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Úvod

Než vůbec začneme se samotným tématem, tak je třeba zdůraznit, že tato práce je
zaměřena na psy. Nemá za úkol hodnotit morální rozměr služby u Pohraniční stráže, zda
činy pohraničníků či narušitelů byly činy dobrými nebo špatnými, a ani smyslnost
a nesmyslnost vojskového systému ochrany státní hranice. Autor v této práci neřeší
žádnou z těchto velkých otázek; tématem jsou psi, kteří u PS sloužili.
Dále je vhodné zodpovědět, co autora vedlo k volbě tématu, co ho vybavuje pro jeho
zpracování a co ho při zpracování ovlivňuje.
Nejdříve si zodpovíme, proč vlastně téma spojené s Pohraniční stráží. Autor této práce
strávil posledních 15 měsíců intenzivním studiem Pohraniční stráže. Z člověka naprosto
neznalého dané problematiky se vypracoval na ceněnou sílu Muzea železné opony se
sídlem ve Valticích (v areálu bývalé pohraniční roty – Valtice Rajstna, patřící pod
4. brigádu PS). Z pozice průvodce v již zmíněném muzeu měl možnost se setkat
s mnohými pamětníky (jak z řad narušitelů státní hranice, tak z řad bývalých příslušníků
PS), přijít do styku s mnohými prameny a konzultovat některé teorie na dané téma jak
s odbornou, tak laickou veřejností zaměřenou právě na dějiny Pohraniční stráže.
A nyní, proč vlastně psi. Odpověď by se dala shrnout pod prostá dvě slova – „rodinná
tradice“. Autorův děd byl v letech 1963-1965 psovodem u PS, materiály z jeho
osobního archivu byly zdrojem mnoha informací, cvičil psy stále stejným způsobem,
jak jej tomu naučili a jak i on následně učil nováčky na Poddůstojnické škole psovodů
v Libějovicích. Taktéž autorova matka (nikoli dcera výše zmíněného četaře),
vystudovaná inženýrka zoologie, která se na samém počátku 90. let v Lednici podílela
na odchovu jednoho z úplně prvních vrhů štěňat zlatého retrívra na území
Československa (u našeho vynikajícího genetika M. Kadlece), zakladatelka chovatelské
stanice

„Od

šeříku“,

chovatelka zlatých retrívrů a

labradorů

a cvičitelka

canisterapeutických psů, měla nezanedbatelný vliv na formování autorových
badatelských zájmů. O jeho otci, myslivecké stráži a vášnivému nadšenci do historie, se
nedá říct nic jiného, než že bez jeho vlivu by autor nejen tuto práci nepsal, ale že by si
ani nepodal přihlášku na obor Historie. Navíc literatura jím nashromážděná, zvláště
dějiny lovu, byla v počáteční fázi této práce více než vynikajícím odrazovým můstkem.
Fakt, že autor se doslova učil chodit ve stejný moment jako zrovna odchovávaný vrh
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štěňat, pouze podtrhuje skutečnost, že svým způsobem byl pro toto téma připravován
celý svůj dosavadní život.
Tato práce si neklade za úkol být převratným badatelským počinem. Naopak, jde
o utřídění různě rozptýlených záznamů, jejich porovnání a spojení se skutečnými
prameny a ve svém důsledku je tedy pouze uceleným průřezem daným tématem, na nějž
snad bude v budoucnu navázáno v mnohem obsáhlejším díle.
Mnohé z jednotlivých kapitol mají své vlastní úvody, v nich jsou uvedeny metody
k jejich vytvoření užité. Jen namátkou však vyjmenujme, že autor užil např. historickou
statistiku, komparaci pramene s dobovou odbornou literaturou, syntézu mnoha
rozptýlených článků z knih a časopisů (dobových, původních a tedy zatížených pouze
předsudky a propagandou své doby), vytvořil strukturovaný model možných scénářů
zadržení (a nezadržení) na státní hranici, sestavil rozvrh dne psovoda (díky syntéze
osobních záznamů s předpisy a pokyny pro pohraničníky), objevil jména psovodů psa
Breka, která byla některými odborníky považována za ztracená/zapomenutá/již
nezjistitelná, a mnoho jiných věcí. Zajímavým se můžou jevit jakési puzzle, složené
z jednotlivých textů zveřejněných v časopisech pro členy Pohraniční stráže, jež dávají
dohromady oficiální pohled na dějiny psího plemene. Ano, bylo by možné uvést
poznatky současného bádání a poznání této problematiky, ale v práci zaměřené na psy
u Pohraniční stráže je mnohem vhodnější se seznámit s pohledem pohraničníků.
Na závěr této úvodní části je nutné zodpovědět, proč autor v některých částech (např.
v kapitole „Počty psy zadržených narušitelů v 60. letech 20. století v úseku 4. brigády
PS“) opouští celorepublikový pohled a místo toho se zaměřuje na Znojemskou brigádu
PS. Odpověď už byla naznačena výše. Autor je pracovníkem muzea, které se nachází na
úseku bývalé působnosti této brigády, a je tedy s touto oblastí seznámen mnohem více,
než

s oblastmi

např.

západočeskými.

A

tak,

vědom

si

toho,

že

nejde

o lehké téma, a nechtěje to ošidit, podnikl rozhodnutí držet vyšší kvalitu, byť by to bylo
za cenu ztráty širšího pohledu na věc.
S občasným zaměřením na období zejména 60. let minulého století je to však mnohem
jednodušší. Na rozdíl od let padesátých není hranice již tak krvavou, naopak se PS
dostala do drilu, který s dílčími změnami vydržel až do konce socialistické éry,
a zároveň se na hranici děje mnoho věcí (ať už je to způsobeno uvolněním a následným
utažením společenských poměrů v letech 1968-1969, či změnami systému ostrahy na
6

přelomu let 1965/1966), vystřídají se dva druhy „plotu“, PS část tohoto období spadá
pod Ministerstvo vnitra a část pod Ministerstvo obrany, je sepsáno první vydání
Příručky pro pohraničníky a obecně je to období velmi pestré a rozmanité, zvláště
v porovnání se 70. a 80. lety, kdy i PS upadla do jisté rutiny.
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Dějiny psů
„Téměř důležitější než dobré zbraně je opatřit dobré psy.“1

Proč právě pes? Co jej kvalifikuje pro pozici „nejlepšího přítele člověka“ či „věrného
pomocníka ochránců hranic“? Proč by zrovna toto ze všech jiných domestikovaných
zvířat mělo být bráno jako výjimečné a mít tedy právo a povinnost sloužit po boku
mužů v zelených brigadýrkách? Takto nějak zní otázky, jež se pokusíme zodpovědět
v následujících řádcích, a to systematicky, od začátku. Osvětlíme si původ psa a jeho
předchůdců, vývoj vztahu psa a člověka i proč je právě pes tak spjatý s lidskou
pospolitostí – a tím snad dojdeme k odpovědi na to, proč právě pes se stal významným
pomocníkem a rovněž symbolem Pohraniční stráže.
Abychom však jen neopakovali předmluvy o dějinách psů, psích plemen a vývoji
kynologie, které je možné najít v téměř každé knížce pro psí nadšence a chovatele,
podíváme se na tuto problematiku očima Pohraniční stráže a lidí s ní úzce spojených.
K tomuto účelu nám dobře poslouží – v této práci mnohokrát použitý a citovaný –
časopis pro pohraničníky, Pohraničník, a práce z dílny velkého teoretika a praktika
služební kynologie, speciálně u Pohraniční stráže, inženýra Karla Hartla.
Materialistický pohled na svět prostoupil v časech socialismu celou společnost včetně
akademické obce. Není náhodou, že kreacionistický (náboženský) náhled na svět a jeho
problémy v seriózních publikacích z této doby nenajdeme. A proto nesmíme chápat
datování v následujících řádcích jako stranící jedné z kosmologických představ, ale
spíše jako doklad toho, že mimo hlavní proud, jenž byl sladěný s právě aktuálním
z Moskvy přicházejícím výkladem Marxova a Leninova učení, nebylo možné
prezentovat jiné myšlenky a údaje. Zatímco učení Ivana Petroviče Pavlova bylo určující
pro výcvik psů, marxismus-leninismus pro sociální, ekonomické a historické chápání

1

Blüchel, Kurt G.:Lov. Praha. 2004. strana 389.
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společnosti, tak darwinismus dominoval v nauce o původu živočichů/druhů (a tedy
i psů).

2.1 Stručný exkurz do vzniku a vývoje vztahu psa a psovoda
Sto devadesát milionů let před vznikem Pohraniční stráže se měli na Zemi objevit první
zástupci třídy savců, ti rodili živá mláďata (na rozdíl od svých předchůdců, kteří snášeli
vejce). Pozoruhodné se může zdát, že již mezi těmito prvními savci se měli vyskytovat
i výlučně masožravé skupiny, jež byly stavbou svého těla a zažívacího ústrojí
přizpůsobeny masité stravě. 2
O čtyřicet milionů let později se měla na scéně objevit prašelma – Tomarctus3. Podobu
mezi ní a dnešními psovitými šelmami bychom jen těžko hledali. Protáhlým tělem
a krátkými končetinami by působila mnohem více jako dnešní liška než pes, vlk, kojot
či šakal.
Postupem času se z nich měly vyvinout mimo jiné fenkovi podobné (hlavně velikostí)
malé šelmičky, a to na území dnešní Severní Ameriky. Zoologové a paleontologové pak
tyto živočichy zařadili, jako již právoplatné šelmy, do skupiny označené jako
„miacidi4“. To už se nacházíme v období mezi pětašedesáti a pětapadesáti miliony let
před naším letopočtem.
Klíčem k úspěchu miacidů měla být nízká specializace, a tedy vysoký potenciál
přizpůsobivosti. Jejich konkurenti, hyaenodonti, se měli až příliš specializovat, jejich
čelist se měla adaptovat na velmi specifický druh potravy5 (jakákoliv změna podmínek
souvisejících se zdrojem této potravy měla být existenčním problémem), a to mělo vést
k jejich vyhynutí. Uprázdněný prostor v potravní pyramidě mohl být tedy vyplněn psími
pra-prapředky.
V Pelegavre (území dnešního Iráku) byl v roce 1955 nalezen kousek čelisti s několika
zuby6. Bylo shledáno, že jde o nejstarší, lidské společnosti (té doby) známé ostatky již

2

Z historie psího rodu. Pohraničník (Stráž vlasti), 1987, číslo 7, strana 22.
Stuchlý, Ivan: Stáří a původ psa. Pohraničník, 1978, duben, strana 30.
4
Z historie psího rodu. Pohraničník (Stráž vlasti), 1987, číslo 7, strana 22.
5
Tamtéž.
6
Stuchlý, Ivan: Stáří a původ psa. Pohraničník, 1978, duben, strana 30.
3
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zdomácnělého psa. Stáří tohoto nálezu bylo záhy stanoveno na čtrnáct a půl tisíce let.
Pro porovnání, ovce byly zdomácněny až o téměř pět tisíc let později. 7
Inženýr Hartl si domestikaci psa představuje8 jako proces, během něhož člověk, putující
lovec, rozpoznal potenciál psovitých šelem žijících poblíž jeho sídliště či tábořiště. Při
běžném lovu pravděpodobně zabil dospělé jedince a mláďata, jež mu nebyla k jinému
užitku, nechal přežívat. Ta se měla nejspíš živit zbytky zanechanými lidskou
pospolitostí a tím si navyknout na putování z jednoho tábořiště do druhého v těsném
závěsu za migrujícími lovci. Lovci (budoucím) psům nechávali zbytky, čímž si je drželi
nablízku, a zároveň s tím je pečlivě sledovali, takže když (budoucí) pes vyrazil po stopě
nějakého zvířete, člověk mu byl v patách, tudíž si velmi usnadnil svůj vlastní lov.
Tento vztah se měl postupným procesem utužovat; oba druhy se měly sbližovat, až
vzniklo pouto dostatečně silné, že se ze společného putování proměnilo ve skutečně
symbiotickou koexistenci.
Krátce po procesu domestikace začal proces křížení. Nešlo a pravděpodobně ani
nemohlo jít o žádný sofistikovaný dlouhodobý plán. Přes veškeré úspěchy, jichž
starověké civilizace dosáhly, byla genetika a její zákony stále velkou neznámou. Přesto
nelze zpochybnit, že probíhala jistá selekce mezi narozenými štěňaty, jejímž přímým
důsledkem byl vznik prvních psích ras. Bylo-li štěně či mladý pes, jenž byl o poznání
větší než jeho sourozenci, vybrán jako válečný pes do egyptské armády, kde žil ve
společnosti dalších velkých psů a fen, pak se zcela určitě rozmnožoval právě s fenami
z tohoto výběrového prostředí. Velcí psi byli neustále přidáváni, malí odebíráni a již za
několik málo generací muselo být patrné, že jsou tito vybíraní armádní psi vetší
(a obecně jiní) než psi užívaní třeba pastevci k ochraně stád.
A proto před šesti tisíci lety ve starém Egyptě znali již pět 9 psích plemen. Tato plemena
se dají podle starých egyptských vyobrazení porovnat s dnešními. Víme, že jedno z nich
se podobalo dnešním jezevčíkům, další současným chrtům, a jak již bylo naznačeno
v modelovém příkladu výše, jedno z plemen, velcí lovečtí a váleční psi, nebylo zcela
nepodobné dnešním dogám.

7

Tamtéž.
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
9
Tamtéž.
8
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Kromě Egypťanů používali psy v hojné míře např. Inkové, Peršané, Indové (čtyři
předcházející uznávali psa ve své mytologii jako strážce podsvětí a průvodce do světa
mrtvých)10, obyvatelé dnešní Etiopie (ti dokonce korunovali psího krále 11, který pak
sloužil jako rádce náčelníkovi) a také Řekové a Makedonci. Pokud by se dalo mluvit
o řeckých eposech jako o antické populární kultuře, tak bychom mohli prohlásit, že psi
do ní zdárně pronikli. Velmi výmluvným příkladem je, že když se hrdina Homérovy
Odyssei vrátil ze svého dlouhého a strastiplného putování, byl to právě jeho pes, Argos,
kdo jej jako první doma s nadšením vítal. 12 Ve stejné době, na přelomu 5. a 6. století
před naším letopočtem, prohlásil Xenofón, že jsou psi darem Bohů13, a jen o málo
mladší zaznamenané pravidlo zní: „Pečuj dobře o své psy. Krm je tučnou stravou. Pak
nikdy neustoupí tito ochránci a jejich výborné vlastnosti tě odmění, že nebudeš
nepřítelem překvapen a obklíčen.“14
Pozadu v užívání psů nebyli ani Římané. Jedna z podlahových mozaik v Domě
tragického básníka (v Pompejích) zobrazuje velkého černého psa, u jehož nohou stojí
nápis: „CAVE CANEM“, což přeloženo znamená: „Pozor pes“. A kupříkladu Cicero
napsal: „… Jaká věrnost psa, který hlídá vše, co mu svěříme do péče. Jaká hrdinnost při
obraně pána. Jaká nenávist k protivníkovi. Jaká jemnost nosu při sledování stop, jaká
lovecká náruživost. To vše svědčí o tom, že toto zvíře bylo stvořeno jen a jen pro užitek
člověku…“15.
Římští legionáři se v poli museli potýkat se psy válečnými. Teutonští psi prý chránili
těla svých pánů i po smrti16, čímž vytvářeli na bojišti oblasti, jimiž i zástupci největší
vojenské síly starověkého světa měli problém projít. Členové starých germánských
kmenů znali hodnotu dobrého psa. Mladý, silný, zdravý a dobře vycvičený pes měl pro
ně hodnotu dvou koní17.

10

Vznik, vývoj a historické začátky kynologie. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 15-24.
11
Tamtéž..
12
Šafránek, Jan: Příběhy Odysseovy. zpěv XVII (Telemachův do Ithaky návrat). Praha. 1887.
13
Z historie vojenských psů. Pohraničník (Stráž vlasti), 1984, číslo 3, strana 22.
14
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
15
Vznik, vývoj a historické začátky kynologie. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
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Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
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V případě keltských válečných psů se nám zachovalo tolik vyobrazení, že není problém
zrekonstruovat ochranný oděv (jakési lehké brnění), které jim jejich páni oblékali před
bitvou.
Koncem starověku samozřejmě užívání válečných psů nekončí. Ve svých řadách je ve
středověku užívaly všechny armády západoevropského (latinského) prostoru. Ne
náhodou výměnou za darovaného slona, Abula Abbase, zaslal Karel Veliký chalífovi
Hárún ar-Rašídovi pár loveckých/válečných psů.
Z počátku musela nově se formující evropská společnost sice řešit jisté dilema, přece
jen se Bible o psech vyjadřuje spíše hanlivě („Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak
hlupák opakuje svou pošetilost“18, „Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na špatné
dělníky, dějte si pozor na tu rozřízku!“ 19), ale tento rozpor byl brzy vyřešen větším
důrazem na příkladnou věrnost psa pánu. Pes se tedy nakonec objevuje i v atributech
svatých (svatý Dominik, svatý Roch a dokonce i církevní učitel svatý Bernard jsou
znázorňováni se psy).
Z jedné z knih ze 14. století se dovídáme o psech „kousačích“. „Aby koně i jezdcové
nepřítele byli obráceni na útěk, k tomu se používá psů – kousačů. Ti jsou vycvičeni, že
ze zuřivosti napadají nepřítele. Je účelné, aby tito psi byli opatření pancířem již proto,
aby je nepopálil oheň, který nesou v kovových nádobách na hřbetě. Koně nepřátel pak
znepokojeni kousáním psů a ohněm prchají v nepořádku.“20
Procesem vzniku „moderního státu“ v ranně novověké éře vystupuje do té doby
neznámý a netušený problém. Úpadek klasického feudálního systému a jeho postupné
nahrazování byrokratickým aparátem byl provázen nutností vytyčit již velmi přesně
hranice země. Berní ruly, lánové rejstříky a obecně žádné z prvních katastrů by neměly
smysl, kdyby nebylo přesně definováno a ohraničeno území, jež zahrnují. A tuto
„novou“ hranici bylo také třeba střežit novým způsobem. Centrální (nové, částečně
byrokratické) vlády na nalezení ideální řešení vynaložili mnoho sil.
Jako názorné ukázky této snahy je možné zmínit tak zvanou Vojenskou hranici
osídlenou protestanty (a třeba i pravoslavnými), oddělující habsburské soustátí od

18

Přísloví 26,11
Filipským 3,2
20
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
19
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Osmanské říše, nebo zemskou hranici mezi Bavorskem a Čechami, kde již od
středověkých dob sloužili svému králi při ochraně země Chodové.
Právě Chodové, kteří psy hojně užívali, byli určeni za jednu z hlavních (údajných)
předloh Pohraniční stráži (Alois Jirásek o nich psal ve svém díle Psohlavci, jako jejich
znak zde popsal psí hlavu a právě ta se stala v polovině 20. století odznakem
československých pohraničníků).
Není žádným tajemství, že Velká francouzská revoluce a na ni přímo navazující
napoleonské války spustily vlnu změn a reforem (ale i reakcí a tvrdých odpovědí) v celé
Evropě. Sám veliký císař Napoleon zavedl povinné odvody psů pro účely armády. Tito
psi pak byli speciálně cvičeni v duchu shakespearovského „Cry "Havoc!" and let slip
the dogs of war21“ k ochraně vojenských táborů, skladů a pevností. Maršál Jean Lannes,
císařův blízký přítel, měl po jedné bitvě osobně vyznamenat psa Lukrese22.
Britská vojska v Severní Americe užívala psy běžně k nošení nábojů, hledání raněných
nebo tažení saní (nepřekvapí, že největší úspěch zvláště v posledním bodě slavili psi
inuitští).
První světová válka je známa pro masakry, jež byly způsobeny nasazením nových
zbraní (kulomety, bojový plyn, ostnatý drát…) a naprostou neschopností vojenských
velitelů přijít s taktikou, která by nevyžadovala čelní útok řadové pěchoty přes minové
pole, odstřelovanou zemi nikoho a přes ostnatý drát přímo před hlavně kulometů. Nás
však tyto události nezajímají. Mnohem důležitější pro účely této práce je, že během
oněch čtyř let, jež navždy změnily mapu Evropy, bylo nasazeno válčícími státy kolem
45 000 vojenských psů. Nejvíce z nich – 20 00023 až 30 00024 – nasadila armáda
Německého císařství; před válkou jich přitom měla „pouhých“ 5000. O poznání menší
Belgie vstupovala do války s necelými třemi stovkami psů. Když francouzské vedení
vidělo, jakou oporu poskytují psi jejich německému nepříteli, nařídili odvody běžných
psů od civilního obyvatelstva. Během války jich Francouzi stihli odvést, vycvičit
a nasadit kolem 10 000 25, což bylo dokonce o čtyři tisíce více než Britové26. Taháním
21

Shakespeare, William: Julius Caesar. III. dějství. Londýn. 1599.
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
23
Tamtéž.
24
Vznik, vývoj a historické začátky kynologie. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 15-24.
25
Tamtéž.
26
Z historie vojenských psů. Pohraničník (Stráž vlasti), 1984, číslo 5, strana 23.
22
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nosítek, nošením pošty, strážní službou a konec konců i necháním se porazit a sníst se
čtyřnozí pomocníci podíleli na válečném úsilí svých vojenských pánů.
O necelé tři desítky let později dosahuje využívání psů pro vojenské účely vrcholu
v řadách Sovětské armády. Od poloviny roku 1942 do poloviny roku 1943 nasadili
Sověti bezmála šestnáct tisíc vojenských psů 27. Ti během toho období přenesli kolem
patnácti tisíc zpráv28, asistovali při natažení přibližně dvou a půl tisíce kilometrů
telefonního kabelu29, vyvezli z bojiště asi pětačtyřicet tisíc zraněných vojáků 30, přenesli
do bojové linie přes 600 000 kilogramů munice 31, vyhledali (a tím přispěli k jejich
zneškodnění) miny na ploše 127 kilometrů čtverečních a na téměř jeden a půl tisíci
kilometrů cest32.
Nesmíme ale podlehnout iluzi, že psi byli cenění hrdinové, kteří pomáhali porazit Třetí
říši; za prvé měli Němci ve svých řadách také vysoké množství vycvičených psů
(například psi, vojenští maskoti, byli to poslední, co vojáci Šesté armády obklíčení na
stalingradském bojišti snědli), za druhé byli psi, stejně jako cokoliv dalšího, co Stalin
poslal na frontu, pouze „spotřebním zbožím“. Někteří psi byli dokonce využíváni jako
tzv. Stíhači tanků33, což znamenalo, že každý z nich měl na sobě přiděláno přibližně pět
kilogramů34 výbušnin s drátovou roznětkou. Pes byl vyslán proti tanku, a zavadil-li
o něj drátem (onou drátovou roznětkou/anténou), došlo k detonaci35.

2.2 Stručný exkurz do historického využití psů na území zemí Koruny
české
Dnes již nezjistíme, kdo jako první začal na našem území chovat a užívat psy. Ale je
více než pravděpodobné, že k tomu došlo nejpozději již v době Přemyslovských knížat.
Profesionalizace chovu u nás nastává později. Za zlom můžeme s jistotou označit éru
Lucemburků. Když císař Karel IV. budoval Karlštejn, tak s chovem psů počítal a nechal

27

Tamtéž.
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
29
Z historie vojenských psů. Pohraničník (Stráž vlasti), 1984, číslo 5, strana 23.
30
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
31
Z historie vojenských psů. Pohraničník (Stráž vlasti), 1984, číslo 5, strana 23.
32
Tamtéž.
33
Tamtéž.
34
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986.
35
Tamtéž.
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vybudovat psinec (pro něj jako císaře byl chov kvalitních psů otázkou prestiže). O chov
kvalitních loveckých psů se tam poté staral místní lovčí36.
Když došlo v 16. století (po bitvě u Moháče v roce 1526) k nástupu Habsburků na český
trůn, staly se České země postupně jednou z nejoblíbenějších a nejvyhlášenějších
loveckých oblastí nejen celé monarchie, ale celé Evropy. Lovečtí psi z našich zemí měli
tu nejlepší pověst 37, jak se shodují autoři ‚Dějin československé služební kynologie‘
s Vladimírou Tichou, autorkou ‚Stručné historie kynologie‘. Svou zásluhu na tomto
vzestupu měli mnozí jednotlivci. Za zmínku rozhodně stojí František Antonín hrabě
Špork, zakladatel loveckého řádu svatého Huberta a také muž, jenž k nám přinesl
parforsní hony.
Konzervativní politický a byrokratický aparát Předlitavska nebyl dlouhou dobu
nakloněn začlenění psů do četnictva. Nakonec však došlo k průlomu a na samém
počátku roku 1909 byl zakoupen pár psů (pes Vlk, fenka Vlčka) pro bezpečnostní
službu c. k. četnictva v Čechách38 a 13. října téhož roku byli oficiálně předvedeni
veřejnosti.
Během pěti následujících let byla posuzována celá řada případů použití psa v četnické
službě. Vznikala a zase zanikala různá opatření a pokyny ohledně zacházení a užití psa
při vyšetřování, při sledování stopy, při pachové identifikaci podezřelého a v mnoha
jiných případech. Úřady staré monarchie si na nové čtyřnohé pomocníky zvykaly jen
pomalu. Přesto můžeme říct, že ani začátek první světové války již nemohl nově
nastolený trend zcela zastavit.
Dnes je již všeobecně známo, že v meziválečné éře československé četnictvo psy
užívalo. Nemalý vliv na zvětšení povědomí o tom měla, kromě vyprávění pamětníků,
populární kultura, z níž nejznámějším příkladem jsou ‚Četnické humoresky‘, televizní
seriál odehrávající se v prostředí brněnské četnické pátrací stanice.
Dne 27. března 1922 bylo zřízeno výnosem z ministerstva vnitra Četnické pátrací
oddělení. Mimo jiné pod něj spadala ‚Skupina řídící chov, výcvik a používání
36

Začátky kynologie v českých zemích a na Slovensku. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 25-26.
37
Tamtéž.
38
Četnická kynologie na území našeho státu po roce 1900. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 30-38.
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služebních psů‘. A právě této skupině byl podřízen ‚Ústav pro výcvik a chov služebních
psů četnictva‘ v Pýšelích39. Když pak byly o šest let později, 1. února 1928, zřízeny
četnické pátrací stanice, tak jejich základní stav tvořili vrchní strážmistr, strážmistr
a strážmistr-řidič motocyklu, k těm byl už rok na to přičleněn ještě vůdce služebního
psa, čímž se pes stává běžnou integrální součástí každé jednotky (při počtu jedné
takovéto stanice/jednotky na okres jde už o docela vysoké číslo; navíc psi na pátracích
stanicích nebyli jedinými služebně užívanými psy).
Chvíli trvalo, než se dal celý systém do pohybu, ale už v roce 1932 byli psi použiti
v téměř patnácti stech případech40, z toho ve více než třetině úspěšně. V témže roce bylo
v Československu evidováno 451 psů pro veřejné účely41 (strážní, četničtí, policejní).

3

Vznik struktur Pohraniční stráže s přihlédnutím ke služební
kynologii

Než začneme se samotnou psí službou u Pohraniční stráže, je třeba ve stručnosti zmínit
některá klíčová data, ta by měla poskytnout základní přehled o nejdůležitějších
událostech ovlivňujících psy ve službě u PS:


Říjen 194942 – 4000 vojáků základní služby bylo umístěno do výcvikových
středisek, aby se po absolvování půlročního kurzu stali součástí nové Pohraniční
stráže, která měla střežit hranice novým vojskovým způsobem.



Květen 195043 – PS byla zařazena do působnosti nově vzniklého Ministerstva
národní bezpečnosti.



Říjen 195044 – vzniká Velitelství brigád Pohraniční stráže.



1. 1. 195145 – sloučení jednotek dosavadní PS s nově přibranými armádními
jednotkami.



1. 2. 195146 – útvary PS byly doplněny novými vojáky základní vojenské služby.

39

Četnické pátrací oddělení a jiné instituce ministerstva od roku 1922. In: Rulc, J.- Štaudinger,J.Nevolný, P.: Dějiny československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní
kynologie, jakož i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 77-78.
40
Tamtéž.
41
Tamtéž.
42
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strany 17-20.
43
Tamtéž.
44
Tamtéž.
45
Tamtéž.
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23. 7. 195147 – dovršení plánovaného početního stavu PS, od tohoto data bylo
další doplnění (udržení počtu) zajištěno z odvodů do základní vojenské služby.



195248 – v reakci na vznik Vnitřní stráže je velitelství reorganizováno na Hlavní
správu Pohraniční a Vnitřní stráže.



195249 – pod PS byla zařazena Chovatelská stanice Útvaru pro chov a výcvik
služebních psů v Pýšelích.



195250 – pravděpodobně vzniká škola psovodů a služebních psů v Doupově.



195351 – výcviková činnost byla předána z Pýšelí do Výcvikového střediska
psovodů a služebních psů Veřejné bezpečnosti v Býchorech u Kolína.



Listopad 195352 – vzniká chovatelská stanice v Prackovicích.



195453 – vzniká chovatelská stanice v obci Houstoň (nedaleko Domažlic).



195454 – z Doupova je do Libějovic přesunuta nyní již Poddůstojnická škola
psovodů a služebních psů (jde asi o nejvýznamnější instituci tohoto druhu u nás;
záhy je u ní založena chovatelská stanice).



195555 – u PS je již celkem 1081 psů (v následujících letech bude toto množství
považováno za standardní a s lehkými odchylkami, většinou směrem vzhůru,
bude drženo až do zrušení PS).



195756 – zřízení chovatelských stanic u jednotlivých brigád PS.



26. 5. 195857 – na chovné stanici v Libějovicích se v projektu Karla Hartla, jenž
měl za úkol zajistit nové, lepší a výkonnější plemeno pro ochranu SH, narodila
první štěňata (kříženci) německého ovčáka a karpatské vlčice; za několik
generací dalšího křížení budou jejich potomci nazváni československými vlčáky
(prvních několik generací kříženců bylo problematických a nevhodných pro
zařazení do služeb PS, měli sice vysokou výdrž a ohromnou sílu, zároveň však
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nebyli schopni naučit se „klasické“ zdržení za rukáv, figuranta pouze
obíhali/směřovali/štvali, jako by šlo o lovnou zvěř, tak moc silně se projevovaly
jejich vlčí kořeny58).


196959 – kromě experimentů s československými vlčáky se PS pokusila zavést
do služby další plemeno – rotvajlera; přílišná vazba na jedince (a tím způsobený
problém při přechodu od jednoho psovoda k druhému), pozdější dospívání
a nutnost delšího výcviku (kvůli udržení vysoké kondice, jinak se rotvajler
unavil dřív než právě např. německý ovčák) a třeba i větší náchylnost
k nemocem však vedly k tomu, že se od užití tohoto plemene záhy upustilo.



199060 – po zrušení vojskové ochrany hranice byl major Ladislav Sýkora
pověřen likvidací Poddůstojnické školy psovodů PS, tento úkol dokončil
k 31. 12. 1993 Ladislav Duchoslav.

4

Psí služba

Už před první světovou válkou se u nás začali psi etablovat ve státní službě. Jejich
význam na četnických pátracích stanicích prvorepublikové éry je nezpochybnitelný. Ani
během druhé světové války a ani po ní užívání služebních psů nekončí. Když byl v roce
1946 Pohotovostní sbor národní bezpečnosti 1 změněn v útvar 9600 SNB, který od té
doby do roku 1951 (do přechodu na vojskový systém ochrany hranice a vznik klasické
PS) ochranu hranice zajišťoval, v přístupu ke psům a jejich užívání či počtům to byla
změna zanedbatelná. Skutečné změny začínají až po roce 1951.
Zatímco v roce 1950 sloužilo na hranici asi 150 psů61, tak už o polovinu dekády později,
v roce 1955, to bylo 1081 psů62, což je nárůst více než sedminásobný.
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Osobní deník. Osobní archiv četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965.
59
Zavedení nového plemene do chovu a výcviku v PS. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 219-220.
60
Zánik Poddůstojnické školy psovodů PS v roce 1993. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strana 222.
61
Zavedení služebních psů u Pohraniční stráže. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 211-214.
62
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 140.
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Nemůže být pochyb o tom, že bouřlivé události 50. let, s nimiž byla nemalá část občanů
nespokojena, vedly k touze části občanské společnosti opustit Československo.
V momentě, kdy toto nebylo možné legálně, se někteří z nich pokusili o opuštění
našeho území cestou ilegální. A protože na zájezdy do zahraničí nebyli pouštěni
takzvaní „rizikoví“ jedinci, mohla se mnohým nespokojeným jevit cesta přes státní
hranici do SRN nebo Rakouska (po ukončení okupace) jako jediná možnost úniku ze
sféry vlivu Sovětského svazu a komunistické strany.
Aby nedošlo k masovému odchodu obyvatelstva (mimo jiné), což by mohlo vést
k utvoření silné zahraniční opozice, úbytku domácí pracovní síly, dokladu
nespokojenosti lidí v socialistické společnosti a následnému otřesu celé ideologie
a naopak příchodu západních záškodníků/agentů (přesto, že komunistická propaganda
tuto hrozbu zveličovala, je nezpochybnitelným faktem, že stejně jako byli agenti
východního bloku na Západě, tak byli západní agenti ve východním bloku), bylo
rozhodnuto, že bude hranice s takzvanými západními kapitalistickými/imperialistickými
státy střežena.
Na počátku 50. let vyrostl plot, ten byl po celé délce naší státní hranice
s nesocialistickými státy. Nešlo samozřejmě jen o plot. V 50. letech byla užívána
i minová pole; po celou éru se setkáme s ornými pásy, výmetnicemi, tankovými
zátarasy a dalšími ženijně technickými zabezpečeními. Samo pohraniční pásmo
(Hraniční pásmo před plotem a Zakázané pásmo mezi plotem a skutečnou státní hranicí)
střežené

příslušníky

PS

bylo

složitou

překážkou,

o

dalších

nástrahách

a zabezpečovacích systémech nemluvě.
Pohraniční stráž byla tvořena vojáky základní vojenské služby (jejich služba se sice
lišila, byla kupříkladu delší o dva měsíce, ale z principu šlo o základní vojenskou
službu), tito branci museli zvládnout celou řadu nároků předtím, než byli posláni do
služby „na čáru“. A protože nešlo o žádné specialisty, i když byli v rámci lidové armády
považováni za elitu, bylo rozhodnuto, že jako podpůrný prostředek, který „…dobré
služby prokazuje při hledání narušitelů ukrytých v blízkosti osy postupu pohraniční
hlídky, při průzkumu okrajů lesů a výhodných pozorovacích míst a úkrytů, při prověření
stop, při přímém výkonu strážní služby, při pronásledování narušitelů státních
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hranic…“63, dostanou k dispozici služební psy v takovém množství, jež bude třeba (to
na začátku 50. let znamenalo šestici psů 64 na každou rotu).

4.1 Kategorie psů
Pohraniční stráž v 50. letech rozlišovala dvě základní kategorie psů 65. Pátrací psi byli
určeni k vyhledávání narušitelů v pásmu, hlídkoví k posílení hlídek. S rozvojem
vojenské kynologie a nárůstem množství psů ve službě (z šesti na deset až čtrnáct 66)
u PS v 60. letech tyto kategorie již nedostačovaly. Nově byli rozlišováni67 psi pátrací
(byli

zařazováni

do

poplachových

hlídek

a

do

hlídek

pátrajících

po

narušiteli/narušitelích), hlídkoví (ti byli u hlídek přímo na hranici, u eskortních hlídek
a u dozoru), prověřovací (ti byli užíváni při kontrole aut a vlaků 68), hlídací (ochrana
např. muničních skladů), nevycvičení, chovní a štěňata.
V průběhu 60. let se také začali používat služební psi k „útoku na volno“ 69 (prvním
z nich byl Pes Hasan70).
4.1.1 Samostatně útoční psi
A později, v 70. letech, byli na některé úseky umístěni takzvaní SUPi (to jest
„Samostatně Útočící Psi“), jejich asi nejznámější zákrok proběhl dne 71 8. srpna 1986
nedaleko od Bratislavy. Osmnáctiletý chlapec z NDR se rozhodl, že se vydá přes
Československo na Západ, a to se mu stalo osudným. Při překračování signální stěny
v úseku72 11. roty PS (Petržalka-Kopčany) 11. brigády PS (Bratislavská) způsobil zkrat.

63

Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 69.
65
Tamtéž.
66
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 70.
67
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 69.
68
V Muzeu železné opony ve Valticích je kino s instruktážním filmem pro PS (jak správně kontrolovat
vlak), film se odehrává na kontrolní stanici Pohansko (u Břeclavi) a je v něm možnost vidět
prověřovacího psa v akci.
69
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 70.
70
Čtyřnozí pomocníci. Pohraničník, 1976, duben, strana 30.
71
Morbacher, Lubomír: Tautz, Hartmut [online]. 2014 [citováno 3. května 2015]. Dostupné z:
http://www.ustrcr.cz/cs/tautz-hartmut.
72
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 209.
64
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Velitel za ním vyslal dvoučlennou hlídky se dvěma SUPy73 (Roby a Ryšo). Členové
hlídky po příchodu k prostříhanému otvoru v signální stěně psy navedli na stopu
a vypustili je. Mladý narušitel byl dostižen 22 metrů74 od státní hranice. Je
pravděpodobné, že se proti psům bránil, že se pokoušel vstávat, že se snažil dostat
k „čáře“, že do psů udeřil. Tím se totiž dá vysvětlit, že jej psi napadali více než jednou.
Pokud ležel na zemi a nekladl odpor, tak nebyla jeho zranění ničím míň, než naprostým
selháním lidského faktoru zodpovědného za správnou selekci, výcvik a použití psa. Ať
už došlo na kteroukoliv z možných variant, tak výsledkem byl hemoragický šok
a následná smrt v bratislavské vojenské nemocnici75 (9. srpna 1986, 1:15 hodin).

4.2 Proces zadržení narušitele státní hranice
Za normální okolností v terénu pak v závislosti na podmínkách mohlo dojít při práci
hlídky se psem k několika scénářům:
1) Do zakázaného pásma se dostal narušitel, který nespustil poplach při překonávání
ženijně technického zátarasu.
a) Hlídka při běžné službě neobjevila narušitele.
i) Narušitel uprchl.
b) Hlídka při běžné hlídce objevila narušitele s přispěním psa.
i) Pes na vodítku zachytil stopu a přivedl po ní hlídku k ukrytému narušiteli;
hlídka provedla zadržení.
ii) Pes na vodítku zachytil stopu, hlídka vedená psem se dala do pronásledování
narušitele.
(1) Hlídka dohnala narušitele před překročením státní hranice a zadržela ho.
(2) Hlídka nedohnala narušitele před překročením státní hranice; narušitel
uprchl.
iii) Pes bez vodítka zachytil stopu, vyběhl po ní, a než ho hlídka dohnala,
vyštěkal ukrytého narušitele; hlídka provedla zadržení.
iv) Pes bez vodítka zachytil stopu a vyběhl po ní,
(1) než ho hlídka dohnala, zneškodnil narušitele; hlídka odtrhla psa
a provedla zadržení.
73

Morbacher, Lubomír: Tautz, Hartmut [online]. 2014 [citováno 3. května 2015]. Dostupné z:
http://www.ustrcr.cz/cs/tautz-hartmut.
74
Tamtéž.
75
Tamtéž.
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(2) ale stopu ztratil; narušitel uprchl.
(3) ale narušitele již nedohnal, hlídka jej musela odvolat před překročením
linie státní hranice.
c) Hlídka při běžné hlídce objevila narušitele bez přispění psa.
i) Hlídka zadržela narušitele.
ii) Narušitel se dal na útěk.
(1) Hlídka narušitele dohnala a zadržela
(2) Hlídka vypustila psa, ten dohnal narušitele a zadržel ho.
(3) Hlídka narušitele nedohnala, ten uprchl.
(4) Hlídka vypustila psa, ten narušitele nedohnal a narušitel uprchl.
2) Narušitel spustil poplach při překonávání ženijně technického zátarasu.
a) Překonávaný úsek byl posílen SUPy.
i) SUP (jeden až dva) byl vypuštěn a za ním se vydala hlídka.
(1) Hlídka dorazila na místo, kde SUP zadržel narušitele, odvolala psa,
provedla zadržení.
(2) Hlídka dorazila do blízkosti státní hranice a odvolala SUPa, který nestihl
zadržet narušitele před překročením státní hranice.
ii) SUP nebyl vypuštěn, běžná hlídka nacházející se ve směru postupu
narušitele provedla zadržení.
b) Jedna skupina pohraničníků začala pronásledovat narušitele od místa překročení
ŽTZ po jeho stopě, zatímco druhá skupina byla vysazena z vojenského vozidla
v blízkosti státní hranice a vydala se proti směru postupu narušitele (obě skupiny
byly pravděpodobně posíleny pátracími psy).
i) Narušitel byl zadržen první hlídkou
(1) bez přispění psa.
(2) po té, co pes na vodítku zachytil stopu a přivedl hlídku k ukrývajícímu se
narušiteli.
(3) po té, co pes na vodítku zachytil stopu, určil směr postupu narušitele
a spolu s hlídkou jej dohnal.
(4) po té, co pes na volno zachytil stopu a vyštěkal narušitele z úkrytu.
(5) po té, co pes na volno zachytil stopu a dohnal narušitele.
ii) Narušitel byl zadržen druhou hlídkou
(1) bez přispění psa.
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(2) po té, co pes na vodítku zachytil stopu a přivedl hlídku k ukrývajícímu se
narušiteli.
(3) po té, co pes na vodítku zachytil stopu, určil směr postupu narušitele
a spolu s hlídkou jej dohnal.
(4) po té, co pes na volno zachytil stopu a vyštěkal narušitele z úkrytu.
(5) po té, co pes na volno zachytil stopu a dohnal narušitele.
iii) Narušitel uprchl.
(1) po té, co pes na vodítku nezachytil stopu.
(2) po té, co pes na volno nezachytil stopu.
3) Narušitel byl zadržen ještě před pokusem překonat ženijně technický zátaras.
a) Podezřelou osobu nahlásil Veřejné bezpečnosti (VB) pomocník Pohraniční
stráže (PPS).
i) VB zadržela podezřelou osobu před vstupem do hraničního pásma.
ii) VB nestihla zadržet osobu před vstupem do hraničního pásma, informovala
PS, společně provedli zadržení.
b) Podezřelou osobu nahlásil Pohraniční stráži pomocník Pohraniční stráže.
i) PS provedla zadržení při postupu narušitele pásmem.
ii) PS vyčkala na narušitelův příchod k plotu, tam teprve provedla zadržení.
4) Narušitel se ukryl v nákladním vagónu (vlaku jedoucího do zahraničí),
a) byl objeven při kontrole a zadržen.
i) Prověřovací pes označil vagón/prostor, ve kterém byl po důkladnějším
prohledání objeven narušitel.
ii) Hlídka při běžné kontrole objevila narušitele.
b) narušitel nebyl objeven a uprchl.
i) Ani běžná kontrola hlídkou, ani prověřovací pes neodhalil ukrytého
narušitele
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Všechny tyto výše uvedené případy jsou samozřejmě ideálními modely, v nichž
narušitel neklade odpor, není ozbrojen (popřípadě zbraň neužije), neužije zbraně proti
služebnímu psu ani členu PS, SUP nezpůsobí narušiteli zranění neslučitelná se životem,
pohraničník neužije zbraně proti narušiteli, nedojde k zásahu vyšší moci, narušitel
nespáchá v bezvýchodné situaci sebevraždu atp.

4.3 Počty psů ve službě u PS v 60. letech 20. století
Počty psů na jednotlivých rotách nebyly stejné. Nejen že podle velikosti roty bylo
určeno, jestli bude mít v základu 10, 12 nebo 14 psů, ale v závislosti na potřebách
brigády a možnostech dodat hárající feny za účelem získání nové generace štěňat se
stavy psů, zvláště na rotách osázených fenami (potížím, které by způsobila kombinace
psů a hárajících fen na jedné rotě [u psů by se projevovala snížená poslušnost, odmítání
potravy, snaha utéct psovodovy za účelem páření a jiné] se předcházelo tím, že byly
roty děleny na roty osázené čistě psy a roty osázené čistě fenami), mohly měnit
i v průběhu roku. Kromě fen na chov také docházelo k výkyvům kvůli chovným psům
(i když je proces krytí časově mnohem méně náročný než březost) a nevycvičeným
psům. Zcela běžně se stávalo, musela-li rota poslat někoho do Poddůstojnické školy
psovodů, že poslala pohraničníka76 s nejmladším (tedy většinou právě oním
nevycvičeným) psem.
Celkový počet psů u PS v časovém období 1960 až 1970, kde leží těžiště našeho
soustředění, se pohyboval mezi 1027 (nejméně) a 1468 (nejvíce). Pro lepší názornost
následuje tabulka77:
Rok:
Psů:

1960
1086

1961
1027

1962
1247

1963
1328

1964
1468

1965
1418

1966
1084

1967
1052

1968
1113

1969
1196

1970
1262

Není tedy pochyb o tom, že jakmile jednou PS dosáhla potřebného počtu psů, tak se jej
držela. Odchylku nejspíš způsobila nikoli potřeba zahustit ochranu SH, ale několik po
sobě jdoucích ročníků s velkými vrhy štěňat.
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Archiv autora. Osobní deník četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965.
77
Pulec, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; seznamy osob usmrcených na
státních hranicích 1945-1989. Praha. 2006. strana 140.
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4.4 Počty psy zadržených narušitelů v 60. letech 20. století v úseku 4.
brigády PS
Velmi zajímavé informace poskytuje Kronika 4. (znojemské) brigády PS. Její autoři si
totiž vedli vlastní statistiku počtu zadržených na jihomoravské hranici. Díky tomu dnes
např. víme, v jakou denní dobu se narušitelé nejčastěji pokoušeli o proryv SH. Pro nás
je však mnohem poutavější, že si zaznamenávali, kolik zadržení bylo uskutečněno právě
díky čtyřnohým pomocníkům.
Proto můžeme spočítat, že v roce 1963 ze 177 zadržených narušitelů zadrželi psi78 16,
rok na to také 1679, v roce 1965 to pak bylo asi o 50% víc - 2580. Tato čísla se můžou
zdát malá, až zanedbatelná, zvlášť když si uvědomíme, že na konci 60. let, v roce 1969,
to nebylo ani 16, ani 25, ale 107 81. Jde však spíše o odchylku způsobenou zvýšeným
množstvím pokusů o ilegální opuštění území republiky po událostech roku 1968. V roce
1971 jsou čísla opět nižší, a to 40 zadržených narušitelů82 služebními psy pod
4. brigádou PS, v roce 1972 se počet ještě jednou zvýšil83 na 57 (ze 182 celkem), ale
o rok později opět klesá na 34 (ze 170 celkových) 84.
Ve světle těchto údajů nemůže být pochyb o tom, že správně vycvičení psi přispěli svou
službou k fungování Pohraniční stráže nemalou měrou.

78

Archiv bezpečnostních složek, badatelna Brno - Kanice, fond D – Archivní fondy útvarů Pohraniční
a Vnitřní stráže, V. dosud nezpracované fondy, Kronika 4. brigády PS, rok 1963, Oddíl II. – Služba
k ochraně státních hranic, strana 11.
79
Archiv bezpečnostních složek, badatelna Brno - Kanice, fond D – Archivní fondy útvarů Pohraniční
a Vnitřní stráže, V. dosud nezpracované fondy, Kronika 4. brigády PS, rok 1965, Oddíl II. – a) Služba
k ochraně státních hranic, strana 18.
80
Tamtéž.
81
Archiv bezpečnostních složek, badatelna Brno - Kanice, fond D – Archivní fondy útvarů Pohraniční
a Vnitřní stráže, V. dosud nezpracované fondy, Kronika 4. brigády PS, rok 1965, Oddíl II. – a) Služba
k ochraně státních hranic, strana 11.
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Archiv bezpečnostních složek, badatelna Brno - Kanice, fond D – Archivní fondy útvarů Pohraniční
a Vnitřní stráže, V. dosud nezpracované fondy, Kronika 4. brigády PS, rok 1971, Oddíl II. – a) Služba
k ochraně státních hranic, strana 10.
83
Archiv bezpečnostních složek, badatelna Brno - Kanice, fond D – Archivní fondy útvarů Pohraniční
a Vnitřní stráže, V. dosud nezpracované fondy, Kronika 4. brigády PS, rok 1972, Oddíl II. – a) Služba
k ochraně státních hranic, strana 8.
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Archiv bezpečnostních složek, badatelna Brno - Kanice, fond D – Archivní fondy útvarů Pohraniční
a Vnitřní stráže, V. dosud nezpracované fondy, Kronika 4. brigády PS, rok 1973, Oddíl II. – a) Služba
k ochraně státních hranic, strana 10.
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5

Výcvik služebního psa a příprava psovoda

„Služební pes je důležitým pomocníkem pohraničníků při ochraně státních hranic. Může
se použít k mnoha účelům. Dobré služby prokazuje při vyhledávání narušitelů ukrytých
v blízkosti osy postupu pohraniční hlídky, při průzkumu okrajů lesů a výhodných
pozorovacích míst a úkrytů, při prověření stop, při přímém výkonu strážní služby, při
pronásledování narušitelů státních hranic apod.“85
Aby byl služební pes na hranici skutečně dobrým pomocníkem, tak bylo třeba jej
kvalitně vycvičit. Každý pes byl jiný, a proto musela být minimálně část výcviku
individuální. Z praktických důvodů však musely být shodné třeba povely; měl-li pes za
svou vojenskou službu čtyři psovody, pak nebyly standardní povely symptomem
vojenské služby, ale věcí naprosto nezbytnou pro efektivní a vůbec fungující službu.
A proto v příštích řádcích projdeme jednotlivé součásti výcviku a porovnáme povely
z ‚Příručky pro pohraničníky‘ (jejího nejstaršího vydání) s odbornou kynologickou
85

Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
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literaturou (socialistické éry). A následně se seznámíme s látkou, která se ve stejné době
učila na Poddůstojnické škole psovodů v Libějovicích, ta byla bezpochyby jedním
z nejdůležitějších pracovišť tohoto druhu na našem území.
„Cvičitel psa musí být po teoretické stránce dobře připraven. Je pro něho nezbytná
především znalost základů fyziologie smyslů a fyziologie vyšší nervové činnosti podle
učení velkého ruského vědce akademika Ivana Petroviče Pavlova, která mu umožní
pochopit nervovou činnost psa a správně s ním zacházet při výcviku a vedení“86,
z těchto slov nám jasně vyplývá, že ruský/sovětský vzor byl pro formování služební
kynologie u Pohraniční stráže klíčový. To, že nešlo jen o teorii, nám dokazují různá
zachovaná schémata vesměs stejným způsobem znázorňující psa reagujícího na vnější
podnět.

Obdobné schéma, jako je výše87, lze najít i v knihách, jako byl ‚Výcvik psa‘ z roku
1970 nebo také v později vydaném titulu ‚Výchova a výcvik psa‘ z roku 1979, a stejně
tak v některých článcích rubriky ‚Kynologie‘ v již mnohokrát zmiňovaném časopise
Pohraničník.
Samotný výcvik se dělil na tři části88. První z nich byla označována jako všeobecný
výcvik; jejím cílem bylo utvořit u psa návyky nezbytné k jeho ovládání a směřování při
dalším výcviku. Klíčová byla disciplína, poslušnost. V této části nebyl rozdíl mezi psem
vojenským a psem „civilním“.
Druhá část se nazývala speciální výcvik. V rámci speciálního výcviku byl pes cvičen ve
věcech nutných k výkonu služby u Pohraniční stráže. Rámcově šlo o stopování, útok na
volno, obranu, průzkum, zadržení…

86

Tamtéž.
Hartl, Karel: Člověk a pes. Praha. 1986. strana 39.
88
Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
87

26

Třetí, poslední část spočívala v nácviku/tréninku. Nešlo o nic víc než neustálé
opakování a zdokonalování poslušnosti, povelů a úkonů naučených v předchozích dvou
částech.

5.1 Přehled povelů
V následujících řádcích provedeme stručnou komparaci cviků z Příručky pro
pohraničníky s tabulkou povelů z Výcviku psa89.
Všeobecný výcvik zahrnoval tyto cviky90:


Vodění psa u nohy:
o Povel: „K noze!“
o Posunek: úder levou rukou na levé stehno
o zdroje se shodují



Volný pohyb:
o Povel: „Volno“
o Posunek: Ukázání rukou ve směru vypuštění psa
o zdroje se shodují



Přivolání psa na povel a posunek:
o Povel: „Ke mně!“
o Posunek: Upažení a následné připažení levé ruky
o zdroje se shodují



Přerušení nežádoucí činnosti psa:
o Povel: „Fuj!“
o zdroje se shodují



Zpomalení tempa pohybu:
o Povel: „Pomalu!“
o zdroje se shodují



Sednutí psa:
o Povel: „Seď!“ – dle příručky; „Sedni!“ – dle Výcviku
o Posunek: Předpažení pravou rukou podél těla do výše oka – dle příručky;
lehký úder levou rukou na stehno nebo předpažit pravou ruku s dlaní

89

Hartl, K. – Němec, K. – Skuhrovský, J.: Výcvik psa (Výchova a výcvik psů služebních plemen). Praha.
1970.
90
Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
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obrácenou vpřed, palec přitažen, špičky prstů ve výšce očí psovoda – dle
Výcviku
o zdroje se shodují částečně, rozdíl by však funkčnost nejspíš neohrozil


Ulehnutí psa:
o Povel: „Lehni!“
o Posunek: upažení pravou rukou a připažení předem – dle příručky;
mávnutí levou rukou před očima psa (zepředu dozadu) nebo ze vzpažení
(rychlým pohybem těsně kolem těla) pravou rukou předpažením, dlaní
vpřed, připažit – dle Výcviku
o zdroje se shodují částečně



Postavení psa:
o Povel: „Vstaň!“
o Posunek: předpažení pravou rukou dlaní nahoru do výše pasu – dle
příručky; psovod se mírně pokrčí v kolenou a opět se vzpřímí nebo
zvednout poloohnutou pravou paži vpřed do výše pasu, dlaní nahoru –
dle Výcviku
o zdroje se shodují v povelu, v posunku ne



Přinášení předmětu:
o Povel: „Aport!“ a „Pust!“
o Posunek: ukázat pravou rukou na předmět – dle Výcviku
o zdroje se shodují v povelu, příručka posunek neuvádí



Štěkání na rozkaz:
o Povel: „Štěkej!“
o Posunek: pohybování v lokti ohnutou pravou rukou dopředu se
vztyčeným ukazovákem
o zdroje se shodují, Výcvik je podrobnější v popisu posunku



Plížení – plazení:
o Povel: „Plaz!“
o Posunek: komíhání pravé ruky před sebou, asi ve výši boku
o zdroje se shodují



Překonávání překážek:
o Povel: „Vpřed!“
o Posunek: psovod ukáže směrem překážky
28

o zdroje se shodují
Speciální výcvik potom zahrnoval tyto povely91:


Pachové disciplíny:
o Povel: „Čichej!“, „Přines!“, „Označ!“
o zdroje se shodují



Obrana psovoda a zadržení značkáře:
o Povel: „Drž!“, „Hlídej!“, „K noze!“
o zdroje se shodují



Prohledávání terénu:
o Povel: „Revír!“
o Posunek: určení směru rukou dle potřeby – dle Výcviku
o zdroje se shodují na pokynech, příručka neuvádí posunek



Průzkum vagónů a vlaků:
o Povel: „Revír – aport!“, „Revír – pozor!“
o Výcvik tyto povely neuvádí



Hlídání předmětů:
o Povel: „Hlídej!“
o zdroje se shodují



Průzkum terénu k vyhledání stop:
o Povel: Hledej!“, „Stopa!“
o zdroje se shodují



Použití psa ve strážní službě:
o Povel: „Pozor!“
o Posunek: ukázání směru rukou
o zdroje se shodují

Teprve po zvládnutí veškerého výše uvedeného byl pes považován za řádně
připraveného a způsobilého pro službu u nohy vojáka se zelenou brigadýrkou.

91

Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
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5.2 Příprava psovoda
5.2.1 Obecná
Povely výše zmíněné musel samozřejmě zvládnout nejen pes, ale i psovod. Jejich
správné provedení záviselo na tom, zda a jak byl psovod připraven/vycvičen na svou
službu. Organizace Pohraniční stráže se v průběhu své téměř čtyři desítky let trvající
existence měnila; a také psovodi byli cvičeni na různých místech a v různých
institucích. Protože jsme do teď pracovali s nejstarším, původním, vydáním Příručky
pro pohraničníky, budeme se i nadále zabývat 60. léty, z nichž toto pochází.
V roce 1954 byla z Doupova přesunuta Poddůstojnická škola psovodů do Libějovic 92.
O sedm let později byla u ní založena Chovatelská stanice služebních psů PS
Libějovice93.

Jedním

z hlavních

důvodů

pro

zřízení

chovatelské

stanice

u poddůstojnické školy byla snaha hlavního velitelství Pohraniční stráže moci ověřovat
a zkoušet v praxi nové metody výchovy štěňat, tato štěňata měla následně doplňovat
stavy psů na jednotlivých brigádách PS (jednotlivé brigády sice odchovávaly vlastní
štěňata, jejich produkce však nebyla vždy dostatečná). Jako první 94 byl velením pověřen
bývalý psovod Jaroslav Kuchař, první cvičitel legendárního Breka.
Absolventi výše zmíněné poddůstojnické školy psovodů museli zvládnout látku různého
zaměření; od politické teorie zahrnující OSN či Varšavskou smlouvu, přes ochranu proti
chemickým zbraním a rozeznávání typů munice až po znalost základních služebních
plemen psů. Obsah takových zápisků 95 zaznamenaných v první polovině šedesátých let
projdeme níže.

92

Zavedení služebních psů u Pohraniční stráže. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 211-222.
93
Chovatelská stanice služebních psů PS Libějovice. In: Rulc, J.- Štaudinger, J.-Nevolný, P.: Dějiny
československé služební kynologie (Vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož
i ostatní služební kynologie na území Československa). Praha, 2014, strany 223-228.
94
Tamtéž.
95
Archiv autora. Poznámky četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965. strany 1-37.
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Politická příprava
o Tradice (a funkce)
Pohraniční stráže
o Tradice (a funkce)
Vnitřní stráže
o Povinnosti strážného
o Stížnosti a hlášení
o Všeobecná ustanovení

o Varšavská smlouva
(a její poslání)
o Kázeňský řád
o Bratrské armády
(Varšavské smlouvy)
o Vojenská převaha
socialistického tábora

o ubytování vojáka

o Organizace spojených

o „Voják je povinen…“

národů a její hlavní

o Tvar (vojenský)

orgány

o Bojová pohotovost
o Použití zbraně
o Vydávání a provádění
rozkazů

o KSČ v boji za vítězství
v socialistickém ČSSR
o KSČ v čele boje
pracujících mas
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o KSČ v boji za jednotnou
lidovou a národní frontu
o Nebezpečí fašismu
o Národní osvobozenecký



o Mnichov a okupace ČSR
o Boj KSČ za osvobození
o KSČ v čele boje za
diktaturu proletariátu

boj českého

a za upevnění dělnické

a slovenského lidu

třídy

Střelecká příprava
o Bojové vlastnosti

náboj, náboj

samopalu vz. 58.

redukovaný)

o Charakteristika samopalu
o Rozborka

o Příslušenství k samopalu
vz. 58.

o Hlavní části samopalu

o Základy střelby

o Druhy střeliva do

o Tvar dráhy střely a její

samopalu vz. 58. (náboj

praktický význam

s normální střelou, svítící

o Normální podmínky

náboj, náboj průbojný
zápalný, náboj zápalný,

střelby
o Výpočet úchylky větru

školní náboj, cvičný


Ženijní příprava
o Maskování (podstata
maskování, maskování

o Zákopy (průlezný,

musí být…, zamaskování

mělký, normální,

se dosáhne…, maskovací

zakrytý)

kázeň, předepsané

o Ženijní nářadí

maskovací prostředky,

o Výhody zákopů proti

maskovací oděvy,
maskovací síť,
maskovací barvy,



o Okopy – zákopy

okopům
o Protipěchotní miny
(rozbušky, typy)

výpomocné maskovací

o Protitankové miny

přípravky)

o Nauka o granátu

Topografie
o Orientace (podle slunce,
podle slunce a hodinek,

měsíce, podle měsíce
a hodinek)

podle hvězd, podle
32

o Náramková buzola vz.
53.

o Zeměpisná šířka a délka
o Odhad vzdáleností

o Situační předměty


Signalizace
o Signální pistole 44

o Pronikání radiace

o Druhy signálních nábojů

o Účinky radiace na lidský

o Rozebírání pistole
o Zacházení s pistolí
o Zásady při střelbě


Protichemická příprava
o Atomové zbraně a jiné
prostředky hromadného
ničení a způsob proti nim
o Způsob fungování
atomových zbraní
o K čemu jsou určeny
atomové zbraně
o Formy atomových zbraní
(letecké pumy, letounové

organismus
o Radioaktivní zamoření
v terénu
o Velikost zamořeného
prostoru
o Účinky atomového
výbuchu na techniku
o Zásady ochrany vojsk
proti zbraním
hromadného ničení
o Atomová výstraha
o Chemický poplach
o Použití krytů a úkrytů

střely, dělostřelecké

k ochraně před účinky

granáty a miny, hlavice

zbraní hromadného

raket…)

ničení

o Mohutnost atomové
munice určuje…

o Radiační, chemický
a biologický průzkum

o Dělení na ráže

o Svépomoc a vzájemná

o Druhy výbuchů

pomoc při zasažení

atomových pum
o Ráže vodíkové pumy
o Ničivé faktory výbuchu
atomové pumy
o Tlaková vlna
o Účinky výbuchu na

účinky zbraní
hromadného ničení
o Chemické zbraně cizích
armád
o Dělení chemických
zbraní

osoby
o Světelné a tepelné záření
33

Celý tento úsek potom uzavírala část 96 popisující smysl a nezbytnost komunistické
výchovy.
5.2.2 Speciální
Kromě této (výše zmíněné) obecné nauky museli absolventi zvládnout i látku
zaměřenou speciálně na jejich obor, to jest psy.


Základy biologie
o Buňka
o Tkáň
o Soustava orgánů (pohybových, zažívacích, dýchacích, močových,
pohlavních, nervová, smyslová, krevní a mízní oběh, žlázy vnitřní
sekrece)



Kynologie
o Výživa psa (štěňata, dospělí jedinci)
o Exteriér a anatomie psa
o Psí choroby
o Kategorie služebních psů (pátrací, hlídkoví, prověřovací, hlídací,
nevycvičení, chovní, štěňata)
o Ustájení, udržování a krmení psů
o Reflexy (reflexní oblouk, vypracování reflexů)
o Útlumy
o Co je to stopa
o Vyšší nervová činnost
o Výcvik (rozdělení dle povahových typů, podněty užívané při výcviku,
metody výcviku, přecvičení psa)
o Standard německého ovčáka
o Další služební plemena a jejich původ (boxer, dobrman, knírač obrovský,
rotvajler, ardelterier)
o Cvičení psa na speciální činnost (hlídání zadržené osoby, zadržení,
eskorta…)
o Taktika pořadového cvičení

96

Archiv autora. Poznámky četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965. strana 37.
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Zatímco politická příprava byla povinná z důvodů daných systémem a snahou zajistit
věrnost vojáků komunistické straně (a tím uchovat vedoucí úlohu KSČ ve státě),
vojenské přípravy (střelecká, ženijní, protichemická, topografická a signalizační) byly
povinné pro každého vojáka v lidové armádě, aby mohl v případě potřeby co nejlépe
plnit svou povinnost vůči státu, tak základy biologie a na ně navazující kynologie daly
poctivému posluchači dostatečný a moderní (na danou dobu) počáteční znalostní kapitál
pro to být kvalitním psovodem/kynologem.

6

Péče o psa

To, že o psa se musí jeho pán/psovod starat, je samozřejmé. Je potřeba psa ustájit
[termín pro ‚ubytování‘ psa], krmit jej, uklízet po něm, venčit ho a v případě potřeby
(nemoc, zranění) ho umět i ošetřit (alespoň provizorně než je pes dopraven k veterináři).
Způsoby této péče a představy o ní se však mohou lišit. A proto – obdobně jako
u povelů – i zde porovnáme, co pohraničníkům radila jejich příručka ohledně péče
o čtyřnohého pomocníka a odborná československá kynologická literatura.
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6.1 Ustájení
„Kotce (boudy), kde jsou umístěni psi, musí být prostorné, vhodné k odpočinku, suché,
čisté, s dostatečným přístupem světla a přívodem čerstvého vzduchu a chráněné před
nepříznivými povětrnostními podmínkami (chladem, slunečním žárem, deštěm) 97“,
těmito slovy začíná oddíl „Umístění, krmení a ošetřování služebních psů“ v Příručce pro
pohraničníky. Bezprostředně na tato slova navazuje grafické vyobrazení/plánek
s uvedenými rozměry bloku těchto kotců s boudami. Porovnáme-li toto s popisy,
instrukcemi a vyobrazeními z již zmiňovaných knih ‚Výcvik psa‘ z roku 1970
a ‚Výchova a výcvik psa‘ z roku 1979, přesvědčíme se, že jsou takřka totožné. Nelze
tedy zpochybňovat, že co se ustájení psa týče, držela se Pohraniční stráž nejnovějších
poznatků a trendů.

6.2 Krmení
Jak už je většině armád vlastní, tak i dávky krmení a jejich kombinace jsou
pojmenovány velmi technicky, systematicky a nebýt vysvětlivek i nepochopitelně.
6.2.1 Základní norma I
o Složení98:


750 gramů – Maso odpadové kosti



400 gramů – Tvrdý příkrm (suchary, krupice, těstoviny, kroupy,
ovesné vločky…)



97
98

200 gramů – Brambory

Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
Tamtéž.
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100 gramů – Zelenina



10 gramů – Minerální a vitamínové směsi

o Určena pro:


Psy starší než čtyři měsíce



Poloviční dávka je určena pro štěňata od 22 dnů věku do čtyř
měsíců

o Úpravy:


Lze doplnit zbytky z kuchyně dle uvážení psovoda (popřípadě po
konzultaci s veterinárním pracovníkem); každý psovod by měl
vědět, že např. zbytky kořeněného guláše by mohly mít na psa
fatální účinek



V určitém poměru bylo možné zaměňovat dané součásti stravy za
jejich suplementy (1000 gramů masa bylo možné zaměnit za 500
gramů lojových škvarků nebo 200 gramů sušeného masa či 500
gramů obsahu psích masových konzerv; 100 gramů čerstvé
zeleniny bylo možné zaměnit za 30 gramů zeleniny sušené; nebo
třeba 200 gramů brambor za dalších 100 gramů tvrdého příkrmu)

6.2.2 Přídavek I
o Složení99:


500 gramů egalizovaného mléka

o Určen pro:


Na dobu (přibližně) 45 dnů pro kojící feny

6.2.3 Přídavek II
o Složení100:


500 gramů egalizovaného mléka



20 gramů cukru

o Určen pro:


Štěňata mezi 22 dny a 4 měsíci života; doplňuje poloviční
Základní normu I

99

Tamtéž.
Tamtéž.

100
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6.2.4 Přídavek III
o Složení101:


500 gramů egalizovaného mléka



20 gramů cukru



0,5 gramu čaje



200 gramů pšeničné krupice nebo rýže



1 vejce

o Určen pro:


Nemocné psy (ať už služební či štěňata); doplňuje Základní
normu I; o jeho podávání rozhoduje veterinář

6.2.5 Doplňky předepsané veterinářem
o V závislosti na individuálních potřebách každého psa mohl veterinář
k těmto (výše uvedeným) tabulkově předepsaným dávkám nařídit ještě
další (v praxi šlo většinou o rybí tuk102)
Krmení mělo probíhat dvakrát denně, ideálně s odstupem 12 hodin. Zároveň však
nejméně 2 hodiny před nástupem psa do služby/výcvikem. Bylo tedy zcela určitě možné
přesnou dobu krmení v mezích tolerance přesouvat.
Pravidlem bylo, že každý jeden psovod podává svému psu krmení osobně. A pokud pes
nedožral, pak se zbytek neměl dávat psu jinému. Není zcela nepravděpodobné, že obě
tato pravidla vznikla ze snahy apelovat na základní psí pudy. Ve volné přírodě totiž
o tom, kdy kdo žere, rozhoduje vůdce smečky a proces krmení probíhá sestupně –
nejdříve nejdůležitější pes, poslední nejméně důležitý. To, že pouze a jedině psovod
podával psu jeho potravu, lze tedy vykládat jako jasný signál toho, že psovod je vůdce –
pes je podřízený. A hned na to navazuje zákaz podávat zbytek jinému psu, to by totiž
vyslalo signál, že dožírající pes je podřízen v hierarchii onomu psu prvnímu.
Pokyny o teplotě žrádla, nutnosti vymývat misky či potřeba měnit vodu (zvláště v zimě,
kdy se musela podávat teplá [minimálně třikrát denně103]) mohou působit zbytečně,
možná i komicky, je však třeba pamatovat na to, že ne každý psovod měl psa již před

101

Tamtéž.
Archiv autora. Osobní deník četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965.
103
Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
102
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nástupem do vojenské služby, nebo že byl alespoň z prostředí (třeba vesnického), kde si
ve věci péče o živého tvora mohl udělat dobrou představu. Pro některé byl jejich nový
čtyřnohý přítel prvním případem, kdy se museli starat o potřeby někoho/něčeho jiného
než sebe samých, a proto – aby nedocházelo (moc často) k nedopatřením a chybám –
bylo třeba některé základní věci zopakovat a podat jednoduše.
‚Výchova a výcvik psa‘ uvádí krmné dávky mnohem více podrobně. U štěňat
doporučuje pozvolnou změnu/navýšení (dle uvedených čísel a poměrů) každý další
týden života, mluví o způsobu přípravy umělé výživy štěněte/štěňat v případě, že by
došlo k uhynutí feny, dělí psy podle velikosti a pro různé velikosti doporučuje různé
úpravy dávek. Většina těchto věcí se však PS netýkala. V případě uhynutí feny nebyl
problém přesunout štěňata v rámci chovné stanice k feně jiné, v té době také kojící.
Stejně tak dělení psů dle velikosti plemene nebylo podstatné, PS užívala v naprosté
většině případů německé ovčáky, kromě nich po jistý čas také nově vyšlechtěného
československého vlčáka, ten byl však velikostně, jakožto kříženec karpatského vlka
(vlčice) s německým ovčákem, ve stejné kategorii. Ve věci navyšování množství krmiva
pro štěňata musíme brát příručku pro řadového člena Pohraniční stráže s rezervou,
protože bez veterinárního dozoru by se běžný psovod například hlídkové psa k tak
mladému štěněti sotva přiblížil, natož aby rozhodoval o složení a množství jeho krmné
dávky.
Všeobecně vzato však můžeme říci, že se Příručka pro pohraničníky s odbornou
literaturou své doby nerozchází v žádných zásadních bodech týkajících se krmení, jeho
složení, přípravy a frekvence.

6.3 Péče o psa
Ošetření psa (ve významu koupání, vyčesávání a podobně), úklid v kotci a úklid
v boudě již nebudeme porovnávat, z velmi logických důvodů, s odbornou kynologickou
literaturou. Nelze zpochybňovat, že člověk mající zaměstnání a pracující 5 dní v týdnu
bude mít jiný rozvrh a jiné návyky v těchto věcech než psovod, jehož hlavním posláním
byla spolu se střežením SH právě péče o psa, a proto obecná publikace kynologického
zaměření ani nemůže obsahovat doporučení a pokyny, jež by se daly považovat za
dostatečně relevantní.
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6.3.1 Den psa a psovoda
Místo toho se nám však naskytla příležitost spojit teorii z příručky s poznámkami již
citovaného pana SH, psovoda v letech 1963 až 1965, a sestavit tak denní program
tandemu psovod-pes.
Každé ráno psovod vstal a ještě před tím, než se sám najedl104, vyčistil kotec (a rovněž
boudu105, bylo-li to třeba; v teplejších měsících roku minimálně jednou za šest dní bylo
třeba boudu vydrhnout a vydezinfikovat kvůli parazitům, plísním a podobně), vyčesal
psa, nachystal první dávku krmení. Následovala ranní vycházka (ideálně v délce 30
minut106). Po vycházce mohlo podle potřeby následovat dodatečné očištění107 (vyčesání
nečistot, např. bahna či bodláčí), anebo okamžitě proběhlo ranní krmení a výměna vody
(pokud k ní nedošlo už během čištění kotce108). Následně si psovod zašel na vlastní
snídani109. V průběhu dne byl pes se psovodem buď ve službě, nebo alespoň mezi
jinými psovodovými povinnostmi cvičili110. V podvečer následovala večerní vycházka
(opět v délce kolem 30 minut), po návratu z ní psovod ještě jednou ošetřil psa (byl-li
mokrý/vlhký, vysušil jej hadrem, prohlédl srst kvůli parazitům, hlavně kvůli klíšťatům
a blechám, a vyčesal jej), nakrmil ho a vyměnil opět vodu v kotci.

104

Archiv autora. Osobní deník četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965.
105
Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
106
Tamtéž.
107
Tamtéž.
108
Archiv autora. Osobní deník četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965.
109
Tamtéž.
110
Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
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6.3.2 Ošetřování (vyčesávání)
Ošetřování psa probíhalo venku z kotce. Užívaly se speciální lávky složené z kůlu
zaraženého do země a naň z vrchu horizontálně přibité desky (o délce asi 10 cm, šířce
40 cm, tloušťce 1-1,5 cm), na ni se pes postavil předními končetinami, zadní měl na
zemi. Vyčesané chlupy se vyhazovaly do jámy k tomuto účelu vyhloubené111, ta byla po
určité době zasypána. Tím se snížilo riziko šíření vyčesaných parazitů zpět mezi psy
(mluvíme o době, kdy odčervování bylo drastickým úkonem, po němž následovalo
dokonce i zvracení odčervovaného zvířete, a jediným přípravkem s nadsázkou u nás
používaným proti klíšťatům či blechám byl petrolej, proto byla likvidace těchto parazitů
již v zárodku a prevence jejich šíření, například velmi důsledným čištěním kotce, boudy
a samozřejmě i psa, velmi strategickou činností směřující k ochraně celé smečky).
6.3.3 Koupání
Koupání psa se provádělo většinou v tekoucí vodě112. Dbalo se na to, aby neprobíhalo
hned po krmení. Také bylo velmi doporučeno nedovolit psu se příliš zahřát před
koupáním. Všechno vycházelo opět z velmi praktických důvodů – tekoucí voda byla
čistější než stojatá; při pohybu po krmení je pes náchylnější k torzi žaludku; pes, který
by ve vodě rychle vychladl, mohl chytit rýmu či kašel.

7

Někteří významní psi ve službě u Pohraniční stráže

„Jména některých z nich by měla být zapsána do historie ochrany hranic, i když jejich
činy byly výslednicí usilovného výcviku a mimořádné péče pohraničníků – byly vždy
tam, kde bylo nutné doplnit činnost hlídky výborným čichem, sluchem a bezmeznou
oddaností…“113
V této části se blíže zaměříme na některé konkrétní psy, popřípadě tandemy „pespsovod“. Vybrat z celé historie Pohraniční stráže jen několik konkrétních případů je
úkol takřka nemožný, na druhou stranu zpracovat všechny zase příliš zavání
pozitivismem, navíc jistota správnosti a názornosti výběru je i s relativně malým
časovým odstupem malá. Jak tedy vybrat z tisíců služebních psů „ty pravé“?

111

Archiv autora. Osobní deník četaře v záloze (nyní ve výslužbě), psovoda a instruktora Poddůstojnické
školy psovodů Libějovice SH, rok narození 1944. vojenská služba 1963-1965.
112
Příručka pro pohraničníky. Kapitola XI.: Služební pes. Praha. 1963.
113
Čtyřnozí pomocníci. Pohraničník, 1976, duben, strana 30.
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Zajímavou možností se ukázala být selekce, již provedli sami lidé s pohraniční stráží
spojení. Výběr svým způsobem prováděli po celou dobu vycházení časopisu
Pohraničník členové redakce a lidé s nimi spolupracující, pro účely této práce jej
doplníme ještě o ty psí pomocníky Pohraniční stráže, kteří jsou zmíněni v kronice
znojemské brigády PS, čímž získáme vzorek, jejž lze považovat za dostatečný.

7.1 Hasan
Pes Hasan114 byl původně vnímán jako průměrný pes, po intenzivním tréninku pod
taktovkou svého psovoda Růžka se však naučil vypracovat i deset hodin starou stopu.
Byl prvním psem v dějinách ostrahy československé státní hranice, který prováděl
průzkum terénu na volno. Z jeho úspěšných zákroků stojí za zmínku, že vypátral
a napadl dva narušitele, kteří se ukrývali a podle všeho si připravovali blíže neurčené
zbraně, kterými měli mít v plánu přepadnout hlídku PS při svém pokusu opustit území
státu; když jindy hlídku napadl narušitel s dýkou, byl to právě Hasan, jenž se na něj vrhl
a zneškodnil jej (narušitele); také byl velmi úspěšný při zadržení skupinky prchajících
vězňů, kteří se měli pokusit o přechod státní hranice, aby v zahraničí mohli následně
požádat o azyl a vyhnout se tak zbytku svého trestu (příčina jejich obvinění a trestu, zda
šlo o politické aktivisty či prosté zločince, není předmětem této práce) aj.
Jeden z kovových cvočků na obojku, jež mu byly připínány za úspěšné zásahy (na konci
své služby v devíti letech věku jich měl celkem 46), obdržel dokonce i za zneškodnění
ozbrojeného západního agenta – toho měl pronásledovat po stopě asi osm kilometrů. Po
ukončení své služby nebyl oproti běžné praxi usmrcen, ale zůstal u své jednotky, kde se
o něj starali až do jeho přirozeného konce.

7.2 Lord
Pes Lord.„Lord, narozen 10. 6. 1973, na žádost základní organizace Socialistického
svazu mládeže ponechán za zásluhy o ochranu státních hranic doživotně ve stavu
jednotky“115, tak zněl nápis na ceduli, již měl od března 1982 přidělanou na svém kotci
pes Lord. I jeho kotec byl postaven na speciálním čestném místě (tím byl symbolicky
odměněn za své úspěšné zásahy v pohraničním prostoru).

114
115

Tamtéž.
Pivoda, Aleš: Lord. Pohraničník (Stráž vlasti), 1982, číslo 19, strana 10.
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18. dubna 1975 zdárně zadržel jako ani ne dvouletý pes svého prvního narušitele.
O čtyři roky později, 25. července 1979, byl hlavním aktérem zadržení osmičlenné
skupiny narušitelů při pokusu opustit území Československa směrem do Německé
spolkové republiky. Kromě již uvedených je mu připisováno ještě dalších 12 úspěšných
zadržení, stal se tím nejproduktivnějším psem své roty (ta náležela k Tachovské
brigádě).

7.3 Bessyba
Pes Bessyba116 pomohl své jednotce naplnit plán procentuální úspěšnosti zadržení
narušitelů SH. Zatímco tropická vedra měla za následek únavu a laxnost při plnění
služby vojáků na jednotce, signál dozorčího příslušníky PS velmi rychle probudil.
Vysláni byli tři příslušníci a s nimi právě Bessyba. Než se celá mašinerie
rozpohybovala, narušitel stihl proniknout hluboko do zakázaného pásma. Těžkým
terénem jej trojice pohraničníků vedená stopujícím psem pronásledovala celých šest
kilometrů. Bez přispění čtyřnohého pomocníka by tak pozdní reakce a tak dlouhé
pronásledování členitým terénem bohatým na úkryty nemělo nejmenší šanci na úspěch.

7.4 Moro
Pes Moro117 - stopař. Mezi vůbec nejrychlejší zadržení narušitele státní hranice patří
takzvaná „Akce za osm minut“. Hlídka pod vedením svobodníka Vojtěch Polyi, člena
KSČ, jenž velel dvěma vojínům, Miroslavu Macháčkovi a Miroslavu Hronovi, doplněná
mimořádně úspěšným stopařem Moronem zvládla již osm minut po té, co obdržela
informace o pohybu narušitele, hlásit pojítkem zpět na rotu zdárné zadržení.
Svobodník Polyi byl odměněn věcnou odměnou (v tomto případě šlo o hodinky
s věnováním), sklidil tak zásluhy za úspěch psa, jehož intenzivně a prý nadstandardně
cvičil.

116
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Narušitel bez šance. Pohraničník (Stráž vlasti), 1983, číslo 20, strana 21.
Akce za osm minut. Pohraničník (Stráž vlasti), 1983, číslo 22, strana 20.
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7.5 Rex
Pes Rex118119 sloužil na své jednotce celých dvanáct let a těšil se mnoha výsadám
(pohyboval se volně – nebyl zavírán do kotce; jako jediný pes se účastnil bojového
rozdílení – běžná praxe byla vyzvedávat psa až po obdržení příslušného rozkazu; směl
si hrát s dětmi funkcionářů). Jednoho dne se narušitel, aniž by věděl o volně se
pohybujícím Rexovi, pokusil unést dítě velitele roty hrající si v aleji. Veliteli po jiném
dítěti poslal lístek, že mu má být umožněn přechod přes státní hranici a všechno bude
dobré. Přesný průběh se již nedozvíme, jistě však víme, že než se velitel rozhodl, co se
žádostí o umožnění průchodu do západního státu a únosem svého potomka udělá, tak se
ono údajně unesené dítě přiřítilo na útvar a křičelo „Rex se pere s narušitelem!“. Pes
únosce zneškodnil, pohraničníci jej pak jen vyzvedli a předali Veřejné bezpečnosti.
Když zestárl, tak nebyl usmrcen, ale vojáci jej nosili na stanoviště v celtě. Jeho
schopnost označit nepovolané osoby v úseku až na vzdálenost 200 metrů byla
obdivuhodná. Své jednotce pomáhal naplňovat motto PS „Neprojdou!“, a to až do
jednoho rána, kdy ho hlídka donesla ze stanoviště mrtvého.

7.6 Rek
Pes Rek120 není příliš známý. Mezi velikány jako byl Hasan, Lord nebo Brek (o něm
níže) se může zdát bezvýznamný, přesto mu nelze upřít, že zachránil celou svou
jednotku.
Když se organizovaná skupina narušitelů pokusila přepadnout útvar PS za účelem
zmocnit se zbraní, tak to byl právě on, kdo na ně stráž upozornil (je možné, že hlídka
dokonce ve službě usnula, a proto bylo potřeba psa, aby ji vzbudil – to však již dnes
nelze potvrdit). Romanticky smýšlející lidé s klasickým vzděláním tak mohou Reka
přirovnat k Junoniným posvátným husám a nebudou daleko od pravdy.
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Čtyřnozí pomocníci. Pohraničník (Stráž vlasti), 1984, číslo 1, strana 22.
Souhra-základ mistrovství. Pohraničník (stráž vlasti), 1985, číslo 2, strana 14.
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Čtyřnozí pomocníci. Pohraničník (Stráž vlasti), 1984, číslo 1, strana 22.
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7.7 Blanka
Fena Blanka121,122 byla další z těch několika ušetřených psů, kteří nebyli po ukončení
služby usmrceni. Její poslední psovod si ji, když byla v deseti letech věku vyřazena ze
služby, vzal domů a staral se o ni až do úplného konce.
Objektivní hodnotitel shledá, že si to zasloužila. Za své aktivní služby zadržela nemálo
narušitelů. Za speciální zmínku stojí situace, kdy se svým psovodem (a pravděpodobně
ještě jedním až dvěma dalšími příslušníky pohraniční stráže) narazila na skupinu
jedenácti narušitelů. Přesto, že byla při střetu těžce zraněna, tak hrála klíčovou roli při
jejich zneškodnění.

7.8 Barg
Pes Barg123 se svým psovodem Harasevičem dosáhl také mimořádných výsledků, jejich
úspěchy jsou o to pozoruhodnější, že k nim došlo v polovině 80. let 20. století, tedy
v době, kdy počet pokusů o přechod státní hranice dosahoval pouze zlomku počtu
pokusů z let padesátých (kdy sloužil například legendární Brek, o němž je uvedeno více
níže). Jeho nejsilnější stránkou byla takzvaná „ostrá“ stopa, to jest pronásledování
narušitele nebo pachatele trestné činnosti. Za říjen roku 1986 se podílel na zadržení
dvou narušitelů přímo, ty pronásledoval dva kilometry lesem, a dvou dalších nepřímo,
po jejich stopě šel jedenáct kilometrů, přičemž směr, který sledoval, byl nahlášen dalším
hlídkám, jež narušitelům nadběhli.

7.9 Hari
Pes Hari124 byl zkušenější pes, jehož dostal do péče psovod vojín Šimon (vojenskou
službu ukončil ve službě desátníka). Podle běžné praxe nebyla dvojice zpočátku
nasazována na mimořádné poplachy apod., ale pouze na rutinní hlídkování a průzkum.
Jejich první společná ostrá akce proběhla bez vážnějších komplikací. Zadrželi trojici
narušitelů, kteří se je snažili přesvědčit, že do pásma zabloudili v opilosti; naneštěstí pro
ně psovod se psem objevili v křoví odhozenou mapu. Po tomto úspěchu začal velitel
zmíněnou dvojici nasazovat běžně.
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Celkem spolu provedli 23 zásahů, všechny zdárně. V době jejich služby nebyl
zaznamenán žádný úspěšný proryv státní hranice.

7.10 Brek
Pes Brek125,126 byl a je nejznámějším127 psem v dějinách Pohraniční stráže.
Je rekordmanem co do počtu zadržených narušitelů, vyznamenání a pochval, ale i počtu
přežitých střelných zranění.
Když 1. listopadu 1961 v 9.37 skonal, tak díky všem svým úspěchům a nemalé
proslulosti, kterou získal, jeho služba zdaleka neskončila. V duchu pokynu ministra
vnitra (níže) byl vycpán a vystaven v Muzeu SNB a vojsk MV v Praze (dnes jde
o Muzeum PČR) a vstoupil tak na plný úvazek do služeb státní propagandy. Téměř tři
desítky let bylo téměř nemyslitelné, aby si jej dítě, které muzeum navštívilo, ať už
s rodiči či v rámci exkurze se školou nebo pionýry, nepohladilo. Vysoká navštěvovanost
památníku Breka, Brekových ostatků, měla za následek brzkou nutnost restaurace. Aby
však nebyl dřevěný podstavec v sále opatřeném tabulkami: „Pozor! Hraniční pásmo.
Vstup jen na povolení!128“ prázdný, byl Brekovi pořízen „dvojník“. Postavil-li by si je
jen lehce vnímavý člověk vedle sebe, pak by mu neunikl rozdíl v barvě srsti (zvláště
pak na levé přední tlapě), takového pohledu se však člověk z laické veřejnosti nedočkal.
Svým způsobem tak byla veřejnost klamaná. Dnes, díky zpřístupnění archivních
materiálů, a speciálně fotografií, již není problém skutečného Breka identifikovat.
Čím byl tento čtyřnohý pomocník za života tak výjimečný, že se stal na dlouhá léta
symbolem „PSsácké“ kynologie? Odpovědí lze najít několik. Jednou z nich je samo
časové období jeho služby. Po přechodu na vojskový systém střežení hranice (v roce
1951) následovala dekáda různých pokusů (mnohdy i velmi bizarních), jež měly za úkol
zvýšit efektivitu ostrahy státní hranice. Brekova služba tedy probíhala po celé období
experimentů s minovými poli. Také během existence ženijního zátarasu typu EDZ
(elektronický drátěný zátaras) a během první poloviny existence systému EZOH
(elektronické zabezpečení ochrany hranice) v podmínkách, jako byly tyto, slovo
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„složitá“ ani zdaleka nevystihuje náročnost služby na hranici. Miny zavěšené na plotě,
spouštěné nataženými nástražnými dráty či zahrabané v zemi, které se sotva daly
označit za stabilní, nezřídka zranili i příslušníka Pohraniční stráže, natož psa, jenž
pásmem pronásledoval narušitele. Z vysoce napěťových drátů (průměrné napětí bylo
kolem čtyř a půl tisíce voltů) přeskakoval elektrický proud standardně i na vzdálenost
půl metru. Nic z výše zmíněného Breka nezastavilo ve výkonu služby.
Stejně tak se Brek vypořádal i se stále ještě (po poslední Světové válce) vysokým
výskytem zbraní mezi takzvanými teroristy, kteří se pokoušeli o přechod státní hranice.
Zde je však třeba zdůraznit, že na rozdíl od předcházejících případů, kde se díky všem
preventivním opatřením a vynikající poslušnosti vyhnul ohrožení na životě, tak
u střelných zbraní toto neplatilo. Postřelen byl hned třikrát 129. Byl to však velmi oddaný
a tvrdohlavý pes. Ani průstřel ho nezastavil od odhodlaného napadání narušitelů
a oddané ochrany psovoda. A vždy se pak znovu vrátil do služby.
46 zadržených narušitelů psem Hasanem se může jevit jako vysoký počet, ale Brek jich
zadržel ještě o dvě desítky více. 22. srpna roku 1953 vydal ministr vnitra, Václav
Nosek, rozkaz, že „…Služební pes Brek od Pohraniční roty Poštorná, 4. znojemské
brigády MV, nesmí být utracen, ale musí zemřít přirozenou smrtí a do konce života mu
musí být věnována příkladná péče…“130, v té doby měl Brek čtyři roky, pouhou třetinu
života za sebou a již měl zadržených 62 narušitelů. Později byl z Poštorné převelen do
Šatova a poté i do Valtic (kde je dnes v Muzeu železné opony na jeho památku
vystavena pod deskou se základními informacemi zpráva o zadržení teroristy spolu
s několika fotografiemi).
Ať už šlo o podmínky, či schopnosti Breka a jeho psovodů (Jaroslav Kuchař 131, Michal
Jurík132, František Kot133, Rudolf Schneider 134), pak souhra všech těchto faktorů udělala
z Breka legendu.
„Brek – vypravují se o něm celé legendy. Po své smrti byl umístěn jako symbol věrného
společníka pohraničníků na hranici v Muzeu SNB a vojsk MV v Praze. Skutečností je, že
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tři jeho psovodi byli vyznamenáni medailí Za statečnost. Jeho činy byly popsány již
v mnoha povídkách.“135
Povídek o něm bylo napsáno skutečně mnoho. Kupříkladu Zdeněk Šaroch se nechal
Brekovými osudy inspirovat při sepsání knihy „Výstřely z hranic“. Nám však nejde
o fikci, byť založenou na skutečných událostech. Chceme-li skutečně poznat Breka při
akci, pak nejvhodnějším bude nahlédnout do kroniky jeho domovské, to jest znojemské
brigády:
„Zvláštní pozornost zasluhuje likvidace dvou agentů dne třicátého dubna devatenáct set
padesát tři v katastru obce Velké Bílovice, okres Břeclav, kde se skrývali v zemljance
v lese, kde bylo požádáno Stb Břeclav o zapůjčení služebního psa Breka se staršinou
Kuchařem, kde mu bylo určeno místo na špici lesa. Těsně před zaujetím stanoviště
staršiny Kuchaře spatřil za terénní vlnou ve vzdálenosti asi pět až osm metrů dvě osoby.
Staršina Kuchař pro podezření z jejich pohybu v tomto prostoru je vyzval „Stůj, ruce
vzhůru“. Osoby reagovaly okamžitě střelbou z pistole proti star. Kuchařovi, avšak
bezvýsledně. Star. Kuchař v této situaci zalehl, opětoval střelbu rovněž z pistole a když
se mu za terénní vlnou osoby stratily, pustil za nimi služ. psa Breka. Když služební pes
tyto osoby dostihl, byl jedním z nich postřelen, proto se vrátil zpět k psovodovi, který již
zahájil pronásledování prchajících zločinců, Přesto, že byl pes postřelen uposlechl
rozkazu staršiny Kuchaře a zahájil opět pronásledování svou osob. Když tyto dostihl,
jeden z prchajících zločinců spáchal sebevraždu zastřelením, druhý z prchajících
zastřelenému pistoli odebral a prchal dál. Po uprchnutí vzdálenosti asi 50 metrů byl
i tento zločinec likvidován skupinou orgánů Stb.
Tato akce byla jednou z ukázek skutečných morálních hodnot, hrdinství a statečnosti
příslušníků PS a staršina Kuchař byl odměněn presidentem republiky, Řádem „Za
statečnost“. Služební pes Brek se zranění se uzdravil.“136
Přes nízkou literární úroveň toho zápisu v kronice je z textu jasně patrné, že u celé
brigády nebylo jiného psa, který by se těšil takové úctě jako Brek. Po této a jiných
akcích se stal symbolem dobrého služebního psa v celé Pohraniční stráži.
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Nelze sice srovnávat Brekovu službu se službou třeba Lordovou (ten se narodil až dvě
desítky let po událostech zachycených výše), ale lze s jistotou říct, že Lordovi psovodi
o Brekových úspěších věděli a možná se jimi inspirovali. A už jen z toho důvodu, že
Brek byl prvním z těchto velikánů, jež jsme si výše představili, mu náleží čestné první
místo a uznání – a to i v dnešní době, kdy se politické podmínky změnily, hranice již
není třeba obstavovat ostnatým drátem a mladí kluci nemusí umět udělat za pár sekund
rozborku a sborku samopalu vz. 58.
Naposledy byl vystaven v rámci První mezinárodní kynologické konference v říjnu
2012 v Domažlicích na Krajské správě Policie ČR.137
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Závěr

Bez ohledu na důvody (ať již propagované, či skutečné) vzniku a fungování Pohraniční
stráže, můžeme s jistotou prohlásit, že na poli kynologickém jí vděčíme za mnoho.
I kdyby jejím jediným přínosem bylo vyšlechtění československého vlčáka, o němž se
sice přímo v této práci – až na několik dílčích zmínek – nemluvilo, protože jde o téma
tak důležité a obsáhlé, že by si samo o sobě zasloužilo nemalou studii, byl by to přínos
obrovský. Neměli bychom však zapomenout, že v éře komunismu poskytovala PS
zázemí, finance a relativně volnou ruku celé řadě odborníků-průkopníků naší kynologie
na chov, křížení a studium psa. Také fakt, že každý rok naučila PS stovky mladých
mužů životu se psem, výcviku a péči o něj, není zanedbatelný; možná že i právě proto
má Česká republika v přepočtu na jednoho obyvatele největší množství psů v rámci celé
Evropy.
S jistotou můžeme konstatovat, že Pohraniční stráž se vždy držela nejnovějších
poznatků a trendů na poli výcviku a péče o své čtyřnohé pomocníky. A i nyní, více než
čtvrt století po pádu Železné opony, se česká a slovenská kynologie stále nachází na
samém vrcholu světového výcviku služebních psů. Dnes u nás nakupují psy pro
ozbrojené složky v USA, Izraeli, Peru nebo Saudské Arábii. Uvědomíme-li si, že ani ne
jedno století zpátky psi nesměli sloužit (u četnictva), pak je to posun opravdu veliký.
A PS v něm hrála svou nemalou roli čtyři desítky let.
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Z mnohých chovatelských stanic PS dnes zbývají jen ruiny, roty a brigády na tom
nejsou o nic lépe. Hlavní ale je, že zůstala tradice psího výcviku, „cvičáků“ a zkoušek
a že dnes, v době volného přechodu přes státní hranice, nezažívají služební plemena
likvidační úpadek, ale že pro ně bylo nalezeno využití jiné.
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