
Jak pomoci psovi při úzkosti z odloučení 

 

VE ZKRATCE 

Citově závislí psi jsou typicky důsledkem 
chování jejich majitelů, některá plemena jsou k 
citové závislosti však geneticky náchylnější. 

Zatímco citová závislost může být do jisté míry 
roztomilá, může se z ní vyvinout problém. 
Zejména v případech, kdy lze vypozorovat sklon k rozvinuté plné úzkosti z 
odloučení. 

Citově závislým psům je možné pomoci k získání vyššího sebevědomí, 
samostatnosti a zamezit tak vzniku separační úzkosti. 

Podpořte zdravé samostatné chování svého psa zvýšením fyzické activity i 
duševní stimulací, vytvořením speciálního prostoru pro vašeho psa a snížením 
citlivosti. 

Vyzkoušejte Bachovy květové esence, poraďte se s terapeutem a uvažte využití 
esencí jakými jsou např. Čekanka obecná, Vřes obecný, Devaterník penízkovitý, 
Bílý kaštan. 

Více informací na www.bachremediesforanimals.com  

Někteří lidé vědí, jak pěkné a okouzlující, ale zároveň nepříjemné nebo dokonce 
nebezpečné může být nezdravě silná citová závislost vašeho psa či zvířete obecně. 
V tomto textu se věnujeme psům, ale většina zde řečeného platí pro jakékoli zvíře.  

Sleduje vás pes všude, je stále pozorný, pozoruje 
vaše chování a pohyb, neustále se zajímá o to, co 
děláte, kam jdete či jak mluvíte? Pokud vnímáte, 
že oddaný pohled vašeho psa je spíše signálem 
nezdravé závislosti než znakem jeho 
náklonnosti, je patrně čas se nad věcí více 
zamyslet. Měli byste se strachovat o chování 
svého citově sladce závislého psa, který 
postupně začíná trpět v případě, kdy nejste 

s ním? Věnujte takové situaci pozornost, předejdete tak problémům jak v jeho 
citové oblasti, tak v otázkách jeho chování. 

Většina citově závislých psů tuto vlastnost ZÍSKALA, NENARODILA SE  s ní 



Podle některých veterinárních studií je citová závislost naučeným chováním. 
Netřeba dodávat, že jde o odpozorované chování a reakce na naše jednání. Pokud, 
například, psa za projevy citové náklonnosti nezdravě odměňujeme (pamlskem 
nebo poškrábáním za ušima), pes si chování zapamatuje v daném vzorci a jeho 
otisk bude složitější odstranit. Stejně tak, dáváme-li štěňatům nezdravě velkou 
pozornost v době vývoje, lze snadno vytvořit jejich obavu z prostředí, ve kterém 
budou sama, bez naší péče a pozornosti. 

Mezi další důvody citové závislosti může patřit postupná ztráta zraku, sluchu nebo 
rozpoznávací schopnosti u starších psů, stejně jako nemoc nebo nuda u psů 
jakéhokoli věku. Psi často silně cítí, jak se chovají jejich lidští společníci a na jejich 
nálady, úzkosti či stres, reagují identicky. 

Některá psí plemena jsou k citové závislosti náchylnější. Typicky pokojoví psi, 
například Shih Tzus, mívají k takové vlastnosti sklon. Stejně tak v případech 
pracovních psů, trénovaných na poslušnost a úkoly, lze sklon k citové závislosti 
vypozorovat. 

Citová závislost může přerůst v separační úzkost 

Zatímco citově závislí psi a psi se separační úzkostí 
sdílejí určité behaviorální charakteristiky, hlavní 
rozdíl mezi nimi je způsob, jakým se chovají 
odděleně od svých majitelů. Vykazuje váš pes znaky 
paniky, je-li ponechán doma sám? 

Separační úzkost je to, co může vyvolávat záchvaty paniky u postižených psů. 
Způsobuje tak projevy destruktivního nebo i sebepoškozujícího chování. Je 
důležité pochopit, že psi se skutečnou separační úzkostí se takto nechovají 
z důvodu, že jejich majitel není s nimi. Důvodem jejich extrémního chování je 
panika, nad kterou nemají kontrolu. 

Naneštěstí u některých psů může jejich citová závislost snadno přerůst 
v separační úzkost, je tak důležité pečlivě sledovat případné známky nervozity 
nebo paniky, pokud zůstávají sami. Pokud máte v tomto směru podezření, řešte 
věc raději včas a s rozvahou. 

Jak eliminovat citovou závislost psa a podporovat 
zdravou nezávislost 

Nejlepší přístup k řešení situace je pomoci psovi 
vybudovat si sebedůvěru a povzbuzovat jeho nezávislost. 
Kroky k tomuto cíli dělejte společně,  když jste e psem 



doma či podnikáte něco společně. Zvýšíte tak postupně jeho schopnost zvládat 
jakoukoli úzkost, kterou cítí, když jste pryč. 

Věnujte se cvičení vašeho psa denně - Zapojte svého psa do alespoň jednoho 
cvičení denně. Intenzivní cvičení je velmi prospěšné nejen pro zvládání úzkosti, 
ale i pro problémy s nudou a chováním obecně. Dobrým nápadem je věnovat se 
energeticky náročnějšímu cvičení a úkolem krátce předtím, než opustíte dům. 
Unavený pes se tak snadno nedostane do fyzického či duševního trápení, když 
zůstane sám. 

Stimulujte myšlení svého psa - Pro prevenci 
nežádoucího chování je také velmi důležité udržovat 
mysl vašeho psa aktivní. Nuda je živnou půdou pro 
všechny druhy „špatného chování“. Kromě 
každodenních činností, které stimulují myšlení, by 
váš pes měl být trvale socializován po celý svůj život, 
s častými možnostmi k interakci s jinými psy, 
kočkami, dětmi i dospělými. 

Pravidelná fyzická cvičení i využití čichu tak, jak je psovi přirozené, jsou také 
skvělými způsoby, jak udržet mysl psa aktivní. Při prozkoumávání světa jsou psi 
vedeni svým čichem, pro jeho duševní zdraví je velmi důležité umožnit mu 
každodenní očichávání a vnímání světa tímto smyslem. Práce s čichem je pro psa 
skvělý způsob, jak mysl mentálně stimulovat. Dokonce i jen deset minut denně 
takového chování v přirozeném prostředí obohatí jeho smysly a naplní potřebu 
čichové vjemy získat. 

Stejně tak neopomíjejte důležitost hry. Jako velmi dobrý způsob zábavy pro psa. 
Osvědčila se například výměna hraček, jejich obměna v čase. Pokud všechny 
hračky necháte ve velkém košíku, může o ně pes rychle ztratit zájem. Obměňujte 
je pravidelně a psa překvapujte. Oblíbené hračky ale můžete psovi ponechat a 
jejich dočasnou ztrátou ho nestresovat. 

Vytvořte speciální prostor vhodný pro psy - Může to být bedna (s otevřenými 
dveřmi) nebo roh místnosti vybavený pohodlnou, psím pelíškem z netoxického 
materiálu a oblíbenými hračkami. Ujistěte se, že v tomto prostoru je tzv. „vše 
v pořádku a v klidu“. Vyhněte se spojení tohoto zvláštního místa vašeho psa 
s jakýmikoli nepříjemnými pocity. Respektujte soukromí svého psa a nerušte ho. 

Jakmile budete mít dojem, že pes znovu reaguje přecitlivěle, urputně vás sleduje 
apod. dejte mu příkaz a nechte ho vrátit do svého bezpečného místa. Příkaz „na 
místo“ nebo „do pelíšku“ budou symbolem jeho návratu do klidného místa a 
atmosféry.  

Odnaučte psa negativně reagovat na konkrétní pohyb - Pokud je váš pes citově 
závislejší, je si vědom všech pohybů, které uděláte, když se chystáte opustit dům 
(obouvání, oblékání kabátu, vzetí klíčů od auta apod.). Snažte se takové činnosti, 



jinak spojené s vaším odchodem mimo domov, normalizovat. Dělejte tyto činnosti 
běžně, nespojujte je vždy s opuštěním domova. Jakmile se přeruší automatické 
spojení mezi takovou činností a ochodem z domova, pes jim přestane věnovat 
stejnou pozornost a šanci na odstranění problému zvýšíte. 

Využijte Bachovu terapii - Jako jeden z kroků, který 
můžete snadno uskutečnit, je podpora vašeho úsilí 
pomocí zcela přírodních a neškodných esencí Bachovy 
květové terapie. Typicky se v případech citové 
závislosti či již rozvinuté separační úzkosti můžete 
setkat s následujícími doporučeními esencí. 

Čekanka obecná (Chicorium intybus) – Odstraňuje nadměrnou citovou závislost, 
majetnické chování a dožadování se pozornosti. Obnovuje normální ochranářství 
daného psího plemene. Čekanka je obvykle doporučována pro psy, kteří stále 
hledají vaši pozornost a nesnáší dobře, věnujete-li se někomu jinému.  Čekanka se 
také často úspěšně používána při sklonech k přehnanému ochranářství. 

Vřes obecný (Calluna vulgaris) – pomáhá při pocitech osamělosti a při hlasitých 
projevech upoutávání pozornosti. Obnovuje klid. Vřes se obvykle doporučuje 
zvířatům, která touží po pozornosti, jsou nezvykle hlučná, ruší bez ustání nebo ničí 
věci. 

Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) - léčí silné pocity 
ohrožení, paniky a strachu. Obnovuje odvahu, rozvahu a klid. Devaterník může být 
považován za příliš silný v případě, že u vaše psa projevy separační úzkosti 
nepozorujete. Devaterník ale zmiňuji za účelem příkladu další úrovně případné 
aplikace Bachových esencí, ve kterých se zaměřujeme spíše na vážnější a 
kritičtější situace. 

Bílý kaštan (Aesculus hippocastanum) – napravuje neustálou starostlivost, 
nespavost a neutuchající pozornost. Obnovuje schopnost si odpočinout. Bílý kaštan 
je vhodná esence v situacích, které často doprovázejí citovou závislost, jako je 
chování hraničící s posedlostí (olizování kůže, žvýkání srsti, přetrvávající 
škrábání, kousání ocasu atd.). Takové chování se může projevit jako symptom 
separační úzkosti, strachu, nudy atd. 
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