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AKTUÁLNù
Nejvût‰í nález drogy

U

‰etﬁil tak zdraví stovkám narkomanÛ
a nûkter˘m tﬁeba i Ïivot. Ze 7,3 kilogramÛ heroinu by se vyrobily tisíce
dávek za miliony korun.

Dokonalá kamufláÏ
„Je to nejvût‰í nález sluÏebním psem a bez
jeho práce by k odhalení asi nedo‰lo,“ ocenil práci ãtyﬁnoÏce a jeho psovoda ‰éf
Národní protidrogové centrály plukovník Jiﬁí
Komorous. Kontrola vozidla nebyla náhodná, ale patﬁila k jednomu ze zákrokÛ vypl˘vajících z dlouhodobé mezinárodní spolupráce pﬁi sledování pa‰eráck˘ch cest
narkomafií. PﬁestoÏe vozidlo i s posádkou
bylo policistÛm dÛvodnû podezﬁelé, k odhalení drogy bez psa nebylo jisté. „MuÏi z jednotky Národní protidrogové centrály provedli dÛkladnou prohlídku a Ïádnou drogu
ani podezﬁelá místa na autû nena‰li,“ ﬁíká
major Oldﬁich ·nytr, ‰éf kynologického
v˘cviku policejních specialistÛ, kter˘ je s pﬁípadem obeznámen. To se skuteãnû stává, Ïe
drogoví kur˘ﬁi ne vÏdy jedou s nákladem.
Nové audi také neneslo jedinou známku
dodateãné montáÏe ãi zásahu do karoserie,
pﬁestoÏe byla podrobeno prohlídce technick˘mi specialisty. Pro jistotu v‰ak velitel
zásahu je‰tû povolal psovoda.

Rekordní nález
„Dolar oznaãil na autû dvû místa na pravé
stranû,“ ﬁíká psovod podporuãík Václav
Vodiãka. Jedno bylo na rozhraní zadního
blatníku a prahu zespodu vozidla. Druh˘m
místem byla spára pod stﬁedov˘m sloupkem, rovnûÏ zespodu. „Byl jsem si jist˘, Ïe
tam droga je,“ vzpomíná psovod. Policisté
ze speciální jednotky v‰ak pﬁiznali, Ïe pokud
by mûli do drahého auta ﬁezat, do tûchto
ãástí by se asi nepou‰tûli. Jakmile v‰ak pes
místa oznaãil, pﬁi‰li na ﬁadu opût technici.
Spolu s psovodem dedukovali, jak asi cirkuluje vzduch v této ãásti karosérie, a pomocí
speciálních kladívek po chvíli potvrdili, Ïe se
poblíÏ nachází fale‰ná dutina. Schránka pro
drogu byla v pﬁepáÏce mezi zadní sedaãkou
a kufrem. A tak ani dokonale zamaskovan˘
úkryt pa‰erákÛm nepomohl. Dolar v‰ak zaznamenal nejen svÛj nejvût‰í sluÏební
úspûch, ale vÛbec rekord policejního psa ve
váze jednoho nálezu tvrdé drogy.

Kondiãní
v˘cvik
psa patﬁí
k dennodennímu chlebíãku
Václava
Vodiãky
a jeho Dolara

Dolar k nezaplacení
PÛl roku si pa‰eráci drog upravovali luxusní audi,
aby nepozorovanû mohli pﬁevést z Bulharska velkou
zásilku heroinu. Pﬁejeli hranice do âerné Hory,
Maìarska, na Slovensko a do âeska, a teprve v Praze
pﬁi‰lo zklamání – zásilku nalezl policejní pes Dolar.
a pak ho dlouhodobû udrÏovat ve ‰piãkové
pracovní kondici…

Splnil si sen
Sedmilet˘ nûmeck˘ ovãák Dolar uÏ mûl
desítky záchytÛ narkotik. Jeho dvaatﬁicetilet˘ páníãek jich v‰ak má s pﬁedchozími specialisty pﬁes dvû stovky. K policii se Václav
Vodiãka dostal v roce 1995 právû proto, aby
mohl slouÏit se ãtyﬁnoh˘m pomocníkem.
Splnil si tak svÛj sen mít psa. Pﬁedtím totiÏ
bydlel s rodiãi v paneláku a tam psa mít
nemohl. Po nezbytném v˘cviku si první tﬁi
roky odslouÏil jako psovod s hlídkov˘m
psem, pak se dostal ke specialistÛm na
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Staãí vûﬁit
Václav Vodiãka byl za nejvût‰í nález pomocí
psa vyznamenán. Ocenûní mu v bﬁeznu
2006 pﬁijel pﬁedat do kynologického stﬁediska stﬁedoãesk˘ch policistÛ v Doma‰ínû
podplukovník Jiﬁí Rulc z Policejního prezidia a major Oldﬁich ·nytr, ‰éf V˘cvikového
stﬁediska psÛ PlzeÀ – Bílá Hora, kde se pﬁipravují psi na speciální ãichové práce. Oba
pﬁi tom ocenili i dal‰í psovodovy úspûchy
v minul˘ch letech. Podporuãík Vodiãka
pochvalná slova skromnû komentoval, Ïe
k tomu staãí jen vûﬁit svému psovi. Zku‰ení
pejskaﬁi v‰ak velmi dobﬁe vûdí, Ïe dÛvûryhodného psa musí nejprve nûkdo vycviãit,

Podporuãík Václav Vodiãka pﬁebírá
v Doma‰ínû ocenûní od majora
Oldﬁicha ·nytra za nejvût‰í nález drogy

vyhledávání drog a u nich zÛstal. Za sluÏbu
mûl pût psÛ a pro pﬁí‰tí roky si pﬁipravuje
ovãaãku Vorku.

Úspûch bez nálezu
Dolarovi ov‰em do dÛchodu zb˘vá je‰tû dost
ãasu, a tak pilnû pátrá dál. Nedlouho pﬁed
vyznamenáním byl povolán do akce proti
drogov˘m dealerÛm, a pﬁestoÏe Ïádnou drogu nena‰el, byl úspû‰n˘. „Je‰tû pﬁed vyvrcholením dlouhodobé sledovací a pátrací
akce MEPRIT se z paneláku cizinci odstûhovali. V bytû nezbylo prakticky nic a zdánlivû
nebylo co hledat,“ vzpomíná policejní
dÛstojník Vodiãka. Jeho pes to vidûl jinak.
Staãila procházka po bytû a uÏ natáãením
hlavy, intenzivnûj‰ím nasáváním vzduchu
a vrtûním ocasu signalizoval, aby muÏi byt
jen tak rychle neopou‰tûli. A skuteãnû po
chvíli oznaãil v prázdném bytû dvû místa.
„Rozhodnû zde nûjaká droga pﬁedtím byla,“
rezolutnû prohlásil Vodiãka. Ostatním policistÛm se to nezdálo, proto povolali technika s chromatografem. Tedy pﬁístrojem, kter˘
dokáÏe chemickou cestou pachy analyzovat.
Ten také po chvíli konstatoval totéÏ, co zjistil pﬁedtím daleko rychleji pes. Jak se zdá,
profesionálové psÛm ne vÏdy uvûﬁí. Dolar se
tak zaslouÏil o dÛleÏité nasmûrování dal‰ího
vy‰etﬁování.
Josef RÛÏiãka
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