7 CHYB
VE VÝCVIKU

01

NEJSTE
VŮDCE
SMEČKY

Pes vás nerespektuje.
Aby vás pes respektoval a poslouchal, musíte být v dominantní
pozici a pes v podřízené. Vůdce smečky má určité typické
vlastnosti, podle kterého ho psi poznají. Toto chování se dá
naštěstí lehce naučit a vůdcem smečky se tak můžete stát i vy.
Vůdce smečky :
1. je sebevědomý a sebejistý
2. dokáže se rozhodovat, vést a ovlivňovat ostatní
3. dokáže si zajistit poslušnost a respekt
4. zabezpečuje klid a bezpečí
Pokud nebudete vůdce smečky,
pes vás nebude poslouchat.

Já jsem
vůdce smečky.

Nemusím poslouchat a
budu si dělat, co chci.

02

NEJSTE
DŮSLEDNÍ

Vaše slovo nemá cenu.

Dáváte povely, ale netrváte na jejich splnění. Dáváte zákazy, ale
nedokážete je dodržet. Často odměňujete psa, i když splnil
povel jenom polovičatě, neochotně nebo ne zcela správně. Učíte
tím psa, že může libovolně upravovat pravidla. Pes si pak dělá, co
chce, zrovna když potřebujete, aby poslechl ihned a přesně.
Důslednost je základ poslušnosti. Vždy požadujte, aby pes udělal
přesně to, co jste mu řekli. V očích psa tím stoupá vaše autorita a
bude mnohem ochotněji spolupracovat.

Já rozhoduji,
kdy poslechnu.

Můžu být pomalý, nepřesný
nebo udělat něco jiného
a nic se nestane.

03

TOLERUJETE

NEPOSLUŠNOST

Pes vás ignoruje.

Pes ignoruje, co mu říkáte a vy to necháte být. Pes se tím učí, že
je to jeho volba, jestli poslechne nebo ne, a pokud nezareaguje,
nic se nestane. Když pes neposlechne, vaší reakcí by mělo být
trvání na splnění příkazu. Tak se pes učí, že není možné povel
ignorovat a když už nějaký povel dáte, vždy dojde k jeho splnění.
Nedávejte proto psovi povel nebo zákaz, pokud nejste schopni
dosáhnout jeho splnění. Ideální je, aby pes nikdy nezažil, že jste
bezradní a neumíte si s jeho neposlušností poradit.

Neposlechnu
a nic se nestane.

Můj páníček nemá žádný respekt.
Vůbec ho neposlouchám.

04

ODMĚŇUJETE
ŠPATNÉ
CHOVÁNÍ

Nevědomky upevňujete zlozvyky.
Zlozvyky si psi udržují proto, že jsou pro ně výhodné :
1. Pes skáče a získá vaši pozornost.
2. Štěká, když chce míček a vy mu ho hodíte.
3. Táhne na vodítku, vy zrychlíte a na louce bude dřív.
Pokud se chcete zbavit zlozvyků, trestání nepomůže. Zlozvyk
nahraďte novým správným chováním a to odměňujte. Pes
opakuje jenom to chování, které vede k cíli a je pro něj nějak
výhodné. Udělejte proto staré chování nevýhodným a nové
chování výhodným.

Jsem divoký
a dostanu, co chci.
Skákat a štěkat je výhodné,
budu to dělat.

05

VYŽADUJETE
TO, CO PES
JEŠTĚ NEUMÍ

Umí to doma, tak proč ne venku?

Pokud se pes něco naučí doma a v klidu, dělá to jenom tam. Neumí
to venku, kde ho ruší pachy, lidi a psi. Až tréninkem v různém
prostředí se učí, že povel platí vždy a za všech okolností.
Nácvik každého povelu se dělí na několik kroků :
1. trénink doma
2. trénink venku v klidu
3. trénink v rušném prostředí na vodítku - doma i venku
4. trénink v rušném prostředí bez vodítka
Vždy myslete na to, co váš
pes umí a co ještě ne.

Venku si budu
dělat, co chci.

Všechno kolem je mnohem
zajímavější než páníček.
Kašlu na něj!

06

POVELY
OPAKUJETE

Ke mně! Ke mně! Ke mně!
Pokud opakujete povely, pes si myslí, že je to jeho volba, na který
povel zareaguje. Pokud chcete, aby reagoval hned na první povel,
neopakujte se a požadujte reakci hned.
Opakování povelů pes vnímá jako vaši nejistotu. Pokud byste si
byli jistí, že pes poslechne, povel byste přeci nemuseli opakovat.
Pes se může domnívat, že má reagovat až na opakovaný povel a
vůbec nemusí tušit, že chcete, aby poslechl napoprvé.

Já rozhodnu,
kdy poslechnu.
Pátý či desátý povel?
Je to jedno.

07

NEVHODNĚ
TRESTÁTE

Pes nechápe, za co je trestán.

1. Trestáte psa za to, co ještě neumí.
Požadujete splnění povelu v prostředí, kde pes není schopen
poslechnout a pak se zlobíte, že povel neudělal.
2. Trestáte psa v nesprávný čas.
Pes si trest spojí s danou činností, jenom pokud trest následuje
ihned po nevhodném chování. Pokud je rozpětí větší - pes si
chybné chování a trest nespojí. Pes se sice tváří provinile, jakoby
chápal, za co je trestán, ale ve skutečnosti se jenom snaží zmírnit
váš hněv a vyhnout se trestu.

Pokud mě čeká
trest, když přiběhnu
pozdě, nebudu k tobě
chodit vůbec.

ZUZANA VAŽANOVÁ
trenérka psů
Doufám, že Vám mé rady pomůžou lépe porozumět
vašemu psovi a zlepší vaše výsledky ve výcviku.
Na text a ilustrace se vztahuje mé autorské právo.
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