NAPADENÍ PSEM
Pes je nejmilejší přítel člověka, věrný kamarád a nerozlučný společník. Ale někdy se může stát, že
nás pes napadne a ublíží nám. Možná si říkáme, že nemá důvod nám ublížit. Ale my nevíme, jaké
zkušenosti má pes se svým majitelem, jestli náhodou není veden k agresivitě, jestli nemá špatné
zkušenosti s týráním a podobně. Pravdou také je, že 80% všech útoků psa na lidi neudělá cizí pes, ale
pes, který je můj, mých rodičů, mých kamarádů, pes se kterým se znám delší dobu a třeba si spolu i
nějakou dobu hrajeme.

Co nikdy nesmíte udělat:
Nikdy nedráždit , i když je u boudy na řetězu nebo za plotem. Nekřičet na něj, neházet kameny
či jiné věci, nedráždit ho, neprovokovat, neštěkat na něj. Nemusí se nic stát. Jenže pes si
všechna příkoří zapamatuje a může se stát, že pak napadne náhodného kolemjdoucího nebo
hrající si dítě. A jenom kvůli tomu, že si pamatuje ten útok.

Jak poznám, že se pes chystá k útoku?
•

začne vrčet

•

cení zuby

•

někdy štěká

•

slechy přiloží k hlavě

•

krabatí čumák

•

pokrčí nohy, často udělá krok vzad (necouvá, ale připravuje se k útoku)

•

stáhne ocas mezi nohy

Pokud na nás útočí menší či střední pes (jezevčík, kříženec a pod.)
•

rozhodně neutíkat

•

raději se k němu otočit čelem a zkusit ho okřiknout

•

sebrat kámen nebo hůl

•

někdy stačí jen naznačit, že chceme po psovi něco hodit

•

jindy to musíme opravdu udělat

•

zkusit zadupat, vystrašit psa

Pokud na nás útočí velký pes (vlčák, doga a pod.)
Cítíme- li se skutečně ohrožení, tak máme tři možnosti:
1) setrváme na místě, dřepneme nebo klekneme. Přes hlavu si přetáhneme mikinu či svetr,
chráníme si rukama hlavu. Mlčíme a čekáme, neděláme žádné unáhlené pohyby (ani když nás pes
např. očuchává nebo do nás čumákem strká). Pes zjistí, že pro něj nejsme žádným konkurentem,
přestane ho to bavit a pak odejde (nebo pán zjistí, že mu pes chybí a sám si ho přivolá).
2) pokud nám strach nedovolí si ani kleknout, tak musíme udělat následující: pomalu a opatrně
budeme couvat od psa pryč. Pohled upíráme na zem, dáváme tím najevo svou podřízenost. Díváme
se na nohy psa, NIKDY se mu nedíváme do očí, to v něm probouzí agresivitu. Pomaličku couváme a
chlácholivým hlasem říkáme: „Hodný pejsek, zůstaň, já ti neublížím...“ Pes nerozumí slovům, ale
slyší intonaci hlasu. Musíme mluvit rozumně, nekřičet, neporoučet (!Lehni! Zůstaň, bestie!“)
3) utíkat z místa můžete jenom tehdy, máte-li v dostatečné blízkosti úkryt. Pokud je pes dvacet
metrů od vás a dveře od auta či od domu pět metrů, utíkejte. Pokud je ale váš úkryt dál,
neutíkejte. Útěk psa jenom vydráždí a pes je rozhodně rychlejší než člověk!
4) i když vám k domu zbývá pár metrů (a mezi domem a vámi je právě pes), nikdy ho
neobcházejte, raději vycouvejte a vraťte se domů jinou cestou (nebo později, když tam není
pes).
Pokud se nám stane, že pes stojí v místech, kudy chodíme pravidelně, není uvázaný ani jinak
zabezpečený, běhá či sedí volně a bez náhubku, bylo by vhodné o tom říct rodičům. Ti by pak
měli jít za majitelem a domluvit se na bezpečnějších pravidlech.

Co když mne pes přece jen napadne?
Tady jde jakákoliv láska ke zvířatům stranou.
•

je potřeba se bránit, jde vám možná o život

•

křičet, volat o pomoc (snad přiběhne i majitel psa)

•

zkusit popadnout kámen nebo klacek a bít psa

•

zkusit psa popadnout za krk, útok mířit do očí

A pokud mě už pes kousnul?
•

pokud je rána malá a příliš nekrvácí, ránu vymýt několikrát za sebou čistou vodou a
mýdlem

•

ránu překrýt čistým obvazem

•

pokud rána silně krvácí, přednostně zastavit krvácení

•

vyhledat lékaře

•

při kousnutí jakýmkoli zvířetem hrozí postiženému infekce a především vzteklina

•

je třeba kontaktovat majitele psa a zjistit, zda je pes očkován proti vzteklině

•

majitel musí dát psa na veterinární vyšetření a poskytnout doklad o tom, že pes je zdravý

•

pokud majitele nenajdeme, nebo je pes nemocný, je potřeba okamžitě vyhledat lékaře

Když se nakazím vzteklinou, budu opravdu vzteklý?
•

vzteklý možná ne, ale smrtelně nemocný, dosud nebyl popsán vyléčený případ

•

nemoc se projeví za 14 dní až půl roku

•

vzteklinou může být nakaženo každé zvíře, např. liška, pes, kočka, veverka, dokonce i kůň
či netopýr

•

vzteklina se přenáší slinami

•

nakažená zvířata silně sliní, ztrácí plachost a přibližují se k lidem a lidským sídlům

•

je třeba se jim vyhnout velkým obloukem

•

nikdy také nesahat na uhynulá zvířata, která najdeme v přírodě

•

jestliže nás nějaké zvíře kousne nebo poškrábe, je třeba vyhledat lékaře

•

pokud je to zvíře žijící s člověkem, je třeba najít majitele a zajistit veterinární vyšetření

Jak je to s „bojovými“ plemeny?
Velice často v televizi slyšíme nebo v novinách čteme o tom, jak psí příslušník bojového plemene
napadl a případně zranil dítě či dospělého člověka. Řekne-li se bojový pes, vybaví se nám krvelačná
bestie, která má v „popisu práce“ jen napadat a ubližovat.

Jak je to ale ve skutečnosti?
Kynologie, neboli nauka o psech, termín „bojová plemena“ vůbec nezná. Je to pouze populární-bulvární
název, který nemá jakékoliv opodstatnění.

Jak rozlišujeme psy?
Kynologie (nauka o psech) rozlišuje psy podle jejich původu buď na křížence, u kterých nelze přesně
určit jejich původ i plemennou příslušnost a na čistokrevné psy s doloženým původem, které se dělí
dále do skupin podle použití. Na celém světě existuje pouze 10 skupin psů.

Kteří psi jsou nebezpeční?
Psi uváděni jako příslušníky „bojových plemen“ nejsou zlejší nebo agresivnější, jsou to psi s velkým
potenciálem a velkými schopnostmi. Pravdou je, že nebezpečnější jsou a více úrazů způsobí vlčák,
jezevčík, kokršpaněl, kříženci + malá plemena (je to jedna čtvrtina všech úrazů!). Např. pitbul
způsobil ze všech napadení člověka asi 0,043% a v četnosti útoků na člověka je na

28. místě,

zatímco na čelním je právě vlčák či jezevčík. Spíš jde o to, že kousnutí od pitbula bude daleko horší
a bolestivější než kousnutí například od jezevčíka. Přece jenom větší pes má větší zuby, čelisti a
silnější stisk.

Existují tedy bojoví psi?
Ano, existují. Jsou to ti, kteří se dříve využívali pro zápasy, byli odchováváni o samotě bez
jakéhokoliv kontaktu s ostatními příslušníky svého druhu, aby si nemohli osvojit ani ta nejzákladnější
pravidla sociálního chování. Nejsou to žádná konkrétní plemena, jsou to psi ovlivněni chováním a
postojem svého majitele. Byli vychováváni na boj se psem nebo s jiným zvířetem. Nikdy ne na boj
s člověkem. To, jestli pes napadne člověka, nemá v genech. Je to pouze dané tím, jak ho vychovává
majitel. Pes buď poslouchá povely svého pána, nebo si pamatuje předchozí špatné zkušenosti a
zážitky a „mstí se“.

Nebezpeční psi mají geneticky předurčeny:
- rychlejší reflexy
- zvýšený práh bolesti
- lepší fyzické předpoklady pro boj
- ale to, jestli se z nich stanou psí zabijáci, je pouze předmětem výchovy. Člověk může naučit
psa, aby zabíjel na povel. Pes sám od sebe to nikdy neudělá (pokud není v ohrožení)

Tzv. bojová plemena, neboli plemena, o kterých se v souvislosti se zákonem (zákon o zpřísnění
chovu bojových plemen) nejvíce hovoří:
Od slova bull = býk, býčí
pit = aréna
-

bulteriér

-

pitbulteriér

-

staforský bulteriér

-

americké stafordský teriér

-

vyjímka: anglický buldok (společenský)
americký buldok (farmářský)

Který pes nejvíce napadá člověka?
Nejvíce napadení můžeme čekat od psa, který je sám ve stresu. Nejčastěji to jsou venkovští psi
nebo psi, které jsou v kontaktu s majitelem jen někdy (např. jsou uvázáni u boudy a páníček jim 2x
týdně doveze jídlo). Jsou to psi, kteří jsou ponechaní celé týdny a měsíce sami sobě. Tráví většinu
svého života na řetězu u boudy, postrádají i ten nejzákladnější výcvik a především těsnější vazbu na
člověka. Nikdy nebyli mimo své teritorium, neví, jak se chovat k lidem nebo ostatním psů a všeho se
bojí.Nejsou zvyklí na cizí lidi, na jejich dotyky, na křik, hluk, ruch ulice, na různé zvuky, řinčení skla,
hučení motoru a podobně. Takoví psi neznají kontakt s člověkem, bojí se, když je chcete pohladit,
mohou vás snadno napadnout a pokousat.

Co jsou to pracovní psi?
jsou to psi, kteří napomáhají člověku v jeho práci, mají některé vlastnosti silněji vyvinutější než
ostatní
-

hlídací (hlídají rodinné domky, objekty)

-

ochranářský (brání svého pána)

-

policejní (hledají drogy, pachatele, „jdou po stopě“)

-

farmářský (pomáhají na farmách, umí zahnat ovce do ohrady)

-

záchranářský (hledají zraněné lidi, lidi v troskách, pod lavinou a pod.)

-

asistenční (psi, kteří pomáhají svým pánům – např. ochrnutému rozsvítí světlo, podají mobil,
otevřou ledničku, přinesou léky. Patří sem také slepečtí psi, jsou to vyjímeční pomocníci pro
zrakově postižené lidi).

Jak je to v jiných státech:

Německo - v některých zemí platí úplný zákaz bojových plemen, za volné pobíhání psů se platí vysoké
pokuty

Švédsko - platí zákaz držení psů s agresivním chováním
Belgie - třináct plemen psů je zapsán v ústředním registru a označen tetováním nebo mikročipem
Maďarsko - od roku 1996 je omezen chov bojových plemen, postupně mají být zcela zakázána
Francie - majitel, jehož pes poraní člověka, může jít až na pět let do vězení
Nizozemsko - od roku 1993 je zakázán chov, prodej i dovoz pitbulteriérů

TŘETÍ TEST: JAK SI DÁVAL(A) POZOR NA BESEDĚ O TOM, JAK
PŘEDCHÁZET A CO DĚLAT PŘI NAPADENÍ PSEM?

1. Co bys měl nebo měla dělat, když jdeš po ulici a za plotem je pes?
a) můžeš dělat cokoli, pes je přece za plotem
b) neprovokuj ho, klidně a nevšímavě projdi kolem
c) můžeš na něho křičet, štěkat nebo ho krmit

2. Jak poznáš, že se pes chystá k útoku?
a) nepoznáš to, vypadá pořád stejně
b) je přítulný, chce si hrát, mazlí se s tebou
c) začne vrčet a cenit zuby, někdy začne štěkat

3. Co uděláš, když na tebe zaútočí menší nebo střední pes?
a) nebudeš utíkat, postavíš se k němu čelem
b) zkusíš vyjednávat po dobrém, zkusíš psa uplatit svačinou
c) utíkáš co nejrychleji dokážeš

4. Když na tebe zaútočí velký pes, tak:
a) utíkej pryč, kamkoli
b) utíkáš, jen pokud je úkryt blíž než pes
c) zaútočíš silou na psa

5. Když na tebe pes skočí:
a) nikdy bys psa neuhodil, je to přece jenom němá tvář
b) voláš z mobilu rodiče nebo policii, žádáš je o pomoc
c) musíš se bránit, křičíš o pomoc, popadneš klacek nebo kámen a snažíš se psa udeřit

6. Pes tě přece jenom kousl, co děláš?
a) ránu vymeješ vodou a mýdlem, ukážeš ránu rodičům nebo někomu dospělému, vyhledáš lékaře
b) hned si z mobilu zavoláš záchranku, ať pro tebe dojedou
c) nikomu to neřekneš, ještě bys dostal od rodičů vynadáno, že jsi psa provokoval

7. Jak je to se vzteklinou?
Pozor, správných odpovědí je víc! !
a) nikdy jí nemůžeš dostat, pokud žiješ a jíš zdravě, baštíš vitamíny, ovoce a zeleninu
b) přenáší se slinami ze zvířete na člověka
c) je to neškodná nemoc
d) příznaky se projeví okamžitě
e) vzteklá zvířata jsou plachá, agresivní, těžko na ně můžu narazit ve volné přírodě nebo ve
městě
f) pokud mě kousne pes, majitel psa je povinen předložit potvrzení o očkování psa proti
vzteklině

8. Bojová plemena jsou psi, kteří:
a) už se tak narodili, jsou zlí, agresivní a bezdúvodně napadají lidi i zvířata
b) byli vychováváni pro boj psa proti psu nebo jinému zvířeti. Jestli budou zlí a budou napadat
i lidi, to záleží jen na výchově, jakou jim poskytne jejich majitel
c) nejvíce pokousání je právě od bojových plemen

9. Nejvíce úrazů (pokousání) způsobí tito psi:
a) vlčák, jezevčík, kokršpaněl, kříženci
b) pitbulteriér, bulteriér, stafordský teriér
c) čivava, dalmatin, pudl

10. Pracovní psi jsou psi, kteří napomáhají člověku v práci a mají některé vlastnosti silněji
vyvinutější než ostatní.
Spoj čárami k sobě, co má který pes za úkol:
Hlídací pes

rozsvítí světlo, podá mobil, přinese léky

Ochranářský pes

hledá zraněné lidi, lidi v troskách či pod lavinou

Policejní pes

vyjímečný pomocník pro zrakově postižené lidi

Farmářský pes

brání svého pána

Záchranářský pes

hlídá rodinné domy, objekty

Slepecký pes

pomáhá na farmě, umí zahnat ovce do ohrady

Asistenční pes

hledá drogy, pachatele, umí „jít po stopě“

Řešení testu:
1b
2c
3a
4b
5c
6a
7b, f
8b
9a
10:
Hlídací pes – hlídá rodinné domy, objekty
Ochranářský pes – brání svého pána
Policejní pes - hledá drogy, pachatele, umí „jít po stopě“
Farmářský pes – pomáhá na farmě, umí zahnat ovce do ohrady
Záchranářský pes - hledá zraněné lidi, lidi v troskách či pod lavinou
Slepecký pes - vyjímečný pomocník pro zrakově postižené lidi
Asistenční pes - rozsvítí světlo, podá mobil, přinese léky

