
CHYBY
VE VÝCVIKU 



Aby vás pes respektoval a poslouchal, musíte být v dominantní 
pozici a pes v podřízené. Musíte být vůdce smečky. 

Vůdce smečky má určité typické vlastnosti  - sebevědomí a 
sebejistota, schopnost rozhodovat se, vést a ovlivňovat ostatní, 
schopnost zajistit si poslušnost a respekt. Vůdce zabezpečuje 
klid a bezpečí. Toto chování se dá naštěstí lehce naučit a 
vůdcem smečky se tak může stát každý.

PES VÁS NERESPEKTUJE.

NEJSTE 
VŮDCE 
SMEČKY01

JÁ JSEM 

VŮDCEM SMEČKY.
NEMUSÍM NIKOHO 

POSLOUCHAT A BUDU 
SI DĚLAT, CO CHCI. 



Dáváte povely, ale netrváte na jejich splnění. Dáváte zákazy, ale 
nedokážete je dodržet. Často odměňujete psa, i když provedl 
cvik jenom polovičatě, neochotně nebo ne zcela správně. 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.

VAŠE SLOVO NEMÁ CENU.

NEJSTE 
DŮSLEDNÍ02

JÁ  ROZHODUJI, 

KDY POSLECHNU.
MŮŽU BÝT POMALÝ, NEPŘESNÝ 

NEBO UDĚLAT NĚCO JINÉHO 
A NIC SE NESTANE.



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. Musíte tedy za ním jít a k poslechnutí 
ho přinutit. 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 
vynutit si jeho splnění. 

PES VÁS IGNORUJE.

TOLERUJETE 
NEPOSLUŠNOST03

NEPOSLECHNU 

A NIC SE NESTANE.
MŮJ PÁNÍČEK NEMÁ ŽÁDNÝ 

RESPEKT. VŮBEC HO 
NEPOSLOUCHÁM.



Zlozvyky si psi udržují proto, že jsou pro ně výhodné nebo jinak 
příjemné - získají vaší pozornost, jídlo nebo něco, co chtějí : 
Pes skáče a získá vaši pozornost. Štěká, když chce míček a vy 
mu ho dáte. Loudí u stolu a vy mu něco hodíte. Hrne se do dveří 
a vy ho pustíte ven. Táhne na vodítku a na louce bude dřív. 

Zlozvyk nahraďte novým chováním a to odměňujte - pes skáče 
na dveře a nikam se nedostane. Když si sedne a čeká, může ven. 

NEVĚDOMKY UPEVŇUJTE ZLOZVYKY.

ODMĚŇUJETE 
ŠPATNÉ 
CHOVÁNÍ04

JSEM DIVOKÝ 

A  DOSTANU, CO CHCI.

SKÁKAT A ŠTĚKAT JE VÝHODNÉ. 
BUDU TO DĚLAT.



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. 

Každý povel se dělí na několik kroků - trénink doma, venku v klidu, 
v rušném prostředí na vodítku, v rušném prostředí bez vodítka. 

Uvědomte si, co váš pes umí a co ještě ne. Nepožadujte dokonalou 
poslušnost venku, když ještě pořádně neumí poslouchat doma. 

UMÍ TO DOMA, TAK PROČ NE VENKU?

VYŽADUJETE 
TO, CO PES 
JEŠTĚ NEUMÍ05

VENKU SI BUDU 
DĚLAT, CO CHCI.

VŠECHNO KOLEM JE MNOHEM 
ZAJÍMAVĚJŠÍ NEŽ PÁNÍČEK. 

KAŠLU NA NĚJ.



Chceme, aby pes reagoval na první povel, rychle a v jakékoliv 
situaci. Aby to dělal, musíme ho to naučit. Pes při výcviku vnímá, 
kolikrát povel zazněl, jak rychle musí poslechnout a jestli musí 
poslechnout nebo je možné se povelu vyhnout. 

Pokud opakujete povely, pes si myslí, že je to jeho volba, na 
který zareaguje. Na třetí nebo až na pátý? Pokud chcete, aby 
reagoval hned na první, neopakujte se a požadujte reakci hned.

KE MNĚ, KE MNĚ, KE MNĚ.

POVELY 
OPAKUJETE 06

JÁ ROZHODNU, 
KDY POSLECHNU.
PÁTÝ ČI DESÁTÝ POVEL? 

JE TO JEDNO.



Fyzické tresty neřeší neposlušnost. Pes sice ví, co se vám nelíbí, 
ale málokdy ho napadne, jak se má chovat správně. Častou 
chybou je trestání psa za to, co ještě neumí nebo trestání v 
nesprávný čas (pes si nespojí chybné chování a trest). Nevhodné 
trestání psa mate, narušuje vztah a pes ztrácí radost z tréninku. 

Správný postup je zaměřit se na prevenci problémů a 
systematické cvičení správného chování. 

TRESTÁTE TO, CO JSTE PSA NENAUČILI

NEVHODNĚ 
TRESTÁTE07

POKUD MĚ 
POTRESTÁŠ VŽDY, 

KDYŽ PŘIBĚHNU POZDĚ, 
 NEBUDU K TOBĚ CHODIT.

PŘIBĚHNOUT ZNAMENÁ 
TREST. 



Na text a ilustrace se vztahuje mé autorské právo. Příručka je 
určena pro členy mých kurzů a prosím, abyste ji nešířili dál. 

Moc děkuji.

ZUZANA VAŽANOVÁ

T R É N U J E M E  P E J S K Y
s láskou


