
o v‰e kromû lavin zvládá takov˘
záchranáfisk˘ pes Erik ze stfiediska
horské sluÏby v Îelezné Rudû, uÏ

minule naznaãil jeho psovod Vlastimil
Maxa. Tentokrát prozradí svÛj recept na
cestu k univerzálnímu záchranáfii. „Kro-
mû zmínûného lavinového v˘cviku a ko-
lem osmnácti soustfiedûní bûhem roku
vidím jako rozhodující pro dobrého
záchranáfiského psa volbu správného
jedince a pak pfiípravu v dobû dospívání.
Nemûl jsem vÏdy ‰Èastnou ruku, protoÏe
pfied Erikem jsem si pofiídil nûmeckého
ovãáka, kter˘ byl vynikající pracant, ale
jeho dominantní chování i dal‰í vlohy jas-
nû smûfiovaly ke zcela jinému sluÏebnímu
vyuÏití. Nakonec se z nûho stal dobr˘
policejní pes v Hradci Králové. Pak pfii‰el
Erik, kter˘ uÏ jako ‰tûnû byl jin˘. V dobû
dospívání jsem ho vedl k získávání dÛle-
Ïit˘ch návykÛ a k odvaze, které se dál uÏ
spí‰e jen rozvíjely.“ 

Hfiíãka vûtru
KaÏd˘ záchrann˘ pes musí b˘t schopen
dostat se na urãité místo jak˘mkoli do-
pravním prostfiedkem. Návyk na ty po-
zemní je vcelku snadn˘, ale sloÏitûj‰í je

to s vrtulníkem, kter˘ je dnes nejdÛleÏi-
tûj‰í dopravou na velké vzdálenosti a do
tûÏko pfiístupn˘ch hor. Helikoptéra je
velmi nepfiíjemná pro psa s ohledem na
hluk a pach z turbín a vítr od rotorÛ.
„Proto jsem Erika uÏ od ãtyfi mûsícÛ pfii-
vykal na budoucí pfiepravu vzduchem.
První kontakt s vrtulníkem nebyl pro
nûho vesel˘. KdyÏ se ‰tûÀátko pfiiblíÏilo
k ma‰inû, pod silou vûtru od rotoru se
odkutálelo po trávû dvacet metrÛ daleko.
Proto jsem se s Leteckou záchrannou
sluÏbou v Líních u Plznû domluvil a jez-
dil jedenkrát mûsíãnû na leti‰tû.
U nastartovaného vrtulníku jsem se sna-
Ïil pejska pfiivykat na ma‰inu rÛzn˘mi
zpÛsoby hraní,“ vzpomíná psovod.
Vlastimil Maxa je i leteck˘ záchranáfi,
a kdyÏ vidûl, jak si Erik postupnû vrtulník
zamiloval, byl rád, Ïe si ho nakonec vyÏa-
dovali na v‰echna cviãení Integrovaného
záchranného systému (IZS). A tak se
s ním mohli setkávat zdravotníci, poli-
cisté a dal‰í ãlenové IZS pfii cviãení nebo
diváci na ukázkách záchrany v horách,
v lavinách i ve vodû. „Myslím, Ïe Erikovi
dûlá dobfie létání proto, Ïe se tû‰í na prá-
ci, která ho ãeká po vysazení a kterou

miluje - vyhledávání,“ vysvûtluje záchra-
náfi psovu motivaci k létání. 

Univerzálnost prospívá
Podle v˘ãtu vyuÏívání i zpÛsobÛ tréninkÛ
by se mohlo zdát, Ïe pes urãen˘ pfiede-
v‰ím pro vyhledávání osob pod snûhem
se mÛÏe dal‰ími druhy v˘cviku zbyteãnû
zatûÏovat. „Nemyslím si to. Podle v˘sled-
kÛ kaÏdoroãních zkou‰ek pro záchranu
v lavinách, v sutích, na plo‰e a ve vodû
mohu konstatovat, Ïe zmûny v nárocích
mu jen prospívají. Napfiíklad orientace,
umûní poradit si a rozhodovat se jsou
v‰eobecnû platné dovednosti psa, které
se kaÏd˘m v˘cvikem a zku‰eností zdoko-
nalují. U záchranáfiského psa jde vlastnû
vÏdy o hledání pachu Ïiv˘ch, pfiípadnû
neÏiv˘ch osob a v tomto smûru je to stej-
né na snûhu, v sutinách na plochách i ve
vodû. Jen prostfiedí je jiné a pes je natolik
inteligentní tvor, Ïe dávno pfied nasaze-
ním pfiepíná mozkové spoje na ten správ-
n˘ v˘kon. Samozfiejmû Ïe i kvalitní pes
potfiebuje doladûní pfied zimní a pfied let-
ní sezonou. Napfiíklad pachy pod snûho-
vou krustou ani v lavinách se ne‰ífií pfií-
mo vzhÛru, proto je nutn˘ nácvik, aby

ERIK se u záchranářů nezastaví

C

Minule jsme se zmínili o nároãnosti pfiípravy lavinov˘ch psÛ, ale jejich v˘cvik a vyuÏití pojímá
horská sluÏba mnohem ‰ífieji. Se záchranáfisk˘mi psy Horské sluÏby se lze setkat bûhem
pátrání v letních horách, ale i na akcích Integrovaného záchranného systému pfii hledání
pohfie‰ovan˘ch osob na rozlehl˘ch územích nebo v sutinách budov doma i v zahraniãí.
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Velké sympatie si Erik získal u televizní
rosniãky Aleny Zárybnické

Po odhrabání
vrchní ãásti snûhu

psem pokraãuje
v odhazování

lavinové vrstvy
Vlastimil Maxa
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neoznaãoval první kontakt s lidsk˘m
pachem, ale dohledal pokud moÏno jeho
zdroj,“ vysvûtlil Vlastimil Maxa.

SluÏba i sport
O Erikov˘ch kvalitách svûdãí nejen desít-
ky nalezen˘ch lidí, ale i v˘sledky v kyno-
logickém záchranáfiském sportu. Na mist-
rovství republiky v roce 2003 skonãil
druh˘, o rok pozdûji ãtvrt˘, pfiiãemÏ od
rozhodãích dostal nejvy‰‰í známky za
speciální práce, tedy ve vyhledávání osob.
V létû jako ãlen Jihoãeské záchranné bri-
gády kynologÛ roz‰ifiuje Vlastimil Maxa
psu obzory pfii nejrÛznûj‰ích nácvicích
a sám pro ostatní pfiipravuje soustfiedûní
.
„ER FRESCH je akce, která provûfií psa
i psovoda jak po fyzické, tak po psychické
stránce. Psovod musí b˘t vybaven˘ pro
pfieÏití mimo civilizaci. Jídlo, vodu a nûco
na spaní si kaÏd˘ nese s sebou, stany jsou
zakázané. Spí se pod ‰irákem nebo pod
improvizovan˘mi pfiístfie‰ky za kaÏdého
poãasí. Na trase jsou pfiipravené lanové
mosty, po kter˘ch se psovodi se psem do-
stávají kaÀonem pfies fieãi‰tû na druhou
stranu a tam slaÀují skalní útes. Po-
dobn˘ch adrenalinov˘ch míst je víc
a neslouÏí jen pro zábavu, ale pfiedev‰ím
pro pfiípravu na skuteãnou záchranu
v horách. Akce obvykle zaãínají pfieletem
vrtulníkem na neznámé místo a kromû
pû‰ích túr míváme i pfiesuny lodí a na
bicyklech. Nûkdy se kolo musí vzít na zá-
da, psa na ‰ÀÛru a pochoduje se tûÏko
prostupn˘m terénem. Po vyãerpávajících
pfiesunech se provádí plo‰né vyhledává-
ní,“ pfiibliÏuje Vlastimil Maxa. 

Extrémní provûrka 
VÏdy zastával názor, Ïe bez potfiebné
fyziãky nemá pes ‰anci na úspûch. Proto
má Erik dokonalou v˘drÏ a to také proká-
zal letos v dubnu, kdy byl se sv˘m pánem
ve Slovinsku spolu se záchrann˘mi t˘my
celé Evropy. „Celkem se se‰lo tfiiadvacet

tfiíãlenn˘ch druÏstev a hlavním cílem byla
simulace dlouhodobého nasazení psÛ.
·lo o to zjistit hranici, na které jsou psi
je‰tû schopní spolehlivû pracovat. Dennû
jsme byli mezi sedmou a devatenáctou
hodinou aÏ pûtkrát na vyhledávání v suti-
nách nebo na plo‰ném pátrání prÛmûrnû
po 40 minutách pracovního vytíÏení.
K tomu nutno pfiipoãítat únavu z pfiejez-
dÛ autem trvajících na kaÏdé místo 1 aÏ 2
hodiny. Na neznámém místû pak kaÏd˘
dostal mapu a kompas spolu s vymeze-
nou dobou, do které se musí dostat na
poãátek prostoru, v nûmÏ bude provádût
vyhledání. Aby to nebylo snadné, vÏdy se
‰lo do kopce. Pû‰í pfiesun trval mezi pÛl
a tfii ãtvrtû hodinou. Potom pfii‰el na fiadu
vlastní prÛzkum,“ vzpomíná Vlastimil
Maxa na neobvykl˘ mezinárodní test. Jak
dodává, mnozí psovodi si uvûdomili, Ïe
bez fyziãky neuspûje ani sebelépe vycviãe-
n˘ pes.  

Klid ani o dovolené
Nejen tvrdá dfiina, ale i v˘lety prospívají
záchranáfisk˘m psÛm. „Rád se kaÏdoroã-

nû zúãastÀuji spolu s dal‰ími dvaceti pso-
vody a psy autobusového zájezdu Ji-
hoãeské záchranné brigády na t˘denní
pobyt do jihoitalského Gargana. Je to
1600 kilometrÛ a uÏ jenom tento pfiesun
je provûrkou, podle které poznáte, jak je
pes psychicky vyrovnan˘. Na místû se pak
cviãí vodní záchrana ve slané vodû. Pes
rychle pochopí, Ïe se dá pít jen to, co mu
nabídne páníãek. KaÏd˘ den probíhá
dvoufázov˘ trénink v denním horku
i v noci. Je to sice pro nás dovolená, ale
pro psy vysoká zátûÏ po v‰ech stránkách,
kde se opravdu projeví povaha psa, nûkdy
i psovoda,“ míní záchranáfi. 

Algau
A jak˘ v˘cvik povaÏuje za nejtûÏ‰í?
„Nejspí‰ to bude v oblasti Algau poblíÏ
známého zimního stfiediska Obersdorf.
Tam jezdí psovodi Horské sluÏby na
v˘mûnné v˘cvikové kursy a nûmeãtí kole-
gové z Bergwachtu mají cviãení vÏdy pfii-
pravené na nejvût‰ích spadl˘ch lavinách.
Nûkdy tam jsou figuranti v záhrabech aÏ
pod tfiímetrovou vrstvou snûhu. ProtoÏe
jde o tûÏko dostupn˘ terén, dostane se
tam kaÏd˘ psovod na práci v lavinû jeden-
krát dennû, ale stojí to za tu dfiinu. Je to
kvalitní a vûrohodná záchranáfiská práce,“
hodnotí Maxa. 
Za zmínku stojí i zku‰enost dvou ãesk˘ch
psovodÛ HS hned po pfiíjezdu do Algau.
„Pfiijeli jsme v 11 hodin, a jen co jsme
vystoupili z auta, sly‰íme sirénu, jakou
u nás pouÏívají hasiãi. Za necel˘ch deset
minut uÏ pfiistával vrtulník a nakládal tfii
místní psovody se psy. Jak jsme byli
pozdûji informováni, vysadil je nedaleko
spadlé laviny, kde byli zasypaní dva snow-
boardisté. Jednoho na‰el pes Ïivého, dru-
h˘ uÏ byl mrtv˘,“ fiíká Vlastimil Maxa.
V Algau také jeho Erik na závûr soustfie-
dûní potvrdil svoji upotfiebitelnost sloÏe-
ním nejvy‰‰í lavinové zkou‰ky CW, stejnû
jako labrador Karla Nováka.  

Josef RÛÏiãka

Erik v horách zásadnû pfieb˘vá
venku v zatepleném boxu
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