnout. Obzvlá‰È ‰patnû socializovaní
psi mívají sklony prosazovat svÛj názor
aÏ do takzvaného „hofikého konce“.

J

Z druhého psa se může
stát obrovský problém
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Chování:

Majitelé jednoho psa se ãasto po nûjaké dobû rozhodnou, Ïe si pofiídí druhého
psa. Kdo si myslí, Ïe nov˘ pfiírÛstek nezpÛsobí Ïádné potíÏe, protoÏe s prvním
psem se v‰echno dobfie dafií, ten se mÛÏe m˘lit. NeuváÏené spontánní
pofiízení druhého psa mÛÏe pfiedstavovat velkou zátûÏ.

K prvnímu
setkání
s druh˘m
psem by
mûlo dojít
venku
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Je vá‰ první pes va‰ím
absolutním miláãkem?
UÏ jste s ním proÏili hodnû soukrom˘ch
Ïivotních situací a nedáte na nûj dopustit?
Pak byste si mûli pofiízení druhého psa je‰tû
jednou dÛkladnû rozmyslet. Snesete to, aÏ
zaãne druh˘ pes prvního utlaãovat,
a to nûkdy hodnû v˘raznû? DokáÏete to
strpût, aniÏ byste se snaÏili ihned zakroãit?
V takové situaci byste se totiÏ nemûli snaÏit
chránit svého prvního psa pfied pfiípadn˘m
vrãením nebo chÀapáním. Jak by pak mûl
poznat hranice nováãka a jak by mûl naopak
nováãek poznat „pravidla“ prvního psa, kdyÏ
jim do toho budete pofiád zasahovat?
Naopak! Neustál˘m zakazováním pokusÛ
o objasnûní hierarchického pofiadí se mÛÏe
nahromadit agresivita a pak se najednou
vybít zpÛsobem, jak˘ urãitû Ïádn˘ majitel
psÛ nechce zaÏít. Pfii chovu nûkolika
psÛ je také tfieba rozpoznat hierarchické
pofiadí a dodrÏovat ho.

Pfiíklad
Vá‰ první pes smûl odjakÏiva na pohovku.
Druh˘ pes tam kvÛli svému trochu
dominantnûj‰ímu chování nesmí. I jinak
stále dáváte svému „miláãkovi“ pfiednost
pfied nováãkem, i kdyÏ ten uÏ si dávno
vybudovat ‰éfovskou pozici mezi psy.
Co asi podle vás tento pes udûlá, aby zase
získal své hierarchické místo, které mu
neustále takto podr˘váte?
V‰ichni psi ov‰em takoví nejsou a netrvají
na sv˘ch neomezen˘ch právech v˘‰e
postaven˘ch jedincÛ. Ale na druhé stranû
existují i „totalitáfii“. A na to byste nikdy
nemûli zapomínat.
U takzvan˘ch psÛ „ze secondhandu“, tedy
z útulku, ze ‰patného nebo i normálního
chovu, je namístû opatrnost, protoÏe
musíme doufat, Ïe k nám pfiedchozí majitel
bude upfiímn˘, anebo naopak neví nic
o dosavadním Ïivotû zvífiete. Tyto psy by mûli
chovat jen zku‰ení majitelé, pokud není
jasná jejich povaha. To platí jak pro druhého,
tak i pro prvního psa, protoÏe problémy

s tûmito psy se nemusí vÏdy projevit hned od
zaãátku, n˘brÏ mohou se vyskytnout aÏ po
del‰í dobû.

Závûr
Doufám, Ïe jsem vám nevzal chuÈ na
pofiízení druhého psa. Zvládnutí druhého
psa mÛÏe b˘t obtíÏné, ale nemusí b˘t
nemoÏné. Z vlastní zku‰enosti vám mohu
fiíct, Ïe kdyÏ máte v‰echny problémy za
sebou, není nic krásnûj‰ího neÏ souÏití
s nûkolika psy. PovaÏujte to za v˘zvu. Já vám
na cestû za druh˘m psem pfieji mnoho
úspûchÛ!
Text a foto Holger Bachus

Volba pohlaví
Jakého pohlaví by mûl b˘t druh˘ pes, to
zcela záleÏí na va‰em pfiání a va‰í
zatíÏitelnosti! MoÏná je jakákoli kombinace,
pfiiãemÏ bychom o kaÏdé mûli mít aspoÀ
nûjaké teoretické znalosti.

PES APES
Pokud obãas pozorujeme vzájemné chování
psÛ, mûlo by nám b˘t jasné, Ïe psi jsou od
pfiírody rvavûj‰í a konfrontaãnûj‰í. Pokud si
k prvnímu psovi pofiídíme druhého, mohou
del‰í dobu probíhat spory, neÏ kaÏd˘ pozná
hranice toho druhého. Pokud máte z takové
situace strach, mûli byste se pofiízení
druhého psa vyhnout nebo poãítat s tím,
Ïe navykání druhého psa na prvního bude
trvat del‰í dobu. Je‰tû jednou pfiipomínáme,
Ïe ani kastrace není zárukou toho, Ïe budou
oba psi Ïít mírumilovnû pospolu.
To je jen roz‰ífiená mylná domnûnka.

FENA AFENA
Pokud chcete mít dvû feny, mûli byste si
uvûdomit, Ïe se z nich mohou vyklubat
doslova extrémní fúrie.

PES AFENKA
U psÛ rÛzného pohlaví bychom mûli
naopak fie‰it tyto úvahy: Chci kastrovaného,
nebo nekastrovaného psa? Pokud nechci
nechat kastrovat ani jednoho z nich, budu
muset v období hárání fenky pfiijímat
preventivní opatfiení u ní nebo u psa a budu
se muset poradit se sv˘m veterináfiem
o dal‰ích moÏnostech.
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I majitele, ktefií mají ãtyfii nebo více psÛ a dosud nemûli Ïádné
problémy, upozorÀujeme na to, Ïe jim ãasem mÛÏe vstoupit do

Ïivota pes, kter˘ zcela zniãí jejich iluzi o harmonickém souÏití
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