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V tomto manuálu najdete základní informace a rady, jak se připravit na
příchod štěněte do vaši domácnosti.

NA ÚVOD
Velkou výhodou retrívří povahy je její přizpůsobivost. Přestože jde většinou o psy
temperamentní se spoustou energie a láskou k pohybu, přizpůsobí se i městskému
životu v malém bytě, pokud je majitel schopen chvíle nečinnosti vynahradit dlouhými
procházkami.
Je však nutné upozornit, že jedné okolnosti se zlatý retrívr nikdy nepřizpůsobí, a to
samotě. Velmi špatně snáší odloučení od své lidské smečky. Ani na té největší a
nejkrásnější zahradě s tou nejhonosnější boudou nebude zlatému retrívrovi dobře,
pokud tam bude sám.
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ŠTĚNĚ
Vývoj štěněte probíhá velmi rychle a jeho průběh se dá rozdělit do několika
charakteristických fází. Zkušenosti, které štěně získá od své matky a sourozenců jsou
nenahraditelné. I úloha chovatele je zde velmi důležitá, měl by štěňatům zajistit nejen
dostatek péče, ale i podnětů ke hře či poznávání okolního světa.
1. Vegetativní fáze (1. a 2. týden života) – štěně se rodí slepé a hluché, život je
vyplněn přijímáním potravy, hledáním tepla, spánkem a vyprazdňováním. Úkolem
štěňat je růst.
2. Přechodová fáze (3. týden života) – mozek se rozvíjí, oči se otevírají, štěně začíná
vnímat okolní svět, učí se chodit. Kontaktem s matkou a sourozenci získávají
nenahraditelné zkušenosti v komunikaci se psy.
3. Fáze vtiskávání (4.-7. týden života) – štěně začíná být aktivní, prozkoumává své
nejbližší okolí. Rychle roste, pohyby začínají být koordinované. Je vhodné umožnit
štěněti setkávání s různými podněty – hračkami, ruchy domácnosti (televize,
vysavač). Fena začíná s výchovou, štěňata se socializují. Proto je důležité, aby
alespoň do 8 týdnu štěně vyrůstalo se svými sourozenci. Špatná socializace štěněte
může psa poznamenat na celý život. Začíná se utvářet hierarchie ve smečce, která
bývá patrná i mezi sourozenci ve vrhu.
4. Socializační fáze (8.-12. týden života) – štěně přichází k novému majiteli. Je
důležité, aby se postupně seznámilo s domovem, zahradou a okolím. Je potřeba
umožnit kontakt s ostatními psy, aby se štěně dál učilo komunikaci svých kolegů.
Ale musíte být opatrní při výběru psů i lidí, se kterými se štěně setká, zejména v
období strachu, které se objevuje mezi 8. a 12. týdnem života, kdy může
traumatická zkušenost způsobit například celoživotní strach z lidí nebo celkovou
bázlivost a neurotičnost.
5. Fáze určování pořadí ve smečce (13.-16. týden života) – štěně hledá svoje pořadí
ve své nové rodině. Nyní se určuje, kdo je šéfem, zda pán nebo pes. Štěně začíná
zkoušet, kam až může zajít, snaží se překročit hranice, které až dosud respektovalo
a posunout tak výše své postavení, což je třeba korigovat.
6. Konec štěněcího věku (5.-6. měsíc života) – vývoj štěněte se se šestnáctým
týdnem ukončuje a jeho dovednosti se ještě více rozvíjejí a je stále šikovnější.
Začíná se vyměňovat chrup, který se do konce 6. měsíce kompletně vymění za
trvalý. Pes upevňuje své postavení ve smečce, už je většinou zvyklý na pánovu roli
vůdce a akceptuje ji, přesto se snaží svoji pozici vylepšovat. Zejména v tomto
období je třeba dodržovat důslednost.
7. Puberta (7.-12. měsíc života) – psi pohlavně dospívají, samci začínají zvedat nohu
při močení a více značkovat, u fen dochází k prvnímu hárání. I v tomto období se
stává, že psi zapomínají, co se již naučili, a zkouší tak, co si mohou dovolit.
Jediným řešením je zde opět důslednost. Končí růst psa do výšky a dále už pouze
mohutní.
8. Fáze adolescence (od 2. roku života) – pes tělesně a duševně dozrává a jeho
postavení ve smečce se definitivně ustaluje.

KRMENÍ
Štěňata se na rozdíl od dospělých psů musí krmit častěji. V závislosti na stáří
štěněte určujeme počet denních dávek krmiva:
STÁŘÍ ŠTĚNĚTE
Do 2 měsíců
2-4 měsíce
4-6 měsíců
6-12 měsíců
Od 1 roku

POČET DENNÍCH DÁVEK KRMIVA
6x
5x
4x
3x
2x

Štěně by mělo po krmení vždy nějakou dobu odpočívat, aby nedošlo k torzi neboli
přetočení žaludku – ta může nastat v případě, pokud štěně vyvine krátce po krmení
vyšší pohybovou aktivitu, nebo pokud přijme najednou velké množství krmiva. Torze
žaludku je život ohrožující stav a musí být ihned vyhledána veterinární pomoc. Mezi
příznaky patří neklidnost štěněte, nadměrné slinění, bolestivost břicha, zvracení nebo
náznaky zvracení.
Granule
U granulí pro štěňata platí, že musí být vysoce kvalitní a s velkým obsahem masa
(nejméně 20 % v sušeném stavu). Stejně jako u konzerv musí být na obalu přesně
popsané, o jaké maso a v jakém množství se jedná. Vhodná je čerstvá zvěřina,
vykostěné kuřecí maso, sušené ryby nebo sušené mleté hovězí maso, nevhodné jsou
naopak jakékoliv vedlejší živočišné produkty. Na prvním místě ve složení by nikdy
neměla být obilovina, ale maso. Množství vody v granulích by nemělo přesahovat 11
%, jedině tak lze zajistit vysokou odolnost výrobku proti plísním.
Štěněti bychom měli granule nejprve na 5 minut ponořit do teplé vody. Podávání
suchých granulí je méně vhodné a je nutné pečlivě zkontrolovat, aby se štěně po
konzumaci suchých granulí dostatečně napilo. Pokud by se nenapilo, hrozí vážné
komplikace.
Typ granulí volíme podle velikosti plemene. Kvalitní granule pro štěňata středních,
velkých a obřích plemen obsahují kloubní výživu. Všechny kvalitní granule obsahují
také vitamínové a minerální doplňky, a proto je již není třeba přidávat. Skutečnost, že
vybrané granule výše uvedené složky obsahují, je nutné zkontrolovat.
Pes musí mít trvalý přístup k nezávadné pitné vodě, jinak hrozí poškození a choroby
ledvin.

ZDRAVÍ
Očkování a odčervení
Při očkování se aplikací očkovací látky navozuje vyšší obranyschopnost organismu proti
vybraným infekčním nemocem. Každý živý organismus je vybaven vlastním imunitním
(obranným) systémem, který zabezpečuje rozpoznání do organismu vniklých a tělu
nebezpečných cizích látek nebo mikroorganismů a následně řídí jejich likvidaci. Navíc
je systém ochrany vybaven určitou pamětí, která umožňuje, aby si pamatoval, že se s
určitým nebezpečím (infekcí nebo jinou tělu nebezpečnou látkou) setkal a při
opakovaném kontaktu s ní ihned zahájí mobilizaci obrany. Vyhledá v těle již vytvořené
konkrétní protilátky a použije je k obraně.
Toho je využito při očkování. Princip spočívá v tom, že jsou tělu dodány protilátky
proti vybraným nebezpečným nemocem ještě před tím, než se tělo s nemocí skutečně
setká. Takto připravený organismus pak chorobu zlikviduje dřív, než nemoc propukne
a může ho ohrozit.
Každý majitel psa by měl dbát na to, aby bylo dodrženo vakcinační schéma
dohodnuté s jeho veterinárním lékařem podle typu vakcíny, kterou používá. Základní
principy vakcinace jsou však shodné.
Dostatečná hladina protilátek se štěňatům vytvoří až kolem čtvrtého měsíce věku,
do té doby by neměla navštěvovat místa s velkým počtem psů.
Velmi důležité je, aby pes byl očkován v době, kdy je zdravý. Pokud je něčím
oslabený, je nutné na to upozornit veterináře a domluvit se na náhradním termínu.
Štěně by mělo být u chovatele každých 14 dní odčerveno, v šestém týdnu věku
dostane první očkování proti psince, leptospiróze, hepatitidě, parvoviróze a
psincovému kašli. Dostanete očkovací průkaz, v němž je zaznamenáno datum a
očkovací látka. Tři týdny po prvním očkování u chovatele (9 týdnů věku) je třeba
druhá dávka, a ještě za tři týdny (12 týdnů věku) třetí, k tomu navíc přistupuje
očkování proti vzteklině. Další očkování se provádí až za rok a každoročně se očkuje
znovu (vzteklina může být naočkovaná jednou za tři roky, ale v případě, že plánujete
cestovat se psem do zahraničí nebo účastnit se výstav je potřeba přeočkovávat každý
rok).
V každém případě poraďte se se svým veterinářem, který vám sdělí všechny
informace o současných metodách očkování a nejnovějších výzkumech o psech, a
společně si ustanovte očkovací kalendář pro vaše štěně.
Štěně se odčervuje pravidelně každé dva týdny od narození do věku 12 týdnů, a
pak každý měsíc do věku šesti měsíců. Dále se odčervuje každé 3 měsíce po celý život.
Odčervovat by se měla všechna zvířata v domácnosti zároveň. Štěňata by se nikdy
neměla odčervovat společně s očkováním. Ideální je aspoň týdenní pauza.

PŘÍCHOD DOMŮ
Přizpůsobení domova pro pobyt štěněte
Než přivezete své štěně domů, je důležité zajistit, aby byl váš domov správně
připraven a pomohl mu zvyknout si na nový život v prostředí bezpečí a jistoty.
Důležité rady, jak zabránit zranění štěněte:
1. Uložte všechny čisticí prostředky a chemikálie mimo dosah štěněte.
2. Zamezte přístupu k rostlinám, které jsou pro psy nebezpečné: poinsettiím,
azalkám, rododendronům, rákosu, japonskému tisu, oleandru a břečťanu a další.
3. Rozbité předměty uložte bezpečně z dosahu.
4. Skryjte nebo zakryjte elektrické kabely, aby je štěně nemohlo okusovat.
5. Nenechávejte dětské hračky na podlaze, protože některé součásti mohou být tak
malé, že je štěně může spolknout.
6. Pokud máte bazén nebo vířivku, použijte kryt anebo ochranný plot.
Vaše štěně bude přirozeně zvědavé. Dbejte na to, aby byly jeho průzkumy zábavné
a bezpečné: zajistěte, aby vše, co by mu mohlo ublížit anebo co by nemělo kousat,
bylo mimo jeho dosah.
Starosti si také ušetříme, pokud zajistíme byt tak, aby štěně neponičilo jeho
vybavení. Znamená to dát z jeho dosahu cokoli, co by se mohlo rozbít – skleněné
předměty, televizní ovladače atp. Některá štěňata mají také tendenci trhat různé
textilní vybavení bytu nebo třeba boty. Alespoň zpočátku je tedy dobré i těmto
nehodám předejít. Postupně jistě přijdeme na to, co musíme před naším pejskem
schovávat a co nikoliv.
Alespoň v prvních dnech by se štěnětem měl doma téměř neustále někdo být, je
tedy dobré zařídit si dovolenou. V těchto dnech si štěně zvykne na nový domov a vy
budete moci vysledovat, co by pro psa mohlo být nebezpečné nebo čemu by naopak
mohlo uškodit štěně. Po prvních dnech ve vaší společnosti je vhodné začít psa zvykat
postupně i na vaši nepřítomnost. Nejprve odcházejte jen na pár minut, později na
desítky minut až pár hodin, nejlépe v době, kdy čekáte, že bude štěně spát. Časem si
tak zvykne, že se k němu vždy vrátíte zpět a přestane být při vašem odchodu
neklidné. Předejdete tak tomu, že by mohlo později prokňučet každou chvíli, kdy
nebudete doma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jedovaté rostliny
Různé jedy
Léky
Kabely vedoucí elektřinu
Bazény a rybníčky
Vosy, včely a sršně

Nebezpečí
pro psa
7. Divočáci,
především bachyně chránící selata
8. Agresivní psi
9. Zmije
10. Předměty, kterými se štěně může udusit (pingpongové míčky)
11. Předměty, které může štěně spolknout
12. Auta

Všem nebezpečím se můžete vyhnout jen tak, že je budete předvídat podobně jako
když pečujete o malé dítě.

PŘÍCHOD DOMŮ
Potřebná výbava před příchodem štěněte
Aby se štěně u vás cítilo dobře, je potřeba mít pro něj připravenou výbavu. Všechny
tyto předměty najdete v chovatelských potřebách. Co si tedy zajistit před příjezdem
štěněte domů?
Kompletní a vyvážené prvotřídní krmivo pro štěňata
Místo ke spaní - na své tzv. „místečko“ by se štěně mělo zvykat od prvního dne
doma.

Pelíšek by neměl být příliš exkluzivní, jelikož ho může štěně okusovat a rychle
zničit. Při výběru hrají nejdůležitější roli dva faktory:
1. Měl by být tak velký, aby se štěně v něm mohlo pohodlně natáhnout.
2. Měl by se dát vyprat.
Pelíšek umístěte na klidné místo či do kouta. Štěňata mají tendenci vše
okusovat, zvažte proto i pořízení speciální ohrádky. Štěně by ale nemělo mít své
místečko úplně stranou, protože potřebuje cítit vaši blízkost.

Jelikož pes prospí až 16 hodin denně, je třeba pelíšek umístit tak, aby kolem něj
bylo dostatek soukromí a klidu. Zároveň by však pes neměl být zcela mimo dění v
domácnosti, aby se necítil osaměly, což by mohlo vést k tomu, že by na svém
místě nechtěl dobrovolně setrvávat. Většině retrívrů vyhovuje spíše chladnější
prostor, tedy určitě ne u topení, ale ani v průvanu.

Pokud vybereme správný pelíšek a místo, je naším dalším úkolem, aby na něj pes
uměl odejít na povel. Oceníme to jistě nejen při návštěvě lidí, kteří o přítomnost
našeho psa nestojí. Nejlépe ho to naučíme ještě ve štěnicím věku tak, že vydáme
příslušný povel, kdykoliv štěně na pelech nalákáme nebo odneseme. Nejlepší
motivací je i v tomto případě odměna, která na místě může být připravena a kterou
pes najde, pokud svého pána poslechne.

PŘÍCHOD DOMŮ
Misky - je potřeba pořídit si 2 misky – jednu na krmení (k dispozici na dobu
krmení) a jednu na vodu (k dispozici po celý den), nejlépe s protiskluzovou gumou
nebo se speciálním stojánkem. Můžete rovnou koupit takové, aby se do nich vešla
porce pro dospělého psa.
Misky by měly být snadno omývatelné, neklouzavé, a rozhodně nesmí být z
rozbitného materiálu.
Vyberte místo, kde bude štěně jíst. Musí zde být dostatečný prostor pro obě misky.
Vždy zajistěte, aby mělo štěně k dispozici čerstvou vodu.

Štěně se krmí první měsíc 4x denně, do půl roku 3x denně, po půl roce 2x denně.
Někteří chovatelé krmí dospělé psy 1x denně, my doporučujeme 2x, ráno a večer.

Vodítko a obojek - existují v různých provedeních. Obojek je vhodný s
nastavitelnou délkou, protože štěně bude rychle růst. Nesmí být ani příliš těsný, ani
příliš volný. Vodítko by mohlo být také s nastavitelnou délkou, ale ne samonavíjecí.
Od nás budou štěňátka na obojky zvyklá, vy je budete muset doučit chození na
vodítku.
Hračky - vhodné jsou různé bavlněné uzly nebo nerozkousatelné hračky,
vyhněte se vinylovým a pískacím (budou vás nejen rušit, ale naučí vašeho psa tzv.
mačkání, které je nevhodné, pokud se budete věnovat aportování zvěře, a navíc
tyto hračky obsahují nebezpečné pro psa pískátko, pokud by hračku rozkousal a
tuto součástku spolknul).
Odměny za výcvik
Kartáče, hřebeny a psí šampony
Čisticí potřeby - odstraňovač skvrn, papírové utěrky, kartáče na podlahu a
deodorační sprej
Domácí a cestovní přepravku - schválenou pro použití v letadlech a dostatečně
velkou, aby se v ni štěně mohlo přepravovat, i když vyroste.
Ohrádka - pokud nebudete mít štěně pod neustálým dohledem, je vhodné
zabezpečit prostor, který bude štěněti přístupný, ohrádkou. Budete pak mít jistotu,
že pokud někam přes den odejdete, štěňátko se nezakousne do elektrických drátů,
nic nezničí a nezraní se.

CESTA DOMŮ
Jednoho dne má čekání svůj konec a vy si můžete nový přírůstek do rodiny
vyzvednout u chovatele. Snažte se připravit na štěňátko pár dnů před jeho příjezdem.
Výbava na cestu
Až s sebou domů povezete štěně, mějte po ruce tyto náležitosti:
1. Vhodná přepravka
Stačí otevřená (bude pro štěně méně stresující než přepravní box, ale v případě
dlouhé cesty, kdy bude štěně spát, můžete si pořídit i box. To samé platí i pokud
pojedete sami, lépe bude, pokud vezmete spolujezdce, který buď bude řídit nebo se
starat o štěně, jinak radši speciální přepravní box pro psy) plastová bedýnka s
pevným dnem, do které vložíte plenku a deku.
2. Cestovní miska s čerstvou vodou nebo klasická miska a láhev
3. Vodítko a obojek v případě, že budete muset zastavit nechat štěňátko vyčůrat
4. Hadr a hadřík, plenku pro hygienické potřeby a nehody
5. Občanský průkaz pro sepsání kupní smlouvy
Odvoz
První cesta štěněte domů, kterou s vámi absolvuje, pro něj bude pravděpodobně
stresující. Opouští svou matku a sourozence a pravděpodobně ještě nikdy nejelo v
autě. Druhý výlet štěněte autem je často cesta na očkování k veterináři, proto je
důležité, aby svou první cestu vnímalo jako pozitivní zkušenost.
Vyzvedávejte ve dvou. Pokud povezete štěně domů autem, měli byste jet alespoň
ve dvou. Tak se může jeden zcela věnovat štěněti, a řidič není rozptylován.
Vezměte si s sebou obojek a vodítko, deku a pro všechny případy zásobu
papírových ubrousků, když se štěněti např. udělá nevolno. Pokud pojedete dál,
myslete i na vodu pro žíznivé psí miminko.
Než vyrazíte, věnujte se štěněti nějakou dobu v autě, aby si mohlo zvyknout na
toto nové a cizí prostředí.
Dělejte pauzy. Pokud cesta domů od chovatele trvá déle než hodinu, naplánujte
si na trase jednu nebo více přestávek, aby se štěně mohlo vyprázdnit. Pozor – v
každém případě ho nechte na vodítku, aby se neztratilo! Nemá k vám vytvořenu
ještě žádnou vazbu.

CESTA DOMŮ
První přivykání
V novém domově. Poté, co cesta proběhla, doufejme, bez problémů, se nyní štěně
musí seznámit se svým novým domovem a důkladně si ho očichat. Nejdříve ho
vyneste ven (buď na zahradu, nebo na pozemek blízko bytu), aby se mohlo
vyprázdnit.
Postarejte se o klid. Jistě jsou příbuzní a přátelé již na nemotorné štěňátko velmi
zvědaví. Ale to se musí nejdříve sžít s novým prostředím, a především poznat nové
členy své smečky. V prvních dnech by proto štěně mělo v klidu a bez návštěv cizích lidí
poznávat nové prostředí. Nyní si vytváří vazbu k vám. Pak je ještě spousta času
představit pejska přátelům a známým.
Potřeby štěněte na prvním místě. Ukažte štěněti, kde má krmení, kde pelíšek a
hračky. Pozorujte, co chce dělat. Možná má hned chuť si hrát, ale možná je také
unavené. Nabídněte mu něco k jídlu, může mít hlad. Nebo se hned vydá prozkoumávat
byt. Nenuťte ho k ničemu. Některá štěňata jsou zprvu opatrná, například když ještě
nikdy neviděla dům zevnitř.
První dny
Prvních pár dnů si připravte tak, abyste se mohli štěňátku co nejvíce věnovat
(nejvhodnější je zařídit si dovolenou).
Štěňátko po příjezdu může citlivě reagovat i na běžné situace, proto k němu
přistupujte především s klidem, není třeba ho konejšit, když se něčeho lekne (třeba
zvuku, který doposud neslyšelo), lépe je chovat se přesně tak, aby štěně poznalo, že
tento zvuk je zcela normální, a o nic nejde. Jeho rodiče by ho uklidnili pouze svým
klidným chováním – nikoliv konejšením, které může u štěňátka vyvolat pocit důvodu k
obavám.

CESTA DOMŮ

Krmení. Štěňátka po příchodu do nových domovů často trpí nechutenstvím, jí
podstatně méně než ve smečce, kde měli obrovskou konkurenci a motivaci bratrů a
sester. Je proto moudré nestěžovat si toto období ještě zakoupením jiných granulí, než
na kterých vyrůstalo štěňátko u maminky.
Pozor na krmení od stolu. Pokud své štěňátko nebudete krmit od stolu, pomůžete
mu celý život nečekat na to, co spadne, nebo mu hodíte, pomůžete mu do budoucna v
klidu ležet, neslintat, nežadonit, netrápit se.
První dobu se krmení provádí následujícím způsobem: nabídneme štěňátku misku s
granulemi max. na 5 minut a pak misku odeberete. Tím vytvoříte tzv. umělou
konkurenci.
Málo jí ta štěňátka, která mají jídlo celý den k dispozici. Nemají důvod honem něco
sníst, je nadbytek. Proto NIKDY NENECHÁVEJTE krmivo po celý den k dispozici ať už ze
zdravotních, hygienických ale i praktických důvodů.
Spánek. Od prvního dne nechte štěně spát tam, kde bude spávat po celý zbytek
života. Je lepší přestěhovat se ke štěněti na pár dní, aby první noci netrávilo samo.
Štěněti v noci nechybí ani tak máma jako spíše sourozenci, ty mu ale můžeme skvěle
nahradit vlastní přítomností. Štěňátku nechte k dispozici misku s čerstvou a čistou
pitnou vodou po celou noc.
Držte se těchto zásad:
1.Ještě před příchodem štěňátka k vám domů stanovte si jasná pravidla: kde bude
spát, co bude smět a kam bude smět, vysvětlete si (a především dětem) správné
povely (ke mně, hodný, no/ne, nesmíš, místo atd.)
2.Na štěně mluvte klidným, vlídným a tichým hlasem
3.Absolvujte se štěnětem do 4 měsíce vše, co s ním budete v budoucnu prožívat
(jízda autem/autobusem, návštěva restaurace, seznámení s klidnými cizími psy, se
střelbou, vycházky do polí, lesa, města)
4.Nenechávejte štěně o samotě nebo zajistěte jeho bezpečnost (ohrádka) a
nabídněte mu hračky k zahnání nudy
5.Seznamte štěně se všemi členy domácnosti (i jinými domácími mazlíčky) v klidu
a pod vašim dozorem
6.Poučte děti o správném zacházení se štěňátkem (především o ponechání
dostatečného odpočinku v klidu a bez rušení), při hrách se štěňátkem buďte vždy
přítomní
7.Připravte se na hygienické nehody dostatkem ubíracího materiálu, hadrů, kýblů,
rukavic a prostředků

VÝCHOVA ŠTĚNĚTE

Přerušení nežádoucí činnosti
Pro štěně je zvědavost přirozenou vlastnosti. Musí vše důkladně prozkoumávat,
očichávat, ochutnávat a rozkousávat. Je na nás, jaké mu určíme meze chování. Je
důležité nechat jej se vším se seznámit, ale neméně důležité je umět říct dost. Pokud
by vás zabolel stisk zubů při hrání, postačí jednoduché „Au!“ a ukončení hry. Jestli si
štěně jako hračku vybere něco, co není podle vašeho názoru vhodné, použijte povel
„Fuj!“ a zároveň mu nabídněte hračku, kterou se zabaví.
V pubertě se může stát, že vzorný mladý pes začne mít náhle výkyvy nálady, zkouší
neposlechnout a někdy také zavrčet. Je důležité hned mu dát najevo, že toto s vámi
neprojde. S výcvikem pokračujte dál, procvičujte cviky, které již umí a trvejte na jejich
provedení. Při jakémkoliv výrazu dominance z jeho strany, jako je např. zavrčení u
jídla či pamlsku nebo vzteklém chňapnutí, je okamžitě třeba reagovat. Nikdy
nezapomínejte, že potrestat štěně můžete pouze na místě činu a jen tehdy,
přistihneme-li jej přímo při činu.
Porozumějte svému psovi
Výchova psa se zakládá především na správné komunikaci mezi člověkem a psem. Za
tímto účelem se vy musíte naučit vcítit se do myšlení svého psa a do jeho přirozených
instinktů. K učení a jednání je nutná motivace – tedy nenásilně přimět psa, aby vás
poslouchat chtěl.
Dávejte povely
Pokud chceme, aby náš pes poslouchal na určité povely, musíme mu je sdělit tak,
aby jim rozuměl a aby povel pochopil. Pro jednu a tu samou věc používejte vždy jen
jedno slovo. Tento povel vyslovte klidně, přátelsky, ale důrazně tak, aby jej pes rozlišil
od běžné mluvy. Aby pochopil, že se týká jeho, oslovte jej jménem, a jakmile vidíte,
že pes vnímá, vyslovte povel.
Od začátku si zvykněte dávat všechny zvukové povely jen jednou. Pokud je pejsek
ignoruje, musíte zareagovat okamžitě. Váš pes se v žádném případě nesmí naučit, že
všechno řeknete třikrát, než si povel prosadíte. Samozřejmě nesmíte zapomenout psa
pochválit, když něco udělá správně.
Upevňujte naučené cviky
Psi velmi rychle pochopí jednoduché cviky, což však neznamená, že by tyto povely
promptně prováděli v jakékoli situaci. Zde pomůže jen jedno důsledné opakování.
Optimální je cvičit 3x denně 5-10 minut podle věku psa a jeho schopnosti se
soustředit. Cvičení vždy zakončujeme úspěchem, tedy cvikem, který pes již s jistotou
ovládá a za který jej můžeme náležitě odměnit. Bude se pak na každé další cvičení
těšit, čímž upevňujeme pozitivní motivaci.
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Chvalte za žádoucí chování
Psi se učí rychleji pochvalou než trestem. Pochvalte psa v přímé návaznosti na
úspěšně provedený cvik. Tedy okamžitě! Pochvalu, která následuje až o několik vteřin
později, si pes již se cvikem nespojí. Při pochvale je důležité použít odpovídající tón
hlasu. Chvalte vždy vyšším, jásavým hlasem, klidně projevte nadšení. Vašemu psovi je
nutno sdělit, že jeho výkon byl něčím naprosto fantastickým.
Usměrňujte nežádoucí chování
Usměrnění by mělo být pro psa nepříjemným překvapením a mělo by následovat
okamžitě poté, co pes projeví nevhodné chování. Rychlost vaší reakce je rozhodující,
protože je důležité, aby „trest“ byl spojován jen a pouze s nevhodným chováním.
Usměrnění hlasem by mělo být téměř vždy dostačující. Hlas by měl být hluboký,
určitý, rázný. Postačí krátký povel „Ne!“ nebo „Fuj!". Po usměrnění pes potřebuje
klidovou fázi, v níž se může zase vrátit do rovnováhy. Majitel by se měl v této době
chovat vůči psovi pasivně. Žádné další výčitky a hrozby. Poté je velmi důležité
„udobření“. Psa nikdy fyzicky netrestejte.
Buďte vůdcem smečky
Pes se musí naučit, že vy jste „alfa jedinec". Respektovat vás bude jen tehdy, pokud
k vám bude mít důvěru. A tu si musíte nejdřív zasloužit. Od přírody má pes o svém
vůdci celkem jasnou představu.
1.
2.
3.
4.

Vůdce
Vůdce
Vůdce
Vůdce

smečku ochraňuje.
smečku živí.
trestá neposlušnost.
stanovuje hierarchické pořadí ve smečce.

Pokud má pes pocit, že něco z toho nefunguje, musí s tím něco udělat, jinak bude
dle jeho názoru smečka v ohrožení.
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Jak docílit a upevnit postavení vůdce
Tendenci být dominantní mají psi, fenky jsou přirozeně poslušnější.
Důvěra. Chovejte se v každé situaci sebejistě. Dávejte řečí svého těla psovi pocit,
že máte situaci pod kontrolou. Toto je důležité zvláště v počátku, kdy štěně ještě tápe,
tudíž může být z některých situací nervózní, vyplašené. Zde pomůže naprosto
lhostejné pasivní chování jako kdyby se nic nedělo, čímž dáte pejskovi najevo, že se
situací nemusí zneklidňovat. Nikdy nedovolte, aby štěně napadl jiný pes. Vždy se
postavte před něj a nebezpečí zažeňte. A to i tehdy, kdyby vás měl cizí pes kousnout.
Tím získáte jeho důvěru v to, že s vůdcem se mu nemůže nic stát.
Stanovení hierarchie. Pes dokáže vycítit povahu svého pána. Pokud není pán od
přírody dominantní, pes převezme vedení. Psovi nesmíte nikdy ze své pozice alfa
samce ustoupit (např. pes zavrčí/ukáže zuby a vy ucuknete), jinak vás pes takto nikdy
nebude vnímat.
1. Vůdce smečky může dělat věci, které ostatní nesmějí, a protože on může, je tedy
vůdcem.
2. Vůdce jí jako první. Pes musí svou potravu a svou kost na kousání kdykoli
kterémukoli rodinnému příslušníkovi odevzdat.
3. Vůdce vždy vstupuje do dveří první.
4. Vůdce vyhledává k odpočinku ta nejpříjemnější místa.
5. Vůdce určuje začátek a konec společných aktivit, jako hraní, mazlení nebo honění.
6. Výše postavený člen smečky se níže postaveného dotýká, kdy chce a jak chce.
Týká se to zejména péče o srst, ošetření drobných poranění atd. Je samozřejmé, že
ochotná spolupráce psa by měla být řádně odměněna.

Rozpoznání dominujícího a výhružného chování.
Pes, který má sklony k dominantnímu chování, se samozřejmě nezaměří hned na
vůdce. Bude se pokoušet postupovat krok za krokem a přeskakovat v hierarchii
jednotlivé členy rodiny tak, jak to vidíme v přírodě. Jen tehdy, pokud rozpoznáte
dominující gesta svého psa, můžete mu dát správné odpovědi a eliminovat nežádoucí
chování. Gestem dominantního chování je např. tzv. „naskakování“. Psi obejmou nohu
osoby, kterou chtějí otestovat, a pohyby naznačují krycí akt. Tento typ chování lze
pozorovat jak u psů, tak u fen a nemá nic společného s pářením. Spise dává najevo
pocit dominance psa a nesmí být tolerováno. Psi obvykle začínají s takovými drzostmi
u slabších rodinných příslušníků, např. u dětí. V takových situacích byste měli okamžitě
zvolat „Fuj!“ a např. jej odvést do jiné místnosti (separovat jej od zbytku smečky).
Dalším stupněm může být zavrčení, ukazování zubů, štípnutí nebo dokonce kousnutí.
Je tedy důležité, abyste při prvním náznaku imponujícího chování zasáhli a svému
psovi vyjasnili, že musí respektovat všechny rodinné příslušníky.
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Výběr jména pro štěně
Zde je několik rad, které je vhodné vzít v úvahu při pojmenování nového člena
rodiny:
1. Jméno by nemělo být dlouhé a musí znít výrazně. Vhodná jsou dvouslabičná jména,
protože jsou krátká, ale pes si je nebude plést s jednoslabičnými příkazy (např.
„Ne“). Ideální jsou jména, která končí samohláskou (např. „Endy“).
2. Buďte důslední. Všichni členové rodiny by měli používat stejné jméno –
nepoužívejte matoucí přezdívky nebo variace.
3. Zvykání. Oslovujte štěně jeho jménem vždy přátelským hlasem a ve spojitosti s
něčím pozitivním, například když se s ním mazlíte, hladíte ho nebo ho pobízíte ke
hře. Zavolejte ho jménem a ukažte mu pak něco zajímavého. Odměňujte štěně za
rozpoznání svého jména spoustou pochval a her.
4. Pozitivní oslovení. Neoslovujte štěně jeho jménem bezdůvodně, ale vědomě a
cíleně. Mělo by se jménem spojovat vždy něco pro ně hezkého a příjemného. Jinak
nebude na jméno reagovat. To platí po celý psí život. Praxe ale ukazuje, že psi jsou
často oslovováni bezdůvodně.
5. Negativní oslovení NIKDY. Nekárejte nikdy štěně jeho jménem. Jinak si své jméno
spojí s něčím negativním, což ho následně může přimět k tomu, aby se vám spíše
vyhýbalo, když ho oslovíte jménem nebo ho k sobě voláte.

Hygiena
S nácvikem hygienických návyků je třeba začít hned po příchodu štěněte do nového
domova. Štěňata močí zpočátku velmi často, což pro majitele znamená mnoho úsilí
vynaloženého na to, aby co největší množství loužiček bylo vykonáno venku. Každá
taková loužička je totiž velkým krokem k tomu, aby pes pochopil, kde se má venčit.
Úspěchu nejsnáze dosáhneme, pokud se naučíme vystihnout moment, kdy se štěně
chystá vykonat potřebu. Většinou tomu tak bývá po probuzení či po delší hře, při které
štěně často pije, aby se zchladilo. Jakmile máme pocit, že se štěně chystá vyprázdnit
(nebo preventivně ještě dříve), je dobré ho popadnout a vynést ven. Pokud zde
vykoná potřebu, je třeba ho náležitě pochválit, případně i drobně odměnit. Postupně
tak pochopí, o co nám jde.
Pokud se však stane nehoda a štěně se vyprázdní doma, nemá smysl ho za to
trestat. „Máchání čumáku v loužičce“ je snad již dávno zavrhnutý přežitek. Štěně
potřebuje na zakotvení hygienických návyků čas, ale většinou je pozitivní motivace
zcela dostačující a nenarušuje vzájemnou důvěru mezi psem a pánem, jak by tomu
mohlo být v případě, kdy bychom štěně nevhodně trestali.
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Cestování
Při troše cviku by zlatý retrívr neměl mít problémy s cestováním v žádném
dopravním prostředku. Před každou cestou je třeba mu umožnit, aby se dostatečně
vyvenčil a napil; krmení by naopak čerstvě před jízdou dostat neměl.
Cestování v autě. Při cestování autem se pes podle vyhlášky nesmí volně pohybovat
v prostoru auta společně s posádkou. Máme tedy dvě možnosti. Pokud vlastníme
kombi automobil, může pes cestovat v zavazadlovém prostoru, který je od zbytku auta
oddělen sítí nebo mříží. Tento prostor je vhodné upravit tak, aby v něm pes neklouzal
ze strany na stranu a aby si mohl pohodlně lehnout. K tomuto účelu se prodává značné
množství různých pomůcek v podobě dek s neklouzavou úpravou, nebo třeba i potahů
celého zavazadlového prostoru, které chrání nejen psa před klouzáním v zatáčkách, ale
i auto před případnými nečistotami. Je možné koupit i různé typy schrán v podobě
kovových či látkových klecí, ve kterých se, pokud budou dostatečně prostorné a
odvětrávané, bude pes cítit dobře.
Další možností je připoutání psa na zadní sedačce pomocí speciálního postroje,
který se dá připevnit k bezpečnostním pásům auta. Ve specializovaných obchodech s
potřebami pro psy je nabízeno několik typů těchto postrojů.
Přehřátí psa. Důležitým aspektem cestování se psem je teplota. Jelikož je pes
mnohem citlivější na přehřátí, je nutné zajistit dostatečné větrání uvnitř automobilu,
buď klimatizací, nebo otevřením okénka. Přitom je třeba si uvědomit, že v
zavazadlovém prostoru může být teplota vyšší než v osobním prostoru auta.
Naprosto nevhodné je po ukončení jízdy nechávat psa v autě samotného,
pokud nemáme stoprocentní jistotu, že auto bude po celou dobu naší
nepřítomnosti ve stínu.
Na sluníčku se totiž z auta stane skleník, ve kterém může pes zemřít na přehřátí
během velmi krátké doby, a to i v časných jarních měsících.
Nevolnost při jízdě autem. Někteří psi mají při cestování autem, zejména ve
štěněcím věku, problémy se zvracením. V těchto případech je nutné obzvlášť důsledně
dbát na to, aby pes absolvoval jízdu nalačno. Pokud ani to nepomůže, je dobré poradit
se s veterinářem o podání vhodného přípravku proti zvracení. U většiny psů však
nevolnosti s věkem a přivyknutím si na cestování postupně samy odezní.
Cestování vlakem. Cestování vlakem nebývá pro většinu psů žádným problémem, je
však dobré dávat pozor na krkolomné nástupní schůdky, na kterých by mohlo dojít ke
zranění. Při cestování autobusem je vhodné si pořídit předem místenku, jinak řidič
nemusí psa do autobusu pustit.
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