
patfiení k vnitfiní bezpeãnosti
v mlad‰ích ãlensk˘ch státech
Evropské unie souvisejí s roz‰í-

fiením takzvané Schengenské dohody.
To znamená, Ïe uÏ pfií‰tí rok by mohli
obyvatelé âeska, Slovenska, Polska,
Maìarska a pobaltsk˘ch státÛ vstupo-
vat do ostatních zemí unie bez jak˘ch-
koliv kontrol na hranicích (kromû
Rumunska a Bulharska). 
Podmínkou v‰ak je vytvofiení pevného
valu na vnûj‰ích hranicích unie proti
nelegálnímu pronikání lidí a zboÏí
z neãlensk˘ch státÛ unie a zaji‰tûní
vnitfiní bezpeãnosti. 
Pfiitom se poãítá s osvûdãen˘mi psími
pomocníky a to jak na hranicích, tak
uvnitfi státÛ. 
Platí to i pro Litvu, která má 3,7 milio-
nÛ obyvatel a sousedí s Bûloruskem
a Ruskou federací, s nimiÏ sdílí více neÏ
tisícikilometrovou hranici. Pobaltská
republika se pfied ‰estnácti roky vyma-
nila ze svazku sovûtsk˘ch republik a pfii
zásadních spoleãensk˘ch zmûnách je
pochopitelné, Ïe policejní kynologie
nepatfiila k prioritám v˘stavby bezpeã-
nostních sloÏek. 

ZKU·ENOSTI I ZE SOUTùÎÍ
Litevsk˘ch policejních psovodÛ je na ‰est
desítek a ve sluÏbû pouÏívají pfieváÏnû
belgické a nûmecké ovãáky. Kynologické
zku‰enosti získávají ve znaãné mífie
u policejního sboru Slovenské republiky.

U sousedÛ b˘vají nejen na sluÏebních
stáÏích, ale i na soutûÏích policejních psÛ.
„Závody psÛ se sluÏebním v˘cvikem nám
poskytují cenné zku‰enosti. Na Slo-
vensku a také u vás v Mûlníku jsme se
pfiesvûdãili, Ïe soutûÏe se pfiibliÏují reál-
nému nasazení psÛ. Taková úãast prospí-
vá jak psovodÛ, tak psÛm,“ uvedl pfii dub-
nové náv‰tûvû âR vedoucí litevského
druÏstva psovodÛ DÏeraidas Striaupis.
Sám se jako psovod zúãastnil letos v dub-
nu Mezinárodního mistrovství sluÏeb-
ních psÛ organizovaného mûlnick˘m
Tartem CZ ve spolupráci s Policií âR.

HLEDAJÍ OPTIMÁLNÍ MODEL
Striaupis je také vedoucím nevelkého
v˘cvikového stfiediska policejních psÛ
v hlavním mûstû Litvy Vilniusu. Cviãí tam
pfiedev‰ím psy k v‰estrannému pouÏití
v hlídkové sluÏbû. Na Slovensku i u nás se
Litevci seznámili s organizací, v˘cvikem
a vyuÏitím psÛ u v‰ech ozbrojen˘ch slo-
Ïek a získané poznatky hodlají uplatnit
právû v následující dobû, kdy zaãínají
s roz‰ífiením sluÏební kynologie co do
poãtu psÛ i jejich rÛznorodého vyuÏití.
„Hledáme optimální model kynologie,
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Na zku‰ené v âR

LITEVCI chtějí více policejních psů
V pobaltské republice Litva poãítají s v˘razn˘m roz‰ífiením poãtu policejních
psÛ. Slibují si, Ïe s jejich pomocí se jim bude v mnoha ohledech lépe
zaji‰Èovat bezpeãnost uvnitfi státu. Pro rozvoj kynologie vyuÏívají 
zku‰eností pfiedev‰ím ze Slovenska, ale zavítali také do âeské republiky. 

Litevci si chtûli vyzkou‰et
cokoliv, co se t˘ká policejní
praxe, v tomto pfiípadû
návyk na policejní konû

O

Vedoucí litevského v˘cvikového
stfiediska Striaupis DÏeraidas
skonãil v první desítce obranáfiÛ
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proto tolik konzultací,“ vysvûtlil vedoucí
stfiediska DÏeraidas Striaupis. 
Jiné podmínky a historická zku‰enost for-
movaly ponûkud odli‰né pouÏívání psÛ.
Napfiíklad pfii prÛzkumu objektu platí
u nás pravidlo, Ïe po v˘zvû psovoda pes
provede prÛzkum a má klidnou osobu
vy‰tûkat. Litevci preferují ukr˘vanou oso-
bu rovnou zadrÏet. Jinak provádûjí i prak-
tické stopy, kdyÏ namísto dlouhého
vodítka vedou psy nakrátko.V̆ cvik v zadr-
Ïení provádûjí v˘hradnû na ringo odûvy.

ÎÁDNÍ NOVÁâKOVÉ
Za stfielce z Litvy oznaãil nûkdo ze stovky
divákÛ tfii policejní psovody, ktefií se
letos v dubnu poprvé pfiedstavili na sou-
tûÏi v âesku. Cestu na mezinárodní mist-
rovství do Mûlníka aÏ z dalekého Pobaltí
neváÏili zbyteãnû. Kromû tréninku usi-
lovnû probírali kynologickou tematiku
s ãesk˘mi policisty, vojáky i psovody
vûzeÀské sluÏby. Jejich dychtivost po
novinkách nebo po odli‰n˘ch zku‰enos-
tech ov‰em vÛbec neznamenala, Ïe
Litevci jsou nûjací pejskafi‰tí zaãáteãníci.
Jejich belgiãtí ovãáci byli ostfií (asi proto
dostali pfiezdívku stfielci) a vedoucí druÏ-
stva nûkolikrát ‰el upozornit rozhodãí

a figuranty, Ïe jejich psi nejsou zvyklí
kousat do rukávÛ. Nebyla to dobrá zprá-
va pro figuranty pfii tûch disciplínách,
kde nemûli obleãené ringo odûvy.
Nakonec v‰e dobfie dopadlo, ale o razan-
ci jejich psÛ se pfiesvûdãili v‰ichni figu-
ranti a policejní rozhodãí. Sudí Vilém
Babiãka spolu se slovensk˘m kolegou
Markem MiÏenkem to na obranách také
dokázali bodovû ocenit. DÏeraidas

Striaupis a Jurius Gibalo se sv˘mi mali-
noisy sice skonãili v polovinû pofiadí, na
14. a 15. místû, ale v obranáfiích patfiili
k nejlep‰ím a skonãili v první desítce.
„Pokud pfiijedou pfií‰tí rok, mají dobfie
na‰lápnuto. Jejich nejvût‰ím handicapem
byla neznalost detailních poÏadavkÛ na
soutûÏní v˘kony,“ zhodnotil jejich úãast
organizátor závodu Miroslav Zábransk˘. 

J. R.

I NZERCE
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Malinois Juriuse
Gibala byl
ovladateln˘ pfii
hladkém zadrÏení
i kontrolním
v˘konu, pfiestoÏe
mûl horeãnou 
chuÈ k práci
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