
ezinárodní jednání se konalo za
úãasti tfiinácti evropsk˘ch státÛ
a USA pod organizaãní taktov-

kou ãesk˘ch celníkÛ. Konference se
zúãastnili i odborníci z âeské inspekce
Ïivotního prostfiedí, Zemûdûlské univer-
zity, italské Lesní stráÏe a z dal‰ích orga-
nizací. Sychrov si pofiadatelé moÏná
vybrali proto, Ïe v areálu sídlí zámeck˘
sokolník Milan Straka, jenÏ celníkÛm
pfiedvedl vzácné dravce, ktefií se ãasto
stávají zboÏím na ãerném trhu. Jak bylo
pfii jednání fieãeno, pa‰erákÛm zfiejmû
nevadí ani vysoké tresty, které u nás
mohou b˘t aÏ osm let vûzení a v nûkte-
r˘ch státech i vy‰‰í. Lákají je totiÏ vyso-
ké ceny, kdyÏ napfiíklad za vycviãeného
sokola mohou získat v nûkter˘ch
zemích aÏ 100 tisíc americk˘ch dolarÛ,
u nás tfieba za papou‰ka aru hyacinto-
vého 200 tisíc korun. 
Konference byla spojená s ukázkami
v˘cviku a nasazení psÛ kategorie
CITES v kynologickém centru celníkÛ
v Hefimanicích na Fr˘dlantsku a také se
semináfiem a praktick˘mi ukázkami
v ZOO Liberec. Zahrada je známá ‰iro-
k˘m zapojením do záchrany fiady ohro-
Ïen˘ch druhÛ zvífiat a delegátÛm tam
kromû jiného pfiedvedli, jak˘m zpÛso-
bem získávají a dodávají pachové kon-
zervy pro v˘cvik celních psÛ pátrajících
po zvífiatech.  

ZachraÀují Ïivoty zvífiat
Celní psi ‰tûkotem ãi hrabáním oznaãují
místa s ukryt˘mi Ïivoãichy a rostlinami
a produktÛ z nich. Tak se podílejí na boji
proti pa‰ování ohroÏen˘ch druhÛ. Je-
nomÏe mnohdy psi pfiímo zachrání Ïivot
zvífiat, která jsou nemilosrdnû vtûsnaná
do mal˘ch a ãasto tak uzavfien˘ch prosto-
rÛ, Ïe jim hrozí smrt udu‰ením. MoÏná to
byl i pfiípad mladého tygra, kterého celní
pes oznaãil na hranici mezi USA
a Mexikem. „Asi tfiicetikilová ‰elma byla
natlaãená ve zvlá‰tním úkrytu kufru
osobního automobilu,“ uvedl v diskusi
‰éf americké celní kynologie Steven
Goldfarb. Zda by tygr pfieÏil dlouhou ces-
tu za velkého vedra do cílového místa
v Mexiku, celník nechtûl spekulovat. Jisté
v‰ak je, Ïe se celníci o vyãerpanou a stre-
sovanou koãku náleÏitû postarali, a tak se

z tygra mohou tû‰it náv‰tûvníci v jedné
z americk˘ch zoo. 

Vût‰ina nepfieÏije 
Ne v‰ichni Ïivoãichové mají takové ‰tûstí.
Drastické pfiípady pfiepravy se sice u nás
ãasto nevyskytují, ale za léta sluÏby celní-
ci získali fiadu podobn˘ch poznatkÛ.
Podle vedoucího kynologického stfiediska
v Hefimanicích Josefa Du‰ánka je utrpení
zvífiat velké a ve stísnûn˘ch úkrytech se
nejen trápí, ale ãasto i hynou. „KdyÏ nale-
zená zvífiata objevíme, to je‰tû nezname-
ná, Ïe jsme je zachránili. Vlivem útrap
jich do pûti dnÛ uhyne kolem 80 pro-
cent,“ uvedl. Z tohoto pohledu velké ‰tûs-

tí provázelo dal‰í ‰elmu, americkou divo-
kou koãku (bobcat). „Pûtadvacetikilové
zvífie bylo vtûsnáno do dvojité stûny dve-
fií osobního automobilu. ·elma byla tak
zoufalá, Ïe byl vÛbec problém ji osvobo-
dit. Napadala celníky, a tak pomohlo aÏ
její uspání. Îe nebylo snadné koãku do
úkrytu ve dvefiích ani dostat, svûdãily sil-
nû podrápané ruce fiidiãe,“ popsal jin˘
pfiípad Steven Goldfarb. 

PsÛm nic neunikne 
Ameriãané a Australané se asi pot˘kají
s nejvût‰ím poãtem pa‰ovan˘ch zvífiat
a rostlin. B˘valá psovodka a nyní ‰éfka
americké celní kynologie zab˘vající se
problematikou CITES Dayna Davitzová
uvedla, Ïe psi se nenechají oklamat ani
nejãastûji pouÏívan˘mi úkryty, kde by
opefience celníci jen pracnû hledali.
„Mláìata vzácn˘ch ptákÛ se ukr˘vají do
krabiãek od cigaret, obalÛ deodorantÛ
a pro vût‰í exempláfie slouÏí za úschovnu
boty.“ O ukr˘vání zvífiat mluvil také fiedi-
tel liberecké zoo MVDr. David Nejedlo,
jenÏ pfiipomnûl svazování ptákÛ a jejich
uti‰ování pomocí omamn˘ch látek pfied
umístûním do schránek. „Tak jak hynou
vzácní ptáci pfii nelegální pfiepravû, roste
jejich cena,“ dodal. Ptáci patfií k nejãastûj-
‰ím objektÛm hledání pfii v˘cviku psÛ.
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Psi hledající zvířata a rostliny mají zelenou
Svûtová celní organizace podporuje roz‰ifiování psÛ, ktefií pomáhají v boji proti ãernému
obchodu s ohroÏen˘mi druhy zvífiat a rostlin podle celosvûtové úmluvy CITES. Prohlásil to
na Sychrovû viceprezident organizace Ulrich Meisner pfii zahájení 2. mezinárodní konferen-
ce k problematice vyuÏití nové kategorie psÛ urãen˘ch pro vyhledávání zvífiat a rostlin. 

M

Anglick˘ ‰pringr‰panûl Iran se pfiedstavil
se sv˘m pánem Ale‰em Bryndou

Vedoucí italské
delegace Antonio
Mostacchi pozval
na pfií‰tí rok 
do své zemû
jednotlivé
delegáty a mezi
nimi i psovodky
z Litvy
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Vzorky pro takovou pfiípravu jsou ne-
snadnûji dosaÏitelné, neboÈ je tvofií pefií
letcÛ. 

Jak cviãit
Jaké jsou nejvhodnûj‰í v˘cvikové postupy
pro kategorii psÛ CITES, se na meziná-
rodním poli teprve povedou diskuse. „Po
loÀské první konferenci v nûmeckém Bad
Schandau byla i ta na‰e je‰tû vymezena
obecnûj‰í problematikou, neboÈ ‰lo
o vzájemné informování o zákonech
v zemích úãastníkÛ, o poãtech a zpÛso-
bech vyuÏívání psÛ a trendech ilegálního
obchodu. Pfií‰tí rok se jednání uskuteãní
v italském Venetu pod patronací jejich
národní Lesní stráÏe, která má v zemi rov-
nûÏ na starosti problematiku CITES. Tam
by mohlo b˘t jednání organizované for-
mou workshopÛ ãi kulat˘ch stolÛ, kde se
budou fie‰it uÏ specifické otázky v˘cviku
ãi nasazení psÛ,“ nastínila v˘voj spolu-
práce námûstkynû generálního fieditele
ãesk˘ch celníkÛ Vendulka Holá, která
sychrovské konferenci pfiedsedala. 

Oãekávání 
Hlavní kynolog celní správy Martin
Veverka vûfií, Ïe konference v âesku
odstartovala spoleãné úsilí k fie‰ení efek-
tivních metod v˘cviku a Ïe se ãasem
potvrdí nebo vyvrátí, zda jako vzorek
pachu zvífiete postaãuje tfieba jeho trus,
nebo zda pro detekci ukryt˘ch ptákÛ sta-
ãí cviãit psa na pach jednoho pefií ãi je-li
nutné pefií od více druhÛ. Aby se v‰ak
pfií‰tí rok mohlo mluvit uÏ o tûchto
a dal‰ích konkrétních záleÏitostech
v˘cviku a taktiky nasazování psÛ, musí
se vycházet z praktick˘ch poznatkÛ, aÈ
uÏ úspû‰n˘ch, ãi neúspû‰n˘ch nasazení
psÛ. „âím více takov˘ch informací se
shromáÏdí, tím smûrodatnûj‰í budou
statistická ãísla a tedy v˘chodiska pro
optimalizaci v˘cviku a nasazení psÛ,“
uvedl Martin Veverka. Proto bûhem kon-
ference usiloval o vytvofiení informaãní
sítû, která by ve svém ústfiedí shromaÏ-
ìovala a statisticky zpracovávala ve‰keré
poznatky z vyuÏívání psÛ CITES. 

Dal‰í se pfiipravují 
Dnes v Evropû pravidelnû vyuÏívají slu-
Ïeb psÛ pro CITES tfii státy. U nás se
v roce 2005 vycviãili dva ‰pringr‰panûlé,
stejnû tolik psÛ mají Holanìané, ale brzy
jich pfiibude dal‰ích ‰est. Celkem devût
jich vyuÏívají ve Velké Británii. Ame-
riãané uvedli stovku, ale jejich psi CITES
mají na starosti hledání dal‰í komodity -
pa‰ované maso a v˘robky z nûho stejnû
jako rostlinné produkty. Tím si chrání
zemûdûlství pfied zavleãením chorob.

A Ïe takové nebezpeãí je aktuální, uved-
la ve svém vystoupení ‰estadvacetiletá
britská psovodka Amanda Cunningha-
mová, která slouÏí na nejvût‰ím evrop-
ském leti‰ti Lond˘n - Heathrow, dále pak
na leti‰ti Lond˘n – Gatwick a Man-
chester. „Nûkdo se k nám pokusil propa-
‰ovat infikované larvy a nakaÏené vãely,“
fiekla. Zda to byl úmysl a mûl-li to b˘t
jak˘si biologick˘ terorismus, nechtûla
spekulovat. Jisté v‰ak je, Ïe psÛ vyhledá-
vajících Ïivoãichy, rostliny a produkty
z nich bude potfieba stále více. Vy-

plynulo to i z vystoupení reprezentantÛ
Rakouska a tfií republik z Pobaltí, kde by
chtûli mít alespoÀ po jednom psovi je‰-
tû letos nebo pfií‰tí rok. Zatím se zavede-
ním psÛ nepoãítají jen ·védové. „Tak
akutní situace v dovozu chránûn˘ch
rostlin a zvífiat, jako je tfieba v Anglii
nebo ve va‰í zemi, u nás nenastala.
Obãas se vyskytne dovoz nûjakého je‰tû-
ra, ale je to tak sporadick˘ jev, Ïe v tom-
to smyslu nevedeme ani statistiku.
Prioritu ve vyuÏívání celních psÛ máme
pfii hledání drog, v˘bu‰nin a zbraní,“
uvedl Johan Rehnquist. 

Vlídná plemena a perspektiva 
Hodnû se na konferenci mluvilo o ple-
menech psÛ. „PfiestoÏe o nûmeck˘ch ãi
belgick˘ch ovãácích nelze fiíci, Ïe by
nebyli pfii správné v˘chovû pfiíjemn˘mi
spoleãníky, lidé pfiekraãující hranice to
vidí jinak. Proto pfieváÏnû vyuÏíváme
vlídné bígly,“ fiekla Ameriãanka Da-
vitzová. Ale aÈ uÏ se vyuÏívá jakékoliv ple-
meno, psa v kaÏdém pfiípadû povaÏuje za
dÛleÏit˘ odstra‰ující prostfiedek expertka
âeské inspekce ÎP Pavla ¤íhová: „Jak
pa‰eráci zjistili pfiítomnost speciálnû
vycviãen˘ch psÛ CITES, hned se dovtípi-
li, Ïe ãern˘ obchod nebude tak snadn˘.
Proto psí pomocníky vítáme také jako
preventivní prostfiedek omezující nezá-
konn˘ dovoz.“ Na závûr jednání zaznûlo,
Ïe ãern˘ obchod se vzácn˘mi Ïivoãichy
a rostlinami je po k‰eftování s drogami
a zbranûmi tfietím nejv˘nosnûj‰ím nele-
gálním byznysem a dál se rozrÛstá. Proto
mají psi nové kategorie budoucnost
zaji‰tûnou. 

Josef RÛÏiãka

Konferenci pfiedsedala Vendulka Holá,
po její pravici je Ameriãanka Dayna
Davitzová, po  levici expertka âIÎP Pavla
¤íhová a tiskov˘ mluvãí Jifií Barták

·éf celních kynologÛ Rakouska Rudolf
Druml u expozice bíl˘ch tygrÛ potvrdil,
Ïe i jeho zemû potfiebuje psa na
hledání pa‰ovan˘ch zvífiat

SVùT PSÒ 10/07 67

AKTUÁLNù
Fo

to
 J

os
ef

 R
ÛÏ

iã
ka

Psi proti pa‰erákÛm

Nûkteré Ïivé exponáty si celníci mohli
doslova osahat, dÛleÏitûj‰í v‰ak bylo,
Ïe se dozvûdûli, jak se musí v pfiípadû
nálezÛ o ptáky postarat.
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