
onnyho reakce byla tak spontánní
a masivní, Ïe zb˘vala jen „adapta-
ce sociálního prostfiedí“. Struãnû

fieãeno: ti lidé by museli z oné oblasti
pryã, nebo by se pes musel dostat do
jiné rodiny, daleko od v˘stfielÛ a stfie-
leck˘ch stanovi‰È.

PRVNÍ KONTAKT
Po provedení prvních testÛ a po rozho-
voru s panem P. v‰ak vy‰lo najevo, Ïe by
tu pfiece jenom mohla existovat je‰tû
nûjaká nadûje. Jednak jsme pozorovali

Jonnyho chování pfii nûkter˘ch nov˘ch
zku‰enostech. Je pravda, Ïe jsme ho
absolutnû nedokázali pfiemluvit, aby
vstoupil na houpaãku na cviãi‰ti agility.
Ale nebylo to proto, Ïe by mûl strach
z nového. Nemûl jen sebemen‰í chuÈ, pfii-
padalo mu to moc po‰etilé. Zkrátka po
svém vyjádfiil sebevûdomé „Ne“. 
Za druhé mi pan P. sdûlil, Ïe panika
následující po v˘stfielu se po jedné nebo
dvou hodinách zase vytrácí. Jonny se
tedy zdál b˘t dostateãnû stabilní na to,
aby po jisté dobû dokázal znovu nalézt

svou ztracenou rovnováhu. No a koneã-
nû za tfietí vy‰lo najevo, Ïe pes reaguje
pouze na akustick˘ signál, ne tfieba na
lovce, jehoÏ jsem schválnû pozval, ba ani
na jeho zbraÀ.
Také obû první, s velkou pfiestávkou
a z odpovídající vzdálenosti vypálené rá-
ny byl je‰tû schopen zpracovat. Reagoval
sice okamÏitû, kdyÏ v‰ak potom nastalo
ticho, byl dokonce schopen pokraãovat
ve hfie s páníãkem.
Jak silná jeho traumatizace ve skuteãnos-
ti byla, se ukázalo teprve ve chvíli, kdyÏ
byly rychle za sebou vypáleny dvû dal‰í
rány: pes strnul, chvûl se po celém tûle,
oddychoval, ocas úplnû stáhl, vÛbec nere-
agoval na své hraãky. 
Stálé rány v‰ak byly pro prostfiedí, kde
Jonny Ïil, charakteristické, protoÏe bydlel
v tûsné blízkosti stfielnice.
V tichu, které následovalo, se Jonny sna-
Ïil uklidit do bezpeãí, jak nejlépe umûl –
jen nakrátko za‰el k panu P., jeho skuteã-
n˘m útoãi‰tûm se v‰ak stalo auto. Po-
zitivní bylo, Ïe nepropadl totální panice,
neprchl pryã nebo nûco podobného.
I v této situaci je‰tû dokázal najít své
vlastní fie‰ení. CoÏ ho ov‰em ve skuteã-
nosti neposunulo dál. 

TERAPIE
Pfii léãbû traumatizovaného psa jde
o to, aby se nejprve nauãil stoprocent-
nû dÛvûfiovat svému ãlovûku. Stejnû
jako vystra‰ené dítû, které se hned sta-
ne klidnûj‰ím, kdyÏ se mÛÏe schovat
u maminky nebo u tatínka. 
Ale tak daleko bohuÏel vût‰ina lidí se sv˘-
mi psy na zaãátku je‰tû není. Cílem tera-
pie je, aby pes byl ovlivniteln˘ a oslovitel-
n˘ i po vypálení celé salvy. Aby kdesi
nemizel ve smrtelném strachu, ale hledal
ochranu u svého pána. A ten mu musí
naprosto trpûlivû signalizovat: pojì sem,
poãkej, nic se ti nestane. Pes musí pocho-
pit, Ïe stfielba sice není nic dvakrát hez-
kého, ale v pánovû blízkosti bezprostfied-
nû neohroÏuje jeho existenci. ProtoÏe na
to, Ïe v˘stfiel a smrt spolu souvisí, nedo-
káÏe zapomenout nikdy. DokáÏe velmi
dobfie identifikovat smrteln˘ v˘kfiik dobfie
známého psa ze sousedství. Má se jen
nauãit, Ïe v nouzi je dobré pfiimknout se
k pánovi a zde nalézt klid.
Je nabíledni, Ïe poplácávání, slovní utû-
‰ování nebo mimofiádná pozornost
vûnovaná psu jsou zde naprosto kontra-
produktivní. Taková intenzivní pozor-
nost totiÏ psu signalizuje, Ïe situace je
skuteãnû mimofiádnû hrozivá. Jonny by
mûl sám od sebe vyhledat blízkost pana
P. a ten by ji mûl s klidnou samozfiej-
mostí nabídnout.
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Traumatizovaný pes
KdyÏ jsem se podíval na videozáznam a na nûm vidûl
tfiesoucího se, hlasitû oddychujícího Jonnyho, kter˘
z mého pohledu propadal panice, jakmile se náhodnû
kdesi na obzoru objevili lovci, nejprve jsem si myslel, Ïe
v tomto pfiípadû se ‰ance na úspû‰nou terapii blíÏí nule.

J
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My budeme nyní dále pracovat na vztahu
mezi psem a jeho pánem. ProtoÏe Jonny
dobfie a rád trénuje se sáãkem naplnûn˘m
pamlsky (jutov˘ sáãek naplnûn˘ pochout-
kami, z nûhoÏ pes dostává kousky poté,
co ho aportuje), mûl by b˘t odnynûj‰ka
krmen v˘hradnû ze sáãku a z ruky. VÏdyÈ

i jídlo je existenciální záleÏitost – b˘t
páníãkem nebo paniãkou krmen z ruky
znamená pfiedev‰ím to, Ïe je u nich moÏ-
no nalézt péãi a ochranu, Ïe se na tento
vztah lze spolehnout. âím jasnûji to
Jonny pochopí, tím dfiíve se zaãne na své
ochránce obracet také ve chvíli, kdy se
ocitne v existenciálním ohroÏení.
Ústfiedním problémem je, Ïe Jonny se
dostává do trvalého stresu, tedy Ïe nemá
ãas podnût, jako jsou rány, zpracovat.
Uvidíme, zda bude moÏné provést tré-
nink za domácích podmínek, kde se
trvale stfiílí.

âASTO TO JE 
ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ...
Îivotní prostfiedí, lidé, ktefií ‰patnû zachá-
zejí se psy, trápí je a bijí, jsou ãast˘mi pfií-
ãinami traumat. Ménû známo ov‰em je,
Ïe vût‰ina traumatizovan˘ch psÛ reaguje
panicky na jiné psy. 
Vezmûme si pfiíklad: devítit˘denní ‰tûnû
doposud znalo jen svoji matku a souro-
zence. Nyní se dostane do rozpustilé sku-
piny ve psí ‰kolce. Poprvé ve svém Ïivotû
vidí psy, ktefií vypadají jinak neÏ jeho sou-
rozenci. Pfiedpokládejme, Ïe ono ‰tûnû je
mal˘ drsnosrst˘ jezevãík. A ve skupinû
náhodou bude tfieba ‰estnáctit˘denní
bernsk˘ sala‰nick˘ pes. Pro mladého
jezevãíka je to obrovsk˘ neohraban˘ tvor.
A ten z ãiroãiré ne‰ikovnosti na malého
‰lápne. KdyÏ se nûco takového stane
v prÛbûhu takzvané „vtiskávací fáze“, tedy
bûhem prvních 16 t˘dnÛ Ïivota, pak se
takov˘ ‰okující záÏitek mÛÏe stát trvalou
souãástí psí osobnosti. Za urãit˘ch okol-
ností mÛÏe mít ná‰ jezevãík v budoucnu
strach z velk˘ch psÛ. Nebo z ãern˘ch psÛ.
Pro mnoho psÛ nûco takového mÛÏe zna-

menat mimofiádné ovlivnûní kvality jejich
Ïivota, na kaÏdé psí louce je pfiece moÏno
vidût, jak dÛleÏit˘ pro kaÏdého psa je
sociální kontakt s ostatními. 
Mûli jsme zde jednoho Jack Russel teriéra,
jenÏ byl ve vûku devíti t˘dnÛ kdesi na lou-
ce napÛl zakousnut vzrostl˘m labrado-
rem: odnesl si zlomená Ïebra, potrhané
bfiicho atd. Kupodivu tohoto psa od té
doby nazachvátila smrtelná úzkost po-
kaÏdé, kdyÏ spatfiil velkého psa. Zato
nemohl vystát louky. Jakmile pod nohama
ucítil trávu, v˘sledek byl jedin˘: panika.
Na této historce je dobfie vidût, jak
nesmírnû dÛleÏité je, abychom dokázali
dobfie rozpoznat potfieby psa právû v prv-
ních t˘dnech Ïivota. Po kaÏdé stresové
situaci nebo podráÏdûní pes potfiebuje
dostateãnû dlouhou klidovou fázi, aby byl
schopen podnût zpracovat a aby se doká-
zal znovu uvolnit. To neznamená, Ïe by
‰tûÀata nemûla zaÏívat Ïádné stresy.
Klidnû mohou b˘t jin˘m psem tu a tam
odkázána do patfiiãn˘ch mezí. Ale vÏdy
jen s mírou, tak, aby to je‰tû dokázala
zpracovat. KdyÏ matka své devítit˘denní
‰tûnû usmûrÀuje chÀapnutím, je to v˘raz-
n˘ korekãní zásah, pfii kterém leckdy ‰tû-
nû pofiádnû zakviãí. Ale dokáÏe si ho zafia-
dit a zpracovat.
Jak vysoko je umístûn práh dráÏdivosti
psa, je závislé na jeho individuálním cha-
rakteru: neexistují jen odchylky typické
pro jednotlivá plemena, ale dokonce
i mezi sourozenci vládnou velké rozdíly,
co se senzibility t˘ãe. Co na jednoho psa
pÛsobí traumaticky, to jin˘ vnímá jako
bezv˘znamné.

DVA DRUHY
Dva druhy traumat jsou mimofiádnû pro-
blematické: Jednak trauma vyvolané více
pfiíãinami, které má nûkolik rovin. Jeden
pfiíklad za v‰echny: muÏ udefií psa.
ZároveÀ procházejí kolem dûti, které holí
pfiejíÏdûjí po zábradlí. A do tfietice je‰tû
zrovna v tomto okamÏiku spustí soused
hluãnou sekaãku. âím mnohovrstevna-
tûj‰í takové traumatizující záÏitky jsou,
tím více klesá ‰ance na úspû‰nou terapii,
protoÏe na hrozivém celkovém scénáfii se
podílí stále více faktorÛ.
A pak je to trvalé trauma. K nûmu dochá-
zí pfiedev‰ím u ‰patnû nebo jednostrannû
vti‰tûn˘ch ‰tûÀat, jimÏ se v prvních t˘d-
nech Ïivota nedostalo dost podnûtÛ
z okolí a sociálních kontaktÛ. Co v‰ak pes
nepozná v této dobû, to pozdûji uÏ nedo-
káÏe zev‰eobecnit: KaÏdá nová situace
pro nûj znamená nov˘ strach a problémy
s pfiizpÛsobováním.
A v takové chvíli lidé pfiicházejí za mnou.
Líãí mi, jak si koupili ‰tûnû ze skvûlého

chovu. PovaÏte, pût kilometrÛ lesem, neÏ
jste pfii‰li k domu! Tam na‰e ‰tûnû Ïilo
mezi sam˘mi psy docela jako v zeleném
ráji. Jinak fieãeno: pûkn˘ byt ve velkomûs-
tû, v nûmÏ se ‰tûnû z této zdánlivé idyly
ocitne, mu nahání strach. Vysavaã, auto,
zvuk, kaÏd˘ nov˘ ãlovûk pro nû znamena-
jí drama. V takovém pfiípadû nelze pora-
dit nic jiného neÏ: zpátky na venkov, pro
takového psa je mûstsk˘ Ïivot trápením!
Nebo si vezmûme ‰tûnû, které první t˘d-
ny svého Ïivota tráví jen mezi dospûl˘mi,
pfiípadnû jen mezi muÏi nebo Ïenami,
tedy v nûjakém ohledu jednostrannû.
Pozdûji na nû neustále doléhají stresující
podnûty, které sotva dokáÏe zpracovat,
nebo také vÛbec ne. Ale kdo Ïije v trvalém
stresu, ten se jen stává víc a víc nervóz-
ním, nezvykne si na nûj.
Také u Jonnyho a jeho traumat z v˘stfielÛ
se jedná o trval˘ stres. Ov‰em v˘stfiely
pu‰ek zaÏil jiÏ ve vtiskávací fázi, je to vel-
mi suverénní pes. Odtud tedy pramení
nadûje, Ïe svojí sebedÛvûrou a dÛvûrou
ve svého majitele dokáÏe ‰okov˘ záÏitek
pfiekr˘t. Martin Rütter
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Îelezné pravidlo zní:
V raném vûku traumatizovan˘ pes je
obtíÏnûji léãiteln ,̆ protoÏe je‰tû
nestihl nasbírat dostatek pozitivních
zku‰eností, které by mu umoÏnily
chápat ty negativní jako v˘jimku.
Dobfie vti‰tûn˘ pes, kter˘ je pozdûji
traumatizován, se naproti tomu léãí
lépe, protoÏe uÏ nasbíral spoustu
pozitivních zku‰eností, s nimiÏ si
mÛÏe pomoci pfii ‰oku, protoÏe
relativizují negativní záÏitek.
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