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PSI POMÁHAJÍ

Co dokáÏou rotvajleﬁi
Ilona
Procházková
se sv˘mi
psy. Jejich
v˘cviku
zasvûtila
cel˘ Ïivot.

Život plný zkoušek
Na‰tûstí to nejsou Ïádné zkou‰ky Ïivotní, jen jsme chtûli nûjak
v˘stiÏnû pﬁedstavit dámu, která svÛj Ïivot zasvûtila psÛm. Je
to právû 25 let, co úspû‰nû prezentuje plemeno rotvajler jako
v‰estranného psa. Úspûchy sklízí na závodech pracovních
psÛ, pﬁi záchranáﬁském v˘cviku i na v˘stavách. Tûch
zkou‰ek z v˘konu jsme napoãítali opravdu poÏehnanû.
Doposud je jich 90 a není to zdaleka koneãné ãíslo.

J

menuje se Ilona Procházková a v jejím bydli‰ti v praÏském Hostivaﬁi byste ji vût‰inou hledali
marnû. Kynologické cviãi‰tû se
jí stalo druh˘m domovem
a tam ji také nemÛÏete
minout. Poprvé jsme se setkali jiÏ témûﬁ pﬁed dvaceti lety.
Tehdy jsme hledali v˘cvikáﬁe
pro na‰eho prvního rotvajlera
a byla nám doporuãena paní
Ilona jako zku‰en˘ odborník
právû pro toto plemeno. Na
cviãi‰ti nás tenkrát pﬁivítala
energická dáma, která si vÏdy
umí zjednat respekt nejen
u psÛ, ale i u lidí, a pedagogické vlohy jí urãitû nechybí.
Její pﬁístup k nezku‰en˘m
nováãkÛm v‰ak byl jiÏ v té
dobû naprosto profesionální.
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To se nepochybnû projevilo
i na v˘sledcích psÛ a spokojenosti jejich majitelÛ. Psi vnímají její pﬁirozenou autoritu
a v‰ichni jí projevují svou
náklonnost. Aby se mohla
kynologické práci plnû vûnovat, opustila slibnû se vyvíjející kariéru v administrativû
i pohodlnou kanceláﬁ a vymûnila ji za nekonformní prostﬁedí kynologického cviãi‰tû.
Jejím heslem je, Ïe není psÛ,
kteﬁí by se nenauãili základní
poslu‰nost tak, aby mohli b˘t
dobr˘mi spoleãníky pro své
pány. Chyby dûlají pouze lidé,
aÈ uÏ jsou to chovatelé, kteﬁí
se nevûnují ‰tûÀatÛm a zanedbají období socializace, nebo
pozdûji zájemci, kteﬁí si pro
sebe vyberou absolutnû ne-

vhodné plemeno, ãi majitelé,
kteﬁí své psy nechají rÛst jako
dﬁíví v lese a Ïádnou v˘chovou, natoÏ v˘cvikem se neza-

tûÏují. V dÛsledku toho pak
vznikají problémy, které v‰ak
lze pﬁi dobré spolupráci
s majitelem odstranit. VyÏaduje to zpravidla hodnû ãasu,
bezmeznou
trpûlivost,
naprostou dÛslednost a hlavnû skuteãnou snahu situaci
ﬁe‰it. Respektuje odli‰nost
povah jednotliv˘ch plemen
a ke kaÏdému psu pﬁistupuje
individuálnû. Její absolventi se
mohou na své psy spolehnout. Dlouhá léta zastávala
funkci v˘cvikáﬁe v Rottweiler
klubu a doposud pracuje jako
oblastní poradce chovu.
VraÈme se v‰ak na úpln˘ zaãátek. Paní Ilona vyrÛstala v rodinû se psy odjakÏiva. V‰ichni
psi mûli vÏdy stejné jméno
Rek, aby se to nikomu nepletlo, a nebyli zdaleka jedin˘mi
zvíﬁecími kamarády. V domû
byly vÏdy i koãky, andulky,
morãata a nechybûlo akvárium. Prostû prav˘ ráj pro dûti
milující zvíﬁata. Jednou se pﬁi
náv‰tûvû veterinární ordinace
setkali se zuboÏenou feneãkou kﬁíÏence velkého kníraãe,
kterou tam majitelé pﬁinesli
utratit. Paní Ilona se feny ujala a dala ji jméno DÏimina. Po
zotavení se fena ukázala jako
nesmírnû ‰ikovná a byla tak
vlastnû první, která pﬁivedla
svou paniãku na kynologické

cviãi‰tû. SvÛj dluh pak splatila
v˘born˘mi v˘sledky pﬁi zkou‰kách i na závodech. Ov‰em
prvním jejím rotvajlerem byl
v roce 1980 Brazil z Mûsta králÛ a rázem bylo jasné, Ïe je to
pro ni pravé plemeno na cel˘
Ïivot. Tehdy se rotvajler na cviãi‰tích vyskytoval pouze vzácnû, byl proto také v˘cvikáﬁi
oznaãován jako exot a Ïádné
velké pracovní v˘sledky se od
plemene neoãekávaly. Jen
v obranách byl rotvajler uÏ
tehdy uznávan˘. To se paní Ilona rozhodla zmûnit. Její doménou jsou totiÏ stopy a i v tûch
byli a jsou její svûﬁenci vÏdy
vynikající. Brazil sloÏil 9 zkou‰ek z v˘konu a byl také prvním
z plemene, kter˘ s úspûchem
absolvoval zkou‰ky záchranáﬁe. Po jeho pﬁedãasném odchodu si v roce 1986, právû na
·tûdr˘ den, pﬁinesla ‰tûnû jménem Goro Krocan, nikdo mu
v‰ak neﬁekl jinak neÏ Gáj. Ve
své dobû byl Gáj nejúspû‰nûj‰í
pracovní rotvajler v republice.
Sv˘mi vynikajícími v˘sledky si
zajistil úãast na tﬁech pﬁeborech âR a ani se zkou‰kami se
nedal zahanbit, bylo jich 12.
DoÏil se pûkn˘ch dvanácti let
a ‰piãkovou péãi si uÏíval, tak
jako ostatnû v‰ichni její psi,
i po skonãení pracovní kariéry.
Prázdné místo na cviãi‰ti zaujal jeho syn Egon DaubkÛv
vrh. Ani tady se paní Ilona pﬁi
v˘bûru ‰tûnûte nem˘lila
a Egon zdûdil po otci nejenom
v˘bornou povahu, ale i pracovní vlohy. Dokázal to sv˘mi
20 zkou‰kami. Byl také prvním
psem, kterému paniãka poﬁídila kamarádku. Tou je dnes témûﬁ tﬁináctiletá Aranka z Koralky. PﬁestoÏe se v‰ichni tû‰ili
na ‰tûÀátka, Aranka nikdy nezabﬁezla. V jednom v‰ak nezklamala: úspû‰nû sloÏila 8
zkou‰ek z v˘konu, z toho 3
záchranáﬁské. Jinak je mazlíãkem rodiny a Ïije se sv˘mi
kamarády, ‰estilet˘m Drakem
od Jureãka a roãním Faustem
od Vítkovy hory. Drak bezpochyby splnil v‰echna oãekávání a doposud se mÛÏe pochlubit 29 zkou‰kami, tûch
záchranáﬁsk˘ch je zatím 14.
V praxi pak vyniká v plo‰ném

vyhledávání osob a stopy staré tﬁi hodiny pro nûj nejsou
Ïádn˘ problém. Má za sebou
i nûkolik úspû‰n˘ch zásahÛ,
kdy na‰el pohﬁe‰ovanou osobu v extrémnû nároãném terénu spáleni‰tû. Vzhledem k tomu, co ukázala leto‰ní zima,
kdy pod náporem snûhu padaly stﬁechy objektÛ a hroutily se
i celé stavby, takto vycviãení
psi najdou nepochybnû své
uplatnûní. Neménû úspû‰n˘ je
Drak i na v˘stavách, kde získal
titul ·ampion âR a Vítûz
stﬁední a v˘chodní Evropy.
Mlad˘ Faust se sice teprve uãí,
ale i on dává sv˘mi pokroky
nadûji do budoucna.
Paní Ilona spolupracuje i s canisterapeutick˘mi sdruÏeními.
VÏdy kdyÏ je potﬁeba pracovat
s velk˘m siln˘m psem, její rotvajleﬁi splní svou roli znamenitû. S ukázkami z praktického
nácviku záchrann˘ch akcí nav‰tûvuje i dûti ve ‰kolách. Pracuje i v oblastech prevence,
vede dûti k zodpovûdnému
vztahu ke zvíﬁatÛm, a to je
v dne‰ní dobû velmi dÛleÏité.
Prezentovaní psi sklízejí za své
úspû‰né v˘kony upﬁímn˘ obdiv a dûti paní Ilonu zasypávají zvídav˘mi otázkami. Ani
v létû o dovolené tomu není
jinak. SvÛj voln˘ ãas dûlí mezi
letní v˘cvikov˘ tábor a soustﬁedûní záchranáﬁÛ. Na tábor,
letos se bude konat jiÏ jubilejní desát˘, je potﬁeba pﬁipravit
vÏdy pestr˘ program a zajistit
taktéÏ vyhovující zázemí pro
psy. Kromû v˘cviku psÛ si
úãastníci uÏijí oblíbené soutûÏe o v‰estranného psa. Na závûr tábora se soutûÏ slavnostnû vyhodnotí a zájemci
mohou sloÏit i zkou‰ky. Zatímco se ostatní vracejí odpoãinutí domÛ, ona se pﬁesunuje na soustﬁedûní záchranáﬁÛ.
Tam se intenzivnû vûnuje pﬁípravû vlastních psÛ. Nikdy neodmítne pomoc druh˘m, její
pﬁátelé se na ni mohou vÏdy
spolehnout. Svou dlouholetou prací tak dokazuje, Ïe
správnû vychovan˘ rotvajler je
nejen obranáﬁ, hlídaã, ale
i záchranáﬁ a pohodov˘ spoleãník.
Jiﬁina & Jiﬁí Vol‰ick˘
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