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ãincÛ ãi k jejich zadrÏení na útûku.
Samozfiejmou podmínkou v‰ak byla na-
prostá ovladatelnost psa, aby nepfiekroãil
meze nezbytné obrany. Na toto téma se
v‰ak rozvinula ‰iroká diskuse právníkÛ
o pfiípustnosti pouÏití psa proti osobû, na
jejíÏ závûr bylo pfiijato stanovisko, Ïe vzhle-
dem k nedostatku zákonn˘ch ustanovení
je pouÏití psa proti osobû vylouãeno.
Osobnû mohu fiíci, Ïe mne velmi pfiekvapi-
lo, jak bedlivû rakouská ãetnická správa
posuzovala právní aspekty pouÏívání poli-
cejních psÛ pfii v˘konu sluÏby.  

V˘sledky na sebe nenechaly dlouho
ãekat. Je‰tû v roce 1910 se podafiilo po-
mocí policejního psa vypátrat pachatele
„poji‰Èovací“ vraÏdy v Hodonínû Tomana.
Nezku‰enost vÛdce psa, kter˘ nedokázal
porotû objasnit podstatu stopovací ãin-
nosti psa, ponûkud zkomplikovala pro-
ces, ale nedostatek byl vystoupením ryt-
mistra Rottera coby odborného znalce
uveden na pravou míru.  

JiÏ v roce 1910 ministerstvo zemûbrany
na popud ãetnického inspektora rozhodlo,
aby v‰ichni ãtyfii psi, ktefií byli ãetnictvem
pouÏíváni, mohli b˘t bráni do sluÏby, byly
povoleny státní pfiíspûvky na udrÏování
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âetniãtí psi – 2. Kladensk˘ rytmistr
Jedním ze zakladatelÛ ãetnické kyno-

logie byl ãesk˘ ãetnick˘ dÛstojník
rytmistr Theodor Rotter, kter˘ se pod

vlivem rakouského spolku Polizeihund-
verein, zprvu na vlastní náklady, zab˘val
chovem policejních psÛ. To je onen kla-
densk˘ ãetník, o nûmÏ se hovofií
v Ha‰kov˘ch Osudech dobrého vojáka
·vejka, Ïe choval: „policejní psy t˘ vlãí
povahy... ...a cviãil je na tulákách, kter˘m
poté zaplatil pûtikorunu a je‰tû jim udûlil
povolení, Ïe mohou celé dva dny Ïebrat
na Kladensku.“ V roce 1908 v rámci do-
volené totiÏ nav‰tívil rytmistr Rotter v nû-
meckém Saarbrückenu kurz pro v˘cvik
sluÏebních psÛ pruského ãetnictva. Po
návratu do svého tehdej‰ího pÛsobi‰tû
na Kladno si z vlastních prostfiedkÛ za-
koupil dva vhodné psy a zaãal je cviãit
podle zku‰eností získan˘ch pfii pozorová-
ní zmínûného kurzu v Prusku.  

V roce 1910 byli na popud rytmistra
Rottera s povolením ministerstva zemûbra-
ny zafiazeni na ãetnick˘ch stanicích
v Ostravû, Karvínû a Fry‰tátû tfii policejní
psi v majetku sv˘ch vÛdcÛ, ktefií byli k to-
muto úãelu fiádnû vycviãeni. Vzápûtí nato
se na ãetnické správû hromadily poÏadav-
ky ostatních zemsk˘ch ãetnick˘ch velitel-
ství, aby i u nich byli na zkou‰ku povoleni
policejní psi. V té dobû vydal rytmistr Rotter
svoji první publikaci o v˘cviku policejního
psa, která obsahovala první pokyny k v˘-
cviku psa s poÏadavky na vlastnosti
a schopnosti, které musí vycviãen˘ pes mít
pfied zafiazením do sluÏby. Policejní pes byl
v bezpeãnostní sluÏbû pouÏíván pfiednû ja-
ko pes hlídací (stráÏní), za druhé jako pes
doprovázející ãetníka (pfiesnû v duchu do-
poruãení dr. Hanse Grosse), a za tfietí ve
sluÏbû pátrací, a to buì bez pouÏití na oso-
bu, nebo s pouÏitím na osobu. Tím bylo
my‰leno pouÏití vycviãeného psa kromû
stopovacích prací k pfiekonání odporu zlo-

psÛ a nûkter˘m ãetnick˘m dÛstojníkÛm
bylo povoleno chovat policejní psy.

Aport
Na konci roku 1910 dostal i ãetník Jifií

Macháãek z ãetnické stanice v Písku po-
volení chovat a cviãit v ãetnick˘ch kasár-
nách svého psa Rolfa. ¤ídil se podle ryt-
mistrem Rotterem nedávno vydané
pfiíruãky „V˘cvik a pouÏití sluÏebních
psÛ“, která byla 27. ãervence 1911
schválena s platností pro celé rakouské
ãetnictvo. Obsahovala  i ustanovení, jak
si má ãetník – vÛdce „sluÏebního“ psa po-
ãínati pfied soudem. 

Po nûkolikamûsíãním usilovném v˘cviku
obdrÏel na základû pfiezkou‰ení Rolfovy
poslu‰nosti ãetník Macháãek od píseckého
okresního stráÏmistra povolení vodit svého
Rolfa do sluÏby.

Pfii obchÛzce vykonávané se sluÏebním
psem Rolfem kontroloval ãetník Macháãek
na nádraÏí plzeÀsko–budûjovické trati
v Písku muÏe nesoucího pytel napûchova-
n˘ pefiím. V˘slechem zjistil, Ïe jde o Fran-
ti‰ka Závorku, kováfiského pomocníka
12. 9. 1878 rozeného a pfiíslu‰ného Smr-
kovice, kter˘ pfiená‰ené pefií odcizil pfii
vloupání do domku rolníka Jindfiicha
Berana ve Smrkovicích a chtûl jej v Písku
zpenûÏit. Macháãek potû‰en vidinou „‰píc-
ka“ – species facti neboli udání, které bude
sepisovat u píseckého okresního soudu,
vyzval Závorku, aby ho následoval do vla-
ku, kter˘m se ho rozhodl eskortovat k sou-
du. Poté, co se vlak rozjel, vyuÏil zatãen˘
nestfieÏeného okamÏiku a pokusil se
o útûk otevfien˘m oknem jedoucího vlaku.
âetníka, kter˘ mu v tom chtûl zabránit, bo-
dl kapesním noÏem ukryt˘m pod ko‰ilí do
pravé ruky. JelikoÏ poranûn˘ Macháãek
povolil sevfiení, zdafiil se Závorkovi útûk.
Vtom sluÏební pes Rolf bez jakéhokoliv
povelu vyrazil oknem stále jedoucího vlaku
za prchajícím zloãincem, zakousl se do nû-
ho a drÏel ho aÏ do pfiíchodu svého pána
z nouzovû zastaveného vlaku. Po spoutá-
ní pachatele fietízky pokraãovala eskorta
k soudu polními cestami. Pojednou se Rolf
náhle vzdálil zpût k místu zápasu, aniÏ by
poslouchal povely svého pána. Po chvíli se
vrátil a pfiinesl corpus delicti – zakrvácen˘
nÛÏ, kter˘ pachatel odhodil. A tak byl
Franti‰ek Závorka píseckému okresnímu
soudu udán nejen pro pfiestupek krádeÏe
podle § 460 trestního zákona, ale zejména
pro zloãin násilného vztaÏení ruky na oso-
bu vrchnostenskou  podle § 81 trestního
zákona, jejichÏ spáchání bylo doloÏeno od-
cizen˘m pefiím a aportovan˘m noÏem.  

Michal Dlouh˘

Z knihy Pfiípady z pátrací sluÏby vyda-
né v roce 2002 nakladatelstvím Jindfiich
Kraus – PRAGOLINE.
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