
ustinova International Dog Aca-
demy Australia má 110 psovodÛ
a psÛ slouÏících po celé zemi, ‰est

ve Francouzské Kaledonii a dva t˘my
v Japonsku. Dennû kaÏd˘ odhalí bûhem
‰estihodinové pracovní doby 6 aÏ 10
nepovolen˘ch zásilek ÏivoãichÛ, zvífiat
nebo masa. Austinova akademie pro psy
tak v˘raznû pomáhá nejmen‰ímu konti-
nentu a dal‰ím dvûma zemím zachraÀo-
vat Ïivoãichy a rostliny uvedené na sezna-
mu CITES (svûtová úmluva o ochranû
ohroÏen˘ch volnû Ïijících nebo rostou-
cích druhÛ). ZároveÀ si Australané touto
neobvyklou sluÏbou chrání svoje území
proti zavleãení nebezpeãn˘ch nákaz, ale
také ÏivoãichÛ a rostlin, které by mohli
vytlaãovat pÛvodní faunu a flóru.

Pfiísná pravidla
Australané pfiísnû dbají na kontrolu v˘vo-
zu a dovozu zakázan˘ch druhÛ rostlin
a ÏivoãichÛ. O tom, jak se mohou nepÛ-
vodní druhy roz‰ífiit, svûdãí i skuteãnost,
Ïe na kontinentu je povolen odstfiel pfie-
mnoÏen˘ch velbloudÛ, ktefií do tamní
pfiírody nepatfií. Jejich lovu se zúãastÀuje
i Steve Austin, kter˘ pak velbloudím
masem krmí psy. Psi ve sluÏbách celníkÛ
a dal‰ích organizací zab˘vajících se kon-
trolou pfiiváÏeného zboÏí slouÏí na v‰ech

australsk˘ch leti‰tích, námofiních pfiísta-
vech a na po‰tách. Jak bylo vidût na fil-
mov˘ch zábûrech, psi i jejich psovodi pra-
cují hbitû a pro oba je pracovní doba
velmi namáhavá. Psi jsou nasazováni
podle velikosti. Na po‰tu se napfiíklad
hodí spí‰e men‰í lovecké plemeno. Pes
tam probûhne po dlouhém stole, kde
jsou v fiadû v jak˘chsi pfiepravkách vyrov-
nané listovní zásilky, a kdyÏ se v nûjaké
ãásti zastaví, pracovníci po‰ty vyjmou
men‰í ãást, asi deset dopisÛ. Ty rozhodí
do fiady za sebou a pes okamÏitû oznaãí
podezfielou zásilku, kterou se dál zab˘va-
jí jiní úfiedníci. 

Kritériem je váha
„Nejvíce mám labradorÛ, australsk˘ch
a nûmeck˘ch ovãákÛ, pak krátkosrsté
ohafie a fiadu men‰ích loveck˘ch plemen.
KdyÏ si psy vybírám, není pro mne tolik
rozhodující plemeno, ale váha psa, kte-
rou preferuji v rozmezí mezi 15 a 30 kilo-
gramy,“ zdÛraznil Austin. Vzhledem
k charakteru práce psÛ na po‰tách, celni-
cích a pfiekladi‰tích to má svoji logiku.
V̆ cvikov˘ cyklus zaãíná ãtyfimi t˘dny jeÏ-
dûní po zemi se zvlá‰tním t˘mem a shá-
nûním vhodn˘ch psÛ. Dal‰ích ‰est t˘dnÛ
si z nich vybírá nejlep‰í jedince.
Poté následuje poãáteãní pfiíprava, která

by se dala nazvat poznávacím v˘cvikem.
„To provádím sám se sv˘mi nejbliÏ‰ími
spolupracovníky. Teprve potom pfiijdou
na fiadu trenéfii,“ uvedl. Ti se zab˘vají
psem osm t˘dnÛ, pfiiãemÏ psi uÏ postup-
nû pracují na po‰tách. KdyÏ splní v˘kon-
nostní kritéria, odjíÏdí uÏ psovod se psem
a trenérem na konkrétní pracovi‰tû, kde si
po dva t˘dny zvyká na trvalé pÛsobi‰tû.
Celkem se psi cviãí 13 t˘dnÛ. KaÏd˘ pÛl-
rok je pak v˘konnost zvífiete kontrolována
a stimulována po dva dny. Pod stimulová-
ním si lze pfiedstavit, Ïe psovi jsou zaklá-
dány cviãné pachy, které ho vedou k oÏi-
vení zájmu o ty ménû se vyskytující.
Pokud v˘konnost neodpovídá stanove-
n˘m kritériím, podrobí se t˘m v akademii
del‰ímu docviãení. 

Energie správn˘m smûrem
Akademie se nachází 40 minut jízdy od
Sydny. Samotné v˘cvikové centrum
zamûstnává na pût desítek lidí a má k pûti
stÛm psÛ. Je tam velmi teplo, proto jsou
nevelké kotce umístûné v klimatizova-
n˘ch budovách, aby psi nevydávali zby-
teãnû energii na odvod tepla a ani ji
neztráceli pohybem v malém prostoru.
O to radostnûji a rychleji vybíjejí energii
pfii práci v hale, kde se odb˘vá základní
navykání na hledané pachy.
Behavioristick˘ pfiístup k v˘cviku byl
patrn˘ z v˘kladu i z filmov˘ch zábûrÛ.
TakÏe nikoliv v âesku uÏívaná kombinace
podmínûn˘ch a nepodmínûn˘ch podnû-
tÛ, ale aÏ kdyÏ pes sám projeví zájem o to,
co si pfieje trenér, dostane odmûnu. Je to
o trochu del‰í v˘cvik pfii „nátisku“ pachu,
jeÏ psi získávají u nádob, které jsou na
konci ãtyfi ramen kolotoãe. „V nádobách
jsou Ïivá zvífiata, maso, rostliny, a samo-
zfiejmû Ïe kdyÏ se cviãí psi na drogy ãi
v˘bu‰niny, odpovídají tomu i pfiíslu‰né
vzorky pachu,“ vysvûtlil Austin. 

Trocha filozofie
PfiestoÏe Australan pfiedstavoval svoje
v˘cvikové postupy pfiesvûdãenû, na závûr
prohlásil, Ïe netvrdí, Ïe jsou to ty nejlep-
‰í a nejsprávnûj‰í zpÛsoby. A je‰tû jedna
jeho poznámka stojí za zaznamenání: „Na
celém svûtû se dva psovodi vÏdy shodnou
v jedné vûci – Ïe ten tfietí, co právû ve‰el
do dvefií, nic neví.“ âasto si myslíme, Ïe
neuznávání druh˘ch platí jen mezi ãesk˘-
mi pejskafii, ale teì uÏ mÛÏeme b˘t klid-
nûj‰í. Pokud nás to utû‰í, jinde nejsou
podle Steve Austina o nic lep‰í. 

Josef RÛÏiãka

Pfií‰tû: Co povaÏuje Australan za stimulátor pro
práci; zpÛsob odnauãování zájmu o hady a jak
jednoduchou, ale úãinnou pomÛckou pfii nácviku
oznaãování pfiedmûtÛ mÛÏe b˘t kus plexiskla.
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Psi v boji s pa‰eráky zvífiat

Australan představil svoji akademii 
V˘cvikové centrum s padesáti zamûstnanci a pûti stovkami
psÛ pfiipravovan˘ch pro kontrolní a bezpeãnostní sluÏby 
v Austrálii pfiedstavil v bfieznu ãesk˘m celním kynologÛm
Steve Austin. Stalo se tak pfii jeho náv‰tûvû kynologického
stfiediska celníkÛ v Hefimanicích na Fr˘dlantsku.

A

Pfiedná‰ka
Steve Austina
(vlevo) spolu
s diskusí trvala
v centru celní
kynologie
v Hefimanicích
mnoho hodin
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