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AKTUÁLNù
V‰estrann˘ pudl

S

vé kvality pﬁedvedl také na domácích
i zahraniãních soutûÏích celníkÛ
a ozbrojen˘ch sloÏek. Jeho ãichové
schopnosti jsou rovnocenné s tradiãními
plemeny.

Kontroly bez stresu
Osmilet˘ pudl Andy je ãasto pouÏíván na
prohlídky autobusÛ, kde ho cestující, na rozdíl od nûmeckého ovãáka, berou jako zpestﬁení zastávky na hranicích. NeÏ uniformovaní muÏi zkontrolují doklady a provûﬁí
identitu osob, pudl prozkoumá prostory
i zavazadla, zda není nûkde uschovaná marihuana, ha‰i‰ ãi podobná látka. „VáÏí pouze
9 kilogramÛ, takÏe se mÛÏe probûhnout po
zavazadlech v úloÏn˘ch prostorech, aniÏ by
obaly po‰kodil. Na rozdíl od velk˘ch plemen
Andyho snadno podrÏím v rukou nad sebou,
takÏe mÛÏe prozkoumat místa do v˘‰ky 2,5
metru,“ ﬁíká psovod Tomá‰ Krutina.

Andy svojí
vahou ani
oznaãováním
nikterak
nepo‰kozuje
zavazadla ani
ãalounûní
vozidel

Postelov˘ povaleã
Dal‰í Andyho v˘hodou je, Ïe se dokáÏe
pohybovat i v nejluxusnûj‰ích automobilech po sedaãkách potaÏen˘ch kÛÏí, aniÏ by
je po‰kodil. Pﬁirozenû je nesmí po‰kodit.
Snadnûj‰í je v tomto smûru pﬁíprava malého psa. Pracuje jako ostatní psi na principu hledání malé koﬁisti. To znamená, Ïe slídí po míãku, kter˘ se mu na poãátku
v˘cviku uschovává, a vedle nûho je vÏdy
poloÏená droga. Ve sluÏbû mu psovod po
oznaãení místa s ukrytou drogou nenápadnû podstrãí míãek, aby pes mûl opût pocit,
Ïe tam, kde cítí drogu, se nalézá jeho oblíbená koﬁist – míãek.

24 hodin spolu
„Jsme spolu vût‰inou po cel˘ch 24 hodin
dennû, coÏ pﬁispívá k dokonalému kontaktu
a souhﬁe. Navzájem vycítíme i jemné nuance
v chování druhého. Vím, kdy na Andyho jde
únava, takÏe vãas mohu udûlat pﬁestávku.
O to rychleji mÛÏe po chvíli pokraãovat.
Stejnû tak poznám jeho nejistotu a tápání,
takÏe si urãit˘ prostor prohlédneme znovu,“
uvádí psovod nûkteré z pﬁedností souÏití se
pudlem. Andy chodí s páníãkem takﬁka v‰ude, takÏe jakékoliv prostﬁedí povaÏuje za
bûÏné a normální. „Proto pﬁi kontrolách
v autobusech nebo ve vlacích se pohybuje
a pracuje mezi lidmi uvolnûnû, bez nejmen‰í
známky napûtí ãi stresu,“ dodal psovod.

Pudl se prosadil mezi služebními psy
Pudl, kter˘ se dokázal prosadit mezi tradiãními sluÏebními
plemeny u ãesk˘ch celníkÛ, je pﬁekvapením pro laiky
i kynology, zvlá‰tû kdyÏ jen za první ãtyﬁi roky sluÏby
nalezl pﬁes dvacet úkrytÛ omamn˘ch látek.
Zásahová jednotka provede nekompromisní
a pﬁekvapiv˘ zákrok zaãínající vyraÏením
dveﬁí. V bytû nelze vylouãit ani pﬁítomnost
dûtí, a tak si lze snadno domyslet, jak je po
zaji‰tûní dospûl˘ch osob mal˘m dûtem, kdyÏ
vstoupí sluÏební pes. Jakmile vstoupí do
bytu psovod s pudlem, stres spí‰e opadá,
dochází k uvolnûní, dûti se uklidÀují. I to
patﬁí do v˘ãtu kladn˘ch stránek neobvyklého sluÏebního psa.

Poãátky nebyly jednoduché
Tomá‰ Krutina mûl nejdﬁíve dva nûmecké
ovãáky. K celníkÛ nastoupil v roce 1998

PÛvodnû lovec
Tomá‰ Krutina vidí i dal‰í pﬁednost ve vitalitû ãerného pudla. „Má velkou v˘drÏ srovnatelnou se známou neúnavností a pohyblivostí americk˘ch staford‰írsk˘ch teriérÛ
nebo jin˘ch loveck˘ch psÛ. Ale i pudl je
pÛvodnû loveck˘ pes, takÏe pro znalce plemena to není Ïádné pﬁekvapení.“

Foto jr

Oáza klidu
KaÏd˘ sluÏební pes musí b˘t pﬁipraven pro
nejrÛznûj‰í druhy zákrokÛ, jako tﬁeba pﬁi
kontrolách bytÛ dealerÛ ãi v˘robcÛ drog.

Tomá‰ Krutina má v˘hodu, Ïe svého
malého psa mÛÏe snadno vyzvednout
do rÛzn˘ch v˘‰ek kontrolovan˘ch míst

a o dva roky pozdûji dostal nabídku na pﬁidûlení pudla, kterého vzali celníci na zkou‰ku mezi sluÏební psy. Zpoãátku nesplnil dvakrát stanovená kritéria a nemohl b˘t
zaﬁazen k v˘konu sluÏby. „Vzal jsem to jako
v˘zvu. Pídil jsem se po v‰emoÏn˘ch teoretick˘ch poznatcích, snaÏili se v˘cvikoví instruktoﬁi, aÏ jsme na‰li vhodn˘ model pﬁípravy,“
vzpomíná psovod na zaãátky, kdy si sám
nebyl jist˘ v˘sledkem svého snaÏení.
Zkou‰ky zpÛsobilosti udûlal s Andym napoprvé a uÏ v roce 2001 pﬁi‰ly první úspûchy
ve sluÏbû i pﬁi mezinárodních soutûÏích.

SoutûÏe
Na stupních vítûzÛ stál Andy se sv˘m páníãkem pﬁi mistrovství Evropy celníkÛ v Polsku,
na národním mistrovství Slovenska, nemen‰í úspûch mûl na soutûÏi ozbrojen˘ch sborÛ
poﬁádan˘ch armádou v roce 2005 na
Liberecku, kdyÏ skonãil na druhém místû.
SmÛla ho potkala pﬁi leto‰ním kvûtnovém 9.
mezinárodním mistrovství psovodÛ a sluÏebních psÛ celní správy âR, kdyÏ skonãil
‰est˘ a jen o vlásek mu uniklo suverénní
vítûzství. „Andy projevil nepatrn˘ zájem
o palubní schránku osobního automobilu,
v níÏ byl ukryt˘ amfetamin. Psovod chtûl mít
zﬁejmû jistotu, proto pokraãoval v prohlídce
dal‰ího vozidla a ãasov˘ limit nakonec ukonãil jeho snaÏení v této disciplínû. V praxi by
nepochybnû dospûl k úspûchu, ale soutûÏ
má pﬁísná pravidla a je limitovaná ãasem,“
uvedl vojensk˘ policista a rozhodãí Radek
jr
Hartman.
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