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AKTUÁLNù
Psi proti drogám
Aiko svou
práci
bere
naprosto
váÏnû

domnûnek a pﬁedstav, auto rozebrat a v tomto pﬁípadû tﬁeba
i rozﬁezat nádrÏ. Jistotu jim mûl
dát pes vycviãen˘ na vyhledávání drog.

PES SE NENECHAL ZMÁST
„Auto jsme dali opût dolÛ a já
nasadil psa. Ten stále chtûl do
místa mezi pﬁedním kolem
a dveﬁmi. Já ho naopak tlaãil
dozadu k nádrÏi. VÏdyÈ ani ne 12
litrÛ natankovaného benzinu,
kapající nádrÏ a navíc opravovaná silikonem nasvûdãovaly
tomu, Ïe nádrÏ je dûlená nebo
jinak upravovaná pro pﬁepravu
drog. Podobn˘ch pﬁípadÛ známe
z minulosti dost. JenomÏe pes
mû tahal úplnû jinam, neÏ jsem
mûl pﬁedstavu. Kolega uÏ ‰el
málem psát zápis o negativní
kontrole, kdyÏ jsem se rozhodl
odch˘lit ‰roubovákem ãalounûní
na pﬁedních dveﬁích. Baterka uÏ
moc nesvítila, ale i tak se mnû
zdálo, Ïe uvnitﬁ je nûjaká divná
izolace proti vlhkosti. Zavolal
jsem proto kriminalisty a ti ve
spolupráci s techniky demontovali dveﬁní v˘plÀ a totéÏ provedli u druh˘ch dveﬁí. Celkem tam
bylo ukryto 24 balíãkÛ po pÛl
kilogramu heroinu,“ uzavﬁel pﬁíbûh rakousk˘ psovod. Na vysvût-

lení, proã více nevûﬁil svému
psovi, je‰tû dodal, Ïe v nádrÏi jiÏ
jednou nalezl 13 kg heroinu.

POUâENÍ
Tﬁílet˘ nûmeck˘ ovãák Aiko
ov‰em podobné nálezy nemá
ãasto. ProtoÏe je vycviãen i pro
vyhledávání vût‰ího mnoÏství
cigaret, z 90 procent nalézá
pa‰ované balíky kuﬁiva, vût‰inou
v automobilech cestujících z Ukrajiny nebo Rumunska. Psychotropní látky nachází pﬁibliÏnû jednou t˘dnû. Îe se v‰ak jeho
páníãek pouãil a Aikovi uÏ vûﬁí,
pﬁedvedl nedávno na mezinárodním mistrovství ãesk˘ch celníkÛ, kdyÏ v soutûÏi jednotlivcÛ
obsadil mezi 35 úãastníky desáté místo. AÈ v autobusu, v nákladním autû, ve vlaku, nebo
v místnostech dokázal s naprostou dokonalostí oznaãit místo
ukrytí omamné látky, na osobním automobilu dvojice opût
neuspûla a pﬁi‰la tak o medailové umístûní. Tentokrát v‰ak ne‰lo o neúspûch z nedÛvûry
k Aikovi, ale dvojice se neve‰la
pﬁi hledání do ãasového limitu.
A právû o limitovan˘ ãas na práci jsou soutûÏe nároãnûj‰í neÏ
vlastní v˘kon sluÏby.
Josef RÛÏiãka

Kdo nevěří psovi, chybuje
P

rvní problém byl ov‰em
v tom, Ïe echo dostaly
rakouské orgány na hranici aÏ tﬁi hodiny po prÛjezdu
vozidla z Maìarska. Psovod tedy
sedl se psem ve 21 hodin do
automobilu a odjel s kolegou
smûrem pravdûpodobné jízdy
inkriminovaného vozidla.

PODEZ¤ELÁ NÁDRÎ
„Mûli jsme hlad, a tak jsme
zastavili v motorestu. Tam se
nás nûkdo zeptal, co hledáme,
a také nám hned ﬁekl, Ïe pﬁibliÏnû popsan˘ automobil pﬁed
chvílí vidûl. Jel pr˘ v na‰em
smûru a tankoval na dálnici
nezvykle malé mnoÏství pohonn˘ch hmot,“ zmínil psovod první náhodu, která zaãala odvíjet
pﬁíbûh, jenÏ by se dal také
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nazvat „·tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m“. Celníci hned obvolali policejní hlídky v okolí a netrvalo
dlouho a jedna skupina se tázala, co má dûlat, neboÈ takové
auto právû zastavila. Uniformovaní muÏi se dohodli, Ïe nejlep‰í bude vozidlo dovézt zpût
na hranici, kde je potﬁebné technické vybavení pro dÛkladnou
kontrolu. Opla Omegu celníci
nejprve vyzvedli hydraulickou
rampou a vizuálnû prohlédli
spodek karoserie. „NádrÏ nepatrnû kapala a uprostﬁed byla
navíc zadûlaná silikonem. Auto
ale zase tak staré nebylo, aby
mûlo prorezivûlou karoserii nebo dokonce nádrÏ,“ vzpomíná
Hödl na dal‰í indicii vzbuzující
podezﬁení. JenomÏe celníci nemohou jen tak, na základû sv˘ch

Aiko uÏ na‰el na maìarsko-rakousk˘ch hranicích
bezpoãet kartonÛ pa‰ovan˘ch cigaret a kaÏd˘ t˘den odhalí
nûjakou omamnou látku. Nem˘lil se ani na soutûÏi.
Pﬁepeãlivá kontrola osobních automobilÛ stála Aika
s psovodem Martinem Hödlem medailové pozice.

Foto Josef RÛÏiãka

K prostému pouãení „Vûﬁte svému psovi“ do‰el rakousk˘ celník Martin Hödl, kdyÏ po
noãním martyriu ve spolupráci s operaãní skupinou policie dostal koneãnû pod kontrolu
automobil, ve kterém se mûly vézt drogy. V‰e zaãalo upozornûním na transport narkotik.

