
rganizovan˘ zloãin se ãasto nevyh˘bá
ani takov˘m prostfiedkÛm teroru,
jako jsou rukojmí z fiad civilních osob.

Jejich vysvobození je zvlá‰tû nároãné, neboÈ
ne‰etrn˘ zásah muÏÛ zákona by mohl zpÛ-
sobit i smrt unesen˘ch osob. Proto ãe‰tí
vojáci pfiipravují na Veterinární základnû
Grab‰tejn speciální jednotku, která dokáÏe
pfii osvobozování zadrÏované osoby vyuÏít
jedineãn˘ch schopností psÛ. Jejich rychlost,
obratnost a razance musí pfiekvapit a ochro-
mit alespoÀ na chvilku i toho nejlépe pfiipra-
veného teroristu. Pak uÏ jsou ve hfie muÏi
v maskáãích, ktefií tak bez jediného v˘stfielu
dokáÏou zlikvidovat nebezpeãného zloãince.

Premiéra pfied ata‰é
První oficiální ukázku pfiedvedli vojáci letos
v létû zástupci velitele Sil podpory a v˘cviku
AâR generálovi Liboru Krejcarovi a nûmec-
kému vojenskému a leteckému pfiidûlenci
v Praze podplukovníkovi Karlu-Peteru Wern-
zerovi. „Psi jsou speciálnû vycviãení, neboÈ
jejich zákrok musí b˘t bleskov˘ a stopro-
centnû úãinn .̆ KdyÏ zaútoãí na zloãince,
nesmí je odradit ani stfielba z ruãní zbranû
tûsnû pfied jejich hlavou. I kdyÏ zamûfiit
a zastfielit útoãícího psa je velmi obtíÏné,
pfiesto úspû‰nost zákroku jistíme paralelním
útokem druhého psa,“ vysvûtlil major
Marcel Rybáfi, kter˘ u grab‰tejnské základny
odpovídá za v˘cvik. O pfiekvapivosti a razan-
ci se také oba hosté pfiesvûdãili. 

Jako blesk
Za ãtyfiicetistupÀové v˘hnû na slunci se
uskuteãnila ukázka, jakou dosud u nás
nikdo nespatfiil. Nejprve se figurant zmocnil
mladé Ïeny a pak jí zbraní u t˘la vyhroÏoval
zastfielením, pokud se mu nepodfiídí. Îenû
kfiiãící o pomoc nezbylo nic jiného neÏ zmlk-
nout, ale to uÏ pfiicházel od doraziv‰í elitní
jednotky vyjednávaã, kter˘ slíbil únosci pfii-
stavit poÏadovan˘ automobil. Ve chvíli, kdy
se muÏ musel vûnovat vtûsnávání Ïeny do
auta a uzavírání dvefií, vyrazili bez sly‰itel-
ného povelu jako blesk dva psi. Nûmeck˘
ovãák vyskoãil na stfiechu automobilu,
zakousl se do pravé ruky zloãince a celou
svojí vahou ho srazil k zemi. K jeho pádu
napomohl belgick˘ ovãák, kter˘ se pro zmû-
nu zakousl do levé ruky. „V‰e probûhlo tak
rychle, Ïe pachatel nemûl ‰anci ani zacílit na
psa. Je to jedna z nov˘ch moÏností jak vyu-
Ïít psy v boji proti organizovanému zloãi-
nu,“ ocenil zákrok generál Krejcar.

Îádná náhoda
Nic z bleskového zákroku neponechávají
vojáci náhodû. KaÏd˘ pes má svoje místo,
svoji úlohu, neboÈ rychlosti musí odpovídat
i dokonalá souhra zvífiat. Psi absolvovali
spoleãnû bezpoãet zákrokÛ, pfii kter˘ch si na
sebe zvykali. Samozfiejmû Ïe je nutné pfii
sestavování dvojice sáhnout po takov˘ch
jedincích, aby u obou v˘raznû nepfievládala
dominance. Pak následuje v˘cvik od jedno-
duchého zadrÏení po stále sloÏitûj‰í situace.

Pfii nich se psi zdokonalují nejen v doved-
nostech zákusu a obratnosti, ale postupnû
také ,pfiicházejí‘ na v˘hodu smeãkového
zákroku, pro nû vlastnû lovu. Dva nedokona-
le sehraní psi by totiÏ mohli pojmout figu-
ranta jako kofiist, o kterou se poperou. Pak
by se ov‰em stali snadn˘m cílem zloãince.
„Aby se minimalizovala moÏnost stfielby
zadrÏeného, kaÏd˘ pes provede zadrÏení na
jednu ruku. Jejich vehemence je taková, Ïe
figuranta témûfi vÏdy strhnou na zem. To je
dal‰í v˘hoda pro zásahovou skupinu, které
tak odpadá pronásledování pachatele a tím
i hrozba vzájemné stfielby,“ vysvûtlil po
ukázce jeden z maskovan˘ch psovodÛ. 

Klasiãtí hlídkafii
Aãkoliv by se mohlo zdát, Ïe proti únoscÛm

se cviãí zvlá‰tní útoãní psi, není tomu tak.
Nûmeck˘ i belgick˘ ovãák pro‰li bûÏn˘m
v˘cvikem hlídkov˘ch psÛ, jsou dobfie ovlada-
telní a pfii zákroku se evidentnû chovají jako
lovci. Je to pro nû vá‰nivá hra.  „NemÛÏeme
pro podobné zákroky cviãit útoãné psy
s vyuÏitím agresivního chování. Zloãinec by
si to zaslouÏil, ale my musíme brát v úvahu
nevinné osoby kolem. AÈ uÏ se jedná o une-
sené nebo jiné nezúãastnûné lidi. DÛleÏité je
také chování psÛ ke ãlenÛm speciální jedno-
tky. S nimi jsou psi v nejrÛznûj‰ích stísnû-
n˘ch prostorech, tfieba v pozemních nebo
vzdu‰n˘ch dopravních prostfiedcích. A nelze
pfiipustit, aby se pes ohnal po vojákovi
jenom proto, Ïe se na nûho natlaãil tfieba pfii
spû‰ném opou‰tûní kabiny nebo podobnû.  

V˘cvik nestaãí
Pro podobné zákroky ov‰em nestaãí vybrat
jen psy vhodné povahy. Vzhledem k enormní
námaze musí b˘t dokonale zdraví a mít vel-
mi dobrou fyzickou kondici. Toho si ostatnû
pov‰iml i pfiítomn˘ generál. „V˘kony obdi-
vuji i proto, Ïe kaÏd˘ pes absolvoval nûkolik
ukázek vãetnû tûch nejnároãnûj‰ích na
závûr, a pfiesto jsem nezpozoroval známky
únavy. A to se v‰e odehrávalo za nejvût‰ího
leto‰ního vedra. Je vidût, Ïe i posilování
fyzické kondice v systému pfiípravy nechy-
bí,“ zmínil generál Libor Krejcar. Jeho hod-
nocení si vojen‰tí psovodi obzvlá‰È povaÏují,
neboÈ je to zfiejmû jedin˘ ãesk˘ generál, kte-
r˘ aktivnû cviãil psy a kynologii opravdu
rozumí.  Josef RÛÏiãka

Armáda má psy proti únoscům
Aã se nûkdy zdá, Ïe uÏ se snad nemÛÏe najít dal‰í zpÛsob
vyuÏívání psÛ, není tomu tak. Potvrzuje to nedávná
premiéra zvlá‰tní jednotky Armády âR, která je cviãená
proti únoscÛm a pfii jedné z variant poãítá s nasazením psÛ. 
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