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CHOVÁNÍ PSA

Změna zažitého chování

Polid‰Èování ‰kodí

Pes je nejstar‰ím domácím zvífietem (15 000 let), a pfiesto se pfii souÏití
s ním opakovanû vyskytují problémy v souÏití. Pokud mÛÏeme vûfiit
statistikám, je problematické chování psÛ stále ãastûj‰í a závaÏnûj‰í.

P
Poruchy
chování
se u psÛ
vyskytují
v poslední
dobû stále
ãastûji

fii pohledu zpût na tu fiadu let, co
se intenzivnû zab˘vám v˘chovou
psÛ, zji‰Èuji, Ïe majitelé mají nejen
problémy s komunikací se sv˘mi svûfienci, ale Ïe se u rodinn˘ch psÛ stále ãastûji
vyskytují závaÏné poruchy chování. V˘raznû se projevuje siln˘, hyperaktivní
potenciál agresivity a fobie (strachové
stavy) vÛãi prostfiedí.
V dÛsledku smyslov˘ch podnûtÛ z prostfiedí podléhají psi velmi siln˘m stresov˘m faktorÛm, které se ãasto projevují
v reaktivních (záÏitkovû podmínûn˘ch)
poruchách chování. Tyto reaktivní poruchy chování lze ãasto jen tûÏko odli‰it od
chorobného genetického zaloÏení nebo
nesprávného podmínûní psa ãlovûkem.
NeÏ je pes podroben psychoterapii, je tfieba u odborného veterináfie objasnit, zda
pes vykazuje chorobné symptomy. Musí
b˘t vylouãeno, Ïe je závadné chování
zpÛsobeno tûlesn˘mi poruchami a bolestí. Agresivita, fobie nebo depresivní chování se napfiíklad ãasto vyskytuje u psÛ
trpících akutním onemocnûním kloubÛ,
otitidou nebo cukrovkou.

Zmûna zakotveného chování
Psychoterapie pro psy mÛÏe mít vyhlídky na úspûch pouze v pfiípadû, kdyÏ majitel zmûní své chování vÛãi zvífieti. Psychoterapie se pouÏívá vÏdy, kdyÏ pes
vykazuje neÏádoucí chování, které bylo
„zakotveno“ chybnou v˘chovou nebo
negativními klíãov˘mi podnûty. Aby
majitel zmûnil neÏádoucí chování svého
psa, musí se nejdfiív nauãit chápat jeho
reakce. Pes je Ïiv˘ tvor, kter˘ má vrozené spou‰tûcí mechanismy, jeÏ vyvolávají
klíãové podnûty. ZpÛsoby chování, které
pes projevuje, aniÏ by pfiedtím musel
uãinit urãité zku‰enosti, se naz˘vají
instinktivní jednání. Proto je nesprávné,
kdyÏ majitel oznaãuje za nenormální
chování napfiíklad agresivitu, lovecké
chování, vyhrabávání my‰í a mnohé dal‰í. Pro psa je toto chování „pfiedem
naprogramované,“ protoÏe tyto mechanismy jsou vyvolávány vrozen˘mi mechanismy. Mnoha instinktivním zpÛsobÛm chování pfiedchází apetenãní
jednání, která mÛÏe ãlovûk velmi dobfie
rozpoznat, a tak má moÏnost ãelit oãekávan˘m reakcím psa.
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Fatální je polid‰Èování
Smysly jsou u psa velmi v˘raznû vyvinuty,
takÏe díky skvûlému sluchu a ãichu reaguje podstatnû rychleji neÏ ãlovûk. Napfiíklad horní hranice sly‰itelnosti u ãlovûka se pohybuje mezi 16 000 a 20 000
Hz, zatímco u psa je to 30 000 aÏ 40 000
Hz (podel Scheunerta a Trautmanna).
I v ãichov˘ch schopnostech má pes nad
ãlovûkem v˘raznou pfievahu. Hlavní pfiíãina chybného v˘voje u psÛ spoãívá podle
mého názoru ve stále pokraãujícím „polid‰Èování“ psa a z toho plynoucí absenci
Ïádoucí hierarchie majitele a psa. Kielská
etoloÏka dr. Dorit Feddersen-Petersenová
pí‰e ve své knize Psi a jejich lidé: „Psi jsou
s pfiímo neuvûfiitelnou dÛsledností polid‰Èováni, a proto zásadnû ‰patnû chápáni; v dÛsledku toho se z nich pak musí
témûfi nutnû vyvinout problémoví psi‘.“

Mládí ve skleníku
Pfiíãina problémového chování se vyvíjí
jiÏ v mládí psa, kter˘ ãasto Ïije ve „skleníku“. Pfii procházkách toho hodnû vidí, ale
nesmí se s tím dostat do kontaktu. K tomu pfiispívá ãasté povinné pouÏívání
vodítka pfiikazované zákonem a nepfiátelství okolí vÛãi psÛm. Majitel je pak
nucen vynaloÏit znaãnou námahu, aby
psu umoÏnil zvládnout socializaãní fázi
mimo obvyklé prostfiedí. Málokter˘ majitel si je schopen uvûdomit vznikající nebezpeãí „vykolejení“ chování svého psa.
Pes je spoleãensk˘ tvor, kter˘ potfiebuje
svÛj fiád a jasnou hierarchii. Pfii psychoterapii je nápadné, Ïe nejvût‰í ãást psÛ, které mi majitelé pfiivádûjí, neprojevuje
ochotu podfiídit se pfii konfliktech majiteli. To potvrzují i veterinární ordinace
a zku‰ení zvífiecí psychologové. U mnoha
psÛ je pfiekvapující, Ïe i fobie nebo agresivita se dají odstranit uÏ po nûkolika
dnech intenzivního tréninku, jakmile majitel zmûní chování, které je jejich pfiíãinou.

Foto Minerva

Konfrontaãní terapie
Majitelé psÛ si ãasto aÏ pozdû uvûdomí,
Ïe z jeho psa se pomalu, ale jistû vyvíjí
problémov˘ pes, protoÏe se u nûj negativní chování upevÀuje plíÏivû. Agresivní
chování zaãíná velmi ãasto hyperaktivitou psa, kterou majitelé ãasto s úsmûvem
oznaãují za temperament. Fobie b˘vají
ãasto odb˘vány jako „mal˘ tik“, aÏ se pak
závadné chování posílí natolik, Ïe se
z nûho stane silnû ru‰iv˘ faktor v souÏití
mezi psem a prostfiedím. Majitel psa se
instinktivnû nebo na radu cviãitele
vyh˘bá zapfiíãiÀujícímu konfliktu. To je
podle mého názoru nesprávné, protoÏe
to jen posiluje závadné chování psa a nic
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to nefie‰í. Proto jsem vytvofiil konfrontaãní terapii pro psy. Pfiední vûdci a odborníci na psy, jako napfiíklad. Eberhard
Trumler, prof. dr. Lorenz, dr. D. Feddersen-Petersenová, Fritz Rasch, dr.
Brunner, abych uvedl alespoÀ nûkteré,
jsou v zásadû zajedno, Ïe psychoterapie
mÛÏe b˘t úspû‰ná jen tehdy, kdyÏ je u naru‰eného psa nedotãené jeho pofiadí
v hierarchii ve „smeãce“. Proto také v konfrontaãní terapii zásadnû pracuji nejdfiív
na komunikaci mezi majitelem a jeho
psem. AÏ kdyÏ je zde vytvofien spoleãn˘
konsensus, mohou b˘t zaãleÀovány silné
podnûty, na které léãen˘ pes reaguje. Záplava pojmÛ je pfiitom postupnû zvy‰ována z minima na maximum. K tomu
terapeut potfiebuje mnoho pomocn˘ch
prostfiedkÛ, jako je napfiíklad terapeutické CD pro zvukovou akustiku, pozorovací místnost s kamerou nebo zvlá‰tní
pozorovací místnost s monitorem atd.
KaÏdá psychoterapie se zamûfiuje podle
individuálního vzorce chování psa. U neÏádoucích agresí se velmi ãasto zpoãátku
pracuje se vzdálen˘m podnûtem, jehoÏ
odstup se s postupn˘m zlep‰ováním konfliktu stále zkracuje. To je neustále pod-

PSYCHOTERAPIE P¤EDPOKLÁDÁ:
● Zdravotní prohlídku u veterináfie,
● Pohovor majitele
s kynologick˘m poradcem,
● Trénink chování psa a majitele,
● Terapii v teorii a praxi v po
sobû následujících dnech,
● V závaÏn˘ch pfiípadech
stacionární v˘cvik veden˘
odborníkem,
● Intenzivní terapii: 1 aÏ 2 jednotky
dennû jsou pfiíli‰ málo,
● Konfrontaãní terapii.
porováno pozitivními podnûty. Negativní
reakce psa jsou ihned odstraÀovány
pomocí podfiízení. Tato metoda je pro
v‰echny zúãastnûné namáhavá, ale velmi
úspû‰ná. Na konfrontaãní terapii by mûl
majitel psa pracovat pouze se zku‰en˘m
terapeutem, protoÏe jen ten je schopen
posoudit velmi rozmanité reakce a léãit
je. Majitel psa mÛÏe ve stresov˘ch situacích reagovat nesprávnû. Na základû
zku‰eností jsou vyhlídky na nápravu
závadného chování pfii tomto druhu psychoterapie velmi vysoké (podle vyhodnocení asi 96 %) a terapie pfiiná‰í podstatné
zlep‰ení chování rodinného psa. Pokud si
majitel v‰ímá vzorcÛ chování psa a dodrÏuje nauãené postupy, dá se chování
zkorigovat natrvalo.
Text a foto Theodor Hessling
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