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V minulosti jsme uveřejnili několik článků o psech v knihách AR. Z knih, kde se psi vyskytují
ve významnější roli, nám už zbývá jen VS. K článku sbíráme materiály, tak se snad ještě letos
dočkáte. Dnes se stručně zmíníme o skutečných psech, kteří pomáhali lidem ve válečných
konfliktech.
Psi jsou patrně nejstarší domestikovaná zvířata a provázejí člověka od úsvitu dějin. Ať se nám
to líbí nebo ne, dějiny lidstva jsou z velké části dějinami válek. A i v nich člověka psi věrně
provázeli.
Patrně jeden z nejstarších obrazových dokladů používání válečných psů je z 6. století před
naším letopočtem. Zobrazuje bitvu řeckých hoplitů s kimmerienskou1 jízdou a jejími válečnými psy.

Dalším, podstatně mladším a známějším dokladem je slavná „tapisérie“2 z Bayeux.

Účast psů ve válečných konfliktech lidí pokračovala po staletí. Přesnější
údaje, alespoň o některých psech, kteří vstoupili do dějin, máme z 1. světové
války3.
Patrně nejkurióznější je příběh psa Stubbyho. Šlo o nalezence, který se
potuloval v areálu Yalské univerzity v červenci 1917, kdy tam procházel
výcvikem 102. pěší pluk před odjezdem do Evropy. O tom, jakého byl plemene,
vedou historici diskuse. Patrně šlo o „pouliční směsku“ nicméně s dominantními
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Kimmeriové (též Kimmerijci) – kočovný lid obývající Černomoří v 9. - 8. století před naším letopočtem.
Tapisérie v uvozovkách, protože přes zažitý název se nejedná o tapisérii, ale o výšivku.
Dnes často nazývané „Velká válka“.
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rysy bostonského teriéra. Vojáci se ho ujali a začali mu říkat Stubby4. Nejevíce si oblíbil vojína
Johna Conroye, který se stal jeho pánem. Stubby se účastnil výcviku, pochodoval, dělal obraty a
dokonce měl vlastní způsob salutování – v sedě zvedal prvou přední packu nad oko.

Stubby a vojín Conroy

Když výcvik skončil, pluk se měl přemístit do Francie. Ačkoli to bylo zakázáno, Conroy
Stubbyho propašoval až na transportní loď. Tam byl černý pasažér odhalen. Když veliteli vzorně
zasalutoval, důstojník zamhouřil obě oči a nakonec vydal zvláštní rozkaz, kterým Stubbyho
jmenoval oficiálním maskotem oddílu.
Na frontě byl dvakrát zraněný. Jednou byl zasažený yperitem, naštěstí přežil a dostal svou
plynovou masku.
Na zápach yperitu byl velmi citlivý,
několikrát zburcoval mužstvo s dostatečným
předstihem. Kromě toho dokázal vyhledávat
zraněné a jednou se mu dokonce podařilo

odhalit německého špiona. Za zásluhy dostal několik
vyznamenání a do konce války dosáhl hodnosti
seržanta. Tím předčil i svého psovoda, který to dotáhl
jen na desátníka.
Po návratu z války dostal několik dalších
vyznamenání, jedno dokonce při návštěvě Bílého
domu. V roce 1921 se stal maskotem university v
Georgetownu. Svůj dobrodružný život skončil v roce
1926. Preparovaný a ve své uniformě s vyznamenáními
je k vidění v muzeu Smithonova Institutu ve
Washingtonu D.C.
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Z anglického slova stub = pahýl. Bostonští teriéři skutečně mají krátký ocásek, který není výsledkem kupírování,
ale už se tak rodí.
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I další malý pejsek, tentokrát francouzský buldoček, se během 1. světové války vyznamenal.
Jmenoval se Mutt a pracoval pro organizaci YMCA. Vojákům do zákopů donášel cigarety a dobrou
náladu. Během své služby byl dvakrát raněný.

Byl evropského původu a po skončení války jej američtí vojáci propašovali s sebou domů,
takže zbytek života prožil na půdě Spojených států jako válečný hrdina5.
Většina válečných psů patřila k větším plemenům. Nejčastěji se používali němečtí (případně i
jiní) ovčáci. Mnoho jich vyhledávalo zraněné. Jednoho takového, který se zapojil i do propagandy,
vidíte na dobové pohlednici6 (obrázek vlevo). Svěřovaly se jim i jiné úkoly, například natahování
vedení pro polní telefony (obrázek vpravo).

Jeden z válečných psů se po odchodu do civilu stal i populární filmovou hvězdou.
Samozřejmě šlo o slavného Rin Tin Tina, který si zahrál v celé řadě filmů. Byl to nalezenec, kterého
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Na adrese https://frenchiejourney.com/french-bulldog-world-war-1 najdete i krátké video, které ukazuje jak se Mutt
připravuje na misi.
Nápis vlevo dole: Sanitní pes … a vlastenec
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si za svého maskota zvolila 135. americká peruť. Pomáhal vyhledávat raněné a projevoval vlohy k
výcviku všeho druhu.

Rin Tin Tin se svou jednotkou

a jako filmová hvězda

Proto vznikl nápad natočit s ním po válce (tehdy ještě němý) film. Měl úspěch a následovaly
filmy další. Později jej na stříbrném plátně nahradil jeho syn. O něm se však tvrdí, že už nebyl tak
talentovaný. Následovali Rin Tin Tin 3 a později 4. U nich je příbuzenský vztah k původnímu
hrdinovi sporný.
Psi šli s člověkem i do 2. světové války, používali se na obou bojujících stranách. Jejich
častým úkolem bylo vyhledávání zraněných a zasypaných po náletech.

Záchranářský pes ve službách Wehrmachtu

Britský král Jiří VI. S manželkou na setkání se psy záchranáři

Další psi sloužili v jiných tradičních psích rolích. Připomeňme psy
strážní, služební, stopaře a další. Nezanedbatelný význam, zejména pro
podporu morálky, měli nejrůznější lodní či oddíloví maskoti. Zde byl
výběr plemen opravdu pestrý. Nikoho patrně nepřekvapí, že oblíbeným
maskotem v britské armádě i loďstvu byl anglický buldok – symbol síly a
houževnatosti.
Anglický buldok byl také už od 1. světové války maskotem U.S.
Marine Corps, tedy americké námořní pěchoty. Legenda praví, že Němci o
mariňácích řekli, že bojují jako „Teufelhunde“ (volně pekelní psi).
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Na následujících obrázcích vidíte prvního maskota námořní pěchoty, který se jmenoval Jigs
(obrázek vlevo) a současného, jehož jméno se mi nepodařilo zjistit (obrázek vpravo).

A tím se dostáváme do současnosti a k pejskovi, který vlastně inspiroval sepsání tohoto
článku. Samozřejmě mám na mysli ukrajinského jack russell teriéra Patrona. Určitě jste jej v TV
zpravodajství už zahlédli. Vyhledává nastražené miny a tak zachraňuje mnoho lidských životů.

Se seržantem Stubbym je spojuje to, že oba své schopnosti získali více méně spontánně bez
systematického předchozího výcviku.
Popřejme Patronovi i dalším pejskům, aby se jejich válečné nasazení stalo co nejdříve
zbytečným a mohli se věnovat hlavnímu psímu poslání – přinášet lidem radost.
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