
Jé, to je pěkný pejsek 
 
V tomto článku se budeme věnovat psům.  
Pes je tvor společenský a velmi často přátelský. Většinou lidé mají psy rádi a podle toho 

se k nim chovají. Není výjimkou, že vidíme malé dítě, jak se láskyplně vrhá na cizího psa, 
aby si ho pohladilo. Bohužel i sebepřátelštější pes může zareagovat jinak, než očekáváme 
a může ublížit. 

Může se například stát, že pes má u sebe nějakou věc a brání ji, protože si myslí, že mu 
ji chce vetřelec vzít. A třeba právě ve chvíli, kdy se k němu cizí člověk blíží, pes na něj 
zaútočí a vůbec ho nezajímá, že si s ním chtěl hrát nebo si ho pohladit. 

Existuje pár základních pravidel, která bychom měli dodržovat v kontaktu se psy, 
a která bychom měli naučit i své děti. 

1. Cizího psa nehladíme, pokud nám to jeho majitel neschválí a nebo není v jeho  
blízkosti. 

2. Nebereme nic ani vlastnímu psovi před čumákem, hlavně ne při žrádle. 
3. Pokud se dostaneme do kontaktu se psem, který volně pobíhá, neděláme prudké 

pohyby. Takovému psovi se  nedíváme  přímo  do očí, mohl by to vzít jako výzvu 
k boji. 

4. Pokud má pes vyceněné zuby, naježené chlupy a zdvižený ocas, raději se mu 
vyhneme obloukem. Ale  neutíkáme. 

5. Pes se však může také třást a mít stažený ocas, což je projev strachu. I tento pes 
může ublížit, protože se bojí a brání se. 

 
Pokud dojde k tomu, že nás pokouše cizí pes nebo jiné zvíře, samozřejmě navštívíme 

lékaře a necháme si poranění ošetřit. Velmi důležité je však také snažit se vypátrat totožnost 
psa, zjistit, zda je tento pes očkován proti vzteklině. Pokud se nám to nepodaří, budeme muset 
absolvovat očkování proti vzteklině. 

Vyhněme se raději nepříjemné zkušenosti a předcházejme rizikovým kontaktům. 
Mějme na paměti, že ani kontakt s ostatními zvířaty nemusí zůstat bez následků.  
Hlavní rada tedy zní: pěstujte v dětech pozitivní vztah ke zvířatům a naučte je, jak se 

k nim mají chovat, aby jim neublížila a aby  ony neubližovaly  zvířatům. 
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