
ejprve pocity hrÛzy
a pozdûji radosti navo-
zovala pitbulteriérova

pfiítomnost mezi ãesk˘mi vo-
jáky. Pfiedev‰ím v‰ak svalnat˘
Rocky odvedl velk˘ kus práce,
kdyÏ se takfika dennû po osm

mûsícÛ podílel na kontrolách
vozidel a objektÛ, zda v nich
nejsou uschovaná narkotika.

Zkreslené pfiedstavy 
Rocky byl pfied léty vycviãen
na vyhledávání drog. V práci

pfii pátrání po narkotikách byl
stejnû pracovit˘ a neúnavn˘
jako pfii jakékoliv jiné ãinnosti.
Byl dobr˘m a ovladateln˘m
obranáfiem, úspûchy slavil i na
mezinárodních soutûÏích ve
vojenském biatlonu, kde kro-

mû sluÏebních zákrokÛ musel
prokázat v˘drÏ na devítikilo-
metrové trati, odvahu a obrat-
nost pfii pfiekonávání nejrÛz-
nûj‰ích pfiírodních a umûl˘ch
pfiekáÏek, na kter˘ch pfiedtím
nebylo moÏné trénovat. To v‰e
rotnému N˘vltovi usnadnilo
pfiípravu Rockyho pro zahra-
niãní misi. 
Za léta pohybu s pitbulterié-
rem v okruhu znám˘ch vojákÛ
u Veterinární základny, kde
rotn˘ slouÏí, ale i na sídli‰ti,
kam se psem témûfi dennû
dochází, se kaÏd˘ k Rockymu
hlásí. Je znám˘ jako dobrák.
„O to více jsem byl zaskoãen
chováním profesionálních
vojákÛ jednotky, ke které jsem
byl do Kosova pfiidûlen. Ne-
mûli témûfi Ïádné odborné
povûdomí o psech, jen zafixo-
vané hrÛzostra‰né zprávy ze
sdûlovacích prostfiedkÛ. Zpo-
ãátku mi ani nechtûli vûfiit, Ïe
nûkterá média zámûrnû pfiehá-
nûjí, a psovi se obloukem
vyh˘bali,“ vzpomíná rotn˘.
Záhy v‰ak okolí poznalo, Ïe je
to pes mající smysl pro kolek-
tiv i dovádûní. Staãilo pár dní
a pitbul se stal oblíben˘m
mazlíãkem celého praporu, Ïe
ani nestaãil rozdávat pfiátel-
ství tu oãima, tu gesty ãi olíz-
nutím, ale jeho radost z velké
smeãky neustále signalizoval
vrtící se ocásek. 

Zazlívali mu prvenství 
Jen co Rockyho pfiíslu‰níci
ãeské jednotky poznali, stal se
asi nejoblíbenûj‰ím ãlenem
vojenského kolektivu. Jen
v jednu dobu upadl do nemi-
losti Ïen, kter˘ch slouÏilo
u praporu kolem padesáti.
Velmi je rozzlobilo, Ïe v soutû-
Ïi o Miss jednotky dostal nej-
více hlasÛ Rocky. 
„Nûkdo totiÏ na seznam sou-
tûÏících dolepil fotografii
a pfiipsal Rockyho. U jeho
jména se objevilo nejvíce hla-
sÛ,“ usmívá se N˘vlt. Jak nako-
nec soutûÏ dopadla, není dÛle-
Ïité jako to, Ïe pitbulteriér se
stal muÏÛm i Ïenám kamará-
dem, kter˘ pfiiná‰el dobrou
náladu, a kdo si ho pohladil,
hned pocítil úlevu, tfieba po
nervovém vypûtí ve sluÏbû.
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Povûst pitbulteriérÛ v ãeské vefiejnosti kvÛli medializování 
pfiípadÛ pokousání snad není tfieba pfiipomínat. Opakovaná fakta
o síle tûchto psÛ a dÛrazu chovatelÛ pfii ‰lechtûní plemene na
neútoãnost vÛãi lidem jsou bohuÏel známá pouze uÏ‰í kynologické
vefiejnosti. A tak se nelze divit, s jak protichÛdn˘mi názory
i chováním lidí k osmiletému sluÏebnímu pitbulovi Rockymu 
se setkával jeho psovod rotn˘ Martin N˘vlt bûhem 
loÀského pÛsobení u mírov˘ch sil v Kosovu. 

Kamarád v rouše pitbula

KdyÏ posádka
automobilu
spatfiila
pitbulteriéra
provádûjícího
kontrolu,
ochotnû plnila
pokyny velitele
patroly
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Psa mûli za ìábla  
Aãkoliv jsou Kosované zvyklí
na smeãky kfiíÏencÛ potulují-
cích se po zemi, sluÏební psy
u mírov˘ch jednotek vnímají
jinak. „Pfii prohlídkách auto-
mobilÛ nebo domÛ se ãasto
chovají k vojákÛm neurvale,
ale jakmile jsem se objevil
s Rockym, poslouchali jako
hodinky,“ pfiibliÏuje N˘vlt
v˘znam sluÏebního psa. „âas-
to odmítali otevfiít kapotu
auta, ale jen vidûli, Ïe pfiichá-
zím se psem, uÏ beze slova
reagovali na pokyny velitele
patroly.“
Vojáci mûli rovnûÏ za povin-
nost kontrolovat diskotéky,
kde bylo podezfiení na obchod
s narkotiky. Tam snad byla pfií-
tomnost Rockyho nedÛleÏitûj-
‰í, neboÈ provádût kontroly
mezi rozdovádûnou mládeÏí

patfiilo k nároãn˘m a nepopu-
lárním sluÏbám. To vûdûli
i drogoví dealefii, proto tuto
kulisu pro svÛj obchod vyhle-
dávali. 
Psa rotmistr N˘vlt nikdy ne-
musel pouÏít k obrann˘m úãe-
lÛm. Co Rocky dokáÏe, se
pfiesto velmi rychle rozneslo
v celém sektoru pÛsobnosti
ãeské jednotky. Mnoho Koso-
vanÛ totiÏ pracuje na základnû
na‰eho vojska a tam mohli
vidût bûÏn˘ kondiãní v˘cvik
psÛ. KdyÏ si laik spojí zadrÏe-
ní osoby s bleskov˘m zákro-
kem v˘raznû osvaleného psa
s velkou hlavou, nelze se divit
povûstem o ìáblovi u jedno-
tek KFOR. 

SamopalÛ se nebála
Pfiíznaãné pro povûst Rockyho
je i pfiíhoda, kdy vojáci dostali
za úkol provést kontrolu po-
dezfielého penzionu. Nejprve
vyvedli v‰echny osoby a ty hlí-
dali venku, zatímco uvnitfi
probíhala prohlídka. KdyÏ
psovod provádûl poblíÏ skupi-
ny lidí kontrolu zavazadel, zda
v nich nejsou drogy, jedna
z Ïen byla natolik rozru‰ená
pfiedstavou, Ïe by se k ní mûl
„ìábel“ pfiiblíÏit, Ïe nedbala
pokynÛ velitele hlídky a pfied
nabitou zbraní mu utekla.
„Není bez zajímavosti, Ïe míst-
ní dûti na Rockym nevidûli nic
hrÛzostra‰ného, a kdyby tomu
nebránily sluÏební pfiedpisy,
mohly si ho hladit,“ dodává ke
sv˘m zku‰enostem Martin
N˘vlt. Josef RÛÏiãka

Martin N˘vlt na Rockym
oceÀoval jeho pohyblivost
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O správné socializaci psa svûdãí 
i jeho pfiátelsk˘ vztah k cizím lidem
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Co ještě s sebou
na dovolenou?

Scalibor®

Protectorband
antiparazitární obojek pro psy
Ochrana proti klíšťatům, blechám a pakomárům

Ochrana proti klíšťatům, blechám, pakomárům 
– přenašečům leishmaniózy 

Leishmanióza je závažné onemocnění, které může končit i smrtí. Na 
psa se přenáší kousnutím pakomárem „Phlebotomus perniciosus“. Pří-
činou je mikroskopický parazit „Leishmania infantum“. Leishmanió-
za je nejvíc rozšířená v latinské Americe a v oblasti Středozemního 
moře (viz. mapka – ohrožené oblasti červeně).

Mezi nejčastější příznaky patří ztráta srsti, a to hlavně v okolí očí 
a mordy, přerůstání a rozdvojení drápů. Z celkových příznaků je to 
nechutenství, snižování hmotnosti, horečka, zduření mízních uzlin, 
průjmy, v posledním stádiu nemoci selhání ledvin, které je pro psa 
většinou smrtelné.

Nemoc je přenosná na člověka.
Myslete proto na svého psa i sebe.

Žádejte u svého veterinárního lékaře.

0502 Inzerce Scalibor Leish - pul A4.indd   1 25.2.2005   12:42:42

SP 07/05 30-31Pitbul+1/2 Int.4  21.6.2005  7:04  Stránka 31


