
ám tím na mysli, Ïe pouÏívají
více metod násiln˘ch, donuco-
vacích, neÏ promy‰len˘ch, které

vycházejí ze znalosti psychiky psa.
Bûhem doby se díky ‰irokému vyuÏívání
nûkter˘ch plemen psÛ ukázalo, Ïe jsou
„lépe vycviãitelná“ neÏ plemena jiná.
Zfiejmû se v‰ak pfii tomto hodnocení ple-
mene nevycházelo z prokazateln˘ch
údajÛ, n˘brÏ z mnoÏství vycviãen˘ch psÛ,

mezi nimiÏ se ti neúspû‰ní prostû ztrati-
li. Jiná plemena, a k nim patfií i kníraãi, se
na cviãi‰tích neukazují tak ãasto, a proto
jsou ti „hÛfie vycviãitelní“ vidût daleko
víc. Jen tak se mezi kynology vytvofiila
nepodloÏená tradice o lep‰í nebo hor‰í
schopnosti v˘cviku toho nebo jiného
plemene psÛ. Následující vyprávûní toto
mé konstatování zcela potvrzuje.
Pfiiznávám, Ïe nepatfiím k vyhlá‰en˘m ex-

pertÛm pro v˘cvik psÛ. Ov‰em jako cho-
vateli mnû pfiíslu‰elo prokazovat, Ïe ple-
meno, které chovám (a byli to stfiední
kníraãi) je pro v˘cvik vhodné, a tedy pra-
covnû vyuÏitelné. U kníraãÛ je v‰ak
nesmírnû dÛleÏité respektovat jednu
jejich vlastnost, a tou je odmítání násilí.
Ke svému majiteli mají, pfii dobrém
zacházení, trval˘ vztah a jsou ochotni
pro nûj udûlat cokoliv. Je v‰ak na psovo-
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Z pfiipravované knihy O psech a lidech kolem nich.

Neobyčejná paměťArky
O kníraãích se v‰eobecnû traduje, Ïe pfii v˘cviku jsou tzv. pomalí, av‰ak co se jednou
nauãí, Ïe nezapomínají. Podle vlastních zku‰eností v‰ak mohu tvrdit, Ïe o pomalosti 
ve v˘cviku kníraãÛ hovofií jen ti, ktefií jejich v˘cvik vedou více rukou neÏ hlavou.
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dovi, aby pfii‰el na cestu, jak mu své pfiání
podat srozumiteln˘m zpÛsobem. Kdo na
tomto místû ãeká nûjak˘ metodick˘ návod,
bude zklamán. U kníraãe je nutné pozoro-
váním rozpoznat povahové vlastnosti
a podle nich urãit metodu v˘cviku. V kaÏ-
dém pfiípadû musí b˘t u kníraãe pfiede-
v‰ím navozena taková atmosféra, aby on
chtûl cviãit, ne aby byl nucen cviãit. Proto
jen lidé, ktefií sami nemají pfiedpoklady,
aby takto kníraãÛm porozumûli, o nich
prohla‰ují, Ïe jsou nechápaví, anebo, pfii-
jatelnûji fieãeno, pomalí pfii v˘cviku.
Zatímco rychlost v˘cviku je tedy podmínû-
na vztahem mezi psem a psovodem, nepo-
piratelnou pfiedností kníraãe je, Ïe si
nacviãené úkony velmi dlouho pamatuje.
CoÏ ov‰em souvisí se zpÛsobem nácviku.
Co psovod do psa „dostane“ rychle, stejnû
rychle ze psa zase odejde. A to vlastnû pla-
tí o v‰ech plemenech psÛ.
DÛkazem pro vytrvalou pamûÈ kníraãe
a jeho ochotu pro svého pána dobrovolnû
pracovat je jedna z m˘ch prvních chov-
n˘ch fen Arka Patria, které jsme familiár-
nû fiíkali ·árka. Byla po svém otci na fenu
dosti mohutná, av‰ak stejnû tak po nûm
i velice ochotná k v˘cviku. Zvlá‰tû ji bavi-
la tzv. obrana, pro coÏ mûla díky své
mohutnosti pfiedpoklady. V˘cvik jsem
pochopitelnû zaãal poslu‰ností. Není
totiÏ nic hor‰ího, neÏ kdyÏ majitel pfiijde
na cviãi‰tû se psem, kterého nedokáÏe ani
pfiivolat. Takov˘ jedinec vyvolá ve skupinû
psÛ zmatek, kter˘ pak trvá je‰tû dosti
dlouho, neÏ se v‰ichni (vãetnû majitelÛ)
uklidní a zaãnou vÛbec pracovat. Ve fázi,
kdy jsme s Arkou mûli poslu‰nost zvlád-
nutou a pfiecházeli jsme pozvolna na sto-
py, propukla u mne leptospiróza, pro-
fesionální onemocnûní, které se pozdûji
ukázalo b˘t následkem mého neprofesio-
nálního chování v laboratofii. Byl jsem
postiÏen mimo jiné i komplikovan˘m
infarktem srdeãního svalu, jehoÏ léãba
a doléãování trvaly pfies pÛl roku.
V nemocnici a následnû v lázních jsem tak
strávil konec jara, celé léto a ãást podzi-
mu. I po návratu do domácího o‰etfiení
jsem mûl zakázánu jakoukoliv vût‰í náma-
hu. To se logicky t˘kalo i pobíhání po cvi-
ãi‰ti se psem.
Vycházky jsem ov‰em povolené mûl. TakÏe
bylo naprosto logické, Ïe na‰e první spo-
leãná vycházka zamífiila na cviãi‰tû - mezi
mé pfiátele, se kter˘mi jsem se cítil dobfie,
a ·árka tím i mezi své známé psy, se kter˘-
mi se tak ráda na poãátku kaÏdé cviãební
hodiny prohánûla. Fenu jsem pfiipnul na
vodítko a zvolna jsme ‰li na nedaleké cvi-
ãi‰tû. Pfiedstavoval jsem si, jak budu muset
zaãít s jejím v˘cvikem znovu, neboÈ témûfi
tfii ãtvrtû roku byla jistû dlouhá doba,

zejména pro mladou fenku, která prodûla-
la teprve poãáteãní v˘cvik. A jiÏ jsem si
plánoval, Ïe ke zkou‰ce nastoupíme aÏ
pfií‰tí rok na jafie.
Aãkoliv poslu‰nost mûla ·árka dobfie zaÏi-
tou a celou cestu ‰la se mnou zcela ukáz-
nûnû u nohy, jakmile jsme se blíÏili ke cvi-
ãi‰ti, zaãala mohutnû táhnout a já mûl,
nemocí zeslábl˘, co dûlat, abych ji udrÏel.
Na cviãi‰ti se jiÏ prohánûli psi, aby byli pro
dal‰í v˘cvik „vybûhaní“ a já ·árku uvolnil
z vodítka, aby se ‰la se sv˘mi kamarády téÏ
vylítat. ZÛstal jsem v‰ak stát v úÏasu, neboÈ
·árka se bez jakéhokoliv povelu okamÏitû
rozebûhla k dosti vzdálené kladinû, kterou
bleskovû tam i zpût pfiebûhla, poté pfiesko-
ãila tam i zpût pfiekáÏku, pfiedpisovû, aniÏ
by se jí dotkla, a nakonec vedle té pfiekáÏky
sebrala cizí ãinku a vzorovû mnû ji donesla
i s pfiedsednutím. A drÏela ji, dokud jsem
si ji od ní nevzal. A aniÏ ãekala na pochva-
lu, teì jiÏ zcela proti pfiedpisu, bleskovû si
pfiisedla k mé levé noze. A ten rozzáfien˘
pohled na mne bych vám pfiál vidût.
Vyjadfioval nesmírnou radost nad tím, Ïe
mnû mohla dokázat, jak umí cviãit, Ïe nic
nezapomnûla a Ïe chce pochopitelnû sly‰et
pochvalu. V prv˘ moment jsem zÛstal bez
hlesu. Já pÛvodnû poãítal s del‰í dobou
opûtného nácviku, a ona mû takhle pfievez-
la! Klekl jsem k ·árce, obejmul ji, a jak jsem
byl je‰tû zeslábl˘ po nemoci, se slzami
v oãích a zadrhnut˘m hlasem jsem ji jen
ti‰e chválil. A ona mne, aãkoliv to nemûla
ve zvyku, plna ‰tûstí olizovala po celém
obliãeji. To bylo na‰e pracovní uvítání.
I pfiítomní pfiátelé zÛstali na tento v˘kon
zírat. V následné diskusi jsme pak spoleã-
nû potvrzovali, Ïe kníraã je sice „pomal˘“,
av‰ak Ïe si pamatuje. Musí to ov‰em dûlat
spí‰e ze své vÛle pro svého pána a pro svo-
ji radost z pohybu. KdyÏ jsme zjistili, jak˘
je stav pfiipravenosti ·árky, zkusil jsem jed-
noduchou stopu, která byla souãástí
základní zkou‰ky; na ní rovnûÏ dokázala, Ïe
nic nezapomnûla. Nu a jejích pfiirozen˘ch
schopností a temperamentu pro obranu
jsem následnû pfii zlep‰ující se mé fyzické
kondici vyuÏil k tomu, Ïe jsme se pfiihlási-
li ke zkou‰ce je‰tû v posledním podzim-
ním termínu. Zkou‰ku jsme udûlali
a radost jsme z toho mûli nejen my dva,
n˘brÏ i moji pfiátelé z na‰eho kynologické-
ho klubu. Tehdy byla na na‰em cviãi‰ti
nádherná atmosféra kamarádství, vzájem-
né pomoci a radosti z úspûchÛ i tûch dru-
h˘ch. ·árka mnû tak pomohla daleko rych-
leji pfiekonat stav rekonvalescence, protoÏe
jsem se kvÛli ní nutil trochu víc, neÏ mnû
doporuãovali lékafii. I v tomto pfiípadû
(a nejen v nûm) mnû psi v˘znamnû
pomohli pfiekonat jedno z váÏn˘ch Ïivot-
ních úskalí. Zdenûk ProcházkaIlu
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