
áchranná brigáda kynologÛ Jiho-
moravského kraje âR (dále jen
ZBKJmK âR), která letos zavr‰uje

30. rok své ãinnosti, má na svém kontû 71
praktick˘ch zásahÛ a 21 zachránûn˘ch Ïi-
votÛ (kromû nálezu mnoha mrtv˘ch).
Mediálnû nejznámûj‰í byl zásah brigády
po niãivém zemûtfiesení v Turecku nebo
hledání zasypan˘ch dûlníkÛ po pádu roze-
stavûného obchodního domu v Brnû.
Je‰tû o mnoha dal‰ích praktick˘ch zása-
zích v prÛbûhu let noviny informovaly, ale
nejvíc vÏdy vefiejnost registruje zprávy
o nálezu a záchranû Ïivého ãlovûka.
Málokdo si uvûdomí, Ïe naprosto stejn˘
úspûch je pro kynologa cviãícího zá-
chranného psa také prohledání terénu,
kde pes vÛbec nikoho neoznaãí. V praxi to
totiÏ znamená rychlé vylouãení velk˘ch
ploch, které by lidé bez psÛ propátrávali
zbyteãnû dlouho. TotéÏ platí i o oznáme-
ní: V tomto zbofieném domû v dobû jeho
sesutí nikdo nebyl. Právû sutinoví psi jsou
nenahraditelní. Také nález mrtvého ãlovû-
ka je pro psovoda úspûch, i kdyÏ to tak
nevypadá. Ve v‰ech pfiípadech to totiÏ
znamená – na psa je stoprocentní spoleh,
souhra s psovodem je v˘borná.
Podívejme se ale na ãinnost ãesk˘ch
záchranáfiÛ-kynologÛ v dobû, kdy právû
nevybuchují domy, neztrácejí se lidé ani
nepadají laviny.
ZBK JmK âR, která je ãlenem svûtové zá-
chranáfiské organizace IRO, pofiádá pravi-

delnû v˘cvikové akce vãetnû fiady dvou
a vícedenních soustfiedûní. Kromû peãlivé
práce se zaãáteãníky a bûÏného v˘cviku ve
druÏstvech (podle vyspûlosti a vûku psÛ)
vedoucí ZBK pofiádá cviãení imitující sku-
teãn˘ praktick˘ zásah – ve dne nebo v noci
je vyhlá‰en poplach a po nástupu celého
tábora zadán úkol – asi tolik a tolik osob
se ztratilo tam a tam, psovodi zaãnou pro-
hledávat tímto zpÛsobem:… To celé samo-
zfiejmû s plnou polní vãetnû práce
s mapou, vysílaãkami a znalostí první
pomoci. âili v‰e, co se mÛÏe, ale snad
nebude, v praxi hodit. Nechci teì popiso-
vat v‰echno, co kynologové musejí ovlá-
dat, a jak velká práce se skr˘vá za v‰ím, co
je pak jen obãas nûkde vidût. Tento druh
„psího sportování“ uÏ ani nejde nazvat
zájmovou ãinností. Do v˘cviku je vût‰inou
zapojena celá rodina, protoÏe záchranáfi-
sk˘ v˘cvik se neobejde bez spousty dob-
rovolníkÛ, ktefií jsou pravidelnû zahrabá-
váni do sutin, snûhu, vysazováni na strom
nebo se válejí v lese v tom nejhust‰ím
terénu nûkdy i více hodin na víc psÛ.
Málokdo ví, Ïe v˘cvik takového psa zaãíná
u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ – ‰tûnû nebo mla-
d˘ pes tûÏko zaãne hledat hned nûkoho
cizího. Dodnes pfied sebou vidím pokles-
lou ãelist jedné ‰okované novináfiky, které
vedoucí ZBK JmK âR Zdenûk Katolick˘
na její dotaz „co na to rodina, kdyÏ má
malé dítû a Ïenu na matefiské“ vysvûtlil, Ïe
to je naopak skvûlé, protoÏe to malé dítû

se dá jako figurant skvûle schovat do
mal˘ch prostor, kam se dospûl˘ nevejde –
tfieba do kanálu… Kromû chápavé rodiny
tento „koníãek“ nutnû vyÏaduje také
nadmíru velkorysé zamûstnavatele, tedy
zamûstnavatele sná‰ející telefonáty typu
„pan XY nepfiijde dnes do práce, protoÏe
nûkde spadl dÛm". Zkrátka v˘cvik záchra-
náfiského psa je do jisté míry charita, kte-
ré pfiizpÛsobujete svÛj Ïivot a ne kaÏd˘ si
ji mÛÏe dovolit. 
Letos vedoucí ZBK JmK âR stanovil pro
v‰echny ãleny úkol nejvy‰‰í – úãast na
Mistrovství svûta s co moÏná nejslu‰nûj-
‰ím umístûním. Mistrovství svûta se koná
kaÏd˘m rokem koncem ãervna vÏdy
v jiném státû a ZBK JmK âR se ho úãast-
ní pravidelnû. Svûtové mistrovství je totiÏ
vÏdy skvûlou pfiíleÏitostí pro vzájemné
pfiedávání nov˘ch zku‰eností a dÛleÏi-

K oslavě 30. výročí založení Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje ČR jsme získali titul
O záchranáfisk˘ch psech
sly‰íme a ãteme obvykle v tûch
nejsmutnûj‰ích zprávách –
zemûtfiesení, v˘buchy, sesuté
domy, ztracené dûti, nebo
naopak stafií a nemocní…
Praktické pouÏití záchranného
psa je ten nejvy‰‰í úkol, kter˘
záchranáfi‰tí kynologové
celého svûta mají. Málokter˘
obor kynologie nese tak
velkou odpovûdnost 
za v˘sledek své práce.
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Mistr svûta Lenka Cvachová
a její pes Aeneas Black Chevers

Reprezentaãní
t˘m pfii slavnostní

pfiehlídce v‰ech
úãastníkÛ
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t˘m setkáním záchrann˘ch t˘mÛ z celé-
ho svûta, které je pro kaÏdého úãastníka
velk˘m pfiínosem.
Letos se pofiádající zemí stala Francie
a mistrovství svûta umístila do luxusního

mûsta La Grande Motte na jihu Francie.
Toto místo je pfiekrásnou oázou pro
turisty s obrovsk˘m mnoÏstvím luxus-
ních hotelÛ a pfiímofisk˘ch letovisek.
Teplota 38 stupÀÛ ve stínu pfies den a 28
stupÀÛ v noci mÛÏe b˘t pro turisty pfied-
pokladem pohádkové dovolené u mofie,
ale pro kaÏdého majitele psa, kter˘ pár-
krát zkusil venãit své zvífie na rozpáleném
slunci v pravé poledne horkého léta, noã-
ní mÛrou. Navíc plocha pro práci psa se
rozkládala na ostrém slunci bez jediného
stínu – pískové podloÏí se li‰ilo od mofi-
sk˘ch pláÏí jen obãasnou fiídkou trávou
a typick˘mi jiÏními zakrsl˘mi dfievinami.
Imitované cviãi‰tû pro sutinové vyhledá-
vání (navozené zbofieni‰tû) nebylo o nic
lep‰í, snad jen o ty rozpálené panely
a beton. Jinak uÏ vyhledávání bylo stano-
veno klasicky – 5 ztracen˘ch osob, ãas 40
minut pro sutiny, 30 minut pro plochu,
tedy kritéria podle mezinárodních zkou-
‰ek (dle zku‰ebního fiádu IRO) RH B.
Bylo jasné, Ïe na v˘sledky a závûreãné
umístûní bude mít velk˘ vliv losování –
a to v jakou hodinu bude psovod nastu-
povat. Vzhledem k tomu, Ïe práce probí-
hala od 7.00 do 11.00 a dal‰í od 16.00 do
21.30, je celkem jasné, o jaké pofiadí se
v‰ichni psovodi modlili.
Vedoucí brigády Zdenûk Katolick˘ si
bohuÏel vylosoval první pofiadí odpoled-
ne, tedy v 16.00, jin˘mi slovy infarktov˘
pafiák. Briana je mladá temperamentní
fena (dcera Almy Od fieky Labe, záchra-
náfiské feny provûfiené mnoha tvrd˘mi
zásahy), která ví, co se od ní oãekává,

a snaÏí se ze v‰ech sil najít, splnit, vyho-
vût. BohuÏel dokud mÛÏe. Hned na první
úsek nasadila tak vraÏedné tempo, Ïe
v nesnesitelném vedru nemûla ‰anci vydr-
Ïet 30 minut. Pfiesnû za 10 minut (!) neo-
mylnû na‰la a ohlásila dvû osoby a snaÏi-
la se i pfies náhlé zdravotní problémy
pokraãovat. Dodnes je Zdenûk Katolick˘
rozhodãímu vdûãn˘, Ïe najednou ukonãil
práci feny rozhodn˘m „odpískáním“.
V zápalu práce si vÛbec neuvûdomil hro-
zící srdeãní kolaps zvífiete, které se náhle
zaãalo ve zmatku stáãet do kruhu a jevit
známky naprosté dezorientace. Po odve-
dení do stínu fena nûkolik minut stála na
místû, strnule zírala do zemû a nechala si
lít na hlavu studenou vodu, coÏ jindy
nesná‰í. Jak málo si psovod nûkdy uvûdo-
mí poctivost psa, kter˘ je schopn˘ plnit
úkoly za kaÏdou cenu a neodhadne vãas
hranici. I pfies absolutní vyãerpání získala
Briana za zaãátek své práce cenné body
pro druÏstvo, pro které pak je‰tû zabodo-
vala SoÀa Kosinová s Badem. Pro t˘m
ZBK JmK âR tak svitla nadûje v podobû
‰Èastného losování Lenky Cvachové, pro-
fesionální psovodkynû Mûstské policie
Praha, která si vylosovala poslední pofia-
dí, a to ve 21.15. To uÏ byla koneãnû ‰an-
ce. Její Aeneas, skvûl˘ pes border kolie,
absolvent obou moÏn˘ch atestÛ âR,
odvedl znovu profesionální práci a získal
na speciálních pracích v sutinách 190
bodÛ z moÏn˘ch 200, tedy bezkonkurenã-
nû nejvy‰‰í obodování!!! Tím pro nás
nastal zásadní obrat. Po seãtení v‰ech
bodÛ celého druÏstva jsme vyskoãili jed-
noznaãnû do pfiední linie a mûlo smysl

bojovat dál. V‰echny ãekala je‰tû druhá
a tfietí ãást – dovednost a poslu‰nost. Tady
se na‰tûstí nic dramatického neudálo
a psi pfiedvedli vcelku standardní v˘kony.
V̆ sledek – 5. místo ve druÏstvech a v jed-
notlivcích absolutní Mistr svûta – Lenka
Cvachová – 1. místo!!!
Pro úplnost uvádím prvních pût druÏstev:
zvítûzilo Chorvatsko, coÏ bylo pro v‰ech-
ny nejvût‰ím pfiekvapením. Tato zemû se
totiÏ mistrovství svûta úãastnila poprvé
a jejímu úspûchu pravdûpodobnû napo-
mohla obrovská vedra, která jejich psi
sná‰ejí proti psÛm jin˘ch zemí daleko
lépe. Druhé místo získal t˘m Nûmecka,
tfietí místo zÛstalo ve Francii, ãtvrtou
pozici obsadilo Holandsko a páté místo
ZBK JmK âR. âeskou republiku kromû
této brigády reprezentoval je‰tû Svaz
záchrann˘ch brigád, kter˘ skonãil na
jedenáctém místû. Tady bychom chtûli
znovu pfiipomenout, Ïe jsme samostat-
nou záchrannou brigádou stejnû jako
zmínûn˘ Svaz záchrann˘ch brigád od
roku 1999 a stejnû jako tato druhá zá-
chranáfiská organizace jsme ãleny svûtové
záchranáfiské organizace IRO a jsme sou-
ãástí IZS âR. Na území âR tedy existují
dvû na sobû nezávislé organizace tohoto
typu. Mistrovství svûta se úãastnilo 30
t˘mÛ z patnácti zemí.
Pro závûreãné zhodnocení leto‰ního mis-
trovství svûta musíme vyzdvihnout kro-
mû dokonalé organizace mimofiádnû ko-
rektní posuzování mezinárodních
rozhodãích. Na málokter˘ch soutûÏích, aÈ
uÏ národní ãi mezinárodní úrovnû, jsme
se setkali s tak profesionálním a skuteãnû
nestrannû objektivním posuzováním roz-
hodãích. Na‰i reprezentanti nezklamali,
tvrdû pracovali v tvrd˘ch podmínkách,
pfiedvedli maximální nasazení. Potvrdilo
se, Ïe stále drÏíme krok se svûtem a Ïe
i pfies malou ãlenskou základnu dokáÏe-
me konkurovat mnohonásobnû vût‰ím
zemím i vût‰ím organizacím. 
Dosud nejúspû‰nûj‰í reprezentací âeské
republiky, fiadou dal‰ích nároãn˘ch akcí
a novû také pofiádáním záfiiového 1.
otevfieného mistrovství âR pro v‰echny
záchranáfie âeské republiky organizova-
né v Integrovaném záchranném systému
zavr‰ujeme jiÏ tfiicát˘ rok na‰í ãinnosti.
Na‰ím prvofiad˘m cílem i nadále zÛstává
záchrana lidí v nouzi. O pomoc nás
mÛÏe poÏádat kdokoliv v jakoukoliv
denní nebo noãní dobu na telefonu ve-
doucího ZBK JmK âR ZdeÀka Kato-
lického 603 219 279. 
Více informací o na‰í ãinnosti i dal‰í zají-
mavosti najdete na na‰ich internetov˘ch
stránkách www.zbkjmkcr.wz.cz 

PaedDr. Hana Katolická
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Zdenûk Katolick˘, vedoucí ZBk Jmk âR
(vlevo), s fenou Brianou Záchranáfi

Slavnostní nástup na‰eho t˘mu

Na‰e reprezentace
Na základû splnûn˘ch zkou‰ek stupnû
B (mezinárodní zkou‰ka dle zku‰ebního
fiádu IRO) a nároãného v˘bûrového závodu
na Mistrovství Moravy byli do
reprezentace vybráni tito ãlenové: 
1/ Do kategorie vyhledávání v sutinách:
Lenka Cvachová se psem border 
kolie Aeneasem Black Chevers,
SoÀa Kosinová s chodsk˘m psem Badem,
Renata Ingrová s fenou NO Ketty, 
2/ Do kategorie plo‰ného vyhledávání 
(tj. vyhledávání v pfiírodním terénu):
Zdenûk Katolick˘ s fenou NO Brianou
Záchranáfi,
Romana MeduÀová s bernsk˘m
sala‰nick˘m psem Ibarem Dartei,
3/ Náhradník Iveta Matzenauerová se
psem border kolie Cidem Akumulátor,
4/ Vedoucím druÏstva 
se stal Ladislav Vlasák.
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