
okud se strach hlásí ke slovu v nor-
mální mífie, je svût v pofiádku.
JestliÏe se ov‰em zaãne projevovat

nadmûrnû nebo nab˘vá dokonce chorob-
n˘ch rysÛ, stojí pes i jeho pán pfied vel-
k˘m problémem. Pfiedev‰ím v pfiípadech,
kdy zaãnou téci nervy  tfieba pfii bûÏné
a potfiebné náv‰tûvû u zvûrolékafie. Co
s tím? ¤e‰ení existují. Potfiebnou pomoc
najdete v dobr˘ch kynologick˘ch ‰kolách
i u kompetentních psychologÛ zvífiat.
MÛÏete se ov‰em chopit iniciativy také
sami a svému psu posilovat nervy. 
Tep stoupne na 180, pot se fiine z ãela,
d˘cháme povrchnû a cítíme nepfiíjemn˘
pocit kolem Ïaludku a na ‰íji.  ¤e‰ení je
buì utéci a vyhnout se nepfiíjemné situa-
ci – nebo sebrat ve‰kerou odvahu a po-
hlédnout jí do tváfie. Zhruba tak proÏívá
na 90 procent v‰ech lidí emoce strachu -
a u psÛ to je nûco podobného. Nedo-
káÏou nám sice popsat slovy, co cítí
v okamÏicích strachu, ale jejich tûlo hovo-
fií za nû: Pupily jsou viditelnû zvût‰eny,
srst na hfibetû zjeÏená a ocas staÏen˘ mezi
zadní nohy. Nûkdy mÛÏe zaznít i Ïalostné
kÀuãení a pes se pokou‰í utéci.
JestliÏe se projeví tyto pfiíznaky v ãekárnû
veterinárního lékafie, mívá to zpravidla
jedin˘ dÛvod: bolestné záÏitky a zku‰enos-
ti s lékafiem  z minulosti znamenají, Ïe se

pes pfii dal‰í náv‰tûvû v ãekárnû chvûje
strachy. Také tato podoba strachu se mÛÏe
postupnû vystupÀovat aÏ do absolutní
paniky.  Zde mÛÏe b˘t fie‰ením  podání
uklidÀujícího prostfiedku, kter˘ psu podá-
me krátce pfied náv‰tûvou u veterináfie
a také bûhem akutního návalu paniky.
„Prevence je vÏdy lep‰í neÏ léãba,“ fiíká
stará pravda. A samozfiejmû to platí také
o strachu z veterináfiÛ. Kanadská odbor-
nice na zvífiata a objevitelka blahodár-

n˘ch dotykÛ TTouch Linda Tellington-
Jonesová povaÏuje za velmi dÛleÏité, aby-
chom zbavovali psa jeho strachu hned
odmaliãka, aby strach nemohl u dospûlé-
ho psa pfierÛst do prakticky nefie‰iteln˘ch
poruch chování.
Varianta TTouch, kterou také vût‰ina ‰tû-
Àat ochotnû pfiijímá a která souãasnû
pomáhá proti strachu, je TTouch tarantu-
le. Jde o pozmûnûnou podobu rolování
kÛÏe, která nejen uklidÀuje, ale také redu-
kuje citlivost na dotyky, povzbuzuje pro-
krvení a zlep‰uje celkové tûlesné pocity
psa. Vedlej‰ím produktem tohoto dotyku
TTouch je navíc rostoucí a stabilnûj‰í vzá-
jemná dÛvûra mezi ãlovûkem a zvífietem.
Pfii dotyku TTouch tarantule se postupu-
je takto: poloÏte obû ruce vedle sebe.
·piãky prstÛ smûfiují dopfiedu ve smûru
pohybu a oba palce smûfiují do stran
a lehce se dot˘kají. Nyní pohybujte obû-
ma ukazováky zhruba tfii centimetry
dopfiedu a táhnûte palce jako pluh za
nimi. KÛÏe, která se nachází pfied palci, se
jemnû posouvá. Nato pohnûte prostfied-
níãky tfii kroky dopfiedu, poté opût pokra-
ãujte ukazováky a cel˘ postup opakujte.
Pokuste se dosáhnout stejnomûrného,
plynulého pohybu, protoÏe jedinû tak
mÛÏe dotyk TTouch tarantule plnû proje-
vit své úãinky. Jac
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Strach z veterináfiÛ

KONEC 
strachu!
Strach je pfiirozená emoce, která není 
jen nepfiíjemná, ale ve skuteãnosti
pfiedstavuje velmi uÏiteãnou 
a vlastnû pozitivní vlastnost: je
v˘straÏn˘m signálem, kter˘ podle
situace spou‰tí útûk nebo útok.

D

Bûhem vy‰etfiení dosahuje 
tep psa závratn˘ch v˘‰ek

Tento chrt
má napûtí
a nervozitu
jasnû
vepsané 
do tváfie
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