
ento nûmeck˘ ovãák, napÛl
odchovan˘ vlãicí, je sice
nadále vynikajícím pracan-

tem, 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 ozna-
ãování 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

uzeninu. To nebylo z cviãn˘ch dÛvo-
dÛ, 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 aroma-
tick˘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 úro-
veÀ rozli‰ování. „Na stopû mnû oz-

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.

CHTùL AÎ P¤ÍLI· 
Franti‰ek Hrach pfiiznává, Ïe vûdûl
o abnormálním oznaãování. Staãilo,
kdyÏ kladeã v nûkterém místû vy-
jmul 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 inten-
zitu pachu,“ doplnil.
Na druhou stranu to pro psovoda
nemÛÏe b˘t zase tak velké pfiekva-
pení, neboÈ figuranti mu bûhem tré-
ninku pfii nedostatku obvykl˘ch
pfiedmûtÛ obãas dali na stopu i ka-
mínek, pes dokonce zasedl i pokus-
nû zamáãknut˘ hfiebík. „Byl jsem
pfiesvûdãen, Ïe kdyÏ dokonale znaãí
i maliãkosti a zvládá v poledne
i osmihodinovku ãi stopu pfieru‰o-
vanou fiekou, musí si poradit se
v‰ím. Dokonce díky v˘borné ãicho-
vé pamûti zvládne stopu, která kon-
ãí na vlakovém nástupi‰ti. Po pfieje-
tí do dal‰í vesnice na peronu
zachytí pach figuranta a pokraãuje
aÏ do jeho nalezení,“ uvádí dal‰í
pfiíklad neobvyklého v˘cviku.

NÁHODA V·E ODHALILA
„Rozhodãí se mû na mistrovství Tar-
tu 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 ná-
hle zasedl. Bylo jasné, Ïe oznaãuje
‰tráfek ãerstvého bahna, kter˘
odpadl z holínky. Staãil letm˘ po-
hled dopfiedu a obûma diskutérÛm
se rozjasnilo. Stejnou cestou odchá-
zel od konce stopy figurant
a Armínovi bylo jedno, Ïe uÏ soutûÏ-

ní stopa pfied pár minutami skonãi-
la. 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 tka-
niãku od bot. Stejnû tak oznaãil
kámen, kter˘m mnû pomocník chtûl
dával signál, kde se lomí stopa,“
uvedl nûkteré ze zku‰eností nadpo-
ruãík Ladislav Ko‰ler. 
Podobné komplikace v práci mohou
nastat u sluÏebních psÛ nasazova-
n˘ch na praktické stopy pfii vy‰et-
fiování kriminálních ãinÛ, ktefií jsou
zároveÀ vyuÏíváni na soutûÏích
podle zku‰ebního fiádu IPO. Spor-
tovní fiád vyÏaduje precizní práci
psa, coÏ jde ãasto na úkor chuti psa
k práci. „Tolerance je u sportu tak-
fika 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 pfied-
pokladÛ, Ïe vydrÏí pracovat déle.
Nikdy totiÏ nevíme, jak dlouhé
bude sledování pachatele,“ vysvût-
lil podporuãík Jifií Krotil.

NÁPRAVA 
Zku‰ení kynologové, mezi které pat-
fií i Franti‰ek Hrach, se shodují, Ïe
nejlep‰ím lékem pro zmínûné nefies-
ti 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 odmû-
nu 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
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Armín a Franti‰ek Hrach

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

Experimentování
s vyhledáváním
specifick˘ch 
pachÛ, zde 
pfiekryt˘ch
uzeninou
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o policejních sluÏeb se dostal
vykoupením od chovatele
v roce 1998 a po absolvová-

ní kursu byl jako dvoulet˘ pfiidûlen
v dubnu následujícího roku liberec-
kému 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 odslou-
Ïil 445 povût‰inou ãtyfiiadvacetiho-
dinov˘ch sluÏeb, na stopách urazil
pfies 110 kilometrÛ, povolán byl
k 2091 v˘jezdÛm, a to ãasto i v do-
bû volna. „Byl to spolehliv˘ pes,
proto jsme na sloÏitûj‰í pfiípady
volali praporãíka Koláfie s Benem
v kterékoliv dobû,“ vzpomíná poru-
ãík Martin Jakubec, náãelník jedno-
ho z libereck˘ch policejních útvarÛ.
„Nejãastûji to bylo v souvislosti
s vy‰etfiováním vykraden˘ch rekre-
aãních objektÛ po podhÛfií Jizer-
sk˘ch hor,“ dodal.
Nejednou se s Benem setkali lidé ve
dne i v noci uprostfied ru‰ného Li-
berce. To ve chvílích, kdy pátral vût-
‰inou po zlodûjích, ktefií vykrádali
obchody. Pfiekazil také snahu jedno-
mu narkomanovi, kdyÏ ho v noci
zadrÏel pfii krádeÏi receptÛ pfiímo
v lékafiské ordinaci. Zdravotníci

nahlásili vniknutí do objektu, ale
protoÏe nikdo nevûdûl, kolik pacha-
telÛ 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 zloãi-
nem, ale nemalou mûrou pfiispívají
k záchranû lidí. Ben se podílel na 27
úspû‰n˘ch pátracích akcích, pfii kte-
r˘ch se nejãastûji hledaly dûti
a zbloudilí seniofii. Za ‰est let sluÏby
na‰el také 187 pfiedmûtÛ, které
pomohly kriminalistÛm pfii objasnû-
ní trestn˘ch ãinÛ. Patfií k nim tfieba
sekyra, ‰roubovák ãi Ïebfiík. „Ale
i kuriózní nález brk, kter˘ pomohl
k dopadení a usvûdãení zlodûje drÛ-
beÏe 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 lid-
mi 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 nûko-
likakilometrovou práci psa. Trefû do
ãerného ov‰em zabránil snûÏn˘
pluh. Asi na osmém kilometru sma-
zal na silnici ve‰keré pachy. 
Po frekventovan˘ch komunikacích
dne‰ní dÛchodce vypátral nejedno-
ho zlodûje a policisty dovedl pfiímo
ke dvefiím jejich obydlí. Zajímavá
byla stopa, která zaãínala u vykra-
dené 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 byd-
lela 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 pravdûpo-
dobné, Ïe uÏ ledacos odnesl, ale
odmítal se pfiiznat. Nezb˘valo neÏ
nasadit psa na stopu a bylo po zapí-
rání. Pfies louku a les do‰el lehce
k jeho automobilu,“ popisuje pso-
vod 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 pfiekáÏ-
ky. To byl také signál pro ukonãení
sluÏby. Vûk uÏ na to mûl dfiíve.

LAHVE VE VZDUCHU
Ben byl sice pátracím psem, ale
stejnû tak spolehliv˘ byl i pfii hlíd-
kování. 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, znepfiáte-
lené strany se spojily v jeden ‰ik
proti uniformované men‰inû a zaãa-
ly létat i lahve. „KdyÏ nereagovali
ani na v˘zvu, Ïe bude pouÏit slu-
Ïební pes, sejmul jsem Benovi
náhubek, protoÏe nûkteré pfiedmûty
mífiily i na nûho. V tu chvíli snad

chtûl jeden holohlav˘ muÏ ukázat,
jak˘ je hrdina, a na psa zaútoãil lah-
ví. Udefiit nestaãil, protoÏe Ben byl
rychlej‰í a opilcova ruka skonãila
v jeho mordû,“ popsal psovod jeden
ze zákrokÛ. 

NEBYLO TO JEN V PSOVI
Neobvyklou bilanci Bena pochválil
také podplukovník Jifií Rulc, zá-
stupce vedoucího Odboru kynolo-
gie a hypologie policejního prezi-
dia. 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 dÛ-
chodce 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 napa-
dením 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 pfied-
sedou kynologického klubu Liberec
– Pavlovice. Jr
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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.

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

D

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

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

ZaslouÏen˘ psí odpoãinek

Pfii stopování v terénu 
ukázal Ben dokonalou práci
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