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ÚVOD 
Tomera Matzu, ředitele kynologického úseku Da-
ňové správy Izraele, jsem vyzpovídala v  srpnu 
letošního roku, kdy se účastnil závěrečných 
zkoušek z  výkonu základního výcvikového kurzu 
sedmi nových služebních psů Daňové správy 
Izraele. Ty probíhaly ve Výcvikovém zařízení 
služební kynologie Celní správy České republiky 
(dále jen VZSK) v  severočeských Heřmanicích 
na závěr třináctitýdenního základního kurzu 
pro šest izraelských psovodů. Každý z  nich se 
svým služebním psem úspěšně prošel certifikací 
na vyhledávání drog a  bankovek, jeden psovod 

absolvoval také základní výcvik ještě s  dalším 
služebním psem, a  to v  kategorii vyhledávání 
tabáku a tabákových výrobků.

VÝSTUPY SPOLUPRÁCE S DAŇOVOU 
SPRÁVOU IZRAELE
VZSK Heřmanice certifikuje služební psy zahra-
ničních kolegů v různých kategoriích pachových 
prací od roku 2006, a to na základě statusu Re-
gionálního výcvikového střediska služební kyno-
logie Světové celní organizace (WCO). Celkem 
má heřmanické středisko na svém kontě jedena-
třicet zahraničních kurzů, přičemž pro služební 
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Abstrakt: Příspěvek shrnuje dosavadní spolupráci ve výcviku služebních psů Da-
ňové správy Izraele a Celní správy České republiky, která již sedm let probíhá vý-
hradně ve Výcvikovém zařízení služební kynologie Celní správy České republiky, a 
to převážně v kategorii vyhledávání OPL a bankovek. Druhá část příspěvku přináší 
rozhovor s Tomerem Matzou, ředitelem kynologického úseku Daňové správy Izra-
ele, který do ČR přijel v srpnu tohoto roku na závěrečné zkoušky z výkonu dalších 
sedmi služebních psů. Obsahem rozhovoru byla specifika výkonu služby se služeb-
ními psy na jednotlivých pracovištích v Izraeli včetně informací o záchytech drog.

Klíčová slova: Daňová správa Izraele; výcvik služebních psů; psovod; záchyt; droga; kontejner



DRUGS & FORENSICS BULLETIN NPC Č. 4/2022

SDĚLENÍ | COMMUNICATION

55

psy izraelských celníků se jednalo již o  čtvrtý 
výcvikový kurz. Spolupráce započala v roce 2014, 
kdy zde bylo v kategorii vyhledávání OPL a ban-
kovek vycvičeno 5 psovodů celkem se 7 služební-
mi psy, další kurz pro 4 psovody a 4 služební psy 
proběhl v roce 2017 a byl zaměřen na vyhledává-
ní OPL, v roce 2019 základní kurz kategorie OPL 
a bankovky absolvovali 3 psovodi se 3 služební-
mi psy. Spolu s letošním kurzem tak k dnešnímu 
dni čeští celníci vycvičili pro své izraelské kolegy 
celkem 20 psů kategorie vyhledávání OPL, 
případně OPL a  bankovek, a  letos k  nim přibyl 
první služební pes Daňové správy Izraele vycvi-
čený na vyhledávání tabáku. Veškerý základní 
výcvik služebních psů izraelských celníků tedy 
již po několik let probíhá výhradně ve VZSK Heř-
manice.

KOUŠKY DROGOVÝCH PSŮ PŘÍSNĚ 
PROVĚŘUJÍ PŘIPRAVENOST PRO PRAXI
Heřmaničtí instruktoři koncipují jak všechny fáze 
výcviku, tak samotné závěrečné zkoušky z výkonu 
služebních psů tak, aby psi následně v praxi doká-
zali nejen bezpečně rozpoznat zájmový pach, ale 
také si co nejlépe poradili s  důmyslnými úkryty 

pašeráků. V  závěrečných dvoudenních zkouškách 
tak drogoví psi musejí najít a správně označit de-
seti- až stogramové vzorky heroinu, metamfeta-
minu, kokainu a extáze na rozličných pracovištích 
(v místnostech, skladech, osobních automobilech, 
zavazadlech, ale také ukryté u osob), a to za přítom-
nosti klamných pachů (drogistické zboží, potraviny 
apod.).

Obr. 1 – Tomer Matza při závěrečných zkouškách z výkonu služebních psů na vyhledávání OPL, bankovek a tabáku 
v srpnu 2022 (Zdroj: Celní správa České republiky)

Rok Specializace Počet psovodů Počet 
psů

2014 OPL + 
bankovky

5 psovodů + 1 
instruktor (certifikát 
instruktora, bez psa)

7 

2017 OPL
4 psovodi + 1 
instruktor (certifikát 
instruktora, bez psa) 

4 

2019 OPL + 
bankovky 3 psovodi 3 

2022
OPL + 
bankovky, 
tabák

6 psovodů 7 

Celkem 21

Tab. 1 – Služební psi Daňové správy Izraele vycvičení 
Výcvikovým zařízením služební kynologie Celní správy 
ČR v letech 2014-2022 (zdroj: Celní správa České re-
publiky)
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ROZHOVOR S TOMEREM MATZOU, 
ŘEDITELEM KYNOLOGICKÉHO ÚSEKU 
DAŇOVÉ SPRÁVY IZRAELE

Tomere, jak k tomu došlo, že všichni služební 
psi Daňové správy Izraele začínají svou karié-
ru v severočeských Heřmanicích?

Do roku 2008 jsme přípravu psovodů a slu-
žebních psů prováděli v  USA. V  ten rok jsem 
poprvé navštívil vaši zemi a  od samého začát-
ku mi tady úplně všechno - lidi, psi, atmosféra 
- absolutně sedlo. Okamžitě jsem pocítil, že by 
to mohlo být ideální spojení. První kurz v roce 
2014 byl pro nás důkazem vysoké profesionality 
vašich instruktorů kynologického výcviku, a tak 
jsme se s  žádostmi o  výcvik dalších specialistů 
začali obracet výhradně na vás. Kvalita výcviku 
je zde na špičkové úrovni a  všichni instruktoři 
jsou nejen výborní učitelé, ale mají ohromně 
vstřícný a přátelský přístup, aniž by přitom měli 
přemrštěné ego. V České republice se nám navíc 
podařilo najít dodavatele psů zejména od čes-

kých chovatelů, a  tak všichni naši služební psi 
opravdu pocházejí z vaší země, kde také absol-
vují počáteční výcvik.

Kolika psovody Daňová správa Izraele dispo-
nuje a jak jsou rozmístěni?

V současné době máme 14 psovodů, každý pra-
cuje s  jedním služebním psem vycvičeným na vy-
hledávání drog, případně drog a  bankovek. Díky 
rozšíření kompetencí mohla naše organizace nyní 
vycvičit také prvního psa na vyhledávání tabáku 
a  tabákových výrobků. Další dva psovodi by měli 
rozšířit naše počty v září poté, co projdou posled-
ními bezpečnostními prověrkami. Osm psovodů 
pracuje na Letišti Bena Guriona v  Tel Avivu, od-
kud vyjíždějí také na nedalekou centrální poštu 
a  do přístavu v  Ashdodu. Dva psovodi jsou nasa-
zeni v přístavu Haifa, další dva psovodi pracují na 
hraničním přechodu s Jordánskem na severu země 
a dvojice psovodů je trvale nasazena na letišti a pří-
stavu v  Eilatu na jihu. Kromě těchto stálých pra-
covišť vysílám podle aktuální potřeby psovody ze 

Obr. 2 – Tomer Matza při závěrečných zkouškách z výkonu služebních psů na vyhledávání OPL, bankovek a tabáku 
v srpnu 2022 (Zdroj: Celní správa České republiky)
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severu nebo jihu země na další hraniční přechody 
s  Jordánskem nebo Egyptem, kde však prozatím 
nemáme pro jejich delší pobyt vybudované zázemí. 

Na jakých pracovištích vaši drogoví psi slouží?
Každý den pracují naši psovodi ve skladištích, 

při kontrolách osobních automobilů a  na letišt-
ním terminálu prohledávají zavazadla. Převážná 
část naší práce se odehrává v  námořních přísta-
vech, tzn. na kontejnerech v nákladní dopravě, ve 
skladištích přepravních společností. Na letišti jde 
o  vyhledávání drog nebo bankovek u  cestujících 
a v zavazadlech, další kontroly probíhají na poště. 
Zhruba jednou do měsíce jsou naši psovodi nasazo-
váni při domovních prohlídkách. 

Můžete nám přiblížit, jak funguje vyhledá-
vání na velkých kontejnerech? 

V  přístavech kontejnery nejprve procházejí 
kontrolou pomocí rentgenu. Na základě této pro-
hlídky se vyhodnocuje, zda a případně jak vybra-
né kontejnery otevřít. V případě podezření, že by 
kontejner mohl obsahovat drogy, je z něj veškerý 
náklad vyložen. Náklad poté ohledá služební pes, 
pochopitelně pouze do určité výše, a prohledá také 
vyprázdněný kontejner. Momentálně pracujeme 
na projektu, jak přenést pachy z kontejnerů ven, 
aby jejich ohledání mohl pes provádět mimo kon-
tejner. Odsátí pachů z kontejnerů se provádí spe-
ciální technologií, odborníci z univerzity, s níž na 
projektu spolupracujeme, dokáží provést přesnou 
analýzu takto odsátého vzduchu včetně jeho slo-
žení. V současné době u nás probíhá experimen-
tální výcvik psů na detekci takto odsátého vzorku 
vzduchu. Pokud se hypotézy podaří uvést do pra-
xe, znamenalo by to veliké úspory času a energie. 
V současnosti je pro vyklízení kontejnerů zapotře-
bí velkého množství pracovníků – zatímco nyní 
ročně zkontrolujeme 400-500 kontejnerů, navr-
hovaným systémem by jich kontrolou mohlo pro-
jít mnohem větší množství. Také pro psa by bylo 
vyhledávání na takovémto vzorku pachu příjem-
nější, mohlo by probíhat ve speciální klimatizo-

vané místnosti, nerušené ostatními lidmi či hluky 
okolí, kde by pes mohl mezi jednotlivými pracemi 
i odpočívat. 

Jak přesně tyto pachové vzorky připravujete? 
V zásadě jde o to, že se pach z nasátého vzorku 

vzduchu přenáší na textilii, kterou následně očichá 
pes. V současnosti již technologie na samotné od-
sávání vzduchu funguje. Protože jsme celníci, víme, 
jaké zboží je v kontejneru deklarováno, máme také 
rentgenové snímky obsahu kontejneru. Nejcitlivější 
je otázka správného nasátí vzorku vzduchu z pouze 
z  určitých - zájmových částí kontejneru. Správně 
odebraný vzorek pachu, přenesený na textilii, na-
víc v  budoucnu umožní kontrolu na více druhů 
komodit, tzn. vzorek bude moci prověřit nejen pes 
vycvičený na vyhledávání drog, ale také pes na ta-
bák, nebo dokonce pes na výbušniny. Podmínkou 
je vysoká přísnost na čistotu vzorků, aby nedošlo 
ke kontaminaci. Myslím, že zhruba do konce roku 
bychom mohli dospět v  tomto výcviku k  určitým 
výsledkům a  stvrdit je zkouškami. Pokud by byly 
úspěšné, budeme moci pokračovat. Pokud ne, bude 
nutné přehodnotit, kde nastala chyba. Každopád-

 Obr. 3 – Tomer Matza ve VZSK Heřmanice  
(Zdroj: Celní správa České republiky)
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ně pro tento výcvik plánujeme prozatím pracovat 
s  již vycvičenými psy, kteří již mohou stavět na 
pracovních zkušenostech.

Vím, že heřmaničtí instruktoři jsou vždy hrdí 
na záchyty svých čtyřnohých kurzistů. Jaká 
je úspěšnost vašich služebních psů a  jaké 
jsou nejčastější záchyty? 

Záchyty drog a bankovek máme prakticky ka-
ždý den, přičemž jde v naprosté většině případů 
pouze o import drog do Izraele. Od nás drogy ne-
odcházejí a nejsme ani tranzitní zemí. Velmi časté 
jsou záchyty metamfetaminu přicházejícího z Lao-
su a Thajska, který je často velmi rafinovaně ukry-
tý. Kokain přichází převážně v námořní dopravě 
v kontejnerech z jižní Ameriky – pašeráci využijí 
nějaké velmi známé společnosti, velikého výrobce, 

který dováží velké množství určitého oblíbeného 
zboží, třeba zmrzliny. V takové společnosti spolu-
pracují s někým, kdo jim pomáhá a kdo např. ve 
skladu po přijetí zboží z námořního přístavu dro-
gu převezme. Touto cestou k  nám přijíždí velké 
množství kokainu. Další komoditou je pochopi-
telně konopí, toho máme mnoho záchytů, v  po-
slední době ho velmi rafinovaně schovávají např. 
do kovu, který je nutno rozřezat pomocí techniky, 
pašeráci investují do rafinovaných způsobů ukry-
tí velké množství peněz. Z  hlediska jednotlivých 
pracovišť pochází většina záchytů z pošty. Nejde 
přitom o nijak malé záchyty, jde o množství až do 
tří kilogramů. Často jde o fiktivní adresáty, někdy 
je adresátem již zemřelá osoba, byly dokonce pří-
pady, že pašeráci spolupracovali se zaměstnanci 
pošty. Na poště jde zejména o záchyty marihua-
ny a hašiše, méně často kokainu, který dominuje 
v kontejnerové dopravě. Záchyty heroinu nejsou 
příliš obvyklé, stejně jako záchyty extáze, která je 
spíše sezónní drogou, přepravovanou před letní-
mi parties. Trasy sezónních drog, jakou je třeba 
i indický hašiš, máme obecně velmi dobře zmapo-
vané, takže se nám celkem daří u toho být.

Tomere, mnohokrát děkuji za zajímavý roz-
hovor, který ukončím otázkou: kdy se s vámi 
v České republice zase uvidíme? 

Pokud se nyní podaří úspěšně dokončit ná-
stup dvou nových psovodů, rádi bychom pro ně 
v první polovině příštího roku pořídili psy a vy-
slali je k  vám na základní výcvikový kurz, aby 
mohli co nejdříve nastoupit do služby. Pevně vě-
řím, že se již nebude opakovat situace s covido-
vými uzávěrami, kdy jsme nákup psů a základní 
výcvik pro šest psovodů museli odkládat po celé 
dva roky! 

ZÁVĚR
Omezení spojená s pandemií COVID-19 si vynu-
tila v organizaci zahraničních výcvikových kurzů 
VZSK Heřmanice tříletou pauzu. V průběhu covi-
dové odstávky však byla v Heřmanicích postavena 

Obr. 4 - Služební pes Daňové správy Izraele v praxi 
(Zdroj: Daňová správa Izraele)
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Tab. 3– Záchyty OPL Daňové správy Izraele pomocí  
služebních psů za rok 2021  
(Zdroj: Daňová správa Izraele)

STATISTICS 2021 (weight in grams)

Drug QuantityWeight

DMT-Dimethyltryptamine00

GBL-gamma-Butyrolactone511797.5

GHB-gamma-hydroxybutyrate00

LSD-Lysergic acid diethylamide-
stamps794

LSD-Lysergic acid diethylamide-
liquid00

MDMA-Methylenedioxymeth- 
amphetamine-powder611459.3

MDMA-Methylenedioxymeth- 
amphetamine-tablets42415

MDMA-Methylenedioxymeth- 
amphetamine-liquid513410

MDPV-
MethyleneDioxyPyroValerone00

PCP00

Opium/morphine125

Amphetamine-alpha-methyl-
phenetylamine-powder135

Amphetamine-alpha-methyl-
phenetylamine-tablets5492

Amphetamine-alpha-methyl-
phenetylamine-liquid1200

heroin19.6

cannabis seeds418900

Masqueline00

Methamphetamine-powder1714340.05

Methamphetamine- YA-BA00

Methamphetamine-tablets120

Methamphetamine-liquid00

designed drugs-powder4745

designed drugs-tablets41050.5

designed drugs-liquid265.5

Fentanyl43749

cocaine34780

Cocaine is hidden in food12075

Ketamine - powder3972.6

Ketamine-liquid21815

Cathinone41096

hashish2114625.45

Cannabis in edible products00

THC extraction134548

Marijuana flowers8427098.5

Cannabis oil142131

Tab. 2 – Záchyty OPL Celní správy České republiky 
pomocí služebních psů za rok 2021  
(Zdroj: Celní správa České republiky)

Celní správa České republiky 

Záchyty OPL ve služební kynologii v roce 2021

Druh drogy Počet Množství v g

Amfetamin 23 323,032

Efedrin 1 30

Extáze 40 1159,5

Hašiš 27 15532,51

Heroin 6 1435,65

Kokain 26 3404,81

Konopí (sušina - marihuana) 437 425532,9

Konopí (živé rostliny) 9 419,64

LSD 24 1223,3

Lysohlávky 5 132,15

Metamfetamin (pervitin) 126 14432,07

Opium 1 5,8

Ostatní OPL (syntetické, 
neznámé látky) 72 2522,31

Prekurzory (léky) 104 4541,38

moderní multifunkční kynologická výcviková hala, 
která poskytla rozsáhlé a  velice komfortní zázemí 
pro výcvik více kurzů najednou v  nerušeném pro-
středí. Zrovna poslední izraelský výcvikový kurz, 
který „zahraniční odstávku“ ukončil, tohoto zázemí 
naplno využíval jednak vzhledem k velkému množ-
ství psů a kategorií, ale také proto, že psovodi v tom-
to kurzu byli průběžně přeskupováni do menších 
týmů dle fází výcviku - instruktoři totiž museli ope-
rativně reagovat na výměnu psů v průběhu výcviku 
a několikrát s novými psy začínat opět od nuly.

Heřmanické středisko je tedy na výcvikové kur-
zy jak naše, tak zahraniční i díky novému výcviko-
vému zázemí dobře připraveno a bude se těšit na 
další kolegy a jejich čtyřnožce ze zahraničních cel-
ních a finančních správ.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST
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Abstract: The text gives a summary of the coo-
peration in service dog training between Israel 
Tax Authority and Czech Customs Administration 
which has been carried out solely in the Czech 
Customs Administration Canine Training Centre 
for the last seven years, mainly in the drug and 
banknotes categories. The second part of the text 
brings an interview with Tomer Matza, Senior 
Director of Canine Unit of Israel Tax Authority, 
who arrived to the Czech Republic in August this 
year to participate in the final exams of another 
seven service dogs of Israel Tax Authority. The 
interview mainly deals with the specifics of the 
performance of service with service dogs in indi-
vidual workplaces in Israel, including informati-
on on seizures of drugs.

Keywords: Israel Tax Authority; service dog 
training; dog handler; seizure; drug; container

Obr. 5 – Záchyt nadlimitního množ-
ství bankovek pomocí služebního psa 
(Zdroj: Daňová správa Izraele)

Obr. 6 – Úkryt amfetaminu ve vzácném dřevě z Thaj-
ska (Zdroj: Daňová správa Izraele)

Obr. 7 – Kokain v dřevěném uhlí – mezi uhlím byly ukryty 
3 dřevěné špalíky, zvenku dočerna opálené, uvnitř s vyd-
labanými dutinami na ukrytí drogy obsahujícími balíčky 
s celkem 469,32 g kokainu brutto - obal z gázy, plastové 
fólie a aluminiové fólie (Zdroj: Daňová správa Izraele)


