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edni psi si i v nejvypja-
tûj‰ích situacích zacho-
vají odvahu aÏ za hrob,

jiní se sloÏí pfii nejjemnûj‰ím
závanu nepfiíjemností. ZÛstat
nûkde o samotû je naproti
tomu uãinûná hrÛza pro vût‰i-
nu psÛ. Do urãité míry je toto
chování smeãkov˘m zvífiatÛm
vrozené, coÏ neznamená, Ïe
by ho nebylo moÏno v˘chovnû
ovlivnit. Penûzi, citliv˘m tré-
ninkem a s podporou pfiírodní
léãby to jde dokonce velmi
dobfie. Prozradíme vám tipy
a triky, které by pfii tomto tré-
ninku mohly pomoci. 
Hromádka tady, louÏiãka
tam... Neãistotnost psa dokáÏe
majitele rozpálit dobûla, zvlá‰-
tû tehdy, kdyÏ milované zvífiát-
ko své potfieby bez zábran
vykonává v domû nebo v bytû.
Ne vÏdy je na vinû nedostateã-
ná v˘chova, ãasto se za nepfií-
jemn˘mi zlozvyky skr˘vá pro-
test nebo strach. Prozradíme
vám tipy a triky, které by vám
mohly pomoci dostat neãis-
totnost pod kontrolu. 
1.Je v‰eobecnû známo, Ïe ‰tû-

Àata nejsou ãistotná od naro-
zení. Znamená to bûhem prv-
ních t˘dnÛ dávat pozor a psí-
ka okamÏitû vynést ven vÏdy,
kdyÏ ho zaãne tlaãit moãov˘
mûch˘fi nebo se ozve zaÏívání.
Jak to poznáme? Podle násle-
dujících pfiíznakÛ: psík zaãne
ãichat kolem dokola, je neklid-
n˘, pobíhá v kruhu... Vlastnû
to vÛbec není tûÏké.

1.Po hfie, spánku
a jídle svého pejska,
kter˘ je zatím

s dodrÏováním ãistoty na
‰tíru, okamÏitû zvednûte do
v˘‰ky a vyneste ven na místo
urãené k tomu, aby si ulevil.

2.Dejte psa na zem
a trpûlivû ãekejte, 
aÏ se vyprázdní.

Poãítejte s tím, Ïe vzhledem
k mnoha ru‰iv˘m vlivÛm to
mÛÏe trvat dost dlouho.

3.Psi jsou od pfiírody
ãistotní. Musí se jen
nauãit rozli‰ovat

mezi oblastí urãenou

k bydlení a toaletou. Tento
proces uãení mÛÏete fiídit
cílen˘mi odmûnami.

4.Chvalte svého psa
hlasem (napfi. Ten
je hodn˘!) a také

mu nezapomeÀte dát
pamlsek, jakmile se
vyprázdní na urãeném místû.

5.Po vyprázdnûní
zÛstaÀte se sv˘m
pejskem je‰tû 

chvíli venku, moÏná se mu
bude chtít je‰tû jednou. 
Kromû toho by se nemûl
nauãit, Ïe po hromádce 
se jde okamÏitû domÛ.
Mohlo by ho to 
svádût k prÛtahÛm.

6.Nenadávejte 
svému psu, kdyÏ 
se mu uÏ stane

nepfiíjemnost. Rad‰i sáhnûte
do svûdomí sami sobû,
protoÏe jste na nûj nedávali
dost pozor. KdyÏ ho budete
plísnit, hrozí nebezpeãí, 
Ïe si pes v budoucnu

netroufne vyprázdnit se ve
va‰í pfiítomnosti. 

7.Pokud se pes
odmítá vyprázdnit,
aãkoliv se mu 

urãitû chce, jdûte do domu,
pfiipnûte ho na vodítko 
a bez pfieru‰ení ho sledujte.
Jinou alternativou je psí
pfiepravka. Po 15 minutách
to zkuste znovu.

8.Jakmile dojde
k projevÛm
neãistotnosti,

nesmíte ze svého psa spustit
oko. Zní to tvrdû, ale je to
efektivní a koneckoncÛ to
nebude trvat dlouho. Buì
svého psa zkrátka berte
v‰ude s sebou, zdrÏujte se
v jeho blízkosti, nebo ho
umístûte tam, kde nemÛÏe
natropit Ïádné ‰kody.

9.Smysl má také
pfiepravka, do které
zvífie umístíte, kdyÏ

na nû pfiechodnû nebudete
moci dohlíÏet. Psi si totiÏ 
své místo na spaní zneãistí
jen v krajní nouzi. 

10.MÛÏete svého
psa také
pfiechodnû

vázat, pfiitom ho ale stále
musíte mít na oãích. 

11.Spojte
vyprazdÀová-
ní psa se

zvukov˘m signálem. KdyÏ si
pes pfiidfiepne, fieknûte tfieba
Rychle! nebo Pospû‰ si!,
a následnû ho pochvalte.
Postupem ãasu zaãne
reagovat na vá‰ zvukov˘
signál a vy ho tak budete
moci lépe fiídit. 

12.Pokud 
uÏ dojde
k malému

ne‰tûstí, musíte postiÏené
místo okamÏitû vyãistit
ãisticím prostfiedkem, 
kter˘ váÏe pachy. Pach, 
kter˘ by tam zbyl, by 
totiÏ zvífie mohl pohnout
k tomu, aby svÛj ãin
zopakovalo.  L. T.

Tipy a triky 

Kdy končí legrace
Existuje mnoho vûcí, které psÛm dokáÏou nahnat 
strach. Pfiedev‰ím na individuálním charakteru zvífiete
záleÏí, jak moc se takové znejistûní projeví navenek.
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