10 tipů, jak vycvičit psa
Tak, konečně je doma. S výcvikem se musí začít
co nejdříve, to je jasné i podle nového vzoru na
koberci. Nemluvě o tom, že si z vašich značkových
sandálů udělal snídani. Ale kde byste měli začít?
Ať už své nové štěňátko či psa trénujete sami,
chodíte na výcvik nebo si najímáte soukromého
trenéra, některé ze základních rad byste měli
vyslechnout hned na úplném začátku. Těchto 10
tipů vám pomůže začít.
Mimo jiné: Jakmile je na to vaše štěně dost staré,
rozmyslete si, jestli ho chcete nechat vykastrovat.
Vykastrovaný pes je poslušnější, méně agresivní a
může být vůči tréninku více otevřený.

1) Vybírejte jméno svému psovi s
rozumem a važte si ho

Samozřejmě budete chtít svému novému pejskovi
vybrat jméno, které se vám bude líbit, ale pro účely
výcviku je lepší zvážit spíše kratší jméno končící na
souhlásku. To vám umožní vyslovovat jeho jméno
tak, aby ho vždy zřetelně slyšel. Silná koncovka
(např. Rex, Max, Ben, Akim,...) štěně zaujme obzvláště, když ji řeknete důrazně.
Pokud jde o staršího pejska, je pravděpodobně na
své jméno již zvyklý; změnit ho však není vyloučeno.
Jedná-li se o psa z útulku, je možné, že se vám
pracovníci nezmíní o jménu, kterým mu říkali. Jestli
jde o psa od chovatele, přijde k vám s dlouhým
jménem, které můžete buď zkrátit nebo zaměnit za
nové. A pokud se k vám pejsek dostane od lidí, kteří
se k němu chovali špatně, nové jméno může
představovat nový začátek.

Máme štěstí: psi jsou neuvěřitelně přizpůsobiví.
Když budete nové jméno používat často a
pravidelně, začne na něj pes reagovat.
Ať už nové nebo staré jméno, snažte se ho spojovat
s příjemnými, zábavnými věcmi, ne negativními.
Cílem je, aby na své jméno reagoval stejným
způsobem jako například na slova “procházka”,
“pamlsek” či “večeře”.

2) Zaveďte pravidla

Než nový mazlíček přijde k vám domů, rozhodněte,
co smí a nesmí dělat. Může lézt na sedačku nebo
jiný nábytek? Jsou části domu, do kterých nemá
chodit? Bude mít u vašeho jídelního stolu svou
vlastní židli? Když pravidla stanovíte brzy, vyhnete
se možnému zmatku.

3) Vytvořte mu vlastní místečko

Každý potřebuje místo, které je jen jeho. Hned jak to
půjde určete svému pejskovi jeho vlastní soukromé
místo na spaní, které není využíváno jiným členem
rodiny či mazlíčkem. Chvíle, kdy bude sám v
pohodlí a bezpečí své “nory”, na něj budou mít jistě
pozitivní vliv. Pochvalte ho, pokud zůstane uvolněný
a klidný. Tato “nora”, která často bývá klec pro psi,
vám bude cenným nástrojem při výcviku.

4) Pomozte mu zvyknout si na
nové prostředí.

Když si štěňátko přivezete domů, dejte mu do
pelíšku flašku s horkou vodou a do místnosti dejte
tikající hodiny. To napodobuje teplo a tlukot srdce
jeho sourozenců a pomůže ho uklidnit v neznámém
prostředí.

To může být obzvlášť důležité u psů z hlučných
útulků, kteří měli těžký život. Cokoliv, čím zajistíte
pohodlí psa v nové domácnosti, bude dobré i pro
vás.

5) Naučte ho přiběhnout při
přivolání.

Ke mně Frodo! Hodný pejsek! Naučit ho přijít k vám
je povel, který by měl být trénován jako první. A
protože on bude přicházet k vám, vaše pozice
“vůdce smečky” bude upevněna. Posaďte se tak,
abyste byli na jeho úrovni výšky a zavolejte na něj
jeho jménem. Když toto splní, oslavte to pomocí
pozitivní reakce. Poté to zkoušejte, když je něčím
zaneprázdněný. Jakmile vyroste, uvidíte výhody
naučení tohoto příkazu.

6) Odměňte ho za dobré chování

Odměňujte svého pejska za dobré chování
pozitivní odměnou. Používejte pamlsky, hračky,
mazlení nebo hromady chvály. Dejte mu vědět, kdy
dělá věci správně. Stejně tak ho nikdy
neodměňujte za špatné chování; to ho pouze
zmate.

7) Zbavte se skákání na lidi

Vaše štěně na vás bude při vítání radostí skákat.
Netrestejte ho, jen jeho chování ignorujte a
počkejte, dokud se neuklidní, než se mu začnete
věnovat. Nikdy nepodporujte skákání psa tím, že ho
při tom začnete hladit a chválit. Otočte se k němu
zády a nevšímejte si ho.

8) Učte ho “psím tempem”

Štěňata a psi žijí život naplno. Dvě minuty poté, co
něco provedli, už na to zapomněli.

Když dělá váš pes něco špatného, použijte svou
zvolenou techniku tréninku hned, aby měl šanci
spojit si jeho chování s vaším napomenutím.
Neustálé opakování posílí to, co se již naučil.

9) Odnaučte ho kousat

Skvělý způsob, jak vašeho zubatého kamaráda
odradit od okusování, je předstírat, že trpíte
obrovskou bolestí, když vás kousne nebo štípne.
Bude tak překvapený, že s tím pravděpodobně
hned přestane. Pokud toto nefunguje, zkuste
vyměnit vaší ruku nebo nohavici za kousací hračku.
Tato metoda je úspěšná i v případě, že obětí jsou
vaše oblíbené boty. Přeci jen dá přednost hračce
nebo kosti. Jestliže ani to nefunguje, přestaňte si s
ním hrát a chvíli si ho nevšímejte.

10) Ukončujte lekce pozitivně.

Šikovný pejsek! Skvělá práce, Frodo! Váš pejsek
pracoval tak pilně, aby se vám zavděčil. Zakončete
výcvik spoustou pochval, pamlsků, hlazením či
krátkým hraním. To zaručí, že při další lekci bude
radostí vrtět ocáskem - připraven pracovat!
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