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AKTUÁLNù

Psi v boji s pa‰eráky zvíﬁat – pokraãování
Steve Austin (vlevo) pﬁijel k celníkÛm z mezinárodního semináﬁe CITES
v Sasku a s ním celá americká delegace. V ní byl univerzitní uãitel John
Brooks (v br˘l˘ch), zab˘vající se problematikou ãerného obchodu se
zvíﬁaty a rostlinami, psovodka Erin Deanová a William Myerstito, kter˘
mluvil o v˘cvikovém stﬁedisku psÛ CITES na Galapágách.

·irok˘ repertoár
AustralanÛm v‰ak nejde jen o odhalení
zvíﬁat a rostlin, které jsou na seznamu
CITES a nesmí se s nimi obchodovat, ale
také si chrání svoje území pﬁed zavleãením nemocí a jiÏ zmínûn˘ch nepÛvodních druhÛ fauny a flóry. Proto psi musí
vyhledávat druhy ovoce, zeleniny, maso,
moﬁské Ïivoãichy a to Ïivé i neÏivé, vajíãka, ptáky, vãely, semínka, pÛdu, mléãné
v˘robky a dal‰í. Je aÏ neuvûﬁitelné, co
v‰echno musí zvládnout, a jak ukazuje
statistika, psi to skuteãnû odhalují ve velkém mnoÏství. Dennû pﬁipadá na jednoho psa ve 110ãlenném sboru psovodÛ
a psÛ pﬁipraveném v Austinovû akademii
k deseti odhalením.

Nalezl zamoﬁené vãely

Australan Steve Austin nav‰tívil V˘cvikové zaﬁízení sluÏební
kynologie Celní správy âR v Heﬁmanicích na Fr˘dlantsku, kde
si vymûÀoval zku‰enosti s ãesk˘mi psovody v pﬁípravû psÛ
pro speciální práce. Zvlá‰tû pak pro vyhledávání pa‰ovan˘ch
zvíﬁat a rostlin, tedy psÛ v takzvané kategorii CITES.

M

inule jsme pﬁedstavili jeho International Dog Academy Australia a zpÛsob, jak˘m vybírá psy
a usmûrÀuje jejich energii k v˘cviku. Nyní
vzpomeneme jeho metodické zvlá‰tnosti,
které mohou inspirovat i kynology s jin˘m v˘cvikov˘m zamûﬁením.

Stimulátor
Jak˘msi spou‰tûãem ãi stimulátorem psa
pro práci je pracovní deãka upevnûná na
jeho tûlo. „PovaÏuji to za zásadní vûc. Od
nasazení deãky v barvû a s emblémem
sluÏby nastává chvíle, kdy se pes musí
soustﬁedit a pracovat. Jakmile se sejme, on
ví, Ïe mÛÏe dovádût, Ïe má voln˘ reÏim,“
komentoval Australan v˘znam pomÛcky.

Staãí 25 minut
Nauãit psa pasivnû oznaãovat pach dokáÏou Austinovi lidé za 25 minut, coÏ je
podle nûho po dvaceti hledáních u zmínûn˘ch kolotoãÛ. ZdÛraznil, Ïe cviãitelé
si musí poãínat energicky. „Po naãichání
musí v krátkém sledu následovat podnût
k sednutí a odmûna. Jedinû tak se vytvoﬁí spolehlivé spojení. KaÏd˘ zamûstnanec
musí za jeden den vycviãit ‰estnáct psÛ,“
spoãítal.

Psí volba
Steve Austin tvrdí, Ïe systém odmûÀování

42

SVùT PSÒ 7/06

nevolí on a jeho cviãitelé, ale samotná zvíﬁata. „Pes si sám vybere odmûnu, kterou
mÛÏe b˘t jídlo, hlazení nebo pochvala. Na
co reaguje bezprostﬁednû a nejradostnûji,
to se pozná uÏ pﬁi první pûtit˘denní seznamovací fázi.“ V diskusi s ãesk˘mi celníky pak vysvûtlil svÛj pﬁístup k chybnému oznaãení psa v praxi. „Jen ho ignoruji
a neodmûÀuji,“ odpovûdûl. Nato reagovali ãe‰tí psovodi, neboÈ to neodpovídá
jejich zku‰enostem a takovou praxi povaÏují za zárodek k dal‰ímu chybování.

Sklo pro aktivní znaãení
Jakmile si pes zafixuje pachy, jeÏ má hledat (nebo jejich ãást), pﬁistupují v akademii k aktivnímu vyhledávání v rÛzn˘ch
místech. Hra s pe‰kem, jeho ukr˘vání
a následné hledání je stejné, jak to provádûjí ãe‰tí kynologové. Za australskou
novinku lze povaÏovat plexisklo o rozmûru sedaãky Ïidle, které má uprostﬁed
nûkolik provrtan˘ch otvorÛ. KdyÏ pes
dobûhne k místu s aportem pﬁekryt˘m
plexisklem, automaticky se na nûj zaãne
dob˘vat hrabáním. Je to velmi úãinné
a rychlé oznaãování nalezeného pe‰ka. To
se v dal‰í fázi v˘cviku spojuje s pﬁikládáním pachÛ zvíﬁat a rostlin. V koneãné fázi
pes vyhledává nauãené pachy a pe‰ka mu
psovod nenápadnû podstrãí za odmûnu
ihned po nálezu.

Fyziãka
Jak vyplynulo z prezentace, Australan psy
ve sluÏbû enormnû zatûÏuje. Vysoké pracovní nasazení, a kdyÏ k tomu pﬁidáme
teplo, zdá se, Ïe to jsou v˘kony na hranici zvíﬁecích moÏností. Ale asi pro netrénované psy. Jeho zvíﬁata i psovodi totiÏ
musejí posilovat fyzickou kondici. Dûje se
tak bûháním, plaváním a samozﬁejmû
i „kvapíkem“ pﬁi v˘cviku.

Hadi
Plazi patﬁí v Austrálii k pÛvodním druhÛm, proto se ve své domovinû nesmûjí
zabíjet. JenomÏe to pÛsobí v akademii
pro psy nemalé komplikace. Podle Austina existují období, kdy se do areálu plazi doslova nahrnou, jindy je od nich klid.
„Aby se sníÏilo riziko u‰tknutí, psi se podrobují – nejlépe ve vûku ãtyﬁ mûsícÛ v˘cviku vyh˘bání se hadÛm. Po nasazení
elektrického obojku se pﬁed psa poloÏí
had a ve chvilce, kdy o nûho projeví
zájem, dostane elektrick˘ impuls. PﬁestoÏe se psi pak hadÛm vyh˘bají, dochází
obãas k u‰tknutí a úhynu,“ ﬁekl majitel
akademie.
Josef RÛÏiãka
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Stimulace výkonu a odpor k hadům

O tom jak zákeﬁné úmysly mají nûkteﬁí
lidé ãi organizace, svûdãí vãely pa‰ované
v propisovací tuÏce. „Pes oznaãil zásilku,
a jak se pozdûji zjistilo, ‰lo o zamoﬁené
vãely,“ uvedl Austin. Psi tedy zabránili
zákeﬁnému roz‰íﬁení nemoci vãel na australské území. O kaÏdém oznaãení psa se
vedou statistické údaje. A to i o takzvanû
fale‰ném – pes totiÏ má vÏdy nûjak˘
dÛvod k oznaãení, ale ne vÏdy psovod zjistí, proã tak uãinil. Napﬁíklad kdyÏ
v kufru bylo nûjaké zvíﬁe ãi rostlina nûkdy
dﬁíve a podobnû. Poãítaãové vyhodnocování pak umoÏÀuje pﬁizpÛsobovat v˘cvik
nejãastûj‰ímu kontrabandu.

