
Ûj pfiítel Karel, jehoÏ v˘sledkÛ
ve v˘cviku psÛ si velice váÏím,
neboÈ se v nûm stal i mistrem

republiky, byl nejen dobr˘m
instruktorem, kter˘ se s námi dûlil
o v‰echny své praktické zku‰enosti,
n˘brÏ i vynikajícím vypravûãem. 
Od nûho znám následující pfiíbûh. 
V jedné fázi Ïivota dûlal Karel ‰oféra
sanitního auta, tzv. ambulance, kterou
v‰ichni známe jako houkaãku. Po
absolvování kursu poskytování první
pomoci se tak stal ‰oférem - saniÈákem.
Z celé palety jeho záÏitkÛ, které
obsahovaly hrÛzostra‰né pfiíbûhy o tom,
jak sbírali napadrÈ roztrhané ranûné pfii
stfietu automobilu s lokomotivou, aÏ po
radostné porody, které nestaãili dovézt
do porodnice a museli pomáhat
novému Ïivotu na svût v zastavené
sanitce, ze v‰ech tûchto jeho vyprávûní
mne zaujal pfiíbûh o hlídajícím psovi,
kter˘ nechtûl pustit zdravotnickou
pomoc ke svému nemocnému pánovi.
Jednou byli voláni k urychlenému
odvozu starého pána, kter˘ bydlel
v rodinném domku na okraji Brna, a jak
to u star˘ch lidí b˘vá, zlomil se stehenní
kost v tzv. krãku. Pomoc volala jeho
dcera, která ov‰em musela do
zamûstnání a nemohla na saniÈáky
ãekat. KdyÏ houkaãka pfiijela k onomu
domu, vyfiítil se po zazvonûní z domu
statn˘ nûmeck˘ ovãák a posádce dvou
muÏÛ dával nepokrytû na vûdomí, Ïe 
je tu od toho, aby dÛm svého pána
energicky hlídal a nikoho dovnitfi
nepou‰tûl. Obûma muÏÛm do‰lo, Ïe
dceru pes znal, takÏe nemûla potíÏe 
pfii vstupu i odchodu z domu. A pes,
aãkoliv mûl na zahradû oplocen˘ psinec
s boudou, byl zfiejmû zámûrnû pu‰tûn,
aby v domû samotného muÏe hlídal
a dûlal mu spoleãnost. 

I po dal‰ím, naléhavûj‰ím zazvonûní
nikdo nepfiicházel otevfiít. Jak taky
mohl, kdyÏ pfiijeli pro starého muÏe se
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Nûkdy je to tûÏké

Každý pes je ovlivnitelný
O tom, jak je i ke zkou‰kám vysoce pfiipraven˘ pes neobvykl˘mi okolnostmi natolik
ovlivniteln ,̆ Ïe zcela pfiestává ve zmatku mysli plnit úkol, ku kterému byl pÛvodnû
vycviãen, jsem jiÏ vyprávûl. ·lo tehdy o vojenského psa, urãeného ke stfieÏení
objektÛ, kter˘ zapomnûl hlídat, kdyÏ se k nûmu pfiiblíÏil figurant ve zcela
nepfiirozené poloze. JestliÏe tento princip fungoval u peãlivû pfiipraveného psa, pak
se není co divit, Ïe se uplatnil i u domácího, nijak zvlá‰È cviãeného hlídacího psa. 
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zlomenou nohou, kter˘ byl logicky
upoután na lÛÏko, a tudíÏ zcela
nepohybliv˘. Jen z otevfieného okna
v prvém poschodí se oz˘val slab˘ hlas,
Ïe dcera nechala odemãeno, aby
pfiivolaní mohli vstoupit. Jen jaksi
zapomnûla na volnû pobíhajícího psa,
kter˘ stál s vycenûn˘mi zuby za brankou
a vyhroÏoval kaÏdému, kdo by se
odváÏil vstoupit. Nepomáhalo ani
volání starého muÏe na psa. Pfiedev‰ím
ho nesly‰el, neboÈ hlas jeho pána byl
slab˘ a pes trvale ‰tûkal, a navíc oni cizí
muÏi stra‰nû páchli nemocnicí, coÏ psa
dráÏdilo ze v‰eho nejvíce. Udobfiování
hlasem, chválení ani kousky svaãiny psa
nijak neuklidÀovaly. Ani nehybné stání
obou vetfielcÛ za brankou nepomohlo.
Vlastnû ano. KdyÏ se neh˘bali, ztichl
a lehl si za branku. Ov‰em v momentû
nejmen‰ího  pohybu spustil své
v˘hrÛÏky znovu. A nabízenou ruku pfies
plot k oãichání ãtyfinoh˘ hlídaã
povaÏoval spí‰e za dobr˘ objekt
k utrÏení neÏ k seznámení. V dobû
uklidnûní a zti‰ení psa jeho poranûn˘
majitel volal z domu o pomoc, Ïe se mu
dûlá ‰patnû a vÛbec nemÛÏe nijak psa
ovlivnit. Na dotaz, kde je dcera, se
dozvûdûli Ïe v práci a jiÏ se urãitû
nevrátí. Karel se sv˘m kolegou totiÏ
naivnû doufali, Ïe snad ode‰la nûkam
nakoupit a pfiijde je pustit do domu. 
TakÏe se postupnû vtírala otázka: 
jak muÏe odvézt, aniÏ by byli oba
zdravotníci pokousáni? Karlova kolegu
napadlo volat zoologickou zahradu, aby
pfiijeli psa uspat narkotizaãní stfielou.
Tato moÏnost se v‰ak jevila jako
dlouhodobá (neÏ zavolají svÛj
dispeãink, ten pak zoo, odtud neÏ
pfiijedou...). TakÏe ji obratem zavrhli.
A jin˘ nápad, kromû zastfielení psa
policií, nepfiicházel. Tehdy se v Karlovi
projevil zku‰en˘ kynolog. Sám si svlékl
bíl˘ plá‰È a navinul si ho kolem
pfiedloktí levé ruky. Kolegovi pak
nafiídil, aby opakovanû chytal za kliku
a zcela tak zaujal psovu pozornost.
Karel s obalenou rukou ‰el za roh
zahrady, na druhou stranu, neÏ byl
oplocen˘ psinec. Pes dráÏdûn˘
cloumáním za kliku s plnou vervou fival
a vyhroÏoval a vÛbec nepostfiehl, Ïe se
mu za rohem do zahrady vkrádá dal‰í
vetfielec. Ten pfielezl plot a pfiiblíÏil se
pod stromy aÏ na nûkolik krokÛ
k zufiícímu psovi.

V tom momentû Karel vyrazil smûrem
k psovi s rukou chránûnou bíl˘m
plá‰tûm a s mohutn˘m fievem. Jen ten,
kdo pod Karlov˘m vedením provádûl

v˘cvik svého psa, si umí pfiedstavit sílu
toho hlasu! Vût‰ina na‰ich psÛ jiÏ pfii
zahájení v˘cviku zpravidla po  jeho
zaslechnutí zjihla, a to i ti
nejneukáznûnûj‰í. A to ho vût‰ina
dÛvûrnû znala, Ïe je dobrák od kosti.
Pfiesto mnoÏství decibelÛ, které na‰im
psÛm pronikalo do u‰í, pÛsobilo na
jejich poslu‰nost blahodárnû. Proto
nepfiekvapilo, Ïe i hroziv˘ hlídaã domu,
kter˘ tento stra‰n˘ hlas neznal a ucítil
jeho náhl˘, aÏ moÏná bolestiv˘ nápor
decibelÛ na u‰ní bubínky, se jen
bleskovû otoãil ve smûru toho zvuku,
a kdyÏ je‰tû k tomu uvidûl mohutnou
postavu za bíl˘m, nemocnicí odpornû
páchnoucím pfiedmûtem, sklopil u‰i,
stáhl ocas mezi nohy a pádil do boudy
s plotem psince, pfies kter˘ se jiÏ
tolikrát nemohl dostat na takové
nepfiátele, jako jsou listono‰ka,
zapisovatelka spotfieby plynu ãi
elektfiiny, nebo nedejboÏe komíny
páchnoucí kominík. Tohoto úniku 
Karel bleskurychle vyuÏil a milého
hlídaãe do kotce zavfiel.

V tu ránu byli oba saniÈáci pány situace.
Vzali nosítka a ihned pacienta odnesli
do sanitky. Psovi jiÏ nebylo nic platné,
Ïe za plotem psince ‰tûkal a vyhroÏoval.
Star˘ pán se na nosítkách omlouval, 
Ïe jejich Atom zpÛsobil takové
komplikace. Po odjezdu sanitky zÛstal
zavfien˘ v psinci a asi aÏ dcera majitele
ho vypustila, aby opût dobfie hlídal
opu‰tûn˘ objekt. V momentû, kdy se
sanitka hnula smûrem do nemocnice, 
jiÏ volal netrpûliv˘ dispeãer, kde Ïe se
flákají, Ïe potfiebuje dal‰í odvoz.
Zku‰en˘ saniÈák - kynolog mu rádiem
sdûlil, Ïe je jiÏ v‰e v pofiádku a za
okamÏik jsou opût k dispozici. Nic mu
nevyprávûl, stejnû by nepochopil, Ïe
k v˘konu sluÏby zdravotníka se nûkdy
mÛÏe hodit i zku‰enost se psy.
TûÏko si domyslet, co by se stalo, kdyby
v této dvojici záchranáfiÛ nebyl právû
zku‰en˘ kynolog Karel. Byli by moÏná
nûjak˘ ãas stáli u plotu a po ãase by asi
rezignovanû odjeli. MoÏná Ïe by pacient
musel ãekat, aÏ se vrátí dcera z práce,
moÏná Ïe by u nûho bez o‰etfiení
nastaly jako u starého muÏe zdravotní
komplikace s nedozírn˘mi následky.
MoÏná Ïe by ke slovu pfii‰li hasiãi
s nûjak˘m dlouh˘m Ïebfiíkem, moÏná
policisté se zbraní, moÏná... Tûch
moÏností je mnoho. My v‰ak víme, 
Ïe díky zku‰enému kynologovi se
zranûnému pánovi potfiebného 
o‰etfiení dostalo vãas.
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