
epropadejte panice! Nic není tak
horké, jak se to uvafií. Na cel˘
problém si navíc majitelé ãasto

nevûdomky zadûlají sami. Pokud si to
uvûdomí a jsou ochotni pracovat na
zmûnû, vût‰inou ho lze dostat pod
kontrolu. Probereme si spolu moÏné
pfiíãiny a dáme vám také pár dobr˘ch tipÛ,
jak psa jeho strachu z osamûní zbavit.

Pes vás nechce potrestat
Psi, ktefií trpí strachem z odlouãení,
propadají panice, kdyÏ je jejich majitel
nechá samotné doma. Tento strach v nich
vyvolává stres. Pes ve snaze vyhnout se
tomuto fyzicky nepfiíjemnému pocitu si
nevûdomky hledá nûjak˘ ventil. Takové
chování jako dlouhé vytrvalé hlasité
‰tûkání, ‰krábání do dvefií a do oken,

ohryzávání bot nebo nábytku, ale také
zanechávání louÏiãek a hromádek je pro
majitele jistû velmi nepfiíjemné, z hlediska
psa mu ale mÛÏe napomoci odbourávat
stres. Odvozovat v‰ak z toho, Ïe pes ‰tûká
na protest, nebo Ïe vûci niãí vûdomû
proto, aby majitele potrestal, je naprosto
mylné. Takov˘ z lidského hlediska cílen˘
zpÛsob jednání se v repertoáru
zvífiecího chování nevyskytuje.

Trest je kontraproduktivní
Trestat psa, jenÏ trpí strachem odlouãení,
za neÏádoucí projevy, je nevhodné
a kontraproduktivní.
I kdyby vámi pfii pohledu na zniãenou
sedací soupravu cloumal vztek sebevíc,
snaÏte se vyhnout tomu, abyste na svého
psa kfiiãeli nebo jste ho jinak trestali.
Pfiipravili byste mu tím jenom dal‰í stres,
protoÏe pes, i kdyÏ si mnoho majitelÛ
myslí opak, netu‰í, co spáchal. Trest by
vedl jen k tomu, Ïe by zvífie v budoucnosti
oãekávalo návrat páníãka se strachem,
coÏ by v nûm vyvolávalo je‰tû vût‰í
stres neÏ pouh˘ pobyt o samotû.

Krok za krokem
Strach z odlouãení je léãiteln˘! Zpravidla
b˘vají majitelé schopni tento problém
zvládnout sami, bez pomoci psích
psychologÛ. Základními pfiedpoklady jsou
trpûlivost a dÛslednost. Mnoho psÛ
trpících strachem z odlouãenosti se
doslova pfiilepí na svého majitele,
sleduje ho doslova na kaÏdém kroku
a dokonce s ním spí v posteli.
Rozhodující první krok je vykázat psu
v bytû jeho pevné místo (vystlan˘ psí ko‰ík
nebo mûkouãká psí deka) v pokud moÏno
klidném koutu ob˘vacího pokoje a cviãit
s ním tak dlouho, dokud nezaãne

Unavte psa!
Pfied sv˘m odchodem z domu byste svého
psa vÏdy mûli vzít na dlouhou procházku
(45 minut a déle). Pokud vá‰ pes patfií
k plemenÛm s extrémními nároky na pohyb
(napfiíklad podengo), udûláte je‰tû lépe,
kdyÏ místo pû‰ky vyrazíte na kole.
Unaven˘ pes, kter˘ dostal moÏnost
se vybít, se bude doma chovat mnohem
klidnûji neÏ pes, jehoÏ potfieba
pohybu zÛstala neuspokojena.

N

Strach z odloučení
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Chování:

Pfiivítal vás po návratu domÛ zniãen˘ gauã s obnaÏen˘mi
vnitfinostmi? Na dvefiích jste nalezli stopy po psích drápech?
A sousedi uÏ na vás ãekají, aby si postûÏovali na celodenní
hlasit˘ ‰tûkot linoucí se z va‰eho bytu? Pak je více neÏ
pravdûpodobné, Ïe vá‰ pes trpí strachem z odlouãení.

V˘sledkem strachu z odlouãení
mÛÏe b˘t i poniãen˘ nábytek
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akceptovat, Ïe na tomto místû, kdyÏ uÏ ho
tam jednou odloÏíte, musí zÛstat.
ZÛstaÀte dÛslední, bez ohledu na to,
kolikrát pes vstane, ho vÏdy doveìte
zpátky na jeho místo a usmûrnûte ho
pfiísn˘m „Místo!“ Jakmile si pes lehne,
okamÏitû musí následovat pochvala.
Jakmile se tento cvik zaãne dafiit, pomalu
zaãnûte s opou‰tûním místnosti – na
poãátku jen na nûkolik málo sekund
- a zavírejte za sebou dvefie. Pokud zjistíte,
Ïe pes opou‰tí své místo, vraÈte se, dejte
ho zpátky na jeho místo, pochvalte ho a
opût opusÈte místnost. Pokud budete cvik
nacviãovat dÛslednû, vá‰ pes brzy pochopí,
co po nûm chcete, a zaãne svÛj ko‰ík
akceptovat jako své místo. Nyní nastává

ãas na to, abyste svého ãtyfinohého pfiítele
nechali o samotû i v bytû nebo v domû. Ale
i v tomto pfiípadû byste mûli dbát na to,
aby se zpoãátku vÏdy jednalo jen o pár
minut, aby pes znovu neupadl do stresu.
S postupem ãasu bude stále jistûj‰í
a jistûj‰í a vy budete moci dobu své
nepfiítomnosti prodluÏovat.
Dbejte na to, aby pes lehal ve svém
ko‰íãku i v okamÏiku, kdy vy sedíte na
pohovce, jen v tom pfiípadû bude toto
místo povaÏovat za bezpeãné
i v pfiípadû, Ïe opustíte dÛm.

Reakce na klíãe
Mnoho psÛ vzru‰enû reaguje na zvuk klíãe
v zámku. KoneckoncÛ berou páníãek nebo
paniãka klíã do ruky pokaÏdé, kdyÏ se jde
na procházku. Psi trpící strachem
z odlouãenosti v‰ak pfii tom podléhají
stresu, protoÏe uÏ to, Ïe ãlovûk uchopí
klíã, mají spojeno s jeho odchodem. Berte
proto klíã do ruky kaÏdou chvíli, aãkoliv
nebudete mít v úmyslu odejít. Vá‰ pes si
klíã pfiestane automaticky spojovat s va‰ím
odchodem. DÛslednû dbejte na to, aby pes
zÛstal na svém místû i ve chvíli, kdy do
ruky vezmete klíã. Pokud se zvedne
a rozãilenû se rozbûhne napfiíklad ke
dvefiím, vraÈte ho zpátky na jeho místo.
Tato práce mÛÏe b˘t dost namáhavá,
zvlá‰tû pokud je pes vzpurnûj‰í povahy.
Ale vûfite, Ïe námaha se vyplatí!

Trpûlivost nade v‰e
Poãítejte s tím, Ïe v‰echno nepÛjde
rychle hned, nemûjte pfiíli‰ velká oãekávání
a buìte trpûliví. Mnoho mal˘ch krÛãkÛ
vás nakonec dovede k cíli. O koneãném

úspûchu ãi neúspûchu rozhoduje
va‰e vlastní chování!
Mnozí majitelé dûlají chybu, Ïe se se
sv˘m psem pfiehnanû louãí. Tímto sv˘m
chováním v‰ak psu mimodûk potvrzují, Ïe
to, co bude následovat, totiÏ odchod, je

vûc, jíÏ je tfieba vûnovat mimofiádnou
pozornost. Ani po svém návratu domÛ se
se psem pfiehnanû nevítejte. Radûji ho
ihned odmûÀte hezkou procházkou.
Text a foto Birgit Herrmannová

Odborník radí: Psi sami doma
Pes není od pfiírody samotáfiem, n˘brÏ tvorem
spoleãensk˘m. JiÏ jeho pfiedchÛdce vlk byl
sociálním zvífietem. B˘t o samotû pro nûj
proto není pfiirozená situace. Navzdory
vnitrodruhovému procesu pfiemûny v rámci
domestikace si pes zachoval mnoho vlastností
sv˘ch divok˘ch pfiedkÛ, napfiíklad zÛstává
i dnes smeãkov˘m zvífietem. Psi mají ve
smeãce pevnou hierarchii a jejich smeãkou
jsme my. B˘t v˘‰e postaven˘m pro psa
znamená, Ïe pro nûj neplatí Ïádné hranice.
A právû v tom nezfiídka spoãívá problém, kdyÏ
pes zaujme místo vÛdce smeãky, a chce tedy
ze svého pohledu logicky urãovat prÛbûh dne.
Pes si mÛÏe del‰í pobyt o samotû spojovat
s vylouãením ze smeãky, bohuÏel ho v‰ak toho
v dne‰ní dobû nedokáÏeme u‰etfiit. Majitel
psa musí mít moÏnost dÛm na nûjakou dobu
opustit, aniÏ by mu pes zdemoloval zafiízení
bytu nebo se ‰tûkotem hodiny pobíhal sem
tam. Pes se musí nauãit, Ïe i pobyt
o samotû patfií k jeho povinnostem.
Majitel by ov‰em v tomto pfiípadû
mûl postupovat krok za krokem.
KdyÏ je ‰tûnû oddûleno od své matky
a sourozencÛ, tedy od své dosavadní smeãky,
instinktivnû hledá kontakt u své nové rodiny.
·tûnû potfiebuje ãas sÏít se se svojí novou
rodinou. Musí si zvykat na mnoho nov˘ch
vûcí, na nové pachy, nové lidi a odli‰n˘ denní

reÏim. SnaÏí se b˘t v‰ude s ostatními
a úãastnit se bûÏného Ïivota. Teprve kdyÏ si
zvykne na nové prostfiedí, je moÏné - a nutné
– zaãít s nácvikem pobytu o samotû. Je tfieba
postupovat pomalu a postupnû.
Nejprve opou‰tûjte místnost a pozdûji byt,
kde se pes nachází, vÏdy jen na krátkou dobu.
Zpoãátku pÛjde jen o pár minut, které
postupnû budou pfiib˘vat. ·tûnû si rychle
v‰imne, Ïe se pokaÏdé vrátíte a Ïe tedy
nezÛstane opu‰tûné natrvalo. Pfii odchodu
mu dejte oblíbenou hraãku nebo Ïv˘kací
kost na okusování. Pokud se pes chová
klidnû, je moÏné pobyt o samotû
postupnû prodluÏovat.
KdyÏ ‰tûká nebo vyje, jakmile jeho pán
vstoupí do místnosti, ten by tomu nemûl
vûnovat pozornost. Litování a utû‰ování bude
pes pokládat za pozitivní signál a spojí si to
se sv˘m chováním. Návrat pána si vyloÏí jako
dÛsledek svého ‰tûkotu a odmûnou za nûj mu
bude utû‰ování... Pokud pes pfii nácviku na
krátkou dobu ztichne, nemûli byste dobu
své nepfiítomnosti zpoãátku dále
prodluÏovat, naopak.
Pes pfiedev‰ím musí pochopit, jaké chování
od nûj majitel oãekává. I po krátké dobû
pobytu o samotû je tedy zapotfiebí se s ním
pfiivítat a odmûnit ho. Ale na druhé stranû je
tfieba se vystfiíhat pfiíli‰ boufilivého zdravení

nebo louãení, protoÏe by se pro nûj brzy
mûlo stát samozfiejmostí, Ïe nûkdy
odejdete bez nûho.
Nelze mít pfiehnané nároky, je tfieba dát si na
ãas. V prÛbûhu dne mÛÏete v rÛzn˘ch
ãasov˘ch intervalech opou‰tût byt, dÛm atd.
Zaãnûte pfiibliÏnû na pûti minutách, pak svou
nepfiítomnost prodluÏte na deset minut atd.
KdyÏ se budete nácviku vûnovat dostateãnû
dÛslednû, nebude psu v budoucnu ãinit
problémy pob˘vat o samotû.
V úvahu je tfieba vzít stáfií psa, jeho
charakterové vlastnosti a Ïivotní okolnosti.
Ani dospûl˘ pes by v Ïádném pfiípadû nemûl
zÛstávat o samotû déle neÏ pût hodin. Roli
zde hrají také stáfií psa, jeho charakter
a Ïivotní okolnosti. NeÏ psa necháte
o samotû, je nutno mu poskytnout
dostateãnou moÏnost v˘bûhu. VÏdy musí mít
k dispozici své místo, kam se mÛÏe stáhnout.
Je moÏné nechat pu‰tûné rádio. Pes se také
cítí lépe, pokud s ním domácnost sdílí jiné
domácí zvífie nebo dal‰í pes.
KaÏd˘ budoucí majitel by si mûl pfiedem
udûlat jasno v tom, zda bude mít na svého
psa dostatek ãasu. Pokud se u nûj pozdûji
nûjak zmûní Ïivotní okolnosti, musí si sehnat
nûkoho, kdo se o psa v dobû jeho
zaneprázdnûnosti postará.
Theodor Hessling

DÛvody strachu z odlouãení
– extrémnû silná vazba na majitele,
– pes se nenauãil b˘t sám,
– jedná se o zvífie, jehoÏ se
pfiedchozí majitel zbavil,
– traumatizované zvífie,
– mobbing zpÛsoben˘ dal‰ími psy Ïijícími
ve spoleãné domácnosti.

Co takhle nevytíÏenost?
Strach z odlouãení, nebo jen nevytíÏenost?
Pozor: ne kaÏd˘ pes, kter˘ niãí zafiízení bytu
nebo dává hlasitû najevo nespokojenost,
skuteãnû trpí strachem z odlouãení. Za
urãit˘ch okolností mÛÏe b˘t pes pouze
nevytíÏen˘ a hledá si ventil, jak se zbavit
pfiebyteãné energie. Zamyslete se proto nad
tím, zda psu opravdu poskytujete dostatek
pohybu a moÏnosti probûhnout se. Pokud
tomu tak není, staãí pfiidat hodinku pohybu
dennû na ãerstvém vzduchu a je po strachu!

Tip
KaÏd˘ pes není hudební fanou‰ek, ale
pfiesto existuje pfiekvapivû hodnû psÛ,
ktefií se cítí dobfie, kdyÏ se z rozhlasu
nebo pfiehrávaãe line tichá hudba.
Zkuste nûkdy nechat tyto pfiístroje
bûÏet i po svém odchodu do práce.

1112/08 SVùT PSÒ

Chování:

·krábáním
na dvefie se
pes pokou‰í
odbourat
stres
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