
etos opustí armádní kotce na sto
tfiicet psÛ, pfií‰tí rok dal‰í stovka. Je
to dÛsledek zmen‰ování ãeského

vojska, jeÏ má niÏ‰í poãet útvarÛ, které je
potfieba hlídat pomocí psÛ. Zãásti je to
rovnûÏ vlivem zavádûní elektronick˘ch
ochrann˘ch systémÛ, které nahradily vût-
‰inu stráÏních psÛ. „ZÛstali pouze psi,
ktefií jsou pfiipraveni na dohledání
a zadrÏení naru‰itelÛ, ktefií mohou b˘t
ozbrojení,“ vysvûtluje podplukovník
Onodi. Na Veterinární základnu jsou
dováÏeni z celé armády také psi vyfiazení
ze sluÏby pro stáfií, coÏ jsou obvykle
chlupáãi od osmi let v˘‰e. 

DÒCHODCE MU STAâÍ
O vyslouÏilce projevují zájem rovnûÏ
b˘valí vojáci základní sluÏby, ktefií nemû-
li to ‰tûstí, aby s nimi ode‰el do civilu
i pes, s nímÏ slouÏili. „Mûl jsem docela
mladíka, takÏe rozchod s ním jsem si tro-
chu obreãel, ale teì se tû‰ím, Ïe si vyberu
nûjakého veterána. Poznal jsem na vojnû
dost star‰ích psÛ, a tak nemám obavu, Ïe
bych to s ním nezvládl. Na ‰tûnû a jeho
v˘cvik nemám ãas, ale i vojensk˘ dÛchod-

ce mnû pár let udûlá dobrou sluÏbu na
zahradû,“ slibuje si Jifií Hlavica z Brna.

PROFESIONÁL RADÍ
„Zájemci o vyfiazené psy by mûli nav‰tívit

základnu radûji vícekrát, neÏ si vybrat na-
poprvé a ‰patnû. Je lep‰í nenechat se
unést prvním dojmem a pozdûji b˘t zkla-
man˘ ãi dokonce zaskoãen˘ reakcemi
psa,“ fiíká ‰tábní rotmistr Jifií Kleteãka,
vedoucí skupiny doplÀování psÛ. 
Jeho podfiízení vojáci a civilní zamûst-
nanci se také o vyfiazené psy starají.
„KaÏd˘ zájemce se dozví v‰e o v˘cviku
a prÛbûhu sluÏby a samozfiejmû bude
obeznámen i s jeho zdravotním sta-
vem,“ dodává.
NejdÛleÏitûj‰í v‰ak je, Ïe nov˘ majitel
dostane pfii náv‰tûvû veterinární základ-
ny instruktora, kter˘ mu pomÛÏe
s návykem na zvífie a absolvuje s ním
jednoduché ovládání psa pfii vycházce.
Budoucí majitel se také dozví, jak˘m
zpÛsobem jsou vojen‰tí psi krmeni. Psa
si mÛÏe vybrat podle ceny, které se
s ohledem na stáfií a zdravotní stav
pohybují od deseti korun do patnácti
set korun. Nejvíce vyfiazen˘ch psÛ je ve
vûku od 7 do 12 let. 

VLASTNÍ CESTA 
„Ze svûta známe hodnû zpÛsobÛ, jak se
o vyfiazené psy starají jiné armády.
Chceme ale jít vlastní cestou, i kdyÏ
nûkteré zahraniãní zku‰enosti vyuÏijeme.
âe‰i jsou dobfií a zku‰ení pejskafii, proto
vûfiím, Ïe bude ve vefiejnosti zájem pfie-
váÏnû o b˘valé stráÏní psy. 
Mûl by se o nû ale ucházet ãlovûk, kter˘
má se psy zku‰enosti,“ radí podplukov-
ník Onodi. 
Vojáci chtûjí pro vyfiazené psy vytvofiit
co nejpfiíznivûj‰í podmínky k jejich
v˘bûru a k tomu vyuÏijí zãásti ‰védsk˘
nabídkov˘ model. „Bude to v podstatû
informaãní servis se zvefiejnûním foto-
grafie psa spolu s popisem prÛbûhu
sluÏby, údaji o kondici, zdravotním sta-
vu, popfiípadû dal‰í zajímavosti. Nov˘
majitel pak kromû patfiiãné smlouvy
a zdravotního prÛkazu psa dostane
dûkovn˘ list s fotografií vybraného
vyslouÏilce,“ avizuje Pavel Onodi. NeÏ
budou k dispozici „psí“ webové stránky,
mohou se kynologové informovat
u Jifiího Kleteãky na telefonním ãísle
posádky Grab‰tejn 973 264 562
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AKTUÁLNù

Kam s armádními vyslouÏilci

L

Pravidelná kontrola a péãe
o stafiíky patfií k dennímu chlebu
profesionálních psovodÛ

AÏ neãekanû velk˘ zájem projevila vefiejnost o vojenské psí vyslouÏilce. Jen co armáda
dala ve známost, Ïe se chce zbavit vyfiazen˘ch a nadpoãetn˘ch psÛ, hned se ozvala stovka
zájemcÛ a ãtyfii desítky pejskafiÛ se pfiijely rovnou podívat do armádního kynologického
centra na Grab‰tejn u Liberce. „Tfiicet psÛ bylo okamÏitû zadan˘ch, dal‰í zájemci si
podávají Ïádosti,“ fiíká ‰éf Veterinární základny Grab‰tejn podplukovník Pavel Onodi. 

Vojenští vysloužilci nacházejí nové páníčky

Na základnû
Grab‰tejn mají
psi moÏnost
celodenních
velk˘ch v˘bûhÛ
a jsou vdûãní za
kaÏd˘ kontakt,
jak pfiedvádí
Miloslava
Mare‰ková
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MAJÍ SMÒLU
Ne v‰ude je o vyslouÏilé psy postaráno
jako u nás. Pokud se nedostane do
nûjaké ãeské rodiny, pak doÏije u vojá-
kÛ na Grab‰tejnû. SmÛlu ale mají tfieba
psi v Izraeli. Jen v˘jimeãnû není vyfiaze-
n˘ pes uspán navûky a voják si ho mÛÏe
vzít do civilu. Musí se v‰ak zaruãit, Ïe
zvífie nebude moÏné odcizit. Stále
ohroÏovan˘ stát se totiÏ obává zneuÏití
psÛ. Staãí pfiece upevnit na zvífie v˘bu‰-
ninu, ono si to namífií na známé místo
a tragédie je nevyhnutelná. V˘cvik star-
‰ího psa pro podobné úãely je velmi
snadn˘, a tak na prevenci proti teroris-
mu doplácejí psi. 

V¤ELÍ SEVE¤ANÉ 
Jak se o ·védech fiíká, Ïe jsou chladní, tak
v pfiípadû psÛ to neplatí. Mají naopak
velmi pruÏn˘ a zabûhl˘ zpÛsob pfiedává-
ní vyslouÏilcÛ do rodin. „Kdy bude pes
vyfiazen, obvykle víme jiÏ pÛl roku dopfie-
du na základû pravidelného pfiezku‰ová-
ní. NeÏ dojde k jeho poslední sluÏbû,
musíme pfiipravit náhradu. Ale uÏ po
rozhodnutí o dni vyfiazení dáváme tuto
skuteãnost na vûdomí vefiejnosti pros-
tfiednictvím armádních internetov˘ch
stránek,“ uvedl náãelník veterinární sluÏ-
by ·védské královské armády podplukov-
ník Wahlgren Björn.
Skandinávské v˘cvikové stfiedisko pso-
vodÛ a psÛ disponuje pfiibliÏnû stovkou
kotcÛ a nemá místo na drÏení vyslouÏi-
l˘ch psÛ. „Proto k nám pfiicházejí psi od
útvarÛ z celé zemû prakticky na jeden ãi
dva dny a hned potom si je odváÏejí lidé

do civilu. O vyslouÏilce je velk˘ zájem.
Webové stránky stále aktualizujeme
a k vyfiazen˘m psÛm míváme i ‰oty
v televizi. O zájmu svûdãí délka pofiadní-
ku uchazeãÛ,“ pfiibliÏuje velitel v˘cviko-
vého stfiediska major Törngren. Poslední
den na armádní pÛdû pes projde v˘stup-
ní prohlídkou, nov˘ majitel dostane ve‰-
keré informace, mezi nûÏ patfií i uvedení
jeho oblíben˘ch hraãek. 

PENZION I H¤I·Tù
S V¯HLEDEM
Jinak zaji‰Èují odpoãinek a doÏití star˘m
psÛm vojáci v Holandsku. Armáda jim
obvykle pfiedplatí pobyt a péãi v psích
penzionech. To je ale asi ta nejdraÏ‰í vari-
anta v NATO.
Bundeswehr má variant hned více.
Nûktefií vyslouÏilci zÛstávají u sv˘ch
útvarÛ, kde si uÏívají odpoãinku vedle
sluÏebnû aktivních kolegÛ. Jejich b˘valí
psovodi se jim ãasto vûnují a navíc mají
velk˘ v˘bûh. Tam, kde podobné moÏnos-
ti nejsou a nikdo o psy nemá zájem, ode-
sílají se do v˘cvikového centra v Koblenz.
VyslouÏilci jsou vykastrovaní, aby se
mohli pohybovat ve velké skupinû
a doÏít ve velk˘ch areálech. Tam mají kro-
mû spoleãného ustájení také jakási hfii‰tû
s rÛzn˘mi prolézaãkami, kde se psi zaba-
vují. Jejich nejvût‰í radostí je ale pozoro-
vat dûní kolem sebe, neboÈ ohrada je
uvnitfi kasáren. KdyÏ je ãlovûk chvíli
pozoruje, nemÛÏe se zbavit paralely
s dÛchodci, ktefií podobnû zasnûnû hledí
do míst, kde proÏívali mládí.

Josef RÛÏiãka
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Podplukovník
Pavel Onodi
vûfií, Ïe
o vyfiazené
psy bude
zájem
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