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PSI 12. rPS PODLESÍ 
Na rotě Podlesí bylo chováno 6 fen německých ovčáků: Afra, Asta, Cibina, Cilka, 
Dáša a Foma. 

Nejlepšími stopařkami byly Cibina a Dáša, které dokázaly jít po stopách až 12 
hodin starých. Byly také nejrazantnější při zadržování, takže při nácviku zadržení 
je psovod musel držet na krátkém vodítku, nebo jim figuranta směl dělat jen 
zkušený psovod či figurant ve vatovaném obleku. 

Když jednou dělal Dáše figuranta cizí voják ze záložní roty, prokousla mu při 
nácviku zadržení obě tváře. 

Ještě v I. ročníku jsem Cibině s Dášou dělal figuranta při nácviku vyhledávání 
osob v opuštěném domě na okraji Potůčků. Byl jsem tam skoro až na půdě, když 
obě přiběhly. Se štěkotem do mě narážely nasazenými košíky a já jen trnul, aby 
jim přitom nespadly. 

Každý pes měl svůj charakter a návyky, na které se musel při výcviku brát zřetel. 
Afra při zadržení překusovala a hledala měkčí místo na rukávě. Fomě se při 
nácviku zadržení musel zase vysoko nastavit rukáv, protože útočila na krk a 
obličej.                                                                                                               
„Služební pes Cilka“, jak ji poněkud ironicky nazývali vojáci, byla přes kvalitní 
rodokmen a veškerý výcvik nezvykle bojácná. Často se stávalo, že když proti ní 
vyběhl s křikem figurant mávající klackem, Cilka se otočila a utekla. Na rotu se 
pak někdy vrátila až třetí den.  

K vojákům roty nebyli ale psi vůbec nepřátelští, protože znali jejich pach a 
uniformy, chodili společně na hlídky a pobývali na piketech. Nestalo se proto 
nikdy, že by pes zaútočil, nebo jakkoli ublížil některému vojákovi z roty.  

Při výcviku reagovali psi pouze na nasazený rukáv, protože byli cvičeni především 
k zastavení narušitele. Nácvik zadržení prováděl psovod se psem s pomocí 
figuranta, který měl na pravé ruce prošívaný hadrový rukáv a v levé popřípadě 
prut k vydráždění psa. Při vizuálním kontaktu figuranta se psem (figurant 
většinou vybíhal ze skrytu) následoval povel psovoda „STŮJ!", a pokud se figurant 

nezastavil, byl pes puštěn na volno s povelem „DRŽ!" Po dostižení figuranta se 
pes zakousl do rukávu a snažil se figuranta do příchodu psovoda zastavit. 

Po příchodu psovoda, byl odvolán povelem „PUSŤ!“ Poté následovala prohlídka 
zadrženého a jeho eskorta. Pokud přitom narušitel (figurant) udělal prudký 
pohyb, pes znovu zaútočil, znovu na rukáv. I překousnutí psa na jiné místo na 
rukávě se hodnotilo jako chyba.  

Mimo oficiální výcvik učili psovodi psy i mnoha nejrůznějším kouskům a 
parádičkám, jako sundávání čepice, aportování, přeskakování psovoda apod.                                                
Na povel: „číslíčko“ předváděla Foma  k obveselení vojáků, ačkoliv byla fena, na 
natažené noze psovoda kopulační pohyby. 
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Výcvik psů byl na rotě prováděn neustále. Kromě nácviku zadržení, byli psi 
opakovaně cvičeni ve vyhledávání a sledování pachových stop, vyhledávání 
předmětů a označování osob podle pachů. Způsob výcviku se jménem psovoda, 
psa, figuranta a dobou nácviku byl nařizován při bojovém rozdílení a uváděl se i v 
rozpisu služeb.  

Všichni psi měli na rotě svoje vlastní kotce se zateplenými boudami, kde jim 
každý den některý určený psovod dával čerstvé žrádlo, které připravoval 
v přilehlé kuchyňce. Stejně jako vojáci, měli i psi na stravu stanovený finanční 
limit. Dávalo se jím především maso s těstovinami, ovesnými vločkami nebo rýží. 
Z brigády jim pravidelně dováželi velká kola lisovaných škvarků, celé půlky 

hovězího z nuceného výseku, vnitřnosti, pytle vloček, těstovin a rýže. Měli jsme 
pro ně také kilové masové konzervy, které byly tak kvalitní, že je někteří psovodi 
bez jakýchkoliv následků či potíží někdy jedli také. 

Aby si psi při odchodu vojáků do civilu nemuseli každoročně zvykat na úplně 
nového pána, měl každý pes psovody dva; z každého ročníku jednoho. 

Byl jsem na rotě teprve několik dní, když mě jeden psovod požádal, zda bych jim 
mohl s výcvikem psů pomoci. Mám psy rád a tak jsem souhlasil, i když jsem 

vůbec nevěděl, co budu dělat. Vyšli jsme před rotu, kde na nás už čekali téměř 
všichni noví psovodi se svými psy. Rozestavili se kolem mě do kruhu a na ruku mi 
navlékli prošívaný rukáv. Podle pokynů kynologa pak se mnou psovodi nacvičovali 
zadržení, kdy se pes musel na povel „DRŽ!“ zakousnout do rukávu a na povel 
„PUSŤ!“ rukáv pustit. 

Neměl jsem přitom žádný důvod něčeho se bát, protože všichni psi byli při tomto 
nácviku drženi svými psovody na krátkém vodítku.                                               
Poznal jsem tak ale skoro všechny psy a tato znalost a zkušenost mi pak byla 
často velmi užitečná. 

Vytváření pachových stop při výcviku psa se na rotě říkalo „šlapat stopu“. 

Vzpomínám si, že jsem jednou při šlapání stopy narazil na malé mýtině na 
vrcholu Pískovce na zbytky původního stavení s poměrně zachovalými zdmi a 
sklepem. A zatímco jsem si je prohlížel, přiběhl po mých stopách pes. Protože ale 
přiběhl o něco dříve, než jsem očekával, neměl jsem ještě navlečený rukáv. 
Brával jsem si ale pro tyto případy do kapsy kousek salámu nebo sýra, který jsem 
hodil psovi a zatímco si na tom pochutnával, měl jsem dostatek času rukáv 
nasadit a nechat do něho psa do příchodu psovoda zakousnout. 

Při jednom nočním nácviku jsme se zase s psovodem domluvili, že při „šlapání 
stopy“ přejdu přes kopec Pískovec na jeho druhou stranu, kde pak půjdu po cestě 
vedoucí z Božího Daru do Potůčků až k papírně, stojící na křižovatce této cesty 
s cestou vedoucí na Podlesí, kde potom u tamní autobusové zastávky na psa 
počkám. Z roty jsem vyšel kolem půlnoci. Byla tmavá noc, takže v hustém lese 
plném výmolů a popadaných větví jsem si musel svítit. Když jsem ale vyšel na 
vrchol Pískovce a šel po jeho hřebenu, uviděl jsem proti sobě světlo. Nejprve 
jsem si pomyslel, že to asi budou světla z nedalekých Potůčků. Když se ale světlo 
začalo pohybovat, napadlo mě ještě, že by to mohl být třeba nějaký jiný figurant 
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ze sousední roty. Zablikal jsem proto několikrát baterkou a očekával odezvu. 
Světlo ale zhaslo a i když jsem blikání několikrát opakoval, nic už se nestalo. 
Věděl jsem jenom to, že je v lese se mnou ještě někdo, kdo by tam neměl být. 
Sedl jsem si ke stromu a chvíli čekal, zda něco neuvidím nebo neuslyším.         
Nebylo ale vidět ani slyšet vůbec nic. Brávali jsme si tehdy sebou na tyto akce jen 
rukáv, signální pistoli a jednu bílou světlici pro případ nebezpečí. Vytáhl jsem 
proto pistoli z pouzdra a vložil do ní světlici, připravený okamžitě natáhnout 
kohoutek, i když na malou vzdálenost mohla ještě nehořící světlice způsobit 
zasaženému jen modřinu. Protože jsem už nechtěl svítit, sestoupil jsem raději na 
cestu vedoucí z Podlesí do Potůčků, kde jsem to lépe znal a podle původního 
plánu došel k papírně, kam za mnou asi po dvou hodinách přiběhl pes. Ten ale 

nepřiběhl po mých stopách, protože v místě, kde jsem spatřil světlo, přeběhl 
zřejmě už po cizích stopách na druhou stranu Pískovce a k papírně ho pak už 
podle původního plánu dovedl psovod. Když jsem později o této události 
informoval na rotě, nahlásil jiný figurant, že viděl ve stejné době někoho chodit 
na úpatí Pískovce u prázdného seníku. Domníval se prý ale tehdy, že jsem to asi 
já. Kdo tam ale skutečně byl, to se už nikdy nezjistilo. Od této události bylo ale 
figurantům nařízeno brát si sebou při šlapání stop kromě signální pistole i 
samopal.  

Protože psi na hranicích byli po celý rok venku v extrémních povětrnostních 
podmínkách, trpěli později revmatismem, poruchami ledvin a dalšími nemocemi. 
Průměrná délka jejich života byla proto asi jen 7 let.  

V roce 1966 byl tzv. vojskový systém střežení hranic s NDR zrušen, což vedlo i k 
zrušení 3. Karlovarské brigády Pohraniční stráže. Její úseky a úkoly převzala 
pohraniční oddělení VB a psi sloužící na těchto úsecích byli utraceni. Psovodi 

odjížděli se svými psy na velitelství brigády do Ostrova. Vraceli se sami, většinou 
podnapilí a se slzami v očích. Nikdy potom už o svých psech nemluvili a brzy byli i 
oni odveleni k jiným útvarům. Naživu tehdy zůstala jenom březí Dáša, která 
později porodila pět štěňat. Třem štěňatům se oficiálně vystavoval rodokmen a 
byla předána k dalšímu výcviku. A aby pak nebyla dvě zbývající štěňata utracena, 
tajně jsme je pak někomu i když bez rodokmenu dali. Mrzelo mě tenkrát, že to 
mám ještě tak dlouho do civilu. Jinak bych si také jedno štěně domů také vzal.  

 

 

 


