
ezi pestré podnûty patfií kontakt
s rÛzn˘mi lidmi, s dûtmi, sezná-
mení s nejrÛznûj‰ími druhy pod-

kladu, zvuky a vizuálními podnûty. 

Nedostateãné vtiskávání 
se projevuje strachem
Pro ãlovûka, kter˘ si kupuje ‰tûnû, jeÏ
b˘vá zpravidla ve vûku mezi osmi a dva-

nácti t˘dny, není na první pohled patrné,
zda ‰tûnû proÏilo období dostateãnû pest-
rého vtiskávání. To se ukáÏe totiÏ aÏ
u dorÛstajícího psa bûhem puberty, tedy
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Cílený program budování osobnosti
V kaÏdém vrhu existují ‰tûÀata s rozdíln˘m temperamentem. Pfiirozenû ve vrhu existují vedle
odváÏlivcÛ a hazardérÛ také ‰tûÀata, která se k nov˘m situacím pfiibliÏují jen opatrnû a váhavû.
Tady je tfieba vlastní iniciativa chovatele. JestliÏe se chovatel brzy postará o rozmanité
prostfiedí s celou fiadou nejrÛznûj‰ích podnûtÛ, mÛÏe se ‰tûnû nauãit pfiekonat svoji plachost
velmi rychle a v pozdûj‰ím Ïivotû bude zvládat nejrÛznûj‰í v‰ední situace zcela beze strachu.
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o nûkolik mûsícÛ pozdûji. Pak se mlad˘
pes bojí hrajících si dûtí nebo se lekne
hluku motocyklu, rozvine se u nûj strach
z v˘tahÛ nebo cizích lidí. Dobr˘ kontakt
s chovatelem se tedy rozhodnû vyplatí,
chceme-li dostat otevfienou odpovûì
ohlednû období vtiskávání ‰tûnûte. Nové
‰tûnû v domácnosti rozhodnû nesmíme
rozmazlovat a nesmíme ho nikdy chránit
pfied nejrÛznûj‰ími podnûty a vzru‰ením.
Opak je pravdou. Bûhem krátké doby
vtiskávání by se mûlo ‰tûnû seznámit s co
nejvût‰ím poãtem podnûtÛ. Hluk ze sta-
veni‰tû, hlavní nádraÏí, vnitfiní mûsto atd.
ProtoÏe bûhem této doby je ‰tûnû pfiipra-
veno vnímat nové dojmy beze strachu. 

Skupina ‰tûÀat pfii hrách 
nesmí nikoho ‰ikanovat 
Náv‰tûva dobfie vedené hodiny her pro
‰tûÀata patfií mezi dÛleÏité záÏitky.
I v tomto pfiípadû je v‰ak nutné volit peã-
livû. Skupina, ve které se nejslab‰í ‰tûnû
opakovanû stává terãem ‰ikany, je ‰patná.
·tûnû se nenauãí nic jiného, neÏ Ïe mu od
ostatních psÛ hrozí nebezpeãí. Zku‰en˘
vedoucí krouÏku her pro ‰tûÀata v tako-
vém pfiípadû úãinnû zasáhne a v pfiípadû
potfieby umoÏní ‰tûnûti získat zku‰enosti
nejdfiíve se sociálnû zku‰en˘mi star‰ími
psy. Ti zpravidla jednají s nezku‰en˘m
a bojácn˘m psem ‰etrnû, takÏe mlad˘ pes
mÛÏe získat potfiebné sebevûdomí. A aÏ
poté se mÛÏe vrátit do skupiny her pro
‰tûÀata. Se sv˘mi novû získan˘mi sociál-
ními schopnostmi a dovednostmi se pak
‰tûnû bude schopno prosadit a pfiekonat
svÛj strach. Majitel psa mÛÏe tedy bûhem
prvního roku Ïivota udûlat pro ‰tûnû
hodnû, aby mu pomohl pfiekonat hned
od poãátku strach. Jinak to vypadá, kdyÏ
si obstaráme dospûlého psa, u kterého
lidé v‰echno, o ãem jsme se zmiÀovali, jiÏ
zme‰kali. Zde se doporuãuje postupovat
opatrnûji a pomaleji. 

Bachovy kvûtiny 
pÛsobí proti strachu
Rychlost, se kterou ‰tûÀata ochotnû pfiijí-
mají nové podnûty z prostfiedí, je u do-
spûlého psa tatam. Star‰í psi potfiebují
ãas, trpûlivost, porozumûní a dÛslednost. 
Doporuãuje se v˘chovu star‰ích psÛ
doprovázet hned od poãátku homeopa-
ticky esencemi Bachov˘ch kvûtin. Ba-
chovy kvûtiny jsou pfiírodní esence získá-
vané z kvûtÛ divoce rostoucích kvûtin,
kefiÛ a stromÛ. Za svÛj název vdûãí ang-
lickému lékafii dr. Bachovi, kter˘ v letech
1930 aÏ 1936 objevil úãinky 36 kvûtÛ
a s jejich pomocí úspû‰nû léãil deprese,
tedy neÏádoucí stavy mysli. Podle dosa-
vadních zku‰eností reagují zvífiata na tyto
esence velmi rychle. Smûs Bachov˘ch kvû-
tÛ pfiipravená na míru psovi posiluje ner-
vov˘ systém a umoÏÀuje psovi pfiestát
následující v˘cvik beze stresÛ. Esence
Bachov˘ch kvûtin jsou k dostání jako
kapky, které se fiedí a nakapou se na
pamlsek nebo se podávají jako globule.
To jsou malé cukrové kuliãky napu‰tûné
esencí. Psi podle velikosti dostanou tfii aÏ
deset globulí tfiikrát aÏ pûtkrát dennû.
Zásadnû se doporuãuje kombinovat v‰e-
chny Bachovy kvûtiny, které pfiipadají
v úvahu pfii léãbû strachu. Pak si mÛÏeme
b˘t pomûrnû jisti, Ïe správná esence bude
mezi nimi. Tekuté pfiípravky se smísí
v malé lahviãce. Lahviãka s kapacím uzá-
vûrem o objemu 30 ml se naplní minerál-

ní vodou bez obsahu kysliãníku uhliãité-
ho a z kaÏdé esence pfiidáme tfii kapky.
Z tohoto fiedûní pes dostane pûtkrát den-
nû po dvou kapkách. K léãbû strachu jsou
vhodné následující Bachovy kvûtiny:

BezdÛvodná bojácnost
a nervozita: Aspen 
Aspen: Populus tremula (topol osika).
Pfiípravek Aspen je vhodn˘ pro psy, ktefií
jsou celkovû nervózní a bojácní, aniÏ by
k tomu mûli urãit˘ dÛvod. âasto pozoru-
jeme, Ïe bojácnost je provázena chvûním.
Pozitivní potenciál esence Aspen spoãívá
v dosaÏení stavu vnitfiního míru, jistoty
a nebojácnosti. Pfiedtuchy plné strachu se
nahradí touhou po nov˘ch dobrodruÏ-
stvích a zku‰enostech bez ohledu na sou-
visející obtíÏe a nebezpeãí. Dr. Bach
k tomu napsal: „KdyÏ dospûjeme k tomu-
to poznatku, nechali jsme bolesti a utr-
pení za sebou, pak leÏí svízele, starosti
a strachy za námi. Pfiekonali jsme v‰ech-
no kromû radosti ze Ïivota, radosti ze
smrti a radosti z na‰í nesmrtelnosti... tou-
to cestou dokáÏeme jít kaÏd˘m nebezpe-
ãím, v‰emi obtíÏemi, beze strachu.“ 
Nejistota, váhavost a podfiízenost: Cerato
Cerato, Ceratostigma willmottiana (ro-
Ïec): Esence Cerato je vhodná pro psy,
ktefií jsou celkovû nejistí a váhaví.
OkamÏitû se podfiizují a pÛsobí zaraÏenû
a nejistû. Jsou-li napadeni, coÏ se stává
pomûrnû ãasto, okamÏitû se stáhnou.
Jsou uãenliví a snadno vychovatelní.
Pozitivní potenciál esence Cerato se pro-
jeví u psÛ sebedÛvûrou. Jsou nevtíravû
sebejistûj‰í a rozhodnûj‰í.

Pasivita, podfiízenost
a bojácnost: Larch
Larch, Larix decidua (modfiín): Modfiín je
urãen pro psy, ktefií mají pfiíli‰ malé sebe-
vûdomí, takÏe ze strachu, Ïe selÏou, se
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MasáÏe stimulují centrální
nervov˘ systém va‰eho psa

Se správn˘m
vtiskáváním
u chovatele
a s novû
získan˘mi
sociálními
schopnostmi
z krouÏku her pro
‰tûÀata získává
‰tûnû jistotu
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radûji ani o nic nepokusí. Jsou-li napade-
ni, pokou‰ejí se utéci. U nich dominují
pocity ménûcennosti. Modfiín je uÏiteãn˘
také pfied zkou‰kami. Pozitivní potenciál
esence Larch se projevuje u psÛ rozhod-
ností a pfiiãinlivostí. Jsou ãinorodí a pfii-
praveni podstoupit rizika. 

Strach z boufiky, veterináfiÛ
nebo v˘tahu: Mimulus
Mimulus, Mimulus guttatus (kejklífika
skvrnitá): Esence Mimulus pomáhá
psÛm, ktefií trpí konkrétními strachy
nebo fobiemi. MÛÏe to b˘t strach z boufi-
ky, hluku, dûtí, zvûrolékafie... Esence
Mimulus je urãena pro plaché psy, jejichÏ
strach lze snadno urãit. Pozitivní poten-
ciál esence Mimulus se projeví u psÛ
odhodlaností a schopností s dÛvûrou
pfiekonávat pfiekáÏky a obtíÏe. Tito psi
jsou schopni sami se prosadit.

Panick˘ strach
a nekontrolovatelnost: 
Rock Rose 
Rock Rose, Helianthemum nummulari-
um (devaterník penízkovit˘): Esence
Rock Rose je vhodná pro psy, u nichÏ se
stavy strachu vystupÀují aÏ na opravdo-
vou paniku a poté jsou psi nekontrolova-
telní. Toto chování se projevuje napfiíklad
po nehodû nebo rvaãce s pokousáním.
Takov˘ stav je zpravidla jen krátkodob˘
a vztahuje se k urãité krizi. Pozitivní
potenciál esence Rock Rose se projevuje
odvahou a duchapfiítomností a tváfií
v tváfi neãekan˘m a nouzov˘m situacím
klidem a odvahou.

Ochromenost jako po 
‰oku: Star of Bethlehem
Star of Bethlehem, Ornithogalum umbel-
latum (snûdek okoliãnat˘): Esence Star of
Bethlehem je vhodná v pfiípadech, kdy
pes ãelí následn˘m úãinkÛm du‰evního
nebo tûlesného traumatu, které mÛÏe b˘t
následkem nehody nebo ‰okujícího záÏit-
ku napfiíklad pfii náhlé zmûnû majitele.

TfiebaÏe aplikace by mûla v ideálním pfií-
padû následovat neprodlenû po pfiíslu‰né
události, je esence Star of Bethlehem
vynikajícím pfiípravkem i v pfiípadû, Ïe se
podává proti úãinkÛm ‰oku projevujícím
se jako tûlesné pfiíznaky aÏ o nûkolik let
pozdûji. Pozitivní potenciál esence Star of
Bethlehem spoãívá v neutralizaci bezpro-
stfiedních nebo zpoÏdûn˘ch úãinkÛ ‰oku-
jících záÏitkÛ. Pes je pak schopen tyto
záÏitky lépe zvládnout. Dr. Bach popsal
tento kvûtov˘ koncentrát jako „útûchu
a úlevu pfii bolestech a trápení".
Úãinek Bachov˘ch kvûtin je ohromující
a velmi ãasto nastává okamÏitû, zpravidla
ale po dvou nebo tfiech dnech. 

PÛsobení masáÏí na 
centrální nervov˘ systém 
Kromû toho je vhodné zaãít s cílen˘mi
masáÏemi psa. Dotyky stimulují centrální
nervov˘ systém. Proto také napfiíklad dût-
‰tí lékafii doporuãují u bojácn˘ch dûtí
masáÏe, podrbat na zádech, provozovat
tûlesnou práci. Slovo sebevûdomí konec-
koncÛ neznamená nic jiného, neÏ Ïe si je
ãlovûk vûdom sám sebe, tedy svého tûla.
Zaãnûte kartáãováním a ãesáním psa. Po
urãité dobû si v‰imnete, Ïe pes tuto péãi
na nûkter˘ch ãástech tûla vychutnává, na
jin˘ch místech se ale otáãí pryã a reaguje
citlivû. Pfiesnû u tûchto míst je ale tfieba,
abyste na nich pracovali pozvolna
a opatrnû. Masírujte, drbejte a hlaìte je

- prostû vyzkou‰ejte, pfii ãem se pes uvolní. 

Stopovací hry 
zvy‰ují sebevûdomí
Dal‰ím prostfiedkem, kter˘m lze psa cíle-
nû posilovat, jsou stopovací hry. Právû
bojácní psi mohou získat hodnû sebevû-
domí tím, Ïe se pustí do úlohy, kterou
dokáÏou splnit sami a úspû‰nû. Vût‰ina
psÛ totiÏ pracuje ochotnû a ráda. Zdá se,
Ïe jsou tak geneticky naprogramovaní,
k tomu je lidé vy‰lechtili. Odpovídá to
jejich nejhlub‰í podstatû. Dáte-li psovi
práci, uãiníte ho ‰Èastn˘m a tím ho i posí-
líte. A co by bylo vhodnûj‰í neÏ vyuÏívat
vynikající ãich psa. âich je smysl, kter˘m
nás pes mnohonásobnû pfievy‰uje. Ob-
jevujte s ním svût pachÛ. Zaãnûte s ním
na osamûlém místû, kde je vylouãeno, aby
se pachové stopy pfiekr˘valy. Zadejte pso-
vi povel „Sedni!“ a ukaÏte mu oblíben˘
pamlsek. Pamlsek drÏte dobfie viditelnû
v ruce a poodejdûte zhruba o dvacet met-
rÛ. Tam poloÏte pamlsek na místo, které
pes dobfie vidí. Nyní se vraÈte po své sto-
pû zpátky, vezmûte vodítko a zavolejte:
„Azore, hledej!“ Pes se samozfiejmû vydá
nejkrat‰í cestou pfiímo k pamlsku. Po
nûkolika opakováních pes pochopí povel
„Hledej!“ Nyní zaãnûte postupnû zvy‰o-
vat obtíÏnost tím, Ïe pÛjdete obloukem
a pamlsek schováte mimo zorné pole psa,
takÏe ten nyní skuteãnû musí zaãít pouÏí-
vat nos. DÛleÏité je postupovat po
mal˘ch krocích, ale cvik neustále opako-
vat. PfiestaÀte vÏdy v okamÏiku, kdy se
psovi tato hra líbí nejvíc. Tak budete mít
jistotu, Ïe i pfii pfií‰tí v˘cvikové lekci bude
radostnû spolupracovat. 

UklidÀující signály
Chcete-li uklidnit bojácného psa, nemûli
byste ho posilovat v jeho strachu utû‰o-
váním ani konej‰ením. Jakmile zaãne pes
propadat strachu, je rozumnûj‰í nev‰ímat
si ho. Pes se tak nauãí, Ïe nemusí mít
strach. Pak zaãnûte hlasitû a zplna hrdla
zívat. Otoãte hlavu stranou a demonstra-
tivnû se dívejte pryã. To je takzvan˘
„uklidÀující signál“ – Angliãané mu fiíkají
Calming Signal. Uveden˘ pojem pouÏil
poprvé Turid Rugaas. Chtûjí-li psi uko-
nej‰it a uklidnit jiné psy, pouÏijí k tomu
cel˘ arzenál v˘razov˘ch prostfiedkÛ fieãi
tûla. Mezi nejdÛleÏitûj‰í uklidÀující signá-
ly patfií pohled stranou, zívání, ulehnutí,
pfiibliÏování velk˘m obloukem, ukázání
boku, olizování nosu. To jsou signály, kte-
r˘m pes rozumí a které uklidÀují pfiede-
v‰ím bojácné psy. Pozorujte svého psa.
KdyÏ se rovnûÏ zaãne otfiepávat, zívat
a oãichávat – zbavuje se stresu a zaãíná se
uklidÀovat. Annika Weltersová
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Dobr˘ kontakt s chovatelem je dÛleÏit˘.
·tûnû v domácnosti rozhodnû nesmíme
rozmazlovat a nesmíme ho ani 
chránit pfied nejrÛznûj‰ími podnûty
a vzru‰ením. Bûhem krátké doby
vtiskávání by se mûlo ‰tûnû seznámit
s co nejvût‰ím poãtem podnûtÛ.

V˘cvik a stopovací hry 
pfiiná‰ejí sebejistotu

SP 11/05 06-08 Ego  17.10.2005 20:05  Stránka 8


