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Tipy a triky 

Stálé štěkání
- a jak s ním
SKONCOVAT
Psi, ktefií ustaviãnû ‰tûkají, dokáÏou ãlovûku
jít pûknû na nervy. ·tûká vá‰ pes, kdyÏ musí
zÛstat sám doma? Zaãne fiádit, jakmile
zvenku zaslechne nûjak˘ zvuk? I jízda 
autem je pro nûj záminkou k hlasit˘m
„komentáfiÛm“? Tak s tím byste mûli nûco
dûlat. Prozradíme vám nûkolik tipÛ a trikÛ,
které vám mohou pomoci znovu nalézt klid. 

1.·tûkání 
na povel 
Otoãte situaci tím,

Ïe budete svého psa k tomu,
aby ‰tûkal, vyz˘vat. Jakmile
jeho hlas zmlkne, fieknûte
„Klid!“ a dejte psu pamlsek.
Tím posílíte chování, 
které je Ïádoucí.

2.Více
zamûstnání 
MoÏná vá‰ pes 

tak moc ‰tûká proto, Ïe je
nevytíÏen˘. Postarejte se 
mu o dostateãné vytíÏení
a zamûstnání. Pokud je v‰ak
‰tûkání v˘razem hluboké
nespokojenosti, nebude
moÏné potlaãit ho pouze
v˘chovn˘mi opatfieními.

3.Nenechávat
o samotû 
na zahradû 

KdyÏ se psi zdrÏují sami na
zahradû, s oblibou si berou
kolemjdoucí, auta a dal‰í
podnûty za záminku ke
hlasitému ‰tûkotu. V tomto
pfiípadû se jedná o naprosto
normální chování urãované
vrozenou teritorialitou.
Vyhnout se mu mÛÏete tím,
Ïe psa nebudete nechávat na
zahradû samotného, nebo
mu alespoÀ zabráníte ve
vizuálním kontaktu s ulicí.

4.Trénovat
základní
poslu‰nost 

Pfiezkou‰ejte základní

poslu‰nost svého psa.
Akceptuje, Ïe ho krmíte
teprve tehdy, kdyÏ se najíte
sami? Respektuje, kdyÏ
poÏadujete, aby dodrÏoval
urãitou vzdálenost? 
Pokud ne, mÛÏe to
poukazovat na moÏné
problémy s hodnostním
postavením. Pokud se
v nûãem z toho vyskytnou
problémy, mûli byste je krok
za krokem odstraÀovat. Také
povel „Místo!“ by mûl zabrat.
âasto psi, jakmile po 
nich poÏadujete „Místo!“, 
uÏ ani ne‰tûknou. 

5.Vodní pistole
Jakmile vá‰ pes
zaãne vytrvale

‰tûkat, postfiíkejte ho 
vodní pistolkou.

6.Bez volného
v˘hledu pfii
jízdû autem

Mnoho psÛ ‰tûká, kdyÏ se
mÛÏe bûhem jízdy autem
dívat z okna. Instalujte 
proto pfiepravku tak, 
aby pes nevidûl ven.

7.Pfiepravka 
Pfiiveìte psa 
k jeho pfiepravce

a posaìte ho dovnitfi,
jakmile se pfiihlásí
s úporn˘m ‰tûkotem. 
Vût‰ina psÛ ztichne, jakmile
se ocitne v transportce. Za
klid je nutno psa odmûnit
pamlskem. L. T.
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