
Ako som sa stal ja psovodom a Tula služobným psom... 

 
Asi rok pred nástupom na vojenčinu, keď som vypisoval dotazník branca, tak som si do kolonky, ku 

ktorému druhu vojska by som chcel ísť, napísal: „PS“. Že prečo..? Vyrastal som na dedine, mal som rád 
prírodu a hlavne lesy, v ktorých som práve vtedy ešte aj pracoval, ako lesný robotník. Za celkom úplnú 
samozrejmosť som vtedy tiež považoval i to, že tam budem psovodom. Priznávam že ma lákala aj romantika 
a dobrodružstvo, ktoré som od služby tam na hranici očakával. Teda ísť k PS sa mi zdalo celkom prirodzené. 

Tak isto preto, že sme mali kedysi doma psa, ktorý bol približne tak starý ako ja a sprevádzal ma po 
celé moje detstvo, až do jeho tragickej smrti. Mali sme ho doma všetci veľmi radi, aj on nás, no ja asi 
najradšej, lebo som bol najmladší. Keď som občas zabrúsil do chotára, alebo som len tak vybehol na ulicu, 
obyčajne som si ho brával so sebou, ako svojho dobrého kamaráta. Zažil som s ním veľa pekných chvíľ, na 
ktoré dodnes rád spomínam. Teda už asi vtedy som začínal byť psovodom, len som o tom ešte nevedel. 
Tento náš rodinný pes ma pri výbere môjho budúceho zaradenia v pohraničnej stráži ako psovoda ovplyvnil 
asi najviac. Nech je teda toto rozprávanie aj takým malým vzdaním úcty tomuto nášmu starému dobrákovi, 
„Harinovi“. 

O rok potom som aj narukoval do Českých Budějovíc na V.Ú. 5343, teda na 15. brigádu PS, kde som 
pricestoval spolu s ostatnými odvedencami v jeden októbrový podvečer roku 1970. Len čo nás tam ostrihali, 
okúpali a poprezliekali do vojenských uniforiem, tak sa ma jeden dôstojník sediaci za stolom spýtal, čím by 
som chcel byť. Ja som mu s úplnou samozrejmosťou vtedy odpovedal: „Psovodom“. Ale, psovodov máme 
už dosť, bola jeho strohá odpoveď. Ja som to v tej chvíli nemohol nijako pochopiť... Ako môžu mať 
psovodov už dosť, keď práve ja chcem byť psovod, hovoril som si v duchu.?! Vzápätí mi začal núkať rôzne 
iné zaradenia. No ja som chcel byť jedine psovodom a nikým iným. Dôstojník mi opäť dôrazne povedal: 
Psovodov máme už dosť..! Nastala nepríjemná chvíľa ticha a ja som nevedel ako ďalej..? Keď sa vtom 
spoza môjho chrbta, od susedného stola ozvalo: „Nech ho být, když chce být psovodem, ať je psovod.“ Prvý 
dôstojník zavrtel hlavou a znova kategoricky zopakoval: Psovodov máme dosť!“Když táta řekne že bude 

psovod, tak bude psovod a hotovo“, zopakoval druhý starší dôstojník. „A táta jsem tady já“, dodal. Prvý 
dôstojník sa na chvíľu bezradne zadíval do svojich papierov a potom povedal, tak teda dobre. A bolo to, aj 
keď teda len tak o chlp. Padol mi vtedy veľký kameň zo srdca. V živote človeku niekedy veľmi dobre 
padne, keď sa ho niekto v rozhodujúcej chvíli zastane.  

Lenže to už bolo dávno... Ten starší dôstojník, čo sa za mňa vtedy prihovoril pravdepodobne už asi 
nežije, no ďakujem mu za to, aj dnes! No a od vtedy som už začal oficiálne fungovať ako psovod, no ešte 
dlho len bez psa. Hneď v ten večer nás odviezli na výcvikový prápor do Kaplíc a tam začal náš „ťažký život 

psovoda“. Po skončení toho trojmesačného základného motostreleckého výcviku v Kapliciach, na ktorý 
akosi nerád spomínam, sme dostali všetci prvú riadnu dovolenku a išli sme domov na prvé vojenské 
vianoce. Lebo tie druhé sme už mali všetci prežiť na pohraničných rotách. Po nej sme už mašírovali rovno 
na pohraničné roty, presne tak ako nás zadelili. Mňa na 2. rotu pohraničnej stráže Pasečná.  

Prišiel som tam  3. januára 1971. Celkom presne si pamätám na ten veľký deň. Bol som plný obáv zo 
všetkého neznámeho, čo ma tam čakalo a bolo toho veru dosť..! Stál som tam pred jedným z dvoch 
drevených barakov, tej staručkej pohraničnej roty a triasol som sa od zimy, lebo vo vychádzkovej uniforme 
mi bola ukrutná zima. Neviem presne prečo, ale utkvel mi v pamäti práve ten starý elektrický transformátor 
pred rotou, ktorý tam dodnes ešte stojí a riadne slúži svojmu účelu. Nedávno som sa o tom mohol 
presvedčiť, keď som sa bol pozrieť sa na Pasečnú, znova po 42 rokoch. Pocit to bol teda neopísateľný, 
nezažiješ, neuveríš...  

Prevziať si ma tam vtedy prišiel o hodnú chvíľu náš budúci „kynológ“ aj veliteľ družstva psovodov 
v jednej osobe, desiatnik Peter Chaloupka. Ako sa neskôr ukázalo, bol to vynikajúci chalan a mal svoje 
služobné zaradenie naozaj rád. O pár hodín po mne prišli na rotu aj ďalší traja psovodi s ktorými som bol 
v tzv. „príjmači“ v Kapliciach. Bol to Bohuš Pytlík, v civile opravár koľajových vozidiel, druhý Jiří Prkno,  



v civile zoraďovač textilných strojov a tretí Peter Pestún, v civile závozník v Slovliku Leopoldov. Ešte v ten 
deň nás samozrejme ubytovali na psovodskej izbe a začala nám tak druhá, ale úplne iná kapitola nášho 
psovodského života, na pohraničnej rote. Tiež bola neľahká, ale oveľa zaujímavejšia a hlavne už konečne so 
psami. 

Rotný kynológ sa nám psovodom potom venoval takpovediac každodenne. Konečne sme sa začali 
venovať aj psovodskej teórii. Začínali sme sa pomaly cítiť, už ako naozajstní psovodi. Ako prvého psa mi 
asi o mesiac pridelili na dennom rozkaze veliteľa roty, kpt. Piterku, čisto čiernu sučku FERU plemena 
„nemecký ovčiak“. Bol to pes, povedal by som že v najlepších rokoch. Zdedil som ju po jej 
predchádzajúcom psovodovi Janošcovi, ktorý práve v tých dňoch podpísal vojnu a bol potom neskôr našim 
novým kynológom roty. Mal som z nej samozrejme ohromnú radosť. Fera bola v tých časoch hádam 
najlepší pes na rote. A ako sa hneď ukázalo, vyznala sa v službe na hranici lepšie ako ja. Každá hodina 
v teréne so psom bola pre mňa v nasledujúcich dňoch čímsi úplne novým. Učil som sa s ňou každým dňom a 
často som doslova vyvaľoval oči nad tým, čo tie naše psy v službe dokážu a čo všeličo oni vedia.  

No ani som sa poriadne nestihol v týchto nových podmienkach pohraničnej roty poriadne 
zorientovať a prišiel pre mňa veľký šok. Jedného dňa, z ničoho nič, na dennom rozkaze z úst veliteľa roty 
zaznelo: „Vojak Beláň odíde do psovodského kurzu, pre necvičených psov so služobným psom TULA na 9. 

RPS Cetviny!“ Bolo to pre mňa čosi také, ako blesk z jasného neba. Vôbec som nechápal, že prečo a na čo..? 
Na vojne sa však veľa vecí nedá pochopiť a rozkazy veliteľa sa musia jednoducho plniť..! Na môjho prvého 
služobného psa Fera, som bol v tom čase už zvyknutý a preto ma táto správa, mierne povedané, veru 
nepotešila. No protestovať neprichádzalo do úvahy. Počas tých pár dní do vtedy pokým som mal odísť do 
psovodského kurzu, ma mohlo šľak trafiť. Lenže ten deň nakoniec prišiel a ja som musel ísť...  

Naložili do GAZ-u so všetkým výstrojným materiálom, ktorý vojak má, včetne samopalu. Ochotne 
mi pomohli naložiť veľký batoh zabalený v celte a ja som sa horko ťažko vteperil aj s mojim novým psom 
do auta. Tula bola vtedy po psovodskej stránke doslova pole neorané, ba nereagovala ani len na svoje meno. 
No elánu mala na moje počudovanie habadej. Na Lipne ma zase naši preložili do vlaku a odišli. Vlak vyrazil 
a ja som sa v ňom cítil ako zajatec, keď ho odvážajú kdesi na Sibír. Čo vám budem hovoriť...  

Vo vlaku Tula akoby ožila. Všetko ju tam zaujímalo. Nové pachy, ľudia, aj celý vagón by si bola 
rada celý preňuchala. Lenže nemohol som jej to dovoliť, lebo taký vlčiak budí vo vlaku aj všeobecný 
rešpekt. Jedným sa páčila, no druhí sa jej báli. Veľmi zložito som ju držal pod drevenou lavicou vo vlaku, 
pokým prišla konečne cieľová stanica.  

Vtedy ešte jazdili parné lokomotívy a na koľajišti kvôli pare nebolo poriadne ani vidieť. Najprv som 
nemohol dostať Tulu spod sedadla von a tá potom odrazu vyrazila vpred ako divá. Ako som už povedal o jej 
ovládaní, nemohlo byť v tej chvíli ani reči. Ešte horšie bolo, že som mal so sebou aj ten veľký nešikovný 
batoh vojenskej výstroje. Nedokázal som to naraz v tej chvíli všetko zvládnuť..! Keď som sa nakoniec 
horko-ťažko vytrepal z vlaku na perón, tak sa mi Tula aj napriek mojej veľkej snahe vyvliekla z obojku 
a začala bezhlavo pobehovať po koľajisku. Mohol som ja po nej kričať, všetko márne. No zbohom rodina, 
povedal som si. Ihneď som ju začať naháňať po peróne v oblakoch pary, riskujúc tak život môj aj jej. Ten 
veľký batoh výstroje, som musel zanechať v tej chvíli napospas verejnosti tam na nástupišti...  

V tej trme-vrme sa mi ju našťastie podarilo rýchle dobehnúť a nasadiť jej obojok. Keď vtom odrazu 
z okna odchádzajúceho vlaku, ktorým som prišiel, vykukol chlap a ukazoval mi môj samopal, držiac ho v 
ruke. Nevedel v tej chvíli čo má s ním robiť, lebo vlak bol už v pohybe. No beda! Bolo to teda o život! 
Drahá bola vtedy každá sekunda. S hrôzou som si uvedomil, že som ho tam v tom veľkom zmätku zabudol. 
Povedal som mu, aby ho vyhodil na koľaje, že sa mu nič nestane. Našťastie neváhal a vyhodil mi ho do 
susedného koľajiska. Samopal naň dopadol celkom dobre. Ihneď som si ho prehodil cez plece a vydal som 
sa aj so psom k môjmu batohu, ktorý sa medzi tým dostal za iný vlak. Tomu sa teda hovorí veľké šťastie, 
povedal som si v duchu, lebo keby som ho tam bol stratil, čo by to bolo pre mňa znamenalo, ani nechcem 
pomyslieť. Na tejto stanici ma čakal zase druhý GAZ a v ňom ďalší psovodi idúci do toho istého kurzu ako  
 



 
ja. Tula sa v ňom stihla okamžite ihneď rafnúť s jedným zo psov, čomu som sa ja zase nestačil diviť. To 
však už bola chvála Bohu posledná mrzutosť, čo ma na tej stanici postihla. 

Pri príchode na pohraničnú rotu „Cetviny“ bolo pre mňa znova všetko nové. Stretol som tam mnoho 
iných nových psovodov idúcich, tak isto do kurzu pre necvičených psov. Vyzerali sťa by vyorané myši 
a nevedeli čo majú robiť, čiže ako ja. Nedokázali si tiež väčšinou poradiť so svojimi novými psami, ako aj s 
tou svojou výstrojou, ktorej mal každý za ten veľký batoh. Takých začiatočníkov, ako sme boli my dvaja 
s Tulou, tam bolo našťastie okolo tridsať. Tak sme sa medzi nimi poľahky stratili.  

Ihneď na začiatku som mal šťastie na vynikajúceho veliteľa družstva. Volal sa „Miki Mikeladze“. 
Gruzínsky znejúce meno nemal len tak náhodou. Jeho dedo bol totiž rodený Gruzínec. Výrazné črty 
Gruzínca Miki tiež zdedil po svojom dedovi. Bol to veľmi dobrý chlapčisko a zároveň aj dobrý kynológ, čo 
sa na vojne veru len tak nestáva. Tento nám pomohol najmä zbaviť sa obáv z výcviku služobného psa. Rád 
si na neho spomínam. Tiež náš veliteľ kurzu, vojak z povolania, nadpráporčík Donát bol psovodom naozaj 
telom aj dušou. Pracovali sme so psami potom poctivo každý deň, presne podľa plánu. Výsledky našťastie 
prichádzali prv, ako som ja bol očakával. I keď bola Tula úplne celkom necvičený pes, základný výcvik 
služobného psa celkom šikovne zvládala, čo mne samozrejme, pri tej biede, robilo veľkú radosť.  

Mnoho psovodov tam malo oveľa väčšie starosti so svojimi zverencami, aj oveľa horšie výsledky 
ako my dvaja. Postupom času sa mi práca s Tulou začínala celkom dobre dariť a obavy z výcviku psa 
v kurze sa časom celkom pominuli. Psi sa totiž líšia jeden od druhého podobne, tak ako aj my ľudia a to aj 
vtedy keď sú rovnakého plemena. Majú svoje rozličné povahy a ja si myslím, že aj dušu.  Neuplynulo veľa 
času a boli sme s Tulou celkom dobre zohratá dvojica.  

Jedna disciplína nám však za ten svet nešla a tou bolo aportovanie, rozumej hľadanie a prinášanie 
predmetov v teréne. Napriek tomu že aportovanie zvládne aj kdejaký ten dedinský orech. No Tula bola 
celkom iný pes, aportovanie jej vôbec nič nehovorilo. Mohlo ma z nej zato neraz rozhodiť. Nakoniec sme to 
však takpovediac „krvopotne“ spolu zvládli. Pri záverečných skúška sme aj v tejto disciplíne, síce s veľkým 
šťastím, ale obstáli tiež veľmi dobre. Mesiac ktorý sme strávili v kurze pre necvičených psov, mi preto 
uplynul ako voda. My psovodi sme sa tam navzájom oslovovali menami našich psov, takže si na mnohých 
dodnes pamätám, už iba podľa mien našich psov. Vládla tam medzi nami celkom dobrá priateľská 
atmosféra, na čom mali samozrejme zásluhu aj tí naši psíci.  

Pri príchode späť na našu rotu, to tam už vyzeralo celkom inak ako pred tým. Moji súputníci, ešte 
síce stále mladí psovodi, ale chodili do služby už celkom ako starí harcovníci. Ja som sa teda v prvých 
dňoch návratu na rotu zase chvíľu cítil ako nováčik. No postupne som zapadol do bežného pracovného dňa 
na rote i ja. Tula síce zvládla výcvik v kurze na výbornú, no v službe na hranici bola znova nováčikom. Čo 
mňa osobne teda veľmi dopaľovalo, lebo pred tým som mal skúseného služobného psa Feru, od ktorého 
som sa mohol kadečomu podučiť v službe i ja. Snažil som sa teda, čo to dalo, ale nebolo to také jednoduché, 
ako som očakával. Trvalo nám potom ešte celé týždne pokým sme sa naučili v službe ako-tak 
spolupracovať.  

No jednu vážnu pracovnú disciplínu, „strážnu službu za pohybu“, nie a nie ju poriadne naučiť. 
Napriek aktivačným previerkam, sa nám to nedarilo. Nespokojnosť s našim výkonom, neraz vyjadril aj sám 
veliteľ roty. No raz na prieskume Tula zavetrila aktivačnú hliadku s vysokým nosom a od vtedy jej už 
konečne zapínalo, na čo my tie prieskumy terénu robíme a čo sa od nás očakáva. Taký služobný pes vlastne 
väčšinou aj vie všetko urobiť sám bez psovoda. Lenže aby to robil tak ako je to treba v službe, na tom 
správnom mieste a v správnom čase, niekedy na povel, inokedy zase aj bez neho, na to treba vynaložiť 
skutočne veľa práce, aby vás tá nemá tvár nakoniec pochopila. No a práve túto náročnú službu sme museli 
robiť spolu celé hodiny, dlhé kilometre na rannom, či popoludňajšom prieskume terénu v hraničnom pásme 
pred drátami, temer každý deň.  

 Tula mala ešte okrem toho, aj jeden prenáramný zlozvyk a tým bolo jej zbiehanie za zverou, počas 
výkonu služby, čo teda veru nebola žiadna sranda, lebo za svojho psa je psovod vždy a všade zodpovedný,  



 
v dobrom aj v zlom. Keď zavetrila najmä také srnky, nebolo ju možné za ten svet udržať. Vodiť ju však 
v teréne na dlhej vôdzke, bolo pre mňa zase veľmi nepohodlné. Zmizla mi vtedy z očí aj na štvrť 
hodinu. Keď sa potvora vrátila celá upachtená, veľmi dobre vedela, že to nemala robiť, no nabudúce to 
urobila znova. Niekedy som mal pocit, že by z nej mohol byť aj poľovnícky pes a to konkrétne „durič“. 
Mohol som ja robiť čokoľvek, no tento zlozvyk nebolo veľmi dlho v mojej moci vytĺcť jej z hlavy. Navyše 
sa občas v noci aj vyštverala zo svojho koterca a naháňala po okolitých šumavských lúkach divú zver. Ráno 
som ju potom nachádzal pred kotercom celú schvátenú mokrú od rosy, ako dlážkovú handru.  

Bolo to hlavne tým, že ona bola Československým vlčiakom a tí majú 1/16 krvi z vlka. Nebola teda 
nemeckou ovčiačkou, ako iné psy na rote. Vtedy som to ešte nevedel, lebo v tých časoch to bolo „veľké 
služobné tajomstvo“. Dlho, predlho som z nej bol preto hotový s nervami. Na prieskumoch, či nočných 
poplachovkách, teda v ostrej bojovej akcii, mi vyvádzala také veci, že som z nej býval neraz nešťastný. Až 
neskôr druhým rokom po mnohých mojich snahách a opatreniach proti tomuto jej zlozvyku, som ju konečne 
ako tak zvládol. Bolo to aj tým, že tiež tak trocha dospela a už z nej nebola, až taká horko krvná šelma. 

Koncom leta toho istého roku som šiel do psovodského kurzu na Cetviny znova. Bola to tzv. „H-1“. 
Teda hliadkový pes prvej kategórie. Bolo to čosi také ako výučný list pre služobného psa. Po absolvovaní 
tohto kurzu by mal takýto pes fungovať v službe na štátnej hranici, tak ako sa patrí. Po druhom príchode na 
Cetviny som už bol, tak trocha ostrieľaný psovod a všetko mi tam išlo lepšie, ako po prvý krát. Bolo nás tam 
tiež viacej a už i ja som mohol, čo-to poradiť iným psovodom vo výcviku psa. Navyše s niektorými 
psovodmi som sa tam už poznal z minulého kurzu, nebol som tam teda celkom nováčik.  

Videl som tam aj veľa iných zaujímavých psov, akých som dovtedy ešte nevidel. Napríklad také 
plemeno psa „Rottvajler“. Ako sa neskôr ukázalo, tieto psy sa na výcvik služobného psa pre pohraničné roty 
vôbec nehodili. Aj ich hodnotenie musel náš kynológ robiť na oveľa nižšej úrovni, ako s ostatnými psami. 
Veliteľ kurzu mal, ako sa vtedy pošuškávalo, tiež jedného československého vlčiaka. Tomuto raz jeden 
voľne pasúci sa kôň neďaleko roty zlomil prednú nohu, ako zápalku. Tento pes začal do neho dorážať, lebo 
bol ponechaný bez dozoru. Kôň pohotovo vyhodil zadnými nohami a bolo po psovi. Keby sa to stalo 
vojakovi základnej služby, bol by mal z toho taký prúser, ako mračno. No „furťáci“ sa vtedy len krátko 
medzi sebou poradili a po chvíli odviedli chudáka postihnutého psa za cetvinský kostol a tam padla rana z 
pištole..! Na mieste ho hneď aj zakopali a bolo po chudákovi psovi. A už nikdy sa o tom nehovorilo... 
Šťastie, že nepatril ani jednému z nás, lebo inak by to bola oveľa horšia udalosť. Najobdivuhodnejší pes tam 
bol jeden nemecký ovčiak, menom „Teddy“, plemeno „nemecký ovčiak“. O tom bližšie píšem v inej 
poviedke.  

No napriek Tuliným mnohým zlozvykom mala ona aj jednu mimoriadnu, ba až obdivuhodne dobrú 
vlastnosť a tou bola jej obrovská samostatnosť pri práci na stope. Ja som v nej túto vlastnosť objavil vlastne 
len vďaka mojej lenivosti. Lebo psovod sa čosi veru nabehá po stope za svojim psom, kým sa to spolu s ním 
naučí poriadne robiť. Sú to stovky a stovky  nabehaných kilometrov, cestou necestou. Kto nebol psovod, 
ťažko mi to uverí... 

Pri bežných tréningových stopách som obyčajne vedel kade približne vedie trasa, aj aká je dlhá a kde 
končí. Preto som psa ku koncu stopy, nejakých päťdesiat metrov púšťal na voľno, aby vykonal samostatne 
tzv. „zadržanie“. Ja som si v tej chvíli mohol konečne trocha vydýchnuť a ísť pomaly už iba krokom 
k pomocníkovi, ktorého Tula držala za ochranný rukáv. Postupom času som túto vzdialenosť predlžoval, až 
som raz celkom náhodou zistil, že Tula je schopná vypracovať aj niekoľko kilometrovú stopu celkom sama 
a držať figuranta za rukáv hoc aj hodinu. Bol to skutočne heroický výkon na takého služobného psa, ale ona 
to dokázala... Bežný nácvik sledovania stopy sa od vtedy pre mňa stal už menej namáhavý, lebo Tula 
pracovala na stope celkom samostatne, na voľno a bez vôdzky. Dokázal som ju na stope zastaviť i povelom, 
aj na pomerne veľkú vzdialenosť, alebo ju nechať dokončiť stopu celkom samú. Aj keď nie vždy sa to 
môjmu pomocníkovi páčilo... Od vtedy to s ňou bola už doslova mazácka psovodina. Často som ju sledoval 
na stope iba ďalekohľadom, ako kopíruje stopu priam ako šijací stroj a potom som sa, len tak pomalým  



 
krokom vydal po nej. No vychovať z nej dobrého služobného psa, schopného plniť všetky úkony 
hliadkového psa bola veru stále neľahká úloha. Toto stálo každého psovoda veľa fyzických, aj duševných 
síl. No bez dobrého vzťahu k svojmu psovi, by ste to veru neboli nikdy nedokázali... 

 Ako sa ja pamätám, na našej rote nebolo psovoda, ktorý by nebol mal rád svojho psa. Neraz som bol 
pri práci so svojim psom i ja s nervami v koncoch. O fyzickej vyčerpanosti už ani nehovorím. Čo všetko 
obnáša výcvik takého služobného psa, vie dokonale oceniť len psovod. Preto sa klaniam všetkým tým, ktorí 
obetovali kus svojho života pri výcviku svojho služobného psa a robili to navyše celkom radi a s láskou ku 
svojmu zverencovi. A možno práve preto, že to bolo také ťažké, na tento čas tak rád spomínam... 

Kurz „H-1“ sme zvládli s Tulou tiež veľmi dobre, no po príchode na našu rotu sme sa zase museli 
mnohému doúčať. Darmo sme mali dobré vysvedčenie, služba je služba..! Trvalo nám potom zase nejaký 
ten čas, než z nás bola dobre fungujúca dvojica. Lenže poctivá práca a dobrá vôľa všetko zdolá, aj keď teda 
nie hneď. Ako šiel čas, lepšili sme sa pomaly a isto, každým dňom. 

Po návrate z druhého kurzu sme už boli tiež oveľa skúsenejšia dvojica. More služieb a doslova tisíce 
hodín spolupráce, nám nakoniec priniesli dobré výsledky. Tula sa postupne naučila aportovať aj malé 
predmety. Napríklad dokázala nájsť vo vysokej tráve celkom malý odznak, alebo halierovú mincu a priniesť 
mi ju k nohám v tej jej veľkej vlčiackej papuli. Celkom dobre sa mi ju darilo ovládať aj na pomerne veľkú 
diaľku len posunkami rúk. Čo poviem vám, nie je žiadna sranda. Keď je pes od vás len pár metrov nie je to 
žiadny problém. No poslať psa viac doprava, alebo doľava na vzdialenosť sto metrov len posunkom ruky, to 
bolo veru veľké umenie.  

No aportovanie predmetov tzv. „Cudzí z cudzích“ som ju už nedokázal nijako naučiť. Raz darmo, 
aportovanie nebola nikdy jej silná stránka. To ovládal na rote len jeden pes a tou bola „NEVA“, ktorú to učil 
už jej prvý psovod. Táto Neva bola, ja by som povedal, že taký premýšľavý pes. Jej druhým psovodom bol 
náš starší psovod Bohuš Pytlík, čo bol tiež velice fajn chlapčisko. 

Ako išiel čas lepšili sme sa pomaly, ja aj Tula. Aj strážnu službu za pohybu sme už zvládali celkom 
dobre, lenže čas ide a ide... Niekedy veľmi pomaly a potom zase veľmi rýchlo. Všetko sa raz končí aj služba 
na štátnej hranici. Na jednej strane sa na to tešíte a na druhej je vám to zase ľúto. Vtedy keď nám už začínalo 
byť v službe na hranici s Tulou spolu celkom dobre, začala sa prikrádať tá chvíľa, keď sa naše cesty mali raz 
a navždy rozísť...  

Neverili by ste, ale taký služobný pes dokáže naozaj kadečo. Okrem toho že navetrí človeka aj na sto 
metrov spoza kopca i v noci. Alebo ho nájde po pachovej stope starej aj niekoľko hodín a dlhej aj niekoľko 
kilometrov. Dokáže tiež v polospánku, ľavou zadnou rozlíšiť mnoho vecí, ktoré človek naisto nedokáže, ani 
keby sa pokrájal. Napríklad podľa chôdze rozpozná svojho psovoda. Keď som išiel do služby, tak som si 
v príprave na službu chodieval pre svojho psa ku kotercom už plnej zbroji. Chôdza v kanadách bola pravda 
trocha hlučnejšia, ako v šľapkách a výstroj do služby na mne trochu cinkala. Tula ma vtedy vždy už celá 
rozradostená čakala pri dverách svojho koterca. Ba niekedy som mal doslova pocit, že sa na mňa usmieva. 
Drobčila tam celá rozjašená, lebo naisto vedela, že ideme do služby. Celá sa triasla od radosti, lebo taký pes 
zo všetkého najradšej, má voľný pohyb v prírode. A túto radosť dokáže preniesť aj na svojho gazdu, 
prípadne i na ostaných ľudí vo svojom okolí. Ak by ste sa niekedy chceli odvďačiť svojmu psovi, tak 
najväčšiu radosť mu urobíte najskôr tým, že mu do sýta doprajete slobodný a voľný pohyb. Nie teda dobrou 
žranicou mu urobíte najväčšiu radosť aj keď aj tú má rad.  

Inokedy zase obyčajne tak po službe, keď som sa vyspal a bolo trocha voľného času, som si len tak 
v teplákoch a v trampkách zašiel ku kotercom, pozrieť svojho psa. Aké bolo moje počudovanie, keď som 
prišiel k dverám jej koterca a Tula obyčajne spala doslova, ako doga a nezareagovala ani na môj vstup do jej 
príbytku. Občas síce trocha krútila chvostom, ležiac si pohodlne na svojej búde, ale ani ju nenapadlo, že by 
mala vstávať. Vedela totiž celkom na isto, že do služby sa teraz nejde. Ba niekedy som ju doslova musel 
budiť, čo je teda na psovi, ktorý chodí denne do služby až divné, ale bolo to jednoducho tak, ona to vedela... 

 



 
Alebo, raz keď som bol s Tulou na brigádnej veterinárnej ošetrovni na menší chirurgický zákrok. 

Mal som obavy z toho, ako sa tam bude správať, lebo tam ešte nikdy nebola. Len čo sme vošli do 
vykachličkovanej miestnosti vyšetrovne, ihneď sa začala triasť od strachu, napriek tomu že inak bývala 
pomerne zvedavá, nebojácna a niekedy aj dosť agresívna. Zacítila tam zrejme pach psej krvi a to ju zrejme 
tak vystrašilo. Na toto príde tiež iba pes. 

Taký pes má aj jednu celkom výnimočnú vlastnosť, ktorú nedokázal doposiaľ nikto vyčerpávajúco 
vysvetliť. A to je určenie smeru trasy pachovej stopy. Teda napríklad, keď vám priečne cez vašu trasu na 
prieskume prejde tzv. „narušiteľ“. Pes v priebehu niekoľkých sekúnd zistí, či išiel z prava do ľava, alebo 
opačne. Čo je zásadná vec, lebo keby ste ho prenasledovali nesprávnym smerom, nikdy by ste ho nechytili. 
No „jeho výsosť pes“ to dokáže..! Má to jednoducho vrodené, ale ako to vedecky vysvetliť na to dodnes 
nikto poriadne neprišiel. 

Ale ten veľký deň, keď sme malí ísť do civilu nakoniec, predsa len raz prišiel... Všetci sme naň 
túžobne čakali, no na druhej strane sme sa ho aj tak trochu báli, lebo čakala nás v našich mladých životoch 
veľká zmena. Ako sa vraví, jedným okom sme sa smiali a druhým plakali... Vracali sme sa späť k našim 
blízkym, no už sme neboli takí istí, ako sme narukovali. Vojna nás neodvratne, raz a navždy zmenila. Medzi 
psovodmi boli vzájomné vzťahy našťastie oveľa lepšie, ako medzi ostanými vojakmi na rote, aj keď 
netvrdím, že boli bez chyby. No najviac som sa bál tej chvíle, keď sa raz budem musieť rozlúčiť s mojou 
Tulou. Kto nebol psovod, ťažko to pochopí...  

Ten deň mi pripadal, ako vlastný pohreb. Nové železobetónové koterce, novej roty už vtedy dávno 
síce stáli, no nám sa nechcelo sťahovať sa s našimi psami do nich. Tie staré drevené boli našim srdciam 
akési bližšie. Celkom presne si pamätám na tú chvíľu, keď som prišiel za ňou naposledy. Slzy mi tiekli po 
lícach ako hrachy a obzeral som sa či ma niekto nevidí, lebo som sa za ne hanbil. Tula ma už samozrejme 
čakala pri dverách koterca a veľmi dobre ona vedela na čom som za ňou prišiel. Stála na zadných nohách 
a prednými sa opierala o pletivo dvier. Smutne ráčkovito skučala, pre ňu charakteristickým spôsobom, 
povievala chvostom, hľadela mi uprene do očí a celá sa triasla. Opísať túto chvíľu si ani netrúfam... 

Ostatní psovodi boli samozrejme na tom tiež tak, ako ja. O tejto téme sa na psovodskej izbe vôbec 
nehovorilo, každý sa bál načať túto citlivú tému, ako by to bolo nejaké tabu. Napätie vo vzduchu bolo také, 
že by sa dalo krájať. Aj rozlúčka s ostatnými psovodmi bola taká čudná zmes radosti a smútku, lebo naše 
cesty životom sa mali raz a navždy rozísť... 

 
V máji tohto roku som bol znova po štyridsiatych dvoch rokoch na Pasečnej a v miestach kde stávali 

kedysi tie staré drevené koterce už rástol les. Potom som sa zašiel pozrieť na tie vtedy nové betónové 
koterce, ale polovica z nich už tiež nestojí. V zbývajúcich miestny hospodár, chová domáce zvieratá. Teda 
ani ten koterec kde kedysi dožila svoj život moja Tula, som už nemohol vidieť. Čo dokáže ten čas je 
skutočne až neuveriteľné, ale taký už je náš život... Aj my psovodi sa za chvíľu pominieme a raz zostanú po 
nás len zažltnuté stránky našich príbehov prežité na pohraničných rotách, kde sme kedysi strávili dva roky 
nášho mladého života.  

Na záver mi už len zostáva, vzdať úctu tým našim psíkom, ktorí celý ten svoj psí život prežili s nami, 
tam na tej našej štátnej hranici a mali to aj oni veru neraz veľmi ťažké...  
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