
al‰ím velmi roz‰ífien˘m omylem je,
Ïe pes nesmí b˘t „NAD“ námi, a to
v tom nejpfiísnûj‰ím smyslu slova!

Pfiitom nûktefií cviãitelé psÛ, psychologové
a ti, ktefií jimi chtûjí b˘t, velmi váÏnû myslí
i to, Ïe pes nesmí do prvního patra nebo
by nad vámi nemûl zaujímat vyv˘‰ené
místo, kdyÏ jste doma.

Nechte ho leÏet, kde chce
Tím by se totiÏ pes stal DOMINANTNÍM“,
protoÏe by byl „nad“ sv˘m ‰éfem.
Tato historka rovnûÏ patfií do fií‰e psích
pohádek, stejnû jako fiada jin˘ch. Abychom
si to ovûfiili, staãí, kdyÏ se podíváme na
(divokou) smeãku psÛ: vÛdãím psÛm je
tam srdeãnû jedno, jestli jiní ãlenové
smeãky, tfieba i star‰í ‰tûÀata nebo mladí
psi, leÏí na vyv˘‰ené rovinû – pfiíroda pfiece
také vût‰inou není rovná jako prkno. Jejich
autoritû to ani v nejmen‰ím ne‰kodí!
TakÏe: jelikoÏ pfiece máte se sv˘m psem
dobr˘ a pfiimûfien˘ vztah, nechte ho leÏet
tam, kde zrovna chce – kvÛli dobrému
vztahu bude stejnû vût‰inou
chtít b˘t ve va‰í blízkosti...

Kdo prochází dvefimi jako první?
Nedorozumûní je i základem názoru, Ïe
ãlovûk, tedy majitel psa, musí procházet
VÎDYCKY jako první dvefimi a brankou,
aby tak dal svému psovi jasnû
najevo, kdo je tady pánem!

Z hlediska biologie chování je to dokonce
naprost˘ nesmysl! Kdyby museli ‰éfové
smeãky chodit vÏdycky první, mûlo by to
v urãit˘ch situacích velmi negativní
následky pro cel˘ systém smeãky. Na
dÛkaz toho si pfiedstavme tuto situaci:

Smeãka je na lovu.
Psi oddûlili od stáda oslabené zvífie a uÏ
podnikli nûkolik zdánliv˘ch útokÛ, aby ho
je‰tû více vystra‰ili a tím i více oslabili.
·tvané zvífie utíká jako o Ïivot a ze v‰ech
sil se snaÏí dostat z této situace.
Zmobilizuje své poslední síly a schová se
do hou‰tí. Kdo ho bude pronásledovat do
tohoto úkrytu, neví, co tam na nûj ãeká,
kolik sil je‰tû zvífie má a jak usilovnû je
schopno se je‰tû v boji o Ïivot bránit!
KdyÏ má zvífie navzdory v‰emu dostateãné
rezervy sil, mohlo by to znamenat váÏné
zranûní nebo dokonce smrt lovce. Pokud
by tam musel ‰éf, znamenalo by to
katastrofu pro celou smeãku! VÛdãí pes,
kter˘ vedl smeãku suverénnû tvrd˘m
Ïivotem, by najednou chybûl. Následkem
toho by docházelo k bojÛm o hierarchické
pofiadí, uÏ by nebyl moÏn˘ uspofiádan˘
a bezpeãn˘ Ïivot ve smeãce, cel˘ Ïivot
smeãky by nebyl moÏn˘ a cel˘ systém
smeãky by upadl
do hluboké biologické krize.
Proto nemusí jít jako první do úkrytu ‰éf,
n˘brÏ „pátraã“ postaven˘ v hierarchii níÏe.

KdyÏ by pfii‰el o Ïivot nebo utrpûl váÏné
zranûní, bude to mít na celou smeãku
mnohem men‰í dopad. Zní to krutû, ale
v biologickém smyslu pfieÏití sociálního
spoleãenství je to to jediné správné.
Pokud je vá‰ vztah se psem v pofiádku
a on chce projít dvefimi nebo brankou
první, klidnû ho nechte! Máte pfiece jako
opravdov˘ psí ‰éf „neviditelné vodítko“
a tím ho mÛÏete kdykoli „kontrolovat“.
A do auta stejnû zásadnû
nastupuje jako první!

Musí pes vÏdy uhnout?
Stejnû nesprávné tvrzení jako obû
pfiedchozí je toto: „TvÛj pes musí vÏdy
uhnout, kdyÏ ti leÏí nebo stojí v cestû, aby
bylo jasnû vidût, kdo je v domû pánem!“
Ve volné pfiírodû procházejí vÛdci smeãky
skupinami leÏících a spících ãlenÛ rodiny,
aniÏ by kvÛli tomu museli vstávat
a uh˘bat. ·éfové je jednodu‰e obejdou,
protoÏe kdo by neustále potfieboval
„dÛkazy autority“, ten by rozhodnû nebyl
suverénním ‰éfem! Sice se obãas stane, Ïe
star˘ pes trvá na urãitém místû, ale to má
individuální dÛvody a nefiídí se to Ïádn˘m
principem. Pokud vám tedy pes leÏí
v cestû a vám v dané situaci nevadí
ho obejít, mÛÏete to klidnû udûlat,
neztratíte pfiitom nic ze své
pozitivní autority vÛãi nûmu!
Uli Köppel
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Chování:

UÏ fiadu let zaplavuje chov psÛ mnoho populárních omylÛ o v˘razech a chování. Tyto omyly ãasto
pfiispívají k tomu, Ïe se nemÛÏe uskuteãnit odpovídající a harmonick˘ vztah mezi majitelem a jeho psem.

Pes nemusí
vÏdy uh˘bat,
kdyÏ náhodou
leÏí pánovi
v cestû
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