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V¯CVIK

Dobrá v˘chovná metoda – co to je?

Pﬁíãinou stresu mÛÏe
b˘t kdyÏ psi nerozumûjí
tomu, co od nich chceme

Správná výchova psů
HNED OD POČÁTKU 14. díl
Stres – nûkomu dává kﬁídla, jiného málem zabije. V‰echno je to jen otázka toho, jak s ním
zacházíme. Já jsem se s tímto tématem v kaÏdém pﬁípadû dávno vyrovnala; stresovat
se prostû nenechám. Daﬁí se mi pﬁi tom dobﬁe, a co je dobré pro mû, nemÛÏe ‰kodit
ani m˘m psÛm – spí‰e naopak. Ani vy, stejnû jako já, se nemusíte stát trpn˘mi obûÈmi
stresu. Îe se to lehko ﬁekne, ale hÛﬁe realizuje? Nemyslím. Staãí jen zÛstat v pohodû.

V

íte vy vÛbec, co svému tûlu dûláte,
kdyÏ jste ve stresu? Vá‰ sympatikus (ãást vegetativního nervového systému) „se otoãí naruby“, a to pak
má své dÛsledky. Nejprve kÛra va‰ich
nadledvinek vyplaví adrenalin. Zv˘‰í se
vám tep a srdeãní v˘kon, stoupnou také
systolick˘ krevní tlak a hladina cukru;
kromû toho se vám do‰iroka rozevﬁou
zorniãky a v krvi je stále více mastn˘ch
kyselin. Pozitivní na tom je, Ïe tûlo je
tímto zpÛsobem pﬁipraveno podávat
maximální v˘kony. A negativum? Pﬁíli‰
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stresu nebo stál˘ stres vyvolávají nemoci.
Vysok˘ krevní tlak, srdeãní infarkty
a mrtvice jsou jen nûkter˘mi pﬁíklady
moÏn˘ch dÛsledkÛ stresu.
Tento fenomén existuje i u psÛ. A zdá se,
Ïe má úzkou souvislost s pocitem nejistoty, kdyÏ jedinec neví, co ho ãeká, a také
s bezmocností. Tento pocit pravdûpodobnû zná i vá‰ pes. „Pocit bezmoci svému psu zprostﬁedkujeme napﬁíklad tím,
kdyÏ ho vodíme na pﬁíli‰ krátkém vodítku a tím mu znemoÏÀuje adekvátnû reagovat na vzniklé situace. Pes by tﬁeba rád

udrÏoval urãitou vzdálenost mezi sebou
a ostatními, ale je mu to znemoÏnûno,“
vysvûtlují odbornice na stres a psí trenérky Martina Nagelová a Clarisa von
Reinhard.

P¤ÍZNAKY STRESU
Pﬁi své práci se psy mûly obû specialistky
za dlouhá léta mnoho pﬁíleÏitostí pozorovat nejrozliãnûj‰í formy stresu. Patﬁí
k nim nervozita, neklid a sklon k pﬁehnan˘m reakcím stejnû jako chlácholivé signály („calming signals,“ o nichÏ jsme
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podrobnûji nedávno psali). Také pomoãování nebo zanechávání trusu na neobvykl˘ch místech mohou b˘t pﬁíznaky stresu.
„Pﬁi velkém strachu nebo v dÛsledku
náhlého leknutí je vyluãováním adrenalinu a aktivací sympatického nervstva
stﬁevÛm signalizováno, aby se zbavila
trusu. Navíc dochází i k posunÛm v hospodaﬁení s vodou, takÏe psi musí ãasto
moãit,“ ﬁíkají Clarissa von Reinhardt
a Martina Nagelová.

SPOU·TùâE
Se zv˘‰enou potﬁebou moãit se uÏ urãitû
setkali na vlastní kÛÏi i mnozí ze samotn˘ch majitelÛ psÛ, kdyÏ zaÏili nûjakou
znepokojivou situaci. Podobnû se to má
s faktory vyvolávajícími stres. Ty se u lidí
a psÛ vlastnû ani moc neli‰í:
STRES VYVOLÁVAJÍ:
● Nemoci. Proã? ProtoÏe
omezují v˘konnost jednotlivce.
● Stavy vyãerpání v dÛsledku
nedostatku spánku nebo pﬁetíÏení.
● Náhlé zmûny.
● Smutek: aÈ uÏ kvÛli jinému psu,
nebo kvÛli ãlovûku.
● Nejistota, co se bude dít: kdyÏ psi
nerozumûjí tomu, co se od
nich oãekává.
● Selhání. Selhat nechce nikdo a pocit,
Ïe k selhání do‰lo, je stres
v krystalické podobû.
AÏ k tomuto bodu by kaÏdému mohlo
pﬁijít docela snadné rozpoznat stresující
faktory. Nebo se vám snad je‰tû nikdy
nestalo, Ïe jste se báli, Ïe úkol, kter˘ je
pﬁed vámi, nezvládnete? Nikdy jste nebyli k smrti unavení a nereagovali jste
podráÏdûnû?

Foto Minerva

V¯CVIK
U psÛ se k tomu pﬁipojují je‰tû nûkteré
dal‰í faktory. Clarissa von Reinhardt
a Martina Nagelová analyzovaly mimo
jiné i tvrdé v˘cvikové metody. V centru
jejich pozornosti se ocitly strach a bolest. „Pes je napﬁíklad na vodítku veden
s nepﬁimûﬁen˘m tlakem, kter˘ mu pÛsobí bolest v oblasti krãních obratlÛ. Sem
spadá i pouÏívaní ostnat˘ch a stahovacích obojkÛ, pﬁístrojÛ dávajících elektrické rány apod. Dokonce i nûkteré zpoãátku nevinnû vyhlíÏející v˘cvikové
pomÛcky mohou pﬁi neodborném
zacházení zpÛsobit závaÏné fyzické
a psychické ‰kody, které psa enormnû
stresují,“ ﬁíkají trenérky.
Návaly stresu podle jejich zku‰eností na
psy ãíhají také pﬁi jinak oblíben˘ch sportech, jako jsou agility, tanec se psy nebo
obedience. Pﬁinejmen‰ím v pﬁípadech,

kdyÏ se v honbû za slávou a poháry pﬁíli‰
tlaãí na v˘kon.
Je‰tû mnohem v˘raznûji se to projevuje
pﬁi v‰estrann˘ch zkou‰kách pro pracovní
psy. „Psychick˘ tlak a fyzická zátûÏ, které
zde b˘vají vyvíjeny, vedou k velkému stresu. Ne náhodou má mnoho psÛ pracujících jako sluÏební velké problémy s nemocemi ledvin, krevního obûhu a se
zaÏívacím traktem,“ tvrdí Clarissa von
Reinhardt a Martina Nagelová.
Tato úvaha se nezdá b˘t tak úplnû mimo,
ale napadlo vás nûkdy, Ïe stres mÛÏe
vznikat i pﬁi vesel˘ch hrách ve „psích
‰kolkách"? A pﬁece tomu tak je! A to tehdy, kdyÏ je ‰kolka ‰patnû organizovaná
a ‰tûÀata jsou pﬁíli‰ zahlcována podnûty.

PSI JAKO P¤ÍâINA STRESU
Na‰tûstí „viníky“ stresu nejsou vÏdy jen
lidé. Také psi se sami sobû dokáÏou
postarat o poﬁádn˘ stres. Do stresu nûkdy
vyústí pﬁíli‰ divoké hry, také ‰patnû sestavená smeãka se mÛÏe stát vydatn˘m zdrojem stresÛ. TotéÏ platí o ohroÏení vycházejícím od jin˘ch psÛ.

ANTISTRESOVÉ PROGRAMY
Clarissa von Reinhardt a Martina
Nagelová pochopitelnû o stresu a jeho
dÛsledcích nejenom hodnû pﬁem˘‰lely,
ale zároveÀ se také snaÏily zjednat nápravu. Vyvinuly antistresov˘ program, kter˘
povaÏuji za skuteãnû dobr˘. Sice zdÛrazÀují, Ïe nepﬁedstavuje v‰eobecnû platné
ﬁe‰ení pro stresované psy, ale nûjak˘m
zpÛsobem psa uvolnit lze vÏdycky.
NejobtíÏnûj‰í ze v‰eho ov‰em je pﬁijít na
hlavní stresující faktor. „Vût‰inou se jedná o cel˘ souhrn jednotliv˘ch faktorÛ, na
jejichÏ základû se vytváﬁí povûstn˘ dÏbán,
kter˘ jednou pﬁeteãe. Proto je dÛleÏité
posvítit si nejen na jednotlivé události,
ale také na ve‰keré okolní prostﬁedí, prÛ-

Stres:
Anglick˘ termín stres lze pﬁeloÏit jako
tlak, zátûÏ nebo napûtí. Popisuje
fyzick˘ stav, kter˘ jde ruku v ruce se
zv˘‰ením tlaku a dal‰ími dûji v tûle
i se zv˘‰enou aktivitou sympatiku.
Faktory vyvolávající stres jsou
mnohostranné: tlak na v˘kon, radost,
strach, ale také vnûj‰í vlivy jako jsou
zranûní. Pokud se jedinec necítí b˘t
schopn˘ dostát specifick˘m v˘zvám,
vzniká stres. Trval˘ stres mÛÏe
vyvolat zdravotní problémy.
MAL¯ SLOVNÍâEK

Distres = ‰kodliv˘, negativní stres
Eustres = pozitivní, oÏivující stres

bûh dne, základní vztah k majiteli nebo
k jin˘m osobám a zvíﬁatÛm Ïijícím ve
spoleãné domácnosti. Jen tak je moÏno
utvoﬁit si celkov˘ obrázek," zdÛrazÀují
obû cviãitelky. Aby se k tûmto informacím
dostaly, pouÏívají dotazník, kter˘ musí
vyplnit kaÏd˘ majitel psa.
Jde v nûm o podmínky drÏení, zdravot-

Pﬁíznaky stresu:
Nervozita, Neklid, Pﬁehnané reakce,
Konej‰ivé signály, Vysunut˘ penis,
„JeÏdûní“ – naznaãování páﬁících
pohybÛ, Hypersexualita, Zmûny
v sexuálním cyklu, Pﬁehnaná péãe
o tûlo, Niãení pﬁedmûtÛ, Pﬁehnané
zvukové projevy, Poruchy trávicí
soustavy, Alergie, Ztráta chuti k jídlu,
Pﬁíli‰ná Ïravost, Nepﬁíjemn˘ zápach
z tûla a z tlamy, ZjeÏené hmatové
vousky, KoÏní problémy a problémy
se srstí, Hlasité oddychování, Tﬁes,
Nedostateãná schopnost soustﬁedûní,
Fixace na urãité podnûty,
Kousání do vodítka.
ní stav, stáﬁí, plemeno a pohlaví psa
stejnû jako o otázky t˘kající se jeho mládí, v˘chovy a v˘cviku. Cílem toho v‰eho
je utvoﬁit si co nejkomplexnûj‰í pﬁedstavu o psu po‰kozeném stresem.
Pokud se to podaﬁí, následuje druhá
ãást úkolu: postupná redukce stresujících pﬁíznakÛ. Pﬁi tom rozhodnû nelze
v Ïivotû psa mûnit pﬁíli‰ mnoho vûcí
najednou. VÏdyÈ i to by mohlo vyvolat
dal‰í stres. Antistresové programy trvají ãasto celé t˘dny a mûsíce. Nûkdy na
sebe nechají první úspûchy dlouho
ãekat, coÏ mÛÏe mít dokonce fyzickou
pﬁíãinu. Nûjakou dobu totiÏ trvá, neÏ se
organismus zase nastaví na normální
hladinu hormonÛ. Tento fenomén znají
mnozí z nás aÏ pﬁíli‰ dobﬁe. KdyÏ uÏ
koneãnû máme dovolenou, potﬁebujeme nejménû dva aÏ tﬁi dny k tomu, abychom se opravdu uvolnili.

NIC TO NENÍ
Tato zku‰enost mû posunula o poﬁádn˘
kus dál. Ozﬁejmila mi, Ïe bojovat se stresem je nutno zaãít u sebe. Napjat˘, u‰tvan˘ majitel psa uÏ sám o sobû uvádí psa
do stresu. Kdo chce svého psa „odstresovat", mûl by se nejprve sám pokusit chovat klidnûji, vyrovnanûji a uvolnûnûji.
Budete se divit, jak rychle se nûkteré problémy se psem podaﬁí vyﬁe‰it, kdyÏ s ním
budete zacházet uvolnûnû. Vydejte se na
cestu hledání lehkosti bytí a zaÏijte, jak
krásn˘ je Ïivot bez distresu – negativního
Isabella Henzeková
stresu!
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