Pes Claus - H3 13. rota Nové Údolí.

Pes Claus byl kříženec s vlkem, a měl1/16 jeho krve. Byl to československý vlčák. I
když v té době ještě toto plemeno nebylo uznáno. Byl to jeden z prvních kříženců
sloužících u pohraniční stráže na státní hranici.
Chci vám napsat o jeho vlastnostech, schopnostech.
Když jsme přišli na rotu Nové Údolí z výcviku psovoda z Kvildy v září 1968, byli nám
přiděleni psi.
Jirka Kraus-Chabařovice
Peter Hofman-Bratislava
Ivan Šafr-Hlučín (autor článku) Vlado
Rudzan- Slovensko?
V roce 1968 měl Claus asi 9 let, a měl již klapaté slechy. Viz vojensko.cz - Nové
Údolí-1968 snímek č. 36. Na jeho výkonu to však nebylo znát.
Na našem srazu pohraničníků Nové Údolí, ve Stožci, přijel psovod Clause Jirka Frič
sloužící s Clausem-1965-1967. Poskytl nám fotografie, které si můžete prohlédnout a
posoudit. Také nám vyprávěl o jeho schopnostech a práci ve službě na rotě. Byl to
velice schopný pes-kříženec.
Prováděl útoky na volno ze stanoviště P-12 přes Potůček až na P13, tam byla
zarážka a pokud pes nikoho nenašel, vracel zpět na místo odkud vyběhl. Útok na
volno pes byl vyslán psovodem do vzdálenosti 800 metrů a tento prováděl zadržení až 3.
osob, do té doby než přišel psovod. Pokud nenalezl žádnou osobu tak se vracel zpět k
hlídce a prováděl na pokraji lesa kontrolu. Hlídka běžela na místo kde byl proveden zkrat na
signální stěně. Konec úseku pro psa byl uzavřen vrátky. Po zrušení útoku na volno,

sloužil Claus všechny varianty. Průzkum-noční stanoviště, bunkr, poplachovky. Měl
na svém kontě mnoho zadržených narušitelů státní hranice.
Pamatuji se že, po 14 dnech od příjezdu z Kvildy, měl Vlado Rudzan poplachovku, a
následné zadržení osoby (asi 40 let), která vnikla do hraničního pásma u Stožce.
Stopa stará asi 40minut. Nastala dostihovka a po 2 km byl narušitel dostižen a
zadržen. Narušitel měl u sebe nůž, s kterým se oháněl po Clausovi, ale varovný
výstřel do vzduchu jej zklidnil. Byl to recidivista, který vykrádal obchody a trafiky, a
tímto se i živil. Neutíkal za svobodou, ale před zákonem.
Vlado byl s Clausem dobrá dvojka, a dobrý kamarád a psovod. Bohužel Vlado měl 2
sourozence a zemřela mu matka (otce již neměl), tak ho pustili do civilu. Když jsem
přijel z PŠ-Libějovice (musel jsem za Hofmana, který měl něco s kolenem), tak

Rudzan a Hofman byli doma. Claus byl pak přidělen Vojtovi Janečkovi (řidič haklu), z
Orlové, který s Clausem sloužil a dosloužil.
Pak přišla nová krev-psi Hron a Brit, které jsem cvičil. Přišli noví psovodi Pepík
Cabrnoch-Hron (z Josefova Dolu) a Vašek Velebný-Brit.
Když bych chtěl ohodnotit Clause můžu říci, že Claus byl velice schopný ve všem co
se vyžadovalo u psů na státní hranici. Byl představitelem křížence československého
vlčáka. To si dala skupina nadšenců v čele s plk. K. Hartlem. V Libějovicích v chovné
stanici s mjr. Kuchařem, vyšlechtit nové plemeno-psa československého vlčáka pro
službu na státní hranici, v náročných podmínkách Šumavy.
Odolný zimním podmínkám, dobrý stopař, vytrvalý, poslušný, ovladatelný a ignorovat
zvěř a její stopy.
Takový byl Claus-byl univerzální. V jeho pohybu byla vidět lehkost vlka, a kdo měl
Clause na rukávu, cílil ten stisk, velkou sílu vlka. Stopař byl Claus výborný.
I na jiných rotách PS byli tito kříženci. Vojáci-psovodi můžete do příspěvků napsat
své zkušenosti.
Také můžu říci, že jsem měl štěstí a za dobu na státní hranici jsem poznal dobré
kamarády, i velení. Krásnou Šumavu, naše výborné psy a psovody.
Kamarádi díky, rád na vás vzpomínám, když jsme střežili státní hranice naší země
Československo.
Ivan Šafr v.r.

