
ervov˘mi problémy v‰ak oãividnû
trpí nejen lidské bytosti: pfiíznaky
stresu jsou postiÏena také domácí

zvífiata – a ne málo. Náv‰tûvy u veterináfie,
nároãn˘ v˘stavní t˘den, sportovní v˘ko-
ny, nesprávné podmínky péãe a drÏení
psa, hluk, ru‰no a zmatky a celá fiada dal-
‰ích faktorÛ mohou psa uvést do silného
stresu. Pak nelze vylouãit po‰kození zdra-
ví. A pravdûpodobnost po‰kození zdraví
je‰tû roste, je-li zátûÏ dlouhodobá.
Zaãnou-li se projevovat první pfiíznaky
stresu, fiada majitelÛ psÛ hned sahá do

lékárniãek a pokou‰í se léãit následky,
místo aby odstranili samotnou pfiíãinu.
To samozfiejmû není trval˘m fie‰ením
a vût‰inou to také nepfiiná‰í poÏadovan˘
úspûch. Chceme vám ukázat cestu jak
vãas rozpoznat známky stresu u psÛ,
a také pfiedstavit nûkteré zpÛsoby pfiírod-
ní léãby, které mohou pomoci obnovit
nervovou rovnováhu va‰eho psa. 

Hyperaktivní 
Jede vá‰ pes stále na pln˘ v˘kon? Ne-
dokáÏe ani pût minut posedût v klidu

a ‰ífií kolem sebe pocit trvalé aktivity? Pak
je pravdûpodobnû pfiedráÏdûn˘ nebo
nedostateãnû vytíÏen˘; obojí znamená
stres a obojí mÛÏe vést k neÏádoucím
projevÛm chování.
Hyperaktivitu pozorujeme pfiedev‰ím
u tûch plemen psÛ, která jsou od pfiíro-
dy vybavena mimofiádnou v˘konností.
Border kolie, austral‰tí ovãáci, kelpie
a dal‰í ovãáãtí psi se rychle dostávají do
stresu, nedokáÏeme-li je zamûstnat
v souladu s potfiebami jejich plemene,
nebo pokud jim pfiinejmen‰ím nenabíd-
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UvolÀování stresu

Když jsou nervy obnaženy…
Stres je v dne‰ní dobû hlavní pfiíãinou nemocí. Na jeho úãet jdou
poruchy spánku, Ïaludeãní obtíÏe, stavy strachu, srdeãní infarkty
a dal‰í zdravotní problémy. Nûkteré lidi stojí stres dokonce Ïivot.

N
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neme vhodnou alternativu, pfii které by
tito psi s velkou potfiebou pohybu moh-
li vybít svoji energii.
NeÏ se podíváme do pokladnice pfiírodní-
ho léãitelství, jaké tam nalezneme pro-
stfiedky proti hyperaktivnímu chování,
musíme si nejdfiíve ujasnit nejdÛleÏitûj‰í
bod: musíte se postarat o to, aby byl pes
zamûstnán v souladu s jeho vrozen˘mi
potfiebami. MoÏná se mu zalíbí agility,
bude se rád zab˘vat tancem se psem
nebo by se rád bl˘skl mezi ostatními psy
pfii coursingu. Podle okolností mohou
b˘t zázraãn˘mi zbranûmi proti nedosta-
teãnému zamûstnání a z toho plynoucí
hyperaktivity napfiíklad loveck˘ v˘cvik,
ovãácká práce, saÀov˘ sport, práce s ma-
ketami nebo vodní v˘cvik. 

Reiki
Reiki je jednou z nejstar‰ích léãebn˘ch
metod vÛbec. Princip této oblíbené tera-
pie spoãívá ve vkládání rukou na urãité

ãásti tûla. Pfii této léãbû nejde ani tak
o esoterické síly jako spí‰ o úãinek tûles-
ného tepla a psychické blízkosti, coÏ
mÛÏe pomoci i u stresovan˘ch psÛ.
ProtoÏe na poãátku bude obtíÏné hyper-
aktivního psa vÛbec uklidnit, mûli
bychom si reiki sezení naplánovat jednou
dennû. Celé to nezabere víc neÏ nûkolik
minut, a proto není nijak obtíÏné reiki
zafiadit do kaÏdodenního programu.
Dbejte na to, abyste d˘chali klidnû a stej-
nomûrnû. Nedosáhnete-li sami vnitfiního
klidu, pes se nedokáÏe uvolnit. Nyní vloÏ-
te své ruce na místo na tûle, kde má pes
rád, kdyÏ se ho dot˘káte. Na místo vÛbec
netlaãte a nechte své ruce tfii aÏ ‰est
minut spoãívat na daném místû.

Ve veterinární ordinaci
Náv‰tûva u zvûrolékafie znamená pro
fiadu psÛ hotov˘ horor. âlovûk v bílém
plá‰ti mÛÏe b˘t sebepfiátel‰tûj‰í a sebe-
chápavûj‰í, nejpozdûji v ãekárnû se ze psa
stane hotov˘ uzlíãek nervÛ. 
Kanadská odbornice na zvífiata Linda
Tellington-Jonesová, kterou zná fiada lidí
také díky její úspû‰né práci s koÀmi, pfií-
sahá v takov˘ch situacích na aplikaci tak-
zvan˘ch TTouch. Jde rÛzné zpÛsoby hla-
zení a krouÏiv˘ch pohybÛ, které mohou
mít na psy aÏ neuvûfiiteln˘ vliv.
Klouzavé hlazení srsti je jednou z tajn˘ch
zbraní Lindy proti strachu a k uvolnûní
napjatého psa. Podobnû jako ostatní do-
tyky TTouch lze bez problémÛ aplikovat
i ve veterinární ordinaci. „Klouzání v srs-
ti je dobr˘m zpÛsobem jak si vybudovat
vztah se sv˘m psem. ZklidÀuje majitele
i psa. Klouzání v srsti je pfiíjemné, pfiiná-
‰í pfiíjemnou zku‰enost - a díky tomu
mÛÏe pomáhat psÛm," uji‰Èuje Linda
Tellington-Jonesová.
Klouzání v srsti se aplikuje na hlavû, na
plecích a na hfibetû psa. Maliãké chomáã-
ky srsti se protahují mezi palcem a uka-
zovákem, nebo pouÏíváme-li plochou
dlaÀ, vyuÏívají se prostory mezi prsty. To
má tu pfiednost, Ïe lze klouzat podél vel-
kého mnoÏství chlupÛ v srsti psa.

Na v˘stavû 
Na v˘stavû je to velmi nároãné a stresují-
cí. V‰ude kolem se tlaãí lidé i psi; vzduch
zapáchá – no prostû typická v˘stava psÛ.
Nûkter˘m psÛm toto prostfiedí podle v‰e-
ho vÛbec nevadí, jiní jsou rozru‰ení
a vynervovaní. NemÛÏeme jim to zazlívat:
pravdûpodobnû by byli podstatnû radûji
nûkde na ãerstvém vzduchu, skotaãili
nûkde na louce, neÏ aby se pfiedvádûli na
v˘roãním trhu nebo marnivû pfiedvádûli
nûkde v kruhu.
Citliví psi reagují nûkdy na stresové situa-

ce na v˘stavách nûkdy aÏ alergicky. JiÏ
celé dny pfiedem cítí, Ïe se blíÏí zase pûk-
nû nároãn˘ víkend, a jejich chování se
zaãne mûnit. Jsou napjatí, nedÛvûfiiví
a rozmrzelí. Nûktefií zvracejí nebo dostá-
vají prÛjem.
Tyto problémy pokraãují ãasto i na cestû
na v˘stavu a vyvrcholí v pfiedvádûní, kte-
ré je provázeno nechutí, pfiehnan˘m
vzru‰ením, nebo je prostû jen ‰patné.
A za takové pfiedvedení pes urãitû nepo-
veze domÛ vytouÏen˘ pohár. Zaãne se
‰ífiit frustrace – u lidí i u psa.

White Chestnut (bíl˘ ka‰tan)
JestliÏe se stavy napûtí zaãnou projevovat
jiÏ nûkolik dnÛ pfied v˘stavou, mÛÏete
svému psovi podat homeopatick˘ pfiípra-
vek White Chestnut, kter˘ mu pomÛÏe
k vût‰ímu klidu a vyrovnanosti. KoÀsk˘
ka‰tan (Aesculus hippocastanum), kter˘
mohou lidé znát také pod názvem bíl˘
ka‰tan (jírovec), pÛsobí proti nevyrovna-
nosti, neklidu a mentálnímu napûtí.
Napûtí se projevuje celou fiadou zpÛso-
bÛ. Nûkdy pes zareaguje neãekanû pfie-
citlivûle na hubování a trest, jindy je je‰-
tû rychleji uraÏen˘ neÏ jindy. Nûktefií psi
prostû jen sedí a stále funí s vyplazen˘m
jazykem, nebo si neustále olizují nos
a pfiední tlapy.
Homeopatick˘ prostfiedek Elm (Ulmus
Procera - jilm) dokáÏe pomoci psÛm, kte-
fií se na v˘stavách prezentují rádi, ale
z nûjakého dÛvodu pÛsobí náhle vyãerpa-
nû a poraÏenecky. PouÏití jilmu mÛÏe mít
smysl také v pfiípadû pfiíznakÛ pfietûÏová-
ní u jinak v˘konn˘ch zvífiat.
Vyãerpání a deprese jsou typické pro blo-
kovan˘ stav Elm. Pes pÛsobí neradostnû,
je bez nálady a lze ho jen velmi obtíÏnû
motivovat. Podle v‰eho se cítí b˘t pfietû-
Ïován a není schopen podávat v˘kon, na
jak˘ jsme u nûj zvyklí.
V takovém pfiípadû je nejdÛleÏitûj‰í psovi
sdûlit, Ïe od nûj nepoÏadujeme Ïádné
pfiehnané v˘kony. Dále dostane Elm
a nakonec urãitû opût zaãne projevovat
své obvyklé nad‰ení do práce. Jac
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…

UdrÏet si chladnou hlavu a pevné
nervy na stole urãeném k úpravám
na v˘stavû, to vÛbec není snadné

B˘t pfiepaden
dvûma 
psy mÛÏe
u mladého
psa vyústit
v nejãist‰í
stres
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