
ûco podobného mÛÏeme pozoro-
vat i na nás lidech. Za mírného
pobízení se pfiece vût‰ina z nás

dokáÏe vzepnout k vrcholn˘m v˘konÛm.
Ale kdyÏ tlak zaãne b˘t pfiíli‰ velk˘
a stres dosáhne nepfiimûfien˘ch hodnot,
nezfiídka se úplnû sloÏíme. Ti, ktefií to
zaÏili, hovofií o „blokádû", coÏ je mimo-
chodem velmi trefné oznaãení. A taková
blokáda mÛÏe postihnout i psy, ktefií se
dostanou do stresu. Právû v tom nezfiíd-
ka tkví pfiíãina toho, proã je pes zdánlivû
nevychovateln˘.

Co pfiesnû psy stresuje? 
Na tomto místû nevystaãíme s ãasto popi-
sovan˘m neurãit˘m „lechtáním v bfii‰e",
tady je namístû jasná anal˘za. BohuÏel
právû té se nám v minulosti nedostávalo.
Ale to se dnes zmûnilo! Profesor Franz

Schwarzenberger z Veterinární univerzity
ve Vídni ve spolupráci s dr. Leopoldem
Slotta-Bachmayerem zkoumal stresové
reakce lavinov˘ch psÛ pracujících v bri-

gádû âerveného kfiíÏe. A dostali se k vel-
mi zajímav˘m v˘sledkÛm. 

Stres je reakcí na podnût
Pes stresem reaguje na rÛzné podnûty.
Stresovat ho mÛÏe stejnû tak nemoc
nebo zranûní jako psychick˘ tlak, emoce,
horko, chlad, pfietûÏování nebo skuteã-
nost, Ïe je naopak vytíÏen nedostateãnû.
Pfiitom stres pro psa není jen negativní,
jak by moÏná nûkdo na základû nadpisu
tohoto ãlánku mohl usuzovat. Pes totiÏ
projevuje také pozitivní stres a to vÏdy
tehdy, kdyÏ se zaãíná tû‰it na svÛj úkol.
Toto „napûtí vyvolané oãekáváním" b˘vá
ãasto oznaãováno jako „motivace". Ale co
pfiesnû se dûje v tûle psa, kdyÏ tam stou-
pá hladina stresu (tedy i tehdy, kdyÏ se
zaãíná tû‰it na svoji úlohu)? 

Stres ru‰í mozek
V dÛsledku stresu dochází ke zv˘‰ené
spotfiebû energie. Z toho se odvíjí pokles
v˘konnosti. Procesy uãení v mozku se
naru‰ují. Pokud je pes cílenû zbavován
napûtí, je schopen se pozornûji uãit a tím
pádem mÛÏe podávat lep‰í v˘kony. Víc
a víc „dusit" motivovaného psa je tedy
z metodického hlediska ãir˘ nesmysl.
Mûlo by docházet spí‰e k opaku: psovod
by ho mûl sv˘m uvolnûn˘m a suverénním
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Stres může zabíjet
Stres v mírn˘ch dávkách pÛsobí pozitivnû. Zvy‰uje totiÏ
motivaci psa. Ov‰em pfiíli‰ mnoho stresu vyvolává prav˘ opak.
V jeho dÛsledku jsou naru‰ovány procesy uãení v mozku
a pes pak uÏ není schopen pfiijímat v‰echno tak, jak by mûl. 

N

Víte, Ïe pes 
je po pouh˘ch
15 minutách
bûhu pfiehfiát˘
a mÛÏe
upadnout 
do stresu?

KaÏdodenní trénink psa zocelí
a pfiipraví ho na stresové situace
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vystupováním uklidÀovat, aby sníÏil stre-
sovou reakci tûla a tím pádem aby mozek
dokázal dobfie zpracovávat informace.
Tím se vytvofií optimální situace pro uãe-
ní. Zásadní otázkou je: které faktory zpÛ-
sobují mému psu stres? 

Anal˘za stresov˘ch hormonÛ
Bûhem studie provádûné na lavinov˘ch
psech mûli b˘t identifikováni konkrétní
pÛvodci stresov˘ch hormonÛ. Studie
byla provádûna bûhem tfiít˘denního tré-
ninkového kursu psí brigády âerveného
kfiíÏe. Psi museli zvládnout celou fiadu
namáhav˘ch situací, mimo jiné také let
vrtulníkem. V prÛbûhu tûchto tfií t˘dnÛ
psovodi sbírali trus sv˘ch psÛ, kter˘ byl
potom analyzován na pfiítomnost streso-
v˘ch hormonÛ. Tak bylo moÏno exakt-
ním protokolováním hladiny stresu
a zku‰eností zjistit vzájemnou souvis-
lost. Ale teì uÏ k v˘sledkÛm.

Zku‰enost zmen‰uje stres
Stafií praktici, tedy psi, ktefií trénink ab-

solvovali po‰esté nebo posedmé, trpûli
stresem mnohem ménû neÏ nezku‰ení
nováãci. Vûdûli, co je ãeká, a evidentnû si
dÛvûfiovali v tom, Ïe v‰echny situace
dokáÏou hravû zvládnout. âím lépe se
pes s neznámou situací dokázal vyrovnat,
tím men‰í byla hladina jeho stresu.
V̆ sledky studie dostateãnû jasnû ukazují,
Ïe procviãování napomáhá pfii odbourá-
vání stresÛ. 

Kritick˘ první den
Zvlá‰tû vysoké bylo zatíÏení stresem
bûhem první tréninkového dne. KaÏd˘
pes se musel seznamovat s nov˘mi psy,
svou roli sehrálo i cizí, neznámé prostfie-
dí. Proto se hladina stresu bûhem první-
ho dne zvedla o více neÏ dvojnásobek! JiÏ
od druhého dne ale pfiipravenost ke stre-
su rapidnû klesla a po t˘dnu se uÏ psi
úplnû sÏili a vykazovali podobné hodno-
ty stresu jako doma. Co to znamená pro
psí sporty a soutûÏe? Doporuãuje se pfii-
cestovat na místo konání soutûÏe alespoÀ
o den dfiíve, a pokud je to moÏné, nav‰tí-
vit pfiímo místo, kde se budou soutûÏe
odehrávat. Tak se pes seznámí s nov˘m
prostfiedím a se zfietelnû redukovanou
hladinou stresu se mu bude pfií‰tího dne
lépe startovat v soutûÏi, protoÏe, jak uÏ
jsme se zmínili, stresové reakce mají bez-
prostfiední vliv na v˘konnost mozku. Také
na první hodinû ve psí ‰kole se nezku‰e-
n˘ pes ocitá ve velkém stresu. StÛjte mu
proto po boku, aby se o vás mohl opfiít! 

Pfiestávky mají smysl
Doprostfied prvního tréninkového t˘dne
byl zafiazen jeden odpoãinkov˘ den.
Vyhodnocení stresov˘ch hormonÛ proká-
zalo, Ïe tento klidov˘ den mûl cenu zlata.
Po krátké zotavovací fázi stresové hormo-
ny je‰tû jednou v˘raznû klesly. Pauza tedy
mûla úãinky, které podporovaly a stabili-
zovaly v˘konnost.

Hledání rozbu‰í srdce 
Pfied a po hledání byli psi, ktefií se zúãast-
nili studie, napojeni na kabel. Na vnitfiní
stranû stehna jim byl mûfien tep a to bez-
prostfiednû pfied hledáním a po nûm.
V̆ sledek ukázal, Ïe srdeãní tep stoupl
krátce pfied hledáním a také pfii krátk˘ch
vyhledávacích cviãeních ze 70 tepÛ na
110 tepÛ za minutu. Pokud hledání trva-
lo déle a pes musel dlouho ãichat, zvy‰o-
valo se tím fyzické zatíÏení psa. To vedlo
k tomu, Ïe se psí tûlo více a více zahfiíva-
lo. JiÏ po 15 minutách dosáhlo takového
stupnû zahfiátí, Ïe se zvífie muselo snaÏit
teplo nûjak˘m zpÛsobem odbourat!
A proto se zaãalo ‰etfiit. Jinak by mu totiÏ
hrozilo pfiehfiátí. V optimálním pfiípadû

proto psovod hledání po 15 minutách
ukonãí a dopfieje psu pfiestávku.

·tûÀata v‰e zvládnou 
Lavinového tréninku psí brigády se zú-
ãastnil také zlat˘ retrívr Aiko. V‰eobecné
mínûní pfied zahájením bylo takové, Ïe
stresové zatíÏení bude na ‰estimûsíãního
Aika pfiíli‰ vysoké. Jak velké bylo pfiekva-
pení, kdyÏ vy‰ly najevo v˘sledky v˘zkumu. 
Hladina stresu u Aika se nijak v˘raznû
nezvedla. Zdá se tedy, Ïe ‰tûÀata a mladí
psi si dokáÏou s neznám˘mi situacemi
poradit mnohem lépe neÏ jejich dospûlí
kolegové. Aiko v kaÏdém pfiípadû zvládl
trénink relativnû snadno. AÏ den po kur-
su náhle vykázal zv˘‰ené hodnoty stresu.
Ale záhy vy‰lo najevo, Ïe musel pfiedcho-
zí noc strávit sám v cizím bytû. To na nûj
uÏ bylo pfiíli‰, i kdyÏ let vrtulníkem a cel˘
trénink pfiedtím zvládl bez problémÛ. Pro
v˘cvik z toho vypl˘vají dvû vûci: ‰tûÀata
a mladé psy lze bez problémÛ uÏ velmi
brzy vystavovat nejrÛznûj‰ím situacím.
Pfiedpokladem ov‰em je, Ïe psovod bude
pfiítomen, nebo pes bude alespoÀ velmi
dobfie znát prostfiedí. Obejít se bez obojí-
ho najednou by pro ‰tûnû mohlo b˘t pfií-
li‰ a pfiinejmen‰ím zpoãátku bychom ho
podobn˘ch záÏitkÛ mûli u‰etfiit. ■
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„Na stres lze
úspěšně přivykat

dokonce
i dospělé psy.“

Trénujte
Do jaké míry bude vá‰ pes trpût
stresem, máte z velké ãásti ve sv˘ch
rukou. MÛÏete ho „zocelovat"
permanentním tréninkem. V ideálním
pfiípadû zaãnûte se ‰tûnûtem
a zvykejte ho na pokud moÏno co
nejvíce faktorÛ Ïivotního prostfiedí.
DÛleÏité je, aby na neznámá místa
bylo ‰tûnû doprovázeno osobou, ke
které má vztah, aby se nedostalo do
pfiíli‰ného stresu. Ze ‰tûnûte tímto
zpÛsobem pfiivykaného stresu se
s nejvût‰í pravdûpodobností vyvine
robustní vyrovnan˘ pes. Ale na stres
lze pfiivykat i dospûlé psy. Zaãnûte
s kaÏdodenním tréninkov˘m
programem, tfietí den zafiaìte pauzu
a berte ohled na to, Ïe pes je schopen
dobfie zvládnout jen krátké tréninkové
jednotky. PfiestaÀte vÏdy tehdy, kdyÏ
to psa je‰tû baví, tedy po zhruba 
10 aÏ 15 minutách. Postarejte se
o jeho ochlazení za pomoci mokrého 
ruãníku a ãerstvé vody a zajistûte 
mu nûjaké stinné místeãko.

Uvolnûní a pohoda
Pokud pes nereaguje zpÛsobem, 
jak˘ si pfiejete, a neprojevuje ani
dominantní chování, patrnû trpí
stresem. Netrpûlivost v takovém
pfiípadû rozhodnû není namístû.
Dopfiejte psu trochu klidu a ochlazení.
UklidÀujte ho. Pokud je to nutné,
trénink pfieru‰te, zafiaìte jednodenní
pauzu a potom zaãnûte znovu.
Osvûdãilo se nechat nervózního psa
pod vedením zku‰eného a uvolnûného
psovoda, kter˘ na psa mÛÏe pfienést
svoji jistotu a klid. Populární psí
trenéfii v Americe zahajují práci se
psem teprve poté, co s psovody
provedou pár uvolÀovacích 
cvikÛ se psy. Zku‰enosti ukázaly, 
Ïe psi se pak uãí rychleji.  
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