
svoje zku‰enosti se po-
dûlila s ãesk˘mi kyno-
logy. „Stejnû tak jsem

ve va‰í zemi získala zku‰enos-
ti z v˘cviku psÛ, které uplat-
ním doma,“ kontrovala sym-
patická Jacqueline na závûr
pfieboru. Îije v Arizonû a nej-
ãastûji slouÏí na hranici s Me-
xikem. Jejím úkolem je pomo-
cí psa kontrolovat automobily
a autobusy, zda se v nich ne-
pa‰ují drogy. 
Jen vloni zachytila 54 kontra-
bandÛ s narkotiky. „Nejvût‰ím
nálezem byla zásilka 100 kilo-
gramÛ kokainu v podlaze vo-
zidla,“ vyzvedla kapitální úlo-
vek svého labradora.
KdyÏ pa‰eráci omamn˘ch lá-

tek zjistili, Ïe pfied psem nelze
pach drogy zamaskovat ani
jejím ukrytím do nejrÛznûj-
‰ích nádob a dokonce ani
uloÏením do benzinov˘ch ãi
naftov˘ch nádrÏí vozidel, zko-
u‰eli to jinak. „Vybrali obsah
autobaterie, tu naplnili dro-
gou a víko opût zalili pÛvodní
hmotou. Ani to není pro psa
problém odhalit,“ vysvûtlila
celnice a dodala, Ïe pro pfie-
jezd hranice mûli fiidiãi insta-
lovanou malou provizorní
autobaterii, která pfii zbûÏ-
ném pohledu do motorového
prostoru nebyla vidût. 

ZNAâENÍ CHÒZÍ
Ameriãanku provázel v âe-

chách její kolega Steven Gold-
farb, kter˘ poblahopfiál ães-
k˘m celníkÛm k otevfiení
moderního v˘cvikového cent-
ra psÛ v Hefimanicích a jeho
vedoucímu Josefu Du‰ánkovi
tlumoãil pozvání americké
strany do USA. „Provádíme
i dal‰í druhy v˘cviku jako
napfiíklad oznaãování osob,
které mají u sebe v˘bu‰ninu,“
uvedl Goldfarb. Souãasnû pfii-
pomnûl, Ïe práce psÛ si
Ameriãané váÏí i proto, Ïe zví-
fie na leti‰tích, nádraÏích, pfií-
stavech a v‰ude tam, kde je
velká koncentrace lidí, provádí
kontrolu, aniÏ by obtûÏovalo
cestující. „Pes pouze chodí
mezi pasaÏéry. Pokud zachytí
ve vzduchu pfiítomnost mole-
kul pachu drogy a v pfiípadû
jin˘ch specialistÛ zase v˘bu‰-
niny, jde smûrem, kter˘m pach
sílí. KdyÏ najde ãlovûka nebo
zavazadlo, zasedne vedle nû-
ho, ãímÏ oznaãí zdroj specific-
kého pachu. Pokud má u sebe
drogu jdoucí ãlovûk, pes se
k nûmu pfiipojí a doprovází
ho,“ fiekl o jiném zpÛsobu zna-
ãení Goldfarb.

ROZDÍLY I SHODY
Ameriãanovi se uprostfied Ev-
ropy natolik zalíbilo, Ïe pro-
hlásil: „Pokud bych se nûkam

mûl stûhovat, pak jenom do
âech.“ Îe to nebyl pouze
kompliment, poznali jeho ãe‰-
tí kolegové, kdyÏ hned první
veãer na‰el cizinec zalíbení
v ãeské národní kuchyni a vep-
fiové s knedlíkem a zelím zapí-
jené pivem se rázem stalo jeho
nejoblíbenûj‰ím menu. Jac-
queline si zase nemohla vyna-
chválit ãeskou kávu „turka“:
„U vás jsem svûÏí hned po prv-
ní kávû, v Arizonû teprve po
ãtvrtém ‰álku.“ 
Oba zámofi‰tí pejskafii v‰ak
svornû prohlásili, Ïe s ãesk˘-
mi kolegy se shodli i na v˘cvi-
kov˘ch postupech. „Principy
v˘cviku jsou shodné, jen v nû-
kter˘ch metodick˘ch pos-
tupech se li‰íme. V nasazení
psÛ je rozdíl v tom, Ïe vy
obvykle hledáte globálnû a te-
prve potom pfiistupujete
k detailnímu prÛzkumu do-
pravních prostfiedkÛ i ob-
jektÛ, kdeÏto my rovnou volí-
me detailní hledání,“ kon-
statoval Steven Goldfarb. 
Ameriãané mûli pÛvodnû pfii-
letût na ‰ampionát ãesk˘ch
celníkÛ v sestavû tfií psovodÛ

a psÛ spolu s vedoucím t˘mu.
Tûsnû pfied odletem v‰ak ari-
zonské vedení rozhodlo, Ïe 2
psovodi musí zÛstat. Na hra-
nicích s Mexikem totiÏ do‰lo
k mimofiádnému zátahu na
pa‰eráky, a tak sluÏba dostala
pfiednost pfied soutûÏí v Ev-
ropû. „Vûfiím, Ïe pfií‰tí rok pfii-
létneme v plné sestavû a lépe
pfiipraveni na evropské sou-
tûÏní podmínky,“ vzkázal pfied
odletem Steven Goldfarb ães-
k˘m celníkÛm. Doufá v‰ak, Ïe
je‰tû dfiíve vyuÏijí ãe‰tí kolego-
vé náv‰tûvu jejich zemû, kam
je pozvala americká strana
k v˘mûnû v˘cvikov˘ch zku‰e-
ností a poznání praxe arizon-
sk˘ch celníkÛ. Josef RÛÏiãka
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Psi ve sluÏbách ãlovûka

Nádrže jsou oblíbenými skrýšemi pašeráků drog
Pfies 150 nálezÛ narkotik pa‰ovan˘ch v nádrÏích automobilÛ má na svém kontû za osm
let sluÏby u celníkÛ Ameriãanka Jacqueline Yocupiciová. K úspûchu jí nejprve pomohl
speciálnû vycviãen˘ nûmeck˘ ovãák, nyní pracuje s ãern˘m labradorem. Letos se
zúãastnila 8. mezinárodního mistrovství psovodÛ Celní správy âeské republiky 
ve vyhledávání drog, jeÏ se konalo pfieváÏnû ve Fr˘dlantském v˘bûÏku. 

Ameriãanka Jacqueline Yocupiciová 
se pustila do soutûÏe rovnou po

‰estatfiicetihodinovém cestování z Arizony

O

Zámofi‰tí hosté se zúãastnili
slavnostního otevfiení
Evropského v˘cvikového centra
psÛ celních správ. Vedoucímu
stfiediska Josefu Du‰ánkovi
pfiedali dokument o navázání
spolupráce spolu s pozváním
ãesk˘ch kynologÛ do Arizony.
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