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AKTUÁLNù

âe‰tí psi v Afganistanu

T

entokrát se na horkou pÛdu vydal
rotmistr Ivan Bindík s pûtilet˘m
nûmeck˘m ovãákem Rexo a labradorem Kety. Odlétl se skupinou pyrotechnikÛ 15. Ïenijní záchranné brigády, kteﬁí tak spoleãnû s vojensk˘mi meteorology
budou tvoﬁit osmnáctiãlenn˘ ãesk˘ kontingent veden˘ pod zkratkou EOD, jeÏ je souãástí koaliãních sil ISAF-KAIA na mezinárodním kábulském leti‰ti.

Mám bezvadné psy
Plnou dÛvûru ve svoje ãtyﬁnohé pomocníky
má rotmistr Bindík z vojenské posádky
Grab‰tejn. „Mám bezvadnû pﬁipravené psy.
Mûl jsem dostatek ãasu, instruktory i prostory pro v˘cvik,“ uvedl voják nûkolik dní
pﬁed odletem. Jeho dÛvûra ve psy je dÛleÏitá, neboÈ na psovodovi bude rozhodnutí,
zda jeho psy zkoumaná odloÏená ta‰ka
v sobû skr˘vá nebezpeãí pumového atentátu, ãi zda se jedná jen o zapomenuté zavazadlo. Aby psi mohli spolehlivû provûﬁit velkou plochu, rozsáhlé objekty nebo útroby
letounÛ, budou se stﬁídat. Patnáct aÏ tﬁicet
minut jsou ãasové hranice práce psa pﬁi
vyhledávání v˘bu‰nin. Namáhavost ãichové
detekce ponejvíce ovlivÀuje teplota, vlhkost,
pra‰nost a proudûní vzduchu i ãlenitost prostorÛ. Proto psovod zvíﬁata pﬁi práci stﬁídá.

Rizika
Na v‰eobecná rizika mise v Afganistanu upozornil pﬁed odletem námûstek ministra
obrany Pavel ·talmach: „Budete na scénû,
jejíÏ kulisy stavûla obãanská válka, náboÏenská nesná‰enlivost, v‰udypﬁítomná bída
a nedostatek, a kde reÏisérem není vÏdy jen
pevná vÛle, ale také neãitelná náhoda.“ Jak
uvedl velitel grab‰tejnské roty speciálního
v˘cviku nadporuãík Vlastimil Kropáãek, kter˘ je v kontaktu s psovody v zahraniãí, nálezÛ v˘bu‰nin mají vojáci v Kábulu od podzimu minulého roku uÏ nûkolik. „Rotmistr
âernovsk˘ musel se psem také zaskakovat
za pyrotechnick˘ robot, kter˘ se nedostane
do v‰ech podezﬁel˘ch míst,“ zmínil jednu ze
situací. V takovém pﬁípadû si psovod oblékne lehk˘ pyrotechnick˘ oblek a vydá se do
stísnûn˘ch prostorÛ, kde pes ãichem zkoumá, zda tam není ukrytá v˘bu‰nina. Miloslav
âernovsk˘ bude pÛsobit na leti‰ti se sv˘mi
labradory do poloviny dubna, kdy uÏ budou
aklimatizovány a k plnému v˘konu sluÏby
pﬁipraveny ãerstvé psí síly rotmistra
Bindíka. Ten by mûl zÛstat v misi pÛl roku.

Po návratu z Afganistanu podrobil
‰éfveterináﬁ grab‰tejnské základny
Roman ·ebesta belgického ovãáka
Romana Martinka dÛkladn˘m
zdravotním testÛm

Čeští psi hlídají letiště v Kábulu
Odpovûdná role pﬁipadla dvojici ãesk˘ch psÛ, kteﬁí se
vyhledáváním v˘bu‰nin podílejí na ochranû kábulského leti‰tû.
První ãesk˘ psovod tam zaãal slouÏit se dvûma nûmeck˘mi
ovãáky vloni na podzim. V pondûlí 27. bﬁezna tohoto roku
odletûl do hlavního mûsta Afganistanu Kábulu dal‰í armádní
kynolog s dvojicí psÛ, aby pﬁedchozí t˘m vystﬁídal.
klimatu zvy‰oval zvíﬁen˘ jemn˘ písek
a nûkdy aÏ nesnesiteln˘ zápach z odpadkÛ.
To je velká slabost afgánské metropole, stejnû jako neexistující kanalizace.

Zku‰enosti prvních
V první dvojici psovodÛ byl ‰tábní rotmistr
Roman Martinek s belgick˘m ovãákem.
„Oba jsme slouÏili se sv˘mi hlídkov˘mi psy
pﬁi doprovodu kolon a stﬁeÏili rozvinuté
ambulance ãeské polní nemocnice. Tehdy
tam vojen‰tí zdravotníci pomáhali spojeneck˘m vojákÛm i civilnímu obyvatelstvu,“
vzpomíná psovod. âe‰tí i zahraniãní velitelé
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V˘razná zmûna
„V Kábulu pracují psi v podmínkách s velk˘mi teplotními v˘kyvy. Nyní je tam napﬁíklad v noci minus pût stupÀÛ, pﬁes den
osmadvacet nad nulou,“ uvedl nadporuãík
Kropáãek. U jeho roty se pﬁipravily uÏ desítky psÛ pro nejrÛznûj‰í vyuÏití v zahraniãních
misích. Psi slouÏili jako hlídkoví, pﬁi vyhledávání v˘bu‰nin, zbraní a drog. První dva
psi byli v Afganistanu jiÏ pﬁed ãtyﬁmi roky.
Jak vzpomínají tehdej‰í psovodi, obtíÏnost

Pﬁipravenost dvouletého labradora Kety
pﬁed odletem do Kábulu zhlédl i stínov˘
ministr obrany za ODS Petr Neãas (uprostﬁ.)

v Afganistanu vysoce oceÀovali úlohu psÛ,
neboÈ zbranû v rukouch spojeneck˘ch vojákÛ nevzbuzovaly u civilního obyvatelstva
Ïádn˘ respekt. Samopaly tam mûl kdekdo
z místních lidí. Psy v‰ak neznali a psovodi
byli respektovaní. „Tam, kde domorodci
obsypali kolonu a hlídka se samopaly nic
nezmohla, byli jsme vysláni my se psy.
Staãila pouhá pﬁítomnost na‰ich psÛ a lidé
reagovali na na‰e posuÀky jak cviãenci pﬁi
spartakiádû,“ dodal Martinek.

Z podhradí do misí
V˘cvikov˘m centrem armádních kynologÛ
a psÛ je Veterinární základna Grab‰tejn. LeÏí
v podhradí stejnojmenné stﬁedovûké pevnosti dvacet kilometrÛ severozápadnû od
Liberce. UÏ desítky vojákÛ a psÛ odtud putovalo na Balkán, do Iráku a Afganistanu.
SluÏba se psem daleko za hranicemi vyÏaduje nejen dokonale zdravé a vycviãené zvíﬁe,
ale odoln˘ musí b˘t i psovod. Jak uvedli
vojáci, kteﬁí se dostavili do míst teroristick˘ch atentátÛ, jsou to záÏitky, které provÏdy
poznamenají i silnou povahu. Podle vojákÛ
napﬁíklad jeden únorov˘ v˘buch ve mûstû
byl pro britskou psovodku tak traumatizujícím záÏitkem, Ïe se musela vrátit do vlasti.
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