
1.V‰echna ‰tûÀata
ráda okusují, na co
pfiijdou. Je to úplnû

normální - své okolí zkrátka
prozkoumávají
prostfiednictvím zubÛ.
Abychom nemuseli chránit
nûkteré pfiedmûty, mûlo by
‰tûnû stále mít k dispozici
dostatek hraãek na
okusování.

2.Hraãky urãené
k okusování musí
b˘t nejedovaté,

netfií‰tivé a nesmûjí
v Ïádném pfiípadû
po‰kozovat zuby. Také by
mûly b˘t tak velké, aby
‰tûnûti nehrozilo jejich
spolknutí. Vhodné jsou:
– modely ve tvaru kostí
z nebarven˘ch materiálÛ,
– hraãky na okusování, které
lze naplnit potravou,

– mûkké disky na frisbee,
tenisové míãky apod.,
– pískací hraãky na
okusování.

3.Hrajte si se sv˘m
psem kaÏd˘ den
intenzivnû dvakrát

15 aÏ 30 minut. Tímto
zpÛsobem uvolní energii
a bude se pak v bytû 
chovat vyrovnanûji. 

4.Neuvádûjte psa
v poku‰ení
nevhodn˘m

chováním. OdstraÀte 
ve‰keré pfiedmûty, které by
pro nûj mohly pfiedstavovat
pfiíli‰ siln˘ podnût.

5.Nauãte svého psa
uposlechnout
povelu „nechej to“

nebo „fuj“. Pozorujte ho

a cílenû mu dejte rozkaz,
jakmile se s jednoznaãn˘mi
úmysly blíÏí k vyhlédnutému
pfiedmûtu.

6.KdyÏ se o psa
pfiechodnû nûjakou
chvíli nemÛÏete

starat, vÏdy ho zavfiete do
„bezpeãné“ místnosti, kde
bude mít dost hraãek na
okusování. Tam nebude
muset ãelit poku‰ení
trénovat si své kousací
schopnosti na bytovém
zafiízení. 

7.Postarejte se o to,
aby si pes
okusování

pfiedmûtÛ nespojoval
s pozitivními podnûty.
Nûktefií majitelé psÛ
s úspûchem pouÏívají hofik˘
sprej nebo trochu tabaska,

coÏ jim pomÛÏe pfiedmût
ohroÏen˘ zniãením uchránit
od psích nájezdÛ.

8.Mûjte po ruce
plechovku
naplnûnou mal˘mi

kamínky, kterou hodíte 
do blízkosti psa ve chvíli, 
kdy zaãne nûco okusovat.
DÛleÏité je, Ïe on by nemûl
ani náznakem vytu‰it, Ïe 
jste plechovku hodili vy.

9.KdyÏ pes okusuje
pfiedmûty,
nevûnujte mu

pozornost. Jinak by se mohl
nauãit, Ïe si pro nûj udûláte
ãas vÏdy, kdyÏ zaãne nûco
okusovat. V pfiípadû
pochybností je lep‰í jeho
chování ignorovat a onen
pfiedmût pfii pfií‰tí pfiíleÏitosti
odstranit nebo nûãím
nepfiíjemn˘m postfiíkat.

10.Okusování
pfiedmûtÛ
mÛÏe také b˘t

pfiíznakem velkého stresu.
Zvlá‰tû pokud se dostavuje
jen v okamÏicích, kdy je 
pes sám. Takovou situaci je
tfieba brát velmi váÏnû
a prokonzultovat ji
s nûjak˘m psím trenérem.
MoÏná by stálo za pokus se
psem pob˘vání o samotû
krok za krokem nacviãit:
– Pes bude muset ãastûji
zÛstat sám v místnosti po
dobu jedné minuty. Pfiedtím
mu dejte hraãku na
okusování.
– âasto nechávejte psa
samotného na dvû minuty,
aniÏ byste mu pfiedtím dali
hraãku na okusování. Pokud
zÛstane v klidu, pochvalte
ho. KdyÏ bude reagovat
neklidnû, ignorujte ho.
A kdyÏ se sám od sebe
uklidní, pochvalte ho. 
– Odcházejte z domu 
na tfii minuty, zatímco 
pes zÛstane sám.
– Postupnû ãasové úseky, kdy
nebudete doma, prodluÏujte.
Pfiedtím dejte psovi
k dispozici hraãku, s níÏ se
bude moci zamûstnat.

L. Tousignantová
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Tipy a triky 

Kousavé potvůrky
Rozkousané boty, ohlodané nohy od stolu, rozervané pol‰táfie
na pohovce... To v‰echno jsou zatûÏkávací zkou‰ky sebevût‰í
lásky ke psÛm. Je vÛbec z tohoto neudrÏitelného dilematu
nûjaké v˘chodisko? ShromáÏdili jsme pro vás nejlep‰í tipy
a triky zku‰en˘ch majitelÛ psÛ. Snad vám trochu pomohou
v boji s tím, aby se z va‰í domácnosti nestala kÛlniãka na dfiíví. 
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