
10 tipů pro šťastné štěně 

 

 

 
Cesta k jeho štěstí je někdy těžší, než si myslíte. 
 
Různé vzdělávací příručky zaměřeny na výchovu 
štěněte popisují různé tréninkové metody a 
často nové majitele pletou víc, než jim nabízejí 
podpory. 
 
Co štěňata opravdu potřebují? 
 
Štěně potřebuje na prvním místě samozřejmě 
vaši lásku, pozornost a péči. Aby z vašeho 
štěněte mohl vyrůst sebevědomý, klidný pes, 
potřebuje především jasná a bezpečná pravidla. 
 
Zaměřte se nyní na 10 nejdůležitějších pravidel! 
 
Vtiskněte vašemu malému štěňátku základy 
hned od začátku, pak vy i vaše štěně budete 
společně žít šťastný život. 
 

 

TIP 1:  Myslete jako pes! 
 

 

 

 
Vžijte se vždy do pozice psa 
 
a pokuste se pochopit, proč něco dělá. Udělejte 
to dříve, než mu přičtete vinu za určité chování. 
Často jde o zcela přirozené instinkty, které pes 
následuje, ale které jsou nám lidem částečně cizí. 
 
Nezoufejte například, 
 
pokud se na vás štěně nedívá, když na něj 
mluvíte. Pamatujte si, že oční kontakt mezi psy 
lze považovat za hrozbu. Váš pes se musí nejdřív 
naučit, že kontakt s lidmi neznamená žádné zlo. 
Odměňte svého psa vždy, když vám věnuje 
pozornost. Ať už jenom pochvalou, nebo 
pamlskem. 
 



 

TIP 2:  Mluvte psí řečí! 
 

 

 

 
Samozřejmě nemusíte nyní začít štěkat, 
 
ale pamatujte si jednu věc: my lidé často 
považujeme za samozřejmost, že pes rozumí naši 
řeči. Ve skutečnosti to tak není a pes zná jenom 
klíčová slova, podle kterých může odvozovat 
vyplývající situace. Používejte jednoduchá, jasná 
slova nebo velmi krátké věty. Není to pro nic za 
nic, že existují povely jako: Nesmíš, Sedni, Místo, 
Zůstaň, Ke mně, apod., které může pes snadněji 
provést, když budete vaše přání takhle jasně 
formulovat. 
 
Když říkáte například toto: 
 
Člověče Belo, já jsem ti už přece 1000 krát řekl, 
že se máš posadit, když ti to řeknu, tak konečně 
Sedni. 
 
Váš pes rozumí toto: 
 
Blablabla….Sedni. 
Pokud budete mít štěstí, dojdete také nakonec 
k cíli. Nicméně, obě strany by to měly snazší, 
pokud jenom jednoduše řeknete  důrazné  
SEDNI. Předpokládejme, že váš pes již zná 
povely. Odměňte ho radostně vždy, když sám od 
sebe něco udělá a zadejte mu příslušný povel. 
Takto se váš pes učí bez tlaku kousek po kousku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIP 3:  Stanovte hranice 
 

 

 
 

Dům, zahrada a ostatní plochy 
někdy pro pohyb psa představují poměrně velké 
nebezpečí.  Například  zásuvky a schodiště. 
Naučte svého psa povel NESMÍŠ a ZŮSTAŇ již 
jako štěně, tak ho pak můžete chránit a také 
místa, které mají pro psa zůstat tabu. Pak není 
vůbec nutné křičet nebo dokonce použít násilí. 
 
Buďte důslední. 
Přerušte jeho činnost tím, že jasně řeknete 
NESMÍŠ a odveďte ho na jiné místo, když dělá 
něco, co by neměl. Rozptylte ho, aby případně 
dělal něco jiného. Nakonec mu bude toto 
ustavičné přerušování nepříjemné  natolik, že s 
tím přestane samo. To může trvat poměrně 
dlouho, ale buďte si jisti: čím důsledněji to u 
štěněte takto budete dělat, tím lépe upevníte 
povely a budete mít celý život veselý, protože 
váš pes nebude mít ve vašich příkazech otazníky. 

 

TIP 4:  Naučte ho snadno čistotě! 
 

 

 

Všímejte si svého psa! 
Mnoho majitelů psů nahlíží na téma čistota s 
velkou skepsí.  Štěně zpravidla dělá svou potřebu 
po spánku a po jídle. Přineste ho v takové chvíli 
vždy tam, kde chcete, aby se vyprázdnilo. Toto 
místo štěně později přijme za své "WC". 
 
Věnujte štěněti pozornost: 
Pokud je neklidné, musí jistě. Někdy se stane i 
nehoda. Neobviňujte svého psa! Vy jste 
jednoduše nebyli dostatečně rychlí a malé „Fuj“ 
v takové chvíli celkem postačí. 
 
Také v noci žádný problém: 
útulný, dekou opatřený letecký box nebo 
přenoska je ideálním pomocníkem. Spěte 
prvních pár nocí u štěněte, uslyšíte ho, když je 
vzhůru a můžete ho okamžitě vynést udělat 
potřebu ven. Obvykle si štěně totiž nechce 
ušpinit svůj pelíšek, a tak je box vašim ideálním 
pomocníkem. 



TIP 5:  Žárlivost při jídle - Ne, díky! 
 

 
 

 

 
Váš pes se musí naučit dělit. 
 
Cílem je, že můžete vždy sahat na jeho jídlo nebo 
cokoliv jiného, bez toho, že začne vrčet. Proto 
štěněti často berte jídlo a zase mu ho dávejte 
nebo mu pravidelně do jídla vkládejte ruce. 
 
Toto cvičení je velmi důležité,   
zvláště když jsou v domě děti. Pokud váš pes vrčí 
nebo dokonce kousne, musí následovat velmi 
ostré „Fuj“ a okamžité odebrání krmiva pryč. 
 

 

 

TIP 6:  Přijď okamžitě a ne až později! 
 

 
 

 

Povel Ke mně je jeden z nejdůležitějších příkazů 
vůbec. 
 
Někdy by mohl dokonce zachránit život vašeho 
psa. V začátcích volejte na něho přátelsky Ke 
mně, když máte například pro něho připravené 
jídlo, a také v případě, když k vám přijde štěně  
dobrovolně jen tak samo. Dělejte to vždy velice 
přátelsky a nikdy ho netrestejte, když poté, co 
uteklo pryč, přece přijde k vám! 
 
Štěně by si nespojilo vaši výtku s tím, že uteklo, 
ale s tím, že přišlo k vám a to je naprosto 
kontraproduktivní. Podpořte své štěně 
v začátcích, volejte ho s přátelským úsměvem, 
klekněte si a rozpřáhněte ruce. Pamlsek za 
odměnu se postará o zbytek. Štěně má vždy 
přicházet k vám s dobrým pocitem a nesmí nikdy 
zažít při tomto cvičení žádnou negativní 
zkušenost. Když zvládnete tento povel, budete 
mít spolu dlouhý život plný zábavy a bezpečí. 
 

 

 



TIP 7:  Místo je místo! 
 

 
 

 

Vždy pokud vaše malé štěně leží,  
řekněte MÍSTO a nadšeně ho chvalte. Štěně 
rychle pochopí tento povel a velice brzy samo na 
povel lehne. Zkuste to. Pokud štěně nebude ze 
začátku reagovat, jen jednoduše počkejte, až si 
samo lehne, a řeknete povel Místo. Vždy 
přátelsky a připojte pochvalu. 
 
Nedělejte chybu,  
že štěně pochválíte příliš nadšeně, až chce 
radostí vyskočit z pozice vleže. Chvalte ho lehce, 
zatímco ono leží. Jinak bude rychle vyskakovat 
hned po příkazu a dovádět kolem.  Když se už 
vaše štěně naučilo lehnout na povel, prodlužujte 
postupně po troškách dobu ležení, až je nakonec 
štěně schopné zůstat ležet delší čas, dokud ho 
neuvolníte. Také tento povel je záchrana, pokud 
se váš pes ocitne v nebezpečí. 

 

TIP 8:  Dávejte pozor při skupinových štěněčích hrách! 
 

 
 

 

To se často dobře míní, ale špatně dělá! 
Štěně by se mělo socializovat při společných 
hrách štěňat a užívat si kontaktu s jinými psy. To 
je ale často problém: Existuje jen málo možností, 
kde se můžou společně hrát štěňata přibližně 
stejného věku a velikosti. Pokud tomu tak není, 
dochází rychle k problémům, například když 12 
týdnů starý jezevčík je šikanován 14 týdnů 
starým bernským salašnickým psem. To povede 
u jezevčíka ke ztrátě sebevědomí a frustraci, 
protože malý jezevčík je mnohem fyzicky slabší, 
a těžko se může radostně zapojit do hry. 
 
Jsou tam i nepříjemní rváči. 
Dávejte pozor na své štěně a zabraňte jeho 
pokousání nebo ho vyprostěte ze situace, ve 
které se necítí dobře. Pamatujte si, že jste za své 
štěně zodpovědný a ono se spoléhá na vás. 
Pokud se cítí v mnohých situacích vámi 
opuštěné, bude hledat vlastní cesty, jak se samo 
z potíží dostat. Takže dávejte pozor, s kým si 
vaše štěně hraje, jen pak se budete oba dobře 
bavit a vaše štěně se může začít učit. 

 



TIP 9:  Přiměřená chůze na vodítku! 
 

 

 

 
Tady přichází zase TIP 1 - Mysli jako pes – to se 
vyplatí. 
 
Vodítko bývá často problém pro mnoho majitelů 
psů. Pamatujte si, že vaše štěně nebo později 
dospělý pes není vůbec tak špatný, protože 
táhne. Jeho přirozené tempo je obvykle rychlejší 
než naše přirozené tempo chůze. 
 
To samozřejmě automaticky vytváří konflikt. 
My bychom chtěli, aby pes šel pomaleji a pes by 
chtěl, abychom se přizpůsobili jeho tempu. 
Změňte směr, když pes táhne na vodítku příliš a 
cvičte nejprve bez vlivů rozptylování. Nejlíp se 
vám bude dařit, když dokážete udržet jeho 
pozornost na vás. Říká se: Ne nadarmo se 
tomuto tématu věnují celé knihy. Máte šanci to 
od začátku vzít za správný konec. Využijte to. 
 

 

TIP 10:  Jsi nejlepší! 
 

 

 

 
Ve všem, co děláte: 
Nikdy nezapomeňte, že vaše malé štěně by se 
současně mělo stát vaším nejlepším přítelem. 
Usilujte o toto přátelství a vpusťte své malé 
štěně přímo do vašeho srdce. 
 
Jedna věc je jasná: 
Máte nejlepšího psa na světě, ale také pro 
vašeho psa jste vy nejlepší člověk na světě. A 
společně budete nepřekonatelní! Pro tento cíl se 
oplatí věnovat výchově štěněte každou 
příležitost. Přejeme vám při tom hodně zábavy. 
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