
Tragédie: čtyřletý chlapec
spadl nrezi psy.7emřel
Přesné přičiny tragédie zjistí nařízenápitva. obyvateli Lučic př'pad hluboce otřásl
rouÁŠrruoRu
pErRn potÁxovÁ-uvÍnovÁ

Hlotínsko' * Tragická udá-
lost, při které vyhasl Život te.
prve čtyřletého chlapce, se
stala v pátek před polednem v
mistní části Bělotína Luči-
cich. Dítě z dosud nezjiště-
ných příčin vypadlo z balko-
nu roďinného domu přímo do
kotce se dvěma pitbuly. Než
se ho lidem podařilo vytáh-
noutven. zemřelo'

''K události došlo v pátek 12.
listopadu v jedenáct hodin.
Dítě spadlo z výŠky tří metrů
do kotce, v němŽ byli dva pit.
bulteriéři, kteří patří k bojo-
vému plemeni,.. popsala kraj-
ská policejni mluvčí Marta
Vlachová. Policisté ale s ohle-
ďem na přání rodiny nechtěli
k případu sdělit bliŽší infor.
mace.

Podle mluvči nyní policie

prověřuje, jestli chIapec ze-
mřel na následky pádu z výš-
ky, nebo ho smrtelně zranila
zvířata. 

',Co bylo přesnou pří-
činou úmrtÍ dítěte, i mÍru za-
viněnÍ teprve zjiŠťujeme. Če-
káme na výsledky pitvy' které
by měly být známy během
přÍštího týdne,.. konstatova-
la.

nalo o dítě z početné romské
rodiny, kteráv obci Žije.

,,Není vůbec jisté, Že psi na
dÍtě útočili' Lidé, co byli na
místě' tvrdili, Že se k ditěti po
pádujen seběhli a olizovali ho
ve snaze zachránit,,, řekl je-
den z místnÍch obyvatel, kte-
rý si však nepřál uvést jméno.

Co se přesně stalo, zjistí te-

Že hlavním vinikem útoků
jsou vŽdy majitelé' kteřÍ se o
psy řádně nestarají. ''Rozdě-lenÍ psů na bojová plemena a
ty ostatnÍ je mýtus. Zádnábo-
jová plemena neexistujÍ - psi
slouŽili k zastrašováni napo-
sledy ve dvanáctém století,,.
řekl Sčučka.
Ve své praxi se paradoxně

nejčastěji setkal s přÍpady'
kdy člověka napadl střední
nebo menší pes. ,,Nejvíce úto-
či jezevčíci nebo yorkšíři'..
upřesnil kynolog. Nejtragič.
tější přÍpady se však podle něj
stávaji v rámci rodiny.

,,HlavnÍm důvodem je, Že
majitel psovi poskytne ja-
kousi pseudosvobodu, zatim-
co zvÍře potřebuje řád a pevné
mantinely. Pokud je nerná,
jedná výhradně poďle sqých
pudů a přebírá velenÍ v rodi.
ně sám,., vysvětluje odbor-
ník.

,,Nenívůbec jist6 že psi na dítě útočili. Lidé, co byli na
místě, tvrdili, že se k dítěti po pádu jen seběhli a
olizovali ho ve snaze zachránit,,
Místní obwate|. kterýsi všaknepřál uvéstjméno

obwateli mÍstnÍ části Bělo.
tÍna na Hranicku Lučice pří.
pad hluboce otřásl' ,,Je to vel.
ká tragédie' je mi lÍto kaŽdého
zttacené|.to Života,.. řekl sta-
rosta obce Eduard Kavala.
Podle očitých svědků se jed.

prve nařÍzená pitva. MistnÍ
Iidé totiŽ zárovei upozornili i
na to, Že rodina vlastni]a
kromě pitbulů i rotvajlera,
který asi před měsÍcem po.
kousal jednoho ze sousedů.

Kynolog Jiří Sčučka tvrdÍ,


