
Bretaňský ohař jako specialista na vyhledávání drog 

            Již od září roku 2000 jsme majiteli fenky Bretaňského ohaře –Roxie.Když jsem před 
tím vycvičil již tři Německé ovčáky pro potřeby policie, vrhl jsem se do nového dobrodružství 
– udělat z Bretaňského ohaře specialistu na vyhledávání drog.Byla to absolutní změna – jek v 
plemeni ,tak rovněž ve způsobu výcviku. 
            Výcvik začíná s kusem hadru, ve kterém je zašitý plátek hašiše. Pes je motivován 
ke  hře, k zápolení, z něhož přirozeně vždy vychází vítězně.Později měníme předměty, které 
užíváme ke hře – například používáme tuby z tvrdého plastu, aby je nemohl prokousnout. 
Také měníme druh používané drogy – hašiš zaměníme za heroin nebo kokain, ale vždy dbáme 
na to ,aby se pes nedostal do přímého kontaktu s drogou.Pes má vždy možnost hrát si se svým 
„žužu“, ať už je doma nebo na vycházce, prostě při každé příležitosti. Je také třeba měnit 
způsob hry, aby se pes stával stále jistějším bez ohledu na vliv okolí, na výšku, hřmot či horko 
a podobně.Při policejním výcviku je droga ukrývána v těch nejnepřístupnějších místech, ať už 
v bytě, v autě nebo venku.Jakmile pes označí balíček (škrábáním nebo štěkáním), jeho psovod 
se jde přesvědčit o nálezu a dá mu jeho „žužu“ (tubu , na kterou je pes zvyklý a kterou si 
psovod přinesl s sebou).Pes se začne bavit se svojí hračkou a v tom momentě psovod může 
vyjmout balíček s drogou. Jak je vidět, tento výcvik je založen na přirozené hravosti psa a pes 
není nikdy „drogován“. 
            V říjnu roku 2001 jsme Roxie a já podstoupili nutnou zkoušku .Uspěla v tomto testu s 
bravurou, i když jsme byli nervózní. Od té doby jsme již měli několik zásahů. 
            Bretaňský ohař má pro toto využití ideální rozměry a pohyblivost a velmi dobrý nos 
na tuto práci. Jeho značná vytrvalost mu umožňuje plné nasazení a příznaky únavy se 
neprojevují ani p dvou hodinách hledání.Drogu bez problémů označí hrabáním  a štěkáním. 
            S současnosti se stává, že Roxie začne pobíhat a slídit po bytě , aby mi sdělila, že už je 
čas „jít si hrát při hledání drogy“. 

                                                                                                Rolf Obrist 
                                                                        (převzato z časopisu L’épagneul breton č.86) 

Také maďarská státní policie již objevila výborné schopnosti tohoto enormně pohyblivého a 
přitom nenáročného plemene pro vyhledávání drog. Pro nás může být potěšitelné že svého 
prvního „policejního“ bretoňáka si zakoupila v České republice 

 


