
Povídka - Terapie střelbou 
 

Jistě vás ihned zaujme již samotný název tohoto příběhu, kdy zvolené sousloví působí značně 

neobvykle, ba přímo disharmonicky, což je samozřejmě dáno spojením víceméně 

nesourodých a navíc protipólných pojmů, asi tak jako „Doktor Smrt“. První z užitých pojmů 

v názvu příběhu i zde představuje cosi velmi pozitivního spojeného s nadějí na uzdravení, 

zatímco pojem druhý se pojí s vyloženě destruktivními atributy jako je nesmířlivost, násilí či 

morbidnost. 

Tedy „naděje na uzdravení“ a „naděje na vznik zranění“ se přesto snoubí ruku v ruce 

v příběhu, který se udál v roce 1991 v jednom moravském městě. Hlavním aktérem příběhu 

byl můj kolega a přítel pan L., kdy ve víceméně pasivní roli vystupoval sousedovic pes 

„Mikynek“, čímž v žádném případě není míněno to, že by jeho role byla jakkoli nevýznamná. 

Ještě než se pokusím poutavým způsobem ukojit zvědavost čtenáře, dovolte mi krátké obecné 

zamyšlení nad celým spektrem možných vztahů a postojů „člověk - pes“ a naopak. Tato 

obecná část pojednání bude s troškou nadsázky určitou „nálezovou částí znaleckého 

posudku“.  

 

NÁLEZ: Všichni jistě známe víceméně otřepané klišé, že „pes je nejlepším a nejvěrnějším 

přítelem člověka“. Při této představě se často tak trošku zasníme a vzpomeneme si na povídky 

Jacka Londona, kdy smečka bezmezně oddaných psů obětavě slouží až do roztrhání těla 

svému pánovi, který s pomocí tažných saní dobrodružným způsobem překonává nekonečné, 

pusté a sněhem zaváté končiny Aljašky v povodí řeky Yukon. Každé pravidlo má však své 

výjimky s tím, že platí další klišé, „ano - toto či ono sice platí, ale jak kdy a jak pro koho“. 

Tedy na jedné straně vnímání vztahu „člověk - pes“ stojí ono velmi přívětivé pojetí Jacka 

Londona, kdy pes nekompromisně stráží majetek a život svého pána i kdyby jej to mělo stát 

vlastní život a přitom věnuje při každé příležitosti pánovi svůj upřímný a vděčný pohled. 

Pojďme se však spíše poohlédnout, jaký typ nepříliš romantických příběhů vlastně stojí na 

druhé straně výše zmíněného spektra možných vztahů, ať již nám na mysli vytane třeba 

nějaký literární příběh či určitá osobní zkušenost. 

Když jsem byl v roce 2007 se svou rodinou na zahraniční poznávací dovolené, sdělil mi náš 

egyptský průvodce, že ještě před několika lety existoval v ulicích Luxoru značný problém 

s nepřeberným množstvím volně se toulajících psů. V této době kopal jeden egypťan na svém 

pozemku studnu a narazil menší sfingu. Později se v rámci archeologického průzkumu 



zjistilo, že celá cesta mezi chrámy v Karnaku a Luxoru je v délce cca 2 km lemována po obou 

stranách 363 páry sfing. Po nějaké době přijela do Luxoru skupina čínských archeologů a 

dělníků, jejichž úkolem bylo odkrýt část těchto skulptur zavátých po mnoho staletí v písku. 

Asi po 6 měsících působení čínského týmu sice některé dávno zmizelé památky spatřily světlo 

světa, ale zato kompletně zmizeli současní volně toulající se psi. Tento problém byl tedy 

z pohledu obyvatel Luxoru vyřešen, netřeba asi ani dodávat, že číňané se vůbec nezajímali o 

oddaný a hluboký psí pohled, ale psi jim poskytli užitek zcela jiného typu, poté co si tak cca 

10 minut naivně mysleli, že si je domů odvádí jejich nový pán. Tento drobný vedlejší 

„čínský“ příběh by bylo možno zastřešit tímto aforismem: Pes který štěká ……, není 

dovařený ☺☺☺☺. 

Ohledně užitku psů ve smyslu „jak a pro koho“ je třeba také připomenout působení 

samostatně útočících psů pohraničníků, jejichž úkolem bylo zadržet tzv. „narušitele“, které 

vládnoucí bolševická sebranka usilovala v zadrátované zemi „osvobodit“ od břímě svobody a 

prosperity. Některá z těchto zadržení skončila tragicky, kdy například na cestě do Rakouska 

tímto způsobem vyhasnul dne 9.8.1986 život 18-ti letého občana NDR Hartmuta Tautze, a to 

jižně od bratislavské Petržalky v kukuřičném poli pouhých cca 22 metrů od hranice. Morální 

vinu za smrt a zranění „narušitelů“ přirozeně nesou jen ti, kteří útočící psi vycvičili a nasadili, 

avšak přesto není neotřesitelnou pravdou, že vztah „člověk - pes“ musí být za všech okolností 

bez jakéhokoli mráčku. 

Opustím nyní krátké zamyšlení nad širokým spektrem možných interakcí „člověk - pes“ a 

pokusím se poutavým způsobem vylíčit slíbený příběh. 

 

POSUDEK: Po perném letním dnu a vlahém příjemném večeru nastala neméně příjemná 

romantická noc, kdy svítily hvězdy a pootevřeným oknem doléhal do ložnice bovomanželů 

cvrkot cvrčků. Kolega L. byl čerstvě dostudovaný a vedle něj ležela v právě převlečených 

peřinách jeho žena. Co si víc přát? Celý rodinný a profesní život před sebou, vše bylo 

harmonicky uspořádáno a zajištěno a nic nenasvědčovalo, že by se z této jakoby „nudné“ 

konfigurace žití mohl vyloupnout nějaký zajímavý příběh. Ale přece - najednou přišla panu L. 

v přeneseném slova smyslu „špatná karta“. Pootevřeným oknem totiž mimo příjemného 

svěžího vzduchu a cvrkotu cvrčků doléhal k uším novomanželů i jiný zvuk vyluzovaný 

zvířectvem, ale tentokráte se jednalo o zcela nežádoucí štěkot již výše zmíněného sousedovic 

psa, který se jmenoval „Mikynek“. Nejednalo se však přitom o žádné neškodné občasné 

„zablafání“. Štěkot byl sice velmi hlasitý, „ale zato“ neustávající. Pan L. tedy přišel k oknu a 

pokusil se vlídnou domluvou k Mykinkovi nastolit určitou rovnováhu ohledně přirozených 



potřeb a zájmů lidských i zvířecích světů. Tato vlídná domluva však měla kontraproduktivní 

účinek, s tím že tato podnítila Mikynka k dosažení ještě vyššího štěkacího výkonu, ač se dříve 

mohlo zdát, že horší to již být nemůže. 

Zjevně lichá by byla snaha Mikynka nějakým způsobem motivovat k tomu, aby ve štěkání 

ustal. Nějaký úplatek typu „vhozený kabanos“ by si Mikynek mohl nesprávně vyložit jako 

zaslouženou odměnu za „hlídání s doprovodným štěkáním“. 

Zoufalý pan L. se posadil na okraj postele a po určitém planém přemítání nad možnostmi 

přijetí určitých opatření konečně nalezl účinné řešení. Poté vytáhnul ze skříně vzduchovku i 

se střelivem, neboť varianta stěhování jeho rodiny kvůli neustále štěkajícímu psovi byla 

zjevně nepřiměřená. U střelce tedy nenastaly žádné poraženecké nálady, pan L. rozhodným 

způsobem přistoupil k oknu, které pootevřel do té míry, aby tak mohl ze svého palebného 

stanoviště zacílit na štěkajícího Mykinka. Otevření palebné linie bylo doprovázeno silným 

vrzáním otočného svislého čepu, který se nacházel uprostřed okna. Tento nezvyklý zvuk 

Mikynka zaujal do té míry, že se štěkáním na okamžik přestal a pln očekávání událostí 

příštích popošel blíže k plotu a tedy také blíže k odhodlanému střelci. Vrznutí okna ještě 

doprovázela sekvence dalších zvuků, jako je například tzv. „zlomení“ vzduchovky - vložení 

diabolky - narovnání hlavně zpět - odjištění zbraně a sunutí podrážek pantoflí po podlaze 

k dosažení stabilní střelecké pozice. Poté následovalo z pohledu Mikynka „nudné ticho“, 

protože atraktivní sekvenci zvuků vystřídalo tiché míření střelce. Vzrušení střelce a s tím 

související jeho očekávání nerovnovážným způsobem kontrastovalo s klidem Mikynka, který 

situaci zcela nesprávně vyhodnotil tak, že nejde o pověstný klid před bouří, nýbrž že ukončení 

sekvence zvuků je určitým ukončením celého příběhu. To však byl jeho velký omyl a začal 

tedy opět hlasitě štěkat, což střelce jen utvrdilo v přesvědčení, že výstřel bude jednak 

nezbytný a současně plně oprávněný. Sekvence nezvyklých zvuků s pauzou ticha určenou na 

míření byla tedy zakončena „spravedlivým“ a přesným výstřelem směrem ke štěkajícímu 

Mykinkovi. Nejen proto, že měl Mikynek černou srst, bylo možno hodnotit výsledek výstřelu 

jako „trefu do černého“. Výstřel tedy vlastně nebyl posledním zvukem této neobvyklé 

interakce člověk - pes. Jak lze snadno předvídat, několik zlomků vteřin po výstřelu, 

následovalo velmi krátké a výrazné bolestné zakňučení, jako reakce psa na palčivé štípnutí 

neznámého původu do jeho srsti. Vzápětí mohl úspěšný střelec ještě pozorovat siluetu právě 

střeleného psa, jak s ideálně svěšeným ocasem a kňučením chaoticky couvá do své boudy, 

jako do určitého krytu. Pes v boudě k údivu svého páníčka potupně setrval i ve velkém vedru 

po celé 2 dny a kupodivu ani jednou „neblafnul“. 



Tímto však příběh nekončí, bylo pouze uzavřeno první dějství. Lidově řečeno, Mikynkovi 

třetí noc již tzv. „otrnulo“ a štěkání se opakovalo s nezmenšenou intenzitou. Pan L. tedy 

pokračoval „v komunikaci“ s nepřízpůsobivým psem pomocí již zavedené a současně 

osvědčené terapie. On je opravdu dobrý střelec. Vše se tedy opakovalo stejným způsobem, 

přičemž tentokráte pro změnu po druhém a zcela oprávněném zásahu nevylezl pes z boudy 

dokonce po celý týden. V rámci druhého dějství však přece jen došlo k určitému posunu. 

Nemůžeme sice po obyčejném psovi vyžadovat, aby chápal funkci střelných zbraní, ale 

získaný bolestný prožitek Mikynka zpětnovazebně vedl k poznatku, že zavedený algoritmus: 

opuštění boudy - intenzivní štěkání - vrznutí čepu okna - neznámá sekvence zvuků při obsluze 

zbraně - „nudné“ ticho před výstřelem vede k následnému bolestnému štípnutí. Tedy nyní již 

daný proces ohledně sledu doprovodných zvuků „něčeho“ a bolestného následku se 

zacouváním na „tichý“ týden do boudy již vnímal každý z aktérů příběhu, avšak přirozeně 

každý svým originálním způsobem. Asi si každá lidská bytost umí snadno představit jak 

uvažoval střelec, zatímco chování nepřizpůsobivého štěkajícího cíle bylo zjevně 

determinováno tzv. „Pavlovovým reflexem“. 

Tedy konečně nastala určitá metastabilní rovnováha ohledně soužití světů střelce a Mikynka. 

Nelze zastírat, že tato rovnováha byla akceptovatelná spíše z pohledu střelce, kdy Mykinkovo 

několikadenní tiché skrývání se v boudě určitě nebylo svobodným vyjádřením jeho životní 

filozofie. Postačovalo investovat několik diabolek a po malé noční střelbě opět doléhalo po 

několik dnů otevřeným oknem k uším novomanželů pouze ono příjemné cvrkání cvrčků. 

Cílem střelce však nebylo způsobit Mikynkovi za každou cenu bolestné štípnutí, pouze měl 

záměr nastolil žádoucí noční klid. Tak jako pes leccos zpětnovazebně pochopil, stejně tak si 

pan L. uvědomil, že z pohledu psa ona „osudová“ sekvence přípravných předbolestných 

zvuků nemusí být ani dotažena až k úspěšnému zásahu. Zcela totiž stačilo, aby pan L. pouze 

s doprovodným vrznutím otevřel okno a zlomil vzduchovku, načež Mikynek nečekal ani o 

zlomek vteřiny na dovršení celého sledu zvuků nejasného původu a známých nepříznivých 

následků a zavčas zacouval do boudy, kde ve svém „krytu“ setrval pro něj po několik 

nekonečně dlouhých dní a naopak pro pana L. po stejný počet tichých dní. 

Lidská invence a chlapská pohodlnost jsou však neomezené. Komu by chtělo každých 5-7 

dnů vylézat ze zahřáté postele, aby učinil několik kroků s cílem vrznout oknem. Pan L. záhy 

získal spolehlivý poznatek, že zcela postačuje, aby při pootevřením okně imitoval pouze první 

ze sledu zvuků, který předchází výstřelu. Nejvíce se v daném smyslu osvědčilo, když pan L. 

v ležící poloze umným způsobem napodobil svými mluvidly a hrtanem zvuk vrzajícího čepu 

okna. Bylo to prostě jednoduché, bezbolestné a účinné řešení, kterým bylo možno bez 



jakékoli námahy dosáhnout několikadenní zasloužený noční klid. Vždy jsem si pod pojmem 

„ležící střelec“ představoval jinou konfiguraci, než ležícího virtuálního střelce pana L., který 

jen imituje doprovodný zvuk vrzajícího okna. 

Náš příběh je tedy u konce. Nyní je tedy každému čtenáři zcela jistě jasné, že i nezvyklé 

sousloví „Terapie střelbou“ může být za vhodných podmínek aplikováno. Mikynek jednoho 

krásného dne pevně uchopil svůj osud do svých předních pacek a gordický uzel rozetnul tím, 

že se rozhodl zatoulat někam do světa. Není jasné kam se Mykinek konkrétně vydal, ale 

rozhodně to bylo dále, než činil dostřel vzduchovky pana L. 

 

ODPOVĚDI NA POLOŽENÉ OTÁZKY: Poučení? Z každého příběhu si přece lze vzít 

nějakou zkušenost. Poučením je, že i militantní, důsledné, flexibilní, předvídavé a přiměřené 

prostředky mohou vést k nastolení rovnováhy různých světů tam, kde vlídné slovo a 

motivační páky nestačí. Těžko říci, zda panem L. zvolený postup, lze hodnotit jako 

přiměřenou obranu, v každém případě se jednalo o obranu účinnou. Pokud by se tento 

pravdivý příběh pozdával obráncům zvířat jako nepřijatelný z pohledu použitých metod a 

prostředků, je třeba připomenout že cílem střelcova jednání nebylo bezdůvodně ublížit 

nejlepšímu příteli souseda, ale vyřešit neuspokojivou situaci, která by byla jen jen těžko 

řešitelná jinými prostředky. Kromě toho tento „případný trestný čin“ ještě jednak nebyl v létě 

roku 1991 trestně postižitelný a navíc by již byl tento čin i tak po 20 letech od spáchání 

skutku promlčen. 

Doufám, že si čtenář našel v tomto příběhu zajímavé počtení, pobavení a snad i případnou 

inspiraci ohledně nalézání pružných a účinných řešení některých neuspokojivých životních 

situací. 

 

Vše dobré, Vlastimil Rábek 


