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V¯CVIK

Kateﬁina Kotásková
Pro sluÏbu si Kateﬁina
pﬁipravuje svého
nûmeckého ovãáka

honí. Je na nich jasnû vidût, Ïe pes není
pro nû jen pracovní nástroj, kter˘ si chtûjí podﬁídit pro potﬁebu sluÏby, ale Ïiv˘
tvor, s nímÏ je nutné spolupracovat,“
míní Kateﬁina. Jak z jejího vyprávûní dál
vyplynulo, hra není na úkor únavy psa,
neboÈ je to nûco, jako kdyÏ si atlet po
chodeckém závodû vyklu‰e. Uvolní si tak
vlastnû tûlo po ne zcela pﬁirozeném v˘konu v chodecké disciplínû. „A snad nemusím ani pﬁipomínat, Ïe hra v˘znamnû
posiluje kontakt mezi zvíﬁetem a ãlovûkem,“ poznamenala.

P¤EVAÎUJÍ LABRADO¤I

INSTRUKTORKA: U Američanů mě
překvapila vřelost k lidem i zvířatům
Odli‰né v˘cvikové metody brala Kateﬁina Kotásková pﬁi
své náv‰tûvû ve v˘cvikovém centru americk˘ch celníkÛ
jako nic pﬁekvapujícího. Ale vzájemné vztahy mezi
kynology a pﬁístup lidí ke psÛm ji nadchl. K takovému
poznání dospûla po nûkolikadenní náv‰tûvû v USA
pracovnice V˘cvikového stﬁediska kynologie
Celní správy âR v Heﬁmanicích na Fr˘dlantsku.
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za uplynul˘ch pût let správnost tuzemsk˘ch metod jen potvrzují.

âASTO SI HRAJÍ
„Na‰i ameriãtí kolegové ve svém v˘cvikovém centru ne‰etﬁí energií pﬁi hﬁe se psy.
KaÏdou chvíli je moÏné vidût, jak dovádûjí s aportem, jak se o nûj pﬁetahují, jak se

V·E VE VELKÉM
V Americe je v‰e ve velkém, takÏe i v˘cvikové stﬁedisko je na obrovské rozloze.
„Asi jako polovina praÏské zoo. Navíc
mají pronajaté prostory mimo centrum,
kde cviãí praktické vyhledávání ve skladech, stodolách, ve vozidlech a podobnû.
Hlavní ãást v˘cviku se ale odb˘vá v klimatizované hale. Stálá teplota a vlhkost
se udrÏují i v budovû s kotci. Nechybí tam
ani vany na koupání psÛ. Pro svoji potﬁebu mají chov labradorÛ.“

ROZDÍLÒ JE DOST

Kateﬁina Kotásková doma asistovala
pﬁi v˘cviku prvních sluÏebních psÛ
na vyhledávání pa‰ovan˘ch zvíﬁat
podle mezinárodních úmluv CITES

Ameriãtí celníci mají stále více psÛ, kter˘m po kursu a praxi pﬁi vyhledávání
drog pﬁidávají i v˘cvik na odhalování
v˘bu‰nin. „Proto se na rozdíl od nás
jejich psi od poãátku uãí jen pasivní
znaãení omamn˘ch látek. A to sednutím. Aktivním temperamentním znaãením by pﬁi pozdûj‰ím oznaãování
v˘bu‰nin mohli nastraÏenou trhavinu
iniciovat,“ ﬁíká Kateﬁina.
Dal‰ím pﬁekvapením pro ãeskou instruktorku bylo hledání drog pomocí psÛ

Foto Josef RÛÏiãka
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in˘ zpÛsob v˘cviku byl pro Kateﬁinu pochopiteln˘, neboÈ Ameriãané vycházejí ze sv˘ch zku‰eností,
jeÏ mají z pátrání po drogách, ale také
z odli‰n˘ch metod k vypracování návykÛ
zvíﬁat. To, co pro nás znamená teorie klasického podmiÀování (ãasto naz˘vaná po
svém objeviteli Pavlovovi) a evropská etolologická v˘chodiska, je pro zámoﬁské kynology operantní podmiÀování vycházející z teorie Ameriãana Skinnera.
Zjednodu‰enû ﬁeãeno: U nás se nejãastûji
cviãí zpÛsobem „podnût – provedení –
odmûna“, kdeÏto operantní podmiÀování
je zaloÏeno na principu „pokus-omyl“. To
znamená, Ïe zvíﬁe samo vyhledává a v pﬁípadû úspûchu následuje odmûna. Po
poãáteãním náhodném úspûchu se dal‰í
úspûchy dostavují stále rychleji. Oba zpÛsoby mají odli‰né v˘hody, ale vedou ke
stejnému cíli – spolehlivému vyhledávání
drog. âe‰tí kynologové v‰ak povaÏují
svÛj postup za rychlej‰í. Nakonec medailové posty na mezinárodních soutûÏích

Kateﬁina Kotásková pracuje v kynologickém stﬁedisku ãesk˘ch celníkÛ jako
instruktorka. Tam ji také pﬁi své náv‰tûvû
poznal Steve Goldfarb, jenÏ pracuje v ústﬁednû celní správy USA ve Washingtonu
jako programov˘ manaÏer v˘cviku pro
celou zem. On ãeské celnici také za oceánem umoÏnil proniknout do zákulisí celní kynologie.
„Mají ve sluÏbû 1200 t˘mÛ na vyhledávání drog. Tak ﬁíkají dvojici psovod a pes.
V‰ichni jezdí v rÛzn˘ch intervalech do
centrálního stﬁediska ATF ve Front Royal
na v˘cvik Tam se rovnûÏ pﬁipravují nováãkové – psovodi i psi. Nejvíce t˘mÛ mají
soustﬁedûn˘ch na hranici s Mexikem, kde
se také nejãastûji pa‰ují drogy. Podle
mého pozorování vyuÏívají ke sluÏbû nejãastûji labradory, nûmecké a belgické
ovãáky, ale i dal‰í plemena,“ shrnula celnice nûkteré poznatky.
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u lidí, které se u nás ani ve vût‰inû
evropsk˘ch státÛ v podstatû neprovádí.
„Je tomu tak proto, Ïe na hranicích
s Mexikem je ãast˘ zpÛsob pa‰ování
drog pod odûvem. Ameriãané cviãí také
kategorii psÛ na vyhledávání potravin.
K tomu vyuÏívají bígly.“

V¯CVIK
Dominantním v˘cvikov˘m zaﬁízením
v hale je stûna s okénky v rÛzné úrovni,
aby se pes k nim dostal bûÏnou obhlídkou, pﬁípadnû stojem na zadních konãetinách. „Jakmile oznaãí okénko s drogou, dostane pﬁímo z nûho od
pomocníka za odmûnu pe‰ka jako
koﬁist. S tou se na chvíli mÛÏe potû‰it
jejím trháním. Pe‰ek tvoﬁí smotek jakéhosi ruãníku ovázaného páskou. Hledání ãili nahlíÏení do okének probíhá za
Pﬁi v˘cviku má kromû
jiného na starosti pachové
konzervy, v tomto pﬁípadû
opeﬁencÛ.

pomûrnû rychlé chÛze. Znaãení se
zásadnû vyÏaduje zasednutím,“ shrnula
nûkteré v˘cvikové rozdíly od praxe
v âesku.

BEZ POSLU·NOSTI

I NZERCE

Dosti zásadním rozdílem v pﬁípravû celních psÛ v USA je v˘cvik bez klasické
poslu‰nosti, jakou známe u nás. „Jim
staãí reakce na pﬁivolání, setrvání na
místû a sednutí. Napﬁíklad chÛzi u nohy,
obraty ãi pﬁekáÏky neznají,“ pﬁidává dal‰í zku‰enost.
Kateﬁina Kotásková vyrazila za sv˘mi
kolegy do USA v rámci dovolené. SvÛj
zaoceánsk˘ pobyt povaÏuje za zajímavé
srovnání rÛzn˘ch pﬁístupÛ k v˘cviku
psÛ. Sama zaãala s kynologií u celní
správy v roce 2002 v Ostravû. Do té doby
se uãila od svého otce, jenÏ pracuje jako
vrchní kynolog na ¤editelství celní správy Ostrava. V Heﬁmanicích ve funkci
instruktorky je od kvûtna roku 2004.
Josef RÛÏiãka
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