
jak takoví psi slouÏí,
v ãem jsou prospû‰ní
daÀov˘m poplatníkÛm,

chtûjí v mûstû pod Je‰tûdem
pravidelnû pfiedvádût vefiejnosti
formou soutûÏe. 
„Nekoneãné dohadování se sku-
pinami pfiiopil˘ch mladíkÛ otra-
vujících obyvatele i turisty v cent-
ru mûsta pomohl vyfie‰it sluÏební
pes. Staãila jeho pouhá pfiítom-
nost a stráÏníci mûli hned jin˘ re-
spekt a skupinky uÏ nikoho neob-
tûÏují,“ zhodnotil úlohu nûmec-
kého ovãáka Conny fieditel Mûst-
ské policie Liberec âestmír Hfie-
bík. „Pes nám pomohl také na-
lézt zlodûje, ktefií se vloupali do
‰koly a prodejny. Zjednal pofiá-
dek i na nádraÏí, kde pfiedtím
skupina vandalÛ napadla i stráÏ-
níky,“ pokraãuje fieditel ve v˘ãtu
posledních zku‰eností a dodává:
„Jsou situace, kdy nahradí deset
stráÏníkÛ.“ To bylo nakonec vidût
pfii oslavách vítûzství Slovanu
Liberec v leto‰ní fotbalové lize,
kdy se skupinky v˘trÏníkÛ namís-
to oslavy chtûly prát. Vypadalo
to, Ïe si to chtûjí rozdat i se stráÏ-

níky, ale jen co se po jejich boku
objevil pes, hned se zklidnili. 

Nejsou stra‰ákem
Mûsto pod Je‰tûdem se tak pfii-
pojuje k jin˘m velk˘m mûstÛm,
kde psi pomáhají udrÏovat klid
a pofiádek. „Obyvatelé nás be-
rou. Nejsme Ïádn˘m postra-
chem a mého ovãáka Conny si
dûti chtûjí ãasto pohladit. Vût-
‰inou to dovolím. SluÏební kvali-
ty tím pes neztratí a já cítím, Ïe
to pfiispívá k popularitû mûstské
policie. Na druhou stranu pfii
soutûÏích ãi rÛzn˘ch ukázkách
se dostává do povûdomí vefiej-
nosti, co v‰e pes dokáÏe pfii zá-
kroku. A to je varování pro ty,
ktefií nectí zákony ani nedotknu-
telnost ostatních lidí,“ fiíká
stráÏník a zku‰en˘ psovod Jifií
Koláfi. Ten také pfii‰el s my‰len-
kou uspofiádat soutûÏ sluÏeb-
ních psÛ pro mûstské policie
a ozbrojené sloÏky státu. 

SoutûÏ pfieje
vyrovnan˘m 
Propozice závodu jsou v‰ak ná-

roãné, neboÈ imitují moÏné situ-
ace, kdy pes musí nejen nalézt,
ale také ubránit svého psovoda.
„Napfiíklad ve sklepních prosto-
rech b˘valého rockového klubu
v mûstsk˘ch lázních musel pes
nalézt a oznaãit osobu a bûhem
jejího doprovodu do‰lo k pfiepa-
du druh˘m figurantem. To v‰e
ve tmû. Pro nedokonale pfiipra-
veného psa to mÛÏe b˘t nad
jeho schopnosti a ztráta sebevû-
domí se napravuje dlouho a nû-
kdy neúspû‰nû,“ varuje pfied
neuváÏenou úãastí instruktor
celní správy Stanislav Novotn .̆
O pfiipravenosti psÛ se pak po-
ãetná pfiihlíÏející vefiejnost pfie-
svûdãila na kynologickém cviãi‰-
ti Liberec – Pavlovice, kde se
vût‰ina disciplín 1. roãníku sou-
tûÏe O pohár mûstské policie Li-
berec konala. Likvidace dvou
pachatelÛ, kdyÏ jeden napadl
psovoda a druh˘ se dal na útûk,
není nic snadného, zvlá‰tû kdyÏ
pes musí nejprve ubránit psovo-
da a vzápûtí dostihnout a blo-
kovat prchajícího delikventa. To
v‰e v náhubku, coÏ je pro psa

nároãnûj‰í neÏ pouhé zadrÏení.
Pokud se ov‰em nûkdo domní-
vá, Ïe to je soutûÏ pro psy tak-
zvané „drbany“, pak se m˘lí. Po
psech stráÏníkÛ, ale i u ostat-
ních ozbrojen˘ch sborÛ, se
vyÏaduje vyváÏenost razance
s ovladatelností. Dnes pfieváÏná
vût‰ina sluÏebních psÛ je vyuÏí-
vána na vefiejnosti, proto kaÏd˘
takov˘ ãtyfinoÏec musí b˘t rov-
nûÏ vysoce socializovan .̆ „Je‰tû
pfied tfiemi roky na podobn˘ch
soutûÏích vítûzili ostfií psi, dnes
bez dokonalé ovladatelnosti
nemají ‰anci na úspûch,“ dodal
Stanislav Novotn .̆ 

Vydafiená premiéra 
S úãastí 17 závodníkÛ z druÏ-
stev mûstsk˘ch policií, armády,
PâR, celní správy, a vûzeÀské
sluÏby a pfiedev‰ím s jejich v˘ko-
ny byl nadmíru spokojen˘ hlavní
organizátor Jifií Koláfi. „Aãkoliv
teplé poãasí sluÏebním psÛm
práci spí‰e ztûÏovalo, podali
kvalitní v˘kony a ‰ance na vítûz-
ství byly díky velké konkurenci

do poslední chvíle vyrovnané.
Rozhodl aÏ poslední cvik - kon-
trolní v˘kon na velkou vzdále-
nost, kter˘ provûfiil pfiipravenost
psÛ pro praxi. Figurant se totiÏ
psovi na okamÏik ztratil z dohle-
du a ten se musel v prostoru
sám orientovat, aby ho vzápûtí
objevil a zadrÏel,“ uvedl Koláfi.
Vítûzem 1. roãníku soutûÏe
O pohár mûstské policie se stal
se ziskem 388 bodÛ z moÏn˘ch
400 psovod VûzeÀské sluÏby
âR ze StráÏe pod Ralskem
Karel RÛÏiãka s belgick˘m ov-
ãákem Cassidy Janchov. Ceny
nejlep‰ím pfiedal primátor
Liberce Jifií Kittner, kter˘ pfii té
pfiíleÏitosti uvedl: „Psi jsou ve
mûstû nejen dobr˘mi spoleãní-
ky, ale také úãinn˘mi pomocní-
ky. V takovém pfiípadû musejí
b˘t správnû vycviãení a sociali-
zovaní, aby dobfie slouÏili, ale
zároveÀ se nestali nebezpeãn˘-
mi pro svoje okolí. Obojí se
ukáÏe na soutûÏi a já svojí
zá‰titou nad závodem chci
i v budoucnu podpofiit doved-
n˘ v˘cvik psÛ.“ jr
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O pohár mûstské policie

Ve městech se starají o pořádek také psi
Ve mûstech roste poãet psÛ nejen pro radost ãi hlídání zahrad, ale i k zjednání
pofiádku. Kde si mûst‰tí stráÏníci neporadí s vandaly a opilci, tam jim pomÛÏe
pes. K dal‰ím mûstÛm, která vyuÏívají psy u mûstské policie, se pfiipojil Liberec.

A

Jifií Koláfi (vlevo) se zhostil role
pofiadatele i rozhodãího
poslu‰nosti. Blahopfieje k v˘konu
Romanu Valovi z Mûstské policie
Havífiov, v pozadí Patrik Forma
z VûzeÀské sluÏby Jifiice.

Po letech trpûlivé pfiípravy a dozrávání
psa Idocka se Karel RÛÏiãka
z VûzeÀské sluÏby prosazuje 
na nejrÛznûj‰ích soutûÏích. 
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