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TÉMA MùSÍCE

Jak probudit ve psovi sebevûdomí

Vychován jako
strašpytel
Strach je nepﬁíjemná emoce. Psi to pociÈují stejnû, a jakmile pocítí strach,
reagují velmi prudce. Podle temperamentu, vûku a v˘chovy mohou ze zoufalství
kousnout, dávají se s panikou na útûk nebo zaãnou s ohlu‰ujícím ‰tûkotem.

A

È uÏ jsou okolnosti jakékoliv, chování ovládané strachem je vÏdycky
problematické, a proto bychom
mûli strachu jiÏ u ‰tûnûte pﬁedcházet
dÛkladn˘m tréninkem a nikdy bychom
nemûli strach ve ‰tûnûti podporovat.
Zku‰ení cviãitelé psÛ a autorka odborn˘ch knih Viviane Thebyová vsází ve
v˘chovû psÛ ráda na podmiÀování podle
starého dobrého Pavlova. Tato metoda
podle v‰eho pﬁispívá k tomu, abychom ze
psa nechtûnû nevychovávali stra‰pytla.
Uvádí také velmi názorn˘ pﬁíklad: „Pes
má ‰patnou zku‰enost z veterinární ordi-

nace. Veterináﬁe v bílém plá‰ti si pes spojuje s bolestí. Jeho podmínûnou reakcí je
strach a snaha vyh˘bat se veterináﬁi. To se
mÛÏe roz‰íﬁit i na ãekárnu. âekárna se
stává podmínûn˘m podnûtem druhého
stupnû,“ vysvûtluje Viviane Thebyová.
JestliÏe se navíc stane, Ïe pes pojede
autem jen v pﬁípadû, Ïe bude muset ke
zvûrolékaﬁi, stává se vozidlo podnûtem
tﬁetího ﬁádu, kter˘ rovnûÏ vyvolává
strach. Tyto souvislosti jsou ﬁadû majitelÛ
psÛ nejasné. Diví se tomu, kdyÏ se pes
zaãne nezvykle chovat dlouho pﬁed
náv‰tûvou zvûrolékaﬁe. Vzniká pak nebez-

peãí, Ïe majitel psa bude jeho chování
posilovat, aniÏ by si toho byl vûdom.

OPAâNÉ PODMI≈OVÁNÍ
Pavlov ve sv˘ch testech zjistil, Ïe podmínûné bojácné chování lze zru‰it, jestliÏe
se nám podaﬁí opaãné podmiÀování.
„Podnût podmínûného chování byl ‰okem, kter˘ vyvolal únikovou reakci. Tento
podnût spojoval Pavlov s krmením. Pes
nemÛÏe souãasnû Ïrát i prchat. Pokud se
tedy objevil mírn˘ ‰ok, psi se orientovali
podle krmení – a zaãali slinit. Pﬁestali projevovat únikové chování,“ ﬁíká Viviane

·tûÀata reagují
v prvním
okamÏiku na
neznámé podnûty
nejistû. To je
zcela normální.
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Thebyová. Pod opaãn˘m podmiÀováním
tedy rozumíme náhradu urãitého neÏádoucího chování jin˘m projevem chování. Tento zpÛsob mÛÏeme dobﬁe zahrnout do v˘chovy psa, abychom v nûm
neposilovali nechtûnû bojácné chování.
Vysvûtleme si na praktickém pﬁíkladu,
jak by to mohlo probíhat: Kdykoliv pes
zaslechne kroky po‰tovního doruãovatele na pû‰ince pﬁed domem, zaãne vÏdycky s ohlu‰ujícím ‰tûkotem. Psa nauãte,
aby ode‰el na své místo a lehl si, jakmile
zaslechne po‰Èáka, a za toto chování ho
odmûÀte pamlskem. Uvidíte, Ïe pokud
budete postupovat dÛslednû, bude
opaãné podmiÀování hotovo bûhem
nûkolika málo dnÛ.

Tento francouzsk˘
loveck˘ pes
projevuje jasné
známky strachu:
ocas vtaÏen˘ pod
bﬁicho, shrben˘
hﬁbet a pohled
naplnûn˘
strachem

NEPOSILOVAT

Foto Minerva

Jiní cviãitelé psÛ (napﬁíklad Nicole
Hoefsová a Petra Führmannová) varují
pﬁed posilováním bojácného chování
u psÛ tím, Ïe budeme psy v napjat˘ch
situacích uklidÀovat. Tento názor s nimi
sdílí napﬁíklad také známá badatelka na
poli chování zvíﬁat dr. Barbara Schöningová. JestliÏe pes jeví strach, je jeho hlazení nebo uklidÀování tabu, protoÏe oboje napáchá více ‰kod neÏ uÏitku. „Pes
povaÏuje pochvalu za chválu za jeho bojácnost a tyto projevy chování je‰tû zesílí.
I kdyÏ je to velmi tûÏké, nikdy nereagujte
na to, Ïe pes projevuje strach nebo nejistotu (ani mu nedávejte pamlsek!). ZÛstaÀte zcela klidní a pokuste se vyzaﬁovat
co nejvût‰í klid a pohodu. JakoÏto vÛdci
smeãky musíte svému psovi pﬁinést pocit,
Ïe v‰echno je v poﬁádku. ZÛstaÀte tak
dlouho stát, aÏ se pes uvolní a nebo
dokonce zaãne jevit zvûdavost,“ radí Nicole Hoefsová i Petra Fürhmannová.
Svého psa byste mûli konfrontovat se
situacemi, které v nûm vzbuzují strach, aÏ
je bude schopen pﬁijmout. Jakmile se pes
uklidní, dostane dobﬁe zaslouÏen˘ paml-

Na rÛzn˘ch akcích si mohou psi
zvykat na vzru‰enou atmosféru

sek, abychom jeho klidné chování posílili. Nikdy nesmíme danou situaci opustit,
dokud je pes je‰tû vzru‰en˘. To by si zapamatoval a pﬁí‰tû by se opût projevoval
bázlivû. JestliÏe pes opou‰tí situaci s klidem a vyrovnanû, zÛstane mu v pamûti
pozitivní záÏitek.

âÍM D¤ÍVE, TÍM LÉPE
âím dﬁíve se sv˘m ‰tûnûtem nacviãíte takové situace, tím lépe. „Osmit˘denní ‰tûnû se nebojácnû prochází a poﬁád je‰tû
nade v‰ím Ïasne. U ‰estnáct t˘dnÛ starého psa to ale mÛÏe vypadat docela jinak,
pokud do té doby nemûl moÏnost nauãit
se jiné vûci,“ ﬁíkají známé cviãitelky psÛ.
Nav‰tûvování skupiny her pro ‰tûÀata
povaÏují za naprostou nutnost. Majitel
‰tûnûte by mûl tuto moÏnost vÏdy vyuÏít
k tomu, aby ze svého psa vychoval sebevûdomého a vyrovnaného spoleãníka.
Mohlo by se stát, Ïe se ‰tûnû bude bûhem
první hodiny jen tﬁást v bezpeãí u nohou
svého pána, ale to urãitû není dÛvod,
proã na náv‰tûvy tûchto hodin rezignovat
- ba právû naopak. Pﬁi pravideln˘ch
náv‰tûvách ‰tûnû toto chování rychle odloÏí a zapojí se do hry.

KDYÎ PO PSOVI
ZAâNE SAHAT STRACH
Hlasité zvuky, jízdy autem, svi‰tící horkovzdu‰né balony, cizí lidé a celé hodiny osamûlosti – to jsou podle zku‰eností cviãitelky psÛ Sabine Winklerové nejãastûj‰í
podnûty vyvolávající ve psech strach.
Zvlá‰tû ohroÏeni jsou traumatizovaní
a ‰patnû socializovaní psi. „Problém v celé
této vûci je, Ïe strach se ‰íﬁí rychle. Pes má
nejdﬁíve strach jen z nákladních automobilÛ, potom z kaÏdé silnice (protoÏe by na
ní mohl b˘t náklaìák) - a nakonec se
vzpouzí vÛbec opustit dÛm. Pak má ze
Ïivota peklo,“ vysvûtluje Sabine Winklerová. PostiÏen˘m majitelÛm psÛ radí, aby
nikdy nepﬁipustili, aby pes prchl pﬁed podnûtem, kter˘ v nûm vyvolává strach. MÛÏe
to znít trochu tvrdû, ale je to nejúãinnûj‰í
zpÛsob, jak se problému se strachem zbavit co nejrychleji. „Pﬁi kaÏdém bezhlavém
útûku se strach zahryzne hloubûji, protoÏe
pes nikdy nezíská tu zku‰enost, Ïe vlastnû
o nic nejde. Proto musíte psovi zabránit
v útûku tﬁeba i dlouh˘m vodítkem,“ doporuãuje Sabine Winklerová. K pﬁekonání jiÏ
zaÏitého chování mÛÏe b˘t nûkdy tﬁeba
Met
lehk˘ nátlak.
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