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CD pomáhá léãit strach

Jak zvítězit nad strachem
Venku fiádí boufika a Sára spûchá z nákupÛ co nejrychleji
domÛ. KdyÏ vkroãí do bytu, svého kfiíÏence Zera nejprve
vÛbec nemÛÏe najít. Pak ho koneãnû objeví, jak se strachy
tfiese pod konferenãním stolkem a tlapky má rozkousané do
krve. Zero se nebojí jenom boufiky, ale v‰ech neãekan˘ch
hlasit˘ch zvukÛ. To souÏití s ním neobyãejnû ztûÏuje.

Strach je
pfiirozen˘
instinkt
rozhodující
v pfiírodû
o pfieÏití
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ero patfií do testované skupiny
bojácn˘ch psÛ, ktefií mají b˘t zba-
veni sv˘ch strachÛ za pomoci spe-

ciálního uvolÀovacího programu.
NejrÛznûj‰í strachy se dnes u psÛ proje-
vují ãasto. Pfiíãinou b˘vají rÛzné intenziv-
ní podnûty z okolí. Trval˘ hluk, skfiípûjící
brzdy aut nebo bafající vlak dokáÏou psy,
ktefií jsou citlivûj‰í na akustické podnûty,
zatíÏit natolik, Ïe reagují útûkem. Strachy
obvykle nevznikají zniãehonic. Zpoãátku
pes zvládá cizí nezvyklé podnûty náhrad-
ním chováním, jako je zv˘‰ená agresivita,
hektiãnost nebo niãení. Pokud na to
nikdo nereaguje, strach se dále upevÀuje.
V˘razné symptomy se pak zpravidla
zaãnou projevovat s dosaÏením sociální
zralosti, tedy ve stáfií 1,5 aÏ 2 roky. Prvními
náznaky nejistoty u mladého psa jsou
ve‰keré nervózní projevy, neklid
a zdánlivû nekontrolované niãení vûcí.

Strach je pfiirozen˘ instinkt
Strach je pro psa pfiirozen˘ instinkt, kter˘
hraje rozhodující roli pro pfieÏití celého
druhu. Kdyby ve volné pfiírodû pfiedkové
psÛ nereagovali na neznámé podnûty
okamÏit˘m útûkem, uÏ dávno by vyhynu-
li. Strach tedy v zásadû není patologick˘m
ani abnormálním chováním, ale naprosto
pfiirozen˘m instinktem vlastním témûfi
kaÏdému zvífieti. Umíte si pfiedstavit, jak
by to vypadalo, kdyby zvífiata tento

instinkt nemûla? V lesích, na dálni-
cích a ve mûstû by se prohánûly

krotké srnky, divoká prasata,
li‰ky a zajíci. A auta by je
kaÏdou chvíli pfieválcova-
la. Ne, strach je dÛleÏit˘
instinkt, kter˘ mÛÏe
zachránit Ïivot.

Socializaãní
okno se zavírá
Aby v‰ak ‰tûÀata
mûla moÏnost pro-
zkoumávat své oko-
lí a nezvykla si od
narození bezhlavû
prchat pfied kaÏd˘m
podnûtem – tfieba
pfied ‰ustícím pada-
jícím lístkem – zafií-
dila pro nû pfiíroda
socializaãní fázi.
V dobû od 8. do pfii-
bliÏnû 12. t˘dne vûku
nemá ‰tûnû strach prak-

ticky z niãeho. To je doba,
kdy malá vlãata zaãínají po-

stupnû prozkoumávat okolí
své jeskynû. V‰emu otevfiená

a zvûdavá dychtivû sbírají první dÛ-

vûrné dojmy. Toto „socializaãní okno“ se
v‰ak postupnû zase uzavfie. Zpravidla ve
12 t˘dnech, u nûkter˘ch pozdûji dospíva-
jících plemen o nûco pozdûji. Instinkt
prchnout opût pfieváÏí a zvífiata budou na
v‰echno, s ãím nemûla moÏnost seznámit
se v socializaãní fázi, opût reagovat
útûkem.

Problémy: preventivní
oãkování a pfietûÏování
Socializaãní fáze je ov‰em pfiíli‰ krátká
a bohuÏel rychle skonãí, vût‰inou je‰tû
pfied tím, neÏ je ‰tûnû komplexnû pro-
oãkováno. Je pfiirozené, Ïe majitelé se bojí
brát nedostateãnû prooãkovaná ‰tûÀata
na místa, kde hrozí zv˘‰ené riziko infek-
ce, jako je tfieba nádraÏí nebo nûjaká slav-
nost ve mûstû. Ve svém dÛsledku to
ov‰em znamená, Ïe pes bûhem socializaã-
ní fáze nepozná v‰echno, co by mûl. Na
druhé stranû jsou lidé, ktefií mladého psa
vláãejí s sebou i do skuteãnû extrémních
situací – a tím ho pfietûÏují. V tomto pfií-
padû má pfietûÏování stejné úãinky jako
nedostateãné zatûÏování: totiÏ rostoucí
strach. Prostfiedí, v nûmÏ Ïijeme, je nato-
lik promûnlivé, Ïe se zdá b˘t nemoÏné
psa bûhem tak krátké doby seznámit se
v‰emi mysliteln˘mi podnûty. Jak mu tfie-
ba pfiiblíÏit silvestrovské petardy nebo
ohÀostroj? Právû z tûchto dÛvodÛ je lo-
gické, Ïe mnoho psÛ v dne‰ním Ïivotním
prostfiedí trpí nejrÛznûj‰ími strachy.
Majitel je ale ãasto vÛbec nerozpozná,
protoÏe pes je projevuje takov˘mi forma-
mi chování, jako je hyperaktivita, destruk-
ce, autoagresivita nebo jiné abnormality.

Systematicky k úspûchu
Sára a její Zero jsou úãastníky projektu,
jehoÏ úkolem je systematická desenzibila-
ce psÛ. V terapii chování tím je my‰len
proces postupného „du‰evního otuÏová-

ní“. Úspû‰nû se pouÏívá u lidí s psychic-
k˘mi poruchami projevujícími se stra-
chem a panikou. DÛleÏité je, aby se pes
na poãátku terapie nacházel v uvolnûném
stavu, pak dochází k hierarchizaci pod-
nûtÛ. Zaãínáme tedy s úplnû mal˘mi pod-
nûty, a kdyÏ je pes zvládne, jejich intenzi-
ta se postupnû zvy‰uje. Sára pracuje
s CD, kde jsou nahrány zvuky, na nûÏ si
psi mají zvyknout. Je tam nahrána celá
fiada zvukÛ od bûÏného dopravního pro-
vozu pfies hluky z domácnosti a rÛzné
hlasové projevy lidí aÏ po bouchání, stfií-
lení, ale zaobalené v uklidÀujícím zvuko-
vém koberci. Tato hudba probíhá na
zvlá‰tním frekvenãním okruhu, jenÏ psu
pomáhá uvolnit se. V druhé tréninkové
sekvenci se uÏ pou‰tûjí hlasitûj‰í zvuky
a v té tfietí skuteãné „pecky“.

V˘sledek za pût t˘dnÛ!
Zero byl na poãátku vyhodnocen jako vel-
mi bojácn˘, ustra‰en˘ pes. První t˘den
mu Sára pfiehrávala první sekvenci bû-
hem krmení, aby si Zero zvuky spojil
s pozitivním podnûtem. Jakmile se najedl,
CD vypnula, a to i v pfiípadû, kdyÏ první
ãást nedohrála do konce. Po t˘dnu zaãala
Zerovi vÏdy naveãer pfiehrávat uÏ plnou
délku. „Myslela jsem, Ïe Zero bude ‰ílet,“
fiíká Sára. „Ale zdálo se, jako kdyby se mu
hudba témûfi líbila. Jakmile zaãala, nastra-
Ïil u‰i a byl trochu napjat˘ – ale opravdu
jen chvíli. Pozdûji to nûkdy dokonce pro-
spal.“ Intenzita zvukÛ se zvy‰ovala, bû-
hem dvou t˘dnÛ Zero zvládl stupeÀ ãíslo
2 a na následující trojku mu dokonce sta-
ãil uÏ jen t˘den. „Je mnohem uvolnûnûj‰í,
zbavil se napûtí, koneãnû se mu zaãínají
hojit tlapky, které pfiedtím stále olizoval
a okusoval,“ fiíká Sára.
Dal‰í úãastníci projektu, mezi nûÏ patfiili
i chovatelé s cel˘mi vrhy, svornû potvrzu-
jí klidnûj‰í chování sv˘ch psÛ a jejich
vût‰í odolnost. ·tûÀata, která CD poslou-
chala v prÛbûhu socializaãní fáze, pÛso-
bila vyrovnanûji a sebevûdomûji. Jedna
majitelka velmi nervózní border kolie
napfiíklad referovala o tom, jak si její pes
navykl uléhat tûsnû vedle pfiehrávaãe
a poslech hudby si vyslovenû uÏíval.

Shrnutí
AÈ uÏ s CD, nebo bez nûj, mladí psi by
mûli b˘t vystavováni nejrÛznûj‰ím zku-
‰enostem se zvuky. Ale ukazuje se, Ïe ani
u star‰ích psÛ bezezbytku neplatí ono
známé pfiísloví Starého psa nov˘m kous-
kÛm nenauãí‰. I oni jsou schopni zvítûzit
nad sv˘mi strachy. DÛleÏité je postupovat
plánovitû a systematicky a snaÏit se vy-
h˘bat pfietûÏování a nov˘m traumatizují-
cím záÏitkÛm. �
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Z „Mladí psi by
měli být

vystavováni
nejrůznějším
zkušenostem
se zvuky, ať
už s CD, nebo

bez něho.“
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