
rvní pes se k nám vrhl asi po mûsí-
ci cesty. Pfied samoobsluhou. Za-
vrãel. Závidûl totiÏ tfiíbarevné

hubené koãce koãiãí su‰enky, kter˘mi
jsme se jí snaÏili osladit její nelehk˘
Ïivot mûstského bezprizorního zvífiete.
Museli jsme je tedy podûlit rovn˘m
dílem: pes – koãka – pes. O dva t˘dny
pozdûji v Sierra Nevadû za námi ‰la vari-
ace na dalmatina i bez su‰enek. V siesto-
vé odpolední vylidnûné vesnici mu bylo
smutno. „Hraj si se mnou,“ fiíkal mi jeho
kmitající prut. „NemÛÏu, musím do ka‰-
ny pro vodu,“ vysvûtlila jsem mu. „Jdi si
támhle za tím pánem,“ ukázala jsem mu
na kolegu. Pes byl inteligentní a ‰el.
I jemu su‰enky chutnaly. 
V Kastilii a Extremadufie jsme se dostali
do oblasti pastvin, kde jsme mûli ze psÛ
nejvût‰í obavy. Právû tam nûkde se pfied
tfiinácti lety hnala za na‰ím autem smeã-
ka hafanÛ a ze v‰eho nejvíc touÏila pro-
kousnout mu alespoÀ jednu pneumati-
ku. Ukázalo se, Ïe tfiináct let a nové
zákony dost zmûnily. 
Tam, kde se pasou za ohradou krávy, jsme
problémy neãekali. Krávy jsou mírumi-

lovná zvífiata a psi se k jejich hlídání
nepouÏívají. Nûco jiného je jedna ãást
Andalusie, kde se na rozlehl˘ch oploce-
n˘ch pastvinách chovají b˘ci na koridu.
Tam se ohrady rozhodnû nedoporuãuje
pfielézat. Tihle b˘ci si totiÏ svÛj pozemek
ohlídají sami. 
U ovcí je situace jiná. Tam jsou psi potfie-
ba a jsou dokonale vycviãení. Nûkolikrát
jsme je pozorovali pfii práci. VÏdycky se
drÏí svého pána. Staãí jedin˘ pokyn a psi
vyrazí za stádem. Ovce pfied nimi mají

respekt, psi si ho vynutí jednodu‰e – pfii-
hlouplou neposlu‰nou ovci chytnou za
kÛÏi na noze a pofiádnû s ní zatfiepou. 
Je obdivuhodné, co v‰echno takov˘
ovãáck˘ pes dokáÏe. Na polní cestû jsme
potkali dva psy, ktefií sami vedli stádo na
pastvu a ovãák za nimi po ãtvrt hodinû
pfiijel na motorce. Vidûli jsme pastevce,
jak pfiihnal ovce k vodû, pak dal psÛm
pokyn, aby je zahnali na louku do stínu,
a nakonec on i jeho psi na tfii hodiny ode-
‰li do vesnice na obûd. Ovce zÛstaly celou
dobu v houfu pod stromem.
Takoví psi urãitû beránci nejsou. Ale
vûdí, Ïe ãlovûk ovce nekrade (alespoÀ ne
na ‰panûlském venkovû). Nikdo je ale
nenauãil, Ïe cyklista je také ãlovûk. Zpo-
zorujeme se navzájem. Oni se nastraÏí
a pfiipraví, my zastavíme a promluvíme
na nû. V tom momentû devadesát pût
procent psÛ pozná, Ïe jsme lidé a ne
neznámé zvífiecí obludy,  ztratí o nás
zájem a zaãnou si hledût jen svého stáda.
A zbyl˘ch pût pfiiznejme si ponûkud
natvrdl˘ch procent? Staãí se sehnout
pro pomysln˘ kámen nebo zdvihnout
ruku s imaginárním klackem. Skuteãné
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Zpráva Českého cykloturisty o španělských psech
Pokud vám název ãlánku pfiipadá ponûkud zvlá‰tní, berte ho jako omluvu za v‰echny ãeské
cyklisty, cykloturisty a turisty vÛbec v‰em ‰panûlsk˘m ãistokrevn˘m i vofií‰kov˘m psÛm.
·panûl‰tí psi mají totiÏ právû mezi cyklisty povûst krveÏízniv˘ch oblud, pro které je nejvût‰ím
potû‰ením honit bikery a zakusovat se jim do l˘tek nebo alespoÀ do plá‰ÈÛ jejich bicyklÛ. I my
jsme pod vlivem podobn˘ch story jeli do ·panûl kaÏd˘ vyzbrojen jedním pepfiov˘m sprejem.

P

Venkovská architektura na
severu Andalusie – velk˘ dÛm
pro pána, mal˘ pro psa

Do restaurací
na promenádû
u mofie stejnû
jako na laviãky
podél nábfieÏí
je psÛm vstup
povolen

Je mal˘, 
za jízdy se
mu asi dost
‰patnû drÏí
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kameny a klacky znají bohuÏel aÏ moc
dobfie, okamÏitû se stáhnou.
Vzpomnûli jsme si na nû doma, pfii pro-
cházce s na‰ím mal˘m vztekl˘m teriérem.
Byl na fiemínku. Z lesa vybûhl nûmeck˘
ovãák. Mûl s sebou paniãku, ale nemûl ji
na vodítku. Paniãka zavolala. Pes nic. Ná‰
se rozefival. Vidina psÛ zakousnut˘ch do
sebe mû pfiimûla zdvihnout klacek, sku-
teãn˘. Ovãák nic. Na‰i psi jsou na tom
urãitû mnohem líp neÏ jejich pasteveãtí
kolegové, klacek neznají, ov‰em co se
v˘chovy t˘ãe, prohráli by mnohdy na celé
ãáfie. Místo aby ovãák odbûhl, paniãka
dobûhla k nûmu. Nic se nestalo, jen zase
pfii‰la o kus autority u svého psa.
Vût‰ina setkání se ‰panûlsk˘mi psy je ale
smutná. U jedné pfiehrady v Andalusii
jsme se veãer na chvíli pfiidali ke konãící
narozeninové party rockového hudební-
ka. Pobíhal mezi nimi mal˘ chlupat˘ bíl˘
podvraÈáãek, vylizoval misky a okusoval
grilovací ro‰ty se zbytky masa. KdyÏ odje-
li, nezbylo po nich nic, jen ten pes. Nebyl
jejich. Vláãel za sebou kus pfiekousaného
provazu a je‰tû ráno nedÛvûfiivû bûhal
okolo nás a ãekal, jestli mu alespoÀ my
po odjezdu nûco necháme. 
V âechách bûhá vût‰ina venkovsk˘ch psÛ
na zahradách nebo po návsi. Ve ·panûl-
sku je vût‰ina venkovsk˘ch psÛ uvázaná
nebo zavfiená v jak˘chsi psincích. Vyjící
lovecké smeãky bez kaÏdodenní moÏnos-
ti lovit. Pasteveãtí psi bez moÏnosti hlídat
a vodit svá stáda. KdyÏ jim jednou za den
pán pfiinese vodu a Ïrádlo, mohou se
zbláznit radostí a kroutí cel˘m tûlem
vãetnû ocasu  ve snaze zavdûãit se. 
Platí zde pravidlo: ãím men‰í pes, tím má
vût‰í ‰anci na svobodnûj‰í Ïivot. Mal˘ pes
tak neublíÏí a nevzniknou mi z nûho pro-
blémy, myslí si jeho majitel a nechává ho

volnû pobíhat, kam se mu zamane. Pes se
rozefive, ale pak se na‰ich jízdních kol
poleká a couvne. 
Zastavili jsme na kfiiÏovatce na ãervenou.
Vedle v autû sedûl na klínû paniãky jork-
‰irák. Hrdina. Rozzufiil se pohledem na
nás a vyskoãil z ok˘nka, aby nás zakous-
nul. Na asfaltu se sám lekl svého hrdin-
ství a hned, jak se otevfiely dvefie auta,
zmizel potichu uvnitfi.
Nûkolikrát jsme potkali ve ·panûlsku dé-
le Ïijící cizince, ktefií psychicky nevydrÏe-
li podmínky, ve kter˘ch mnoho  míst-
ních psÛ  musí Ïít,  a obklopili se men‰í
adoptovanou smeãkou. Její ãlenové byli
vÏdy ooãkovaní, mûli známky, pûkn˘
obojek a sv˘ch majitelÛ-nemajitelÛ se
drÏeli jako klí‰tû. 

Mnohá zajímavá setkání se odehrála pfii
obûdû. Usadili jsme se na louce v trávû
s jet˘lkem pod velk˘m topolem. Smû-
fiovali jsme k Picos de Europa a vegetace
byla zelená jako u nás v létû. Îádné
suché ·panûlsko. Louky byly skvûle
posekané, ov‰em místo sekaãek zapraco-
vala stáda ovcí. BlíÏil se konec srpna,
sezona na horách pomalu konãila a psi
zvyklí na pfiátelské turisty s nûjak˘m
kouskem svaãiny vÏdycky po ruce se evi-
dentnû nudili. Ten vofií‰ek k nám uÏ
z dálky bûÏel a radostnû vrtûl ocasem.
Ale my mûli kolem sebe rozloÏené jídlo
a su‰ící se propocené obleãení. Pes  jako
kdyby pochopil, Ïe není právû nejãist‰í.
Odbûhl se do nedaleké pfiehrady vykou-
pat a vrátil se, jako by vûdûl, Ïe nûco
vyhrabeme. Vyhrabali jsme zbytek koãi-
ãích su‰enek. Snûdl je i trávníkem, na
kter˘ jsme je vysypali. 
âím dál tím ãastûji se pfiesvûdãujeme, Ïe
jsme se báli zbyteãnû. Jako mnohokrát
obûdváme v mûstském parku. Nejprve

nám za vyru‰ení klidu ponûkud vynadá
nûmeck˘ ovãák. Pak k jeho pánovi pfiijde
na pokec známá se dvûma velk˘mi snû-
hobíl˘mi ‰pici (jsme pod Pyrenejemi,
a tak jim husté koÏichy nevadí). Otev-
fieme balíãek s mortadelou. VÛnû salámu
vyrazí do parku, ‰pic vyrazí taky. Opfie se
packami o kolo za námi a hlavu nám str-
ãí pfies rameno. Salám je stále daleko.
Obûhne laviãku. Zdvihneme salám co
nejv˘‰ nad hlavu. Sedne si pfied nás a oli-
zuje se. To uÏ vyrazí i jeho paniãka a s om-
luvou vleãe oba psy pryã z parku. Tímto
se dodateãnû omlouváme i jim za pfieru-
‰ení polední procházky.
A co na‰e pepfiové spreje? Pfiivezli jsme je
neporu‰ené zpût. ·panûlsk˘ venkov je
bezpeãn˘ po v‰ech stránkách. 

Irena Páleníková

Volnû pobíhají jen malí a pfiátel‰tí psi.
Velcí psi jsou volní jen vzácnû, v tom
pfiípadû mají své zájmy a své dÛleÏité
úkoly a okolí je zdánlivû moc nezajímá.

SVùT PSÒ 4/07 29

Z CEST

Psí setkání ve ·panûlsku

h „Pastevečtí psi
odvádějí

dokonalou 
práci, jejich

páníčci už méně
– psům se o srst

téměř nikdo
nestará.“
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Napili se vody z ka‰ny
a usadili se u na‰ich kol,

jen jsme odjeli, prohrabali
cel˘ odpadkov˘ ko‰
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