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V¯CVIK

Armín a Franti‰ek Hrach

CHTùL AÎ P¤ÍLI·
Franti‰ek Hrach pﬁiznává, Ïe vûdûl
o abnormálním oznaãování. Staãilo,
kdyÏ kladeã v nûkterém místû vyjmul z kapsy aport nebo kapesník
a spolu s ním vypadla i nûjaká nitka
ãi smítko, a uÏ to Armín zasedl. To je
jeho zpÛsob znaãení nalezen˘ch
pﬁedmûtÛ ãi pachÛ. „TotéÏ platí
o odplivnutí kladeãe, o odkopnuté
hroudû nebo pro místo, kde se na
pár vteﬁin zastavil a zesílil tak intenzitu pachu,“ doplnil.
Na druhou stranu to pro psovoda
nemÛÏe b˘t zase tak velké pﬁekvapení, neboÈ figuranti mu bûhem tréninku pﬁi nedostatku obvykl˘ch
pﬁedmûtÛ obãas dali na stopu i kamínek, pes dokonce zasedl i pokusnû zamáãknut˘ hﬁebík. „Byl jsem
pﬁesvûdãen, Ïe kdyÏ dokonale znaãí
i maliãkosti a zvládá v poledne
i osmihodinovku ãi stopu pﬁeru‰ovanou ﬁekou, musí si poradit se
v‰ím. Dokonce díky v˘borné ãichové pamûti zvládne stopu, která konãí na vlakovém nástupi‰ti. Po pﬁejetí do dal‰í vesnice na peronu
zachytí pach figuranta a pokraãuje
aÏ do jeho nalezení,“ uvádí dal‰í
pﬁíklad neobvyklého v˘cviku.

Přílišné rozlišování
PACHŮ MŮŽE ŠKODIT
Îe pﬁíli‰ detailní pachové práce a jemné ãichové
rozli‰ování mÛÏe ‰kodit, zjistil Franti‰ek Hrach.
Doãkal se pﬁitom i zklamání, kdyÏ jeho dﬁíve
úspû‰n˘ Armín ztratil body na stopách dÛleÏitého
závodu za domnûlé fale‰né znaãení pﬁedmûtÛ.

T

ento nûmeck˘ ovãák, napÛl
odchovan˘ vlãicí, je sice
nadále vynikajícím pracantem, ale jeho speciální v˘cvik
k vyhledávání v˘bu‰nin mu naru‰il
schopnost soutûÏit. „Rozli‰uje i jen
nepatrnû více napachované hroudy
hlíny, a to se samozﬁejmû povaÏuje
na stopû za plané znaãení,“ uvedl
psovod. K neÏádoucímu znaãení
zﬁejmû do‰lo vlivem v˘cviku psa
k vyhledávání v˘bu‰nin.

PRVNÍ P¤ÍâINA KOMPLIKACÍ
Psovodovi nestaãilo klasické oznaãování v˘bu‰nin, proto psovi práci
ztûÏoval pﬁekr˘váním v˘bu‰niny
jin˘mi pachy. „Pﬁi desítkách ukázek
pro veﬁejnost jsem vÏdy poloÏil na
zavazadlo s v˘bu‰ninou maso nebo
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uzeninu. To nebylo z cviãn˘ch dÛvodÛ, ale proto, Ïe lidé nechtûli uvûﬁit,
Ïe pes mezi desítkou plastov˘ch
ta‰ek dokáÏe nalézt tu, kde je
v˘bu‰nina. Podezﬁívali mû, Ïe to
nachází, protoÏe tam cítí Ïrádlo.
Proto jsem masové v˘robky kladl na
v‰echny kontrolované ta‰ky, abych
pﬁede‰el jakékoliv pochybnosti,“
uvedl psovod. Jeho pes dokázal
nalézt také v˘bu‰ninu pﬁekrytou
ropn˘mi nebo jinak v˘raznû aromatick˘mi látkami.
Dlouhodobé zdokonalování zﬁejmû
psa navedlo k velmi citlivému rozli‰ování a pﬁi tréninku na mistrovství
republiky stopaﬁÛ psovod neodhalil
vãas tuto zvlá‰tnost, aby mohl
uvést Armína na poÏadovanou úroveÀ rozli‰ování. „Na stopû mnû oz-

NÁHODA V·E ODHALILA
„Rozhodãí se mû na mistrovství Tartu ptal po ukonãení stopy, jak je
moÏné, Ïe jinak spolehlivou práci si
Armín pokazil fale‰n˘m znaãením.
Sám jsem si to v té chvíli nedokázal
vysvûtlit,“ vzpomíná psovod. Pak
‰el s rozhodãím po asfaltové silnici
a po pár metrech chÛze Armín náhle zasedl. Bylo jasné, Ïe oznaãuje
‰tráfek ãerstvého bahna, kter˘
odpadl z holínky. Staãil letm˘ pohled dopﬁedu a obûma diskutérÛm
se rozjasnilo. Stejnou cestou odcházel od konce stopy figurant
a Armínovi bylo jedno, Ïe uÏ soutûÏ-

Experimentování
s vyhledáváním
specifick˘ch
pachÛ, zde
pﬁekryt˘ch
uzeninou

ní stopa pﬁed pár minutami skonãila. KdyÏ si to po nûkolika metrech
Armín zopakoval u dal‰ího kousku
odpadlého bláta, v‰e bylo jasné.

ZKU·ENOSTI POLICISTÒ
Îe podobné neÏádoucí jevy se dají
v nûkter˘ch pﬁípadech oãekávat,

potvrdili i zku‰ení praktici. „MÛj
pes napﬁíklad oznaãil místo, kde se
kladeã zastavil a zavazoval si tkaniãku od bot. Stejnû tak oznaãil
kámen, kter˘m mnû pomocník chtûl
dával signál, kde se lomí stopa,“
uvedl nûkteré ze zku‰eností nadporuãík Ladislav Ko‰ler.
Podobné komplikace v práci mohou
nastat u sluÏebních psÛ nasazovan˘ch na praktické stopy pﬁi vy‰etﬁování kriminálních ãinÛ, kteﬁí jsou
zároveÀ vyuÏíváni na soutûÏích
podle zku‰ebního ﬁádu IPO. Sportovní ﬁád vyÏaduje precizní práci
psa, coÏ jde ãasto na úkor chuti psa
k práci. „Tolerance je u sportu takﬁka nulová, kdeÏto na sluÏební
praktické stopû urãitá benevolence
není na závadu, neboÈ to zvy‰uje
chuÈ psa pracovat. Má radost
z v˘konu, coÏ je také jeden z pﬁedpokladÛ, Ïe vydrÏí pracovat déle.
Nikdy totiÏ nevíme, jak dlouhé
bude sledování pachatele,“ vysvûtlil podporuãík Jiﬁí Krotil.

NÁPRAVA
Zku‰ení kynologové, mezi které patﬁí i Franti‰ek Hrach, se shodují, Ïe
nejlep‰ím lékem pro zmínûné neﬁesti Armína je jeho pﬁíprava na plnûní
urãitého úkolu, aÈ uÏ je to pracovní,
ãi soutûÏní záleÏitost. Pro závod to
znamená trénovat se psem stopy,
které jsou ve vypsání závodu, a to
nejlépe s kladeãem za zády, kter˘
pﬁesnû zná prÛbûh stopy i místa
s poloÏen˘mi pﬁedmûty. Stejnou
sluÏbu prokáÏe i dokonal˘ popis
stopy a rovnûÏ vlastní stopa. Ve
v‰ech pﬁípadech to znamená, Ïe pes
není pochválen a nedostane odmûnu za neÏádoucí znaãení a zdÛrazní
se naopak správn˘ nález. Star‰ím
a soutûÏemi protﬁel˘m psÛ staãí
nûkolik nácvikÛ, aby si zafixovali
aktuální poÏadavky páníãka.
Jr

Foto jr, fh

naãil jako pﬁedmût odpadnut˘ kus
hroudy z boty kladeãe a v˘raznû se
zajímal o traviny, se kter˘mi musel
kladeã rovnûÏ pﬁijít do kontaktu.
Tﬁeba tím, Ïe se o nû otﬁel,“ popsal
komplikace.
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SLUÎBA

ZaslouÏen˘ psí odpoãinek

D

o policejních sluÏeb se dostal
vykoupením od chovatele
v roce 1998 a po absolvování kursu byl jako dvoulet˘ pﬁidûlen
v dubnu následujícího roku libereckému policistovi Jiﬁímu Koláﬁovi.
Ten si peãlivû vedl Deník psa, kde se
dají vyãíst jednotlivé pﬁíbûhy. Ale
i statistická ãísla, z kter˘ch se lze
napﬁíklad dozvûdût, Ïe Ben odslouÏil 445 povût‰inou ãtyﬁiadvacetihodinov˘ch sluÏeb, na stopách urazil
pﬁes 110 kilometrÛ, povolán byl
k 2091 v˘jezdÛm, a to ãasto i v dobû volna. „Byl to spolehliv˘ pes,
proto jsme na sloÏitûj‰í pﬁípady
volali praporãíka Koláﬁe s Benem
v kterékoliv dobû,“ vzpomíná poruãík Martin Jakubec, náãelník jednoho z libereck˘ch policejních útvarÛ.
„Nejãastûji to bylo v souvislosti
s vy‰etﬁováním vykraden˘ch rekreaãních objektÛ po podhÛﬁí Jizersk˘ch hor,“ dodal.
Nejednou se s Benem setkali lidé ve
dne i v noci uprostﬁed ru‰ného Liberce. To ve chvílích, kdy pátral vût‰inou po zlodûjích, kteﬁí vykrádali
obchody. Pﬁekazil také snahu jednomu narkomanovi, kdyÏ ho v noci
zadrÏel pﬁi krádeÏi receptÛ pﬁímo
v lékaﬁské ordinaci. Zdravotníci

Foto jr

Pﬁi stopování v terénu
ukázal Ben dokonalou práci

Dostat se pﬁes okno chalupy
uÏ mu v posledním roce
dûlalo problémy

Mazák Ben stále pouãuje
mladíka Gera, a tak
spoleãné foto mohlo
probûhnout jen za
asistence vÛdce smeãky

nahlásili vniknutí do objektu, ale
protoÏe nikdo nevûdûl, kolik pachatelÛ se v nûm nalézá, kde jsou a zda
nejsou ozbrojení, byl na prohlídku
vyslán Ben. „Úkol splnil bûhem
nûkolika minut,“ vzpomíná psovod.

ZÁCHRANÁ¤
Policejní psi nejsou jen nástrojem
k ochranû spoleãnosti pﬁed zloãinem, ale nemalou mûrou pﬁispívají
k záchranû lidí. Ben se podílel na 27
úspû‰n˘ch pátracích akcích, pﬁi kter˘ch se nejãastûji hledaly dûti
a zbloudilí senioﬁi. Za ‰est let sluÏby
na‰el také 187 pﬁedmûtÛ, které
pomohly kriminalistÛm pﬁi objasnûní trestn˘ch ãinÛ. Patﬁí k nim tﬁeba
sekyra, ‰roubovák ãi Ïebﬁík. „Ale
i kuriózní nález brk, kter˘ pomohl
k dopadení a usvûdãení zlodûje drÛbeÏe v potravináﬁském podniku
v Pﬁí‰ovicích,“ usmívá se Jiﬁí Koláﬁ.
NEJTùÎ·Í
Za nejnároãnûj‰í stopu, kterou
ovãák vypracoval, povaÏuje psovod
tu, která vedla po chodnících,
cestách i silnici se snûhem, mezi lidmi a automobily. „Vy‰etﬁovala se
krádeÏ a Ben ‰el za mrazu po stopû
z ·imonovic pﬁes dlouh˘ Most,
Minkovice, Doubí, Vesec a parkovi‰tû Hypernovy aÏ k hlavní silnici
vedoucí na Je‰tûd,“ popisuje nûkolikakilometrovou práci psa. Trefû do
ãerného ov‰em zabránil snûÏn˘
pluh. Asi na osmém kilometru smazal na silnici ve‰keré pachy.
Po frekventovan˘ch komunikacích
dne‰ní dÛchodce vypátral nejednoho zlodûje a policisty dovedl pﬁímo
ke dveﬁím jejich obydlí. Zajímavá
byla stopa, která zaãínala u vykradené trafiky pavlovického sídli‰tû.
Vedla po chodnících, kudy chodily
dûti do ‰koly, lidé spûchali do práce
a za nákupy. A pﬁesto se stopaﬁovi
podaﬁilo dojít k paneláku, kde bydlela policistÛm známá firma. Bylo to
pro muÏe tak neãekané, Ïe se ani
pﬁíli‰ nesnaÏil zapírat.
CHATY
Chalupy a chaty patﬁily k oblíben˘m
místÛm Benovy práce. Rozbitá okna
a vypáãené dveﬁe tvoﬁily skuliny,
které pátraãi pﬁi revírování nikdy
neunikli. „Jednou dopadl zlodûje
pﬁímo v chalupû. Bylo pravdûpodobné, Ïe uÏ ledacos odnesl, ale
odmítal se pﬁiznat. Nezb˘valo neÏ
nasadit psa na stopu a bylo po zapírání. Pﬁes louku a les do‰el lehce
k jeho automobilu,“ popisuje psovod jeden z pﬁíbûhÛ, kdy ãtyﬁnoh˘
pomocník v˘raznû urychlil policejní
vy‰etﬁování. V posledním roce jinak
ãipern˘ Ben uÏ skákal vypáãen˘mi
okny do chalup obtíÏnû. Starosti
mu dûlaly i opakované dal‰í pﬁekáÏky. To byl také signál pro ukonãení
sluÏby. Vûk uÏ na to mûl dﬁíve.

ÚSPĚŠNÝ PÁTRAČ
odešel do důchodu
Podílem na vypátrání 333 provinilcÛ se mÛÏe
pochlubit jen málokter˘ policejní pes. Nûmeckému
ovãákovi Benovi se to podaﬁilo a zapsal se tak mezi
ãtyﬁnohé policejní legendy. Od podzimu roku 2005
se uÏ tû‰í zaslouÏenému odpoãinku doma u svého
pána, ale jeho nev‰ední zákroky stojí za vzpomínku.
chtûl jeden holohlav˘ muÏ ukázat,
jak˘ je hrdina, a na psa zaútoãil lahví. Udeﬁit nestaãil, protoÏe Ben byl
rychlej‰í a opilcova ruka skonãila
v jeho mordû,“ popsal psovod jeden
ze zákrokÛ.

Ben ãasto se sv˘m páníãkem
Jiﬁím Koláﬁem reprezentovali
policii pﬁi ukázkách pro
zahraniãní náv‰tûvy

LAHVE VE VZDUCHU
Ben byl sice pátracím psem, ale
stejnû tak spolehliv˘ byl i pﬁi hlídkování. Nejvût‰í sluÏbu prokázal
‰esti policistÛm, kteﬁí byli pﬁivolaní
k velké rvaãce opilcÛ, kde uÏ bylo
nûkolik zranûní. JenomÏe kdyÏ je
policisté vyzvali ke klidu, znepﬁátelené strany se spojily v jeden ‰ik
proti uniformované men‰inû a zaãaly létat i lahve. „KdyÏ nereagovali
ani na v˘zvu, Ïe bude pouÏit sluÏební pes, sejmul jsem Benovi
náhubek, protoÏe nûkteré pﬁedmûty
míﬁily i na nûho. V tu chvíli snad

NEBYLO TO JEN V PSOVI
Neobvyklou bilanci Bena pochválil
také podplukovník Jiﬁí Rulc, zástupce vedoucího Odboru kynologie a hypologie policejního prezidia. K úspû‰né kariéﬁe ãtyﬁnoÏce
dodal: „V˘sledky kaÏdého psa jsou
z velké míry zásluhou psovoda.
A Jiﬁí Koláﬁ patﬁí k nejzku‰enûj‰ím
policejním psovodÛm.“
Ben zbytek Ïivota stráví u svého
páníãka, jenÏ si ãtyﬁnohého dÛchodce vyÏádal u nadﬁízen˘ch,
pﬁestoÏe ho jen na krmení bude stát
roãnû tisíce korun. „NedokáÏu si
pﬁedstavit zbavit se zvíﬁete, které
mû nejednou uchránilo pﬁed napadením a stalo se na pût let souãástí
mého Ïivota,“ komentoval svoje
rozhodnutí sedmatﬁicetilet˘ Jiﬁí
Koláﬁ. U policie slouÏil od roku
1990, ale psi mu pﬁirostli k srdci jiÏ
ve dvanácti letech. ProtoÏe psi mu
jsou ve sluÏbû asi málo, zab˘vá se
také sportovní kynologií a je pﬁedsedou kynologického klubu Liberec
– Pavlovice.
Jr
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