
ebyla to lavina pfii v˘cviku, ale
obrovská snûhová deska v Alpách,
která se s uãitelem utrhla pfii lyÏo-

vání. „Je to paradox, kdyÏ vám kamarád
ochotnû a nezi‰tnû pomáhá pfiipravovat
záchranáfiského psa, pravidelnû imituje
obûÈ v lavinû,  a sám v ní nakonec málem
zahyne,“ vypráví profesionální ãlen hor-
ské sluÏby Josef Hepnar.

Odskoãili si do Alp
Oba muÏe spojuje dávná záliba ve skial-
pinistickém lyÏování a v horolezectví.
Janu Pochobradskému se zalíbil v˘cvik
psa a nedûlalo mu problémy, aby si od
pátku do nedûle  nûkolikrát za‰el na svah,
vytvofiil nové záhraby a ukryl se v nich
jako zasypaná osoba. ·estimûsíãní nû-
meck˘ ovãák Tim pak mohl figuranta pra-
videlnû vyhledávat a dûlat velké pokroky.
KdyÏ v Orlick˘ch horách zmizel poslední
sníh a pes byl pfiipraven ke zkou‰kám,
dali muÏi psovi oddech a sami si odskoãi-
li do francouzsk˘ch Alp, aby si zajezdili
po rozlehl˘ch neupraven˘ch svazích, jak

to skialpinisté mají rádi. Val Thorens se
jim zdál nejvhodnûj‰í. Jak to pfii takovém
sjíÏdûní b˘vá, stfiídali se po pár stovkách
metrÛ ve vedení. V jednu chvíli,  kdy se

Josef Hepnar zastavil, jeho kamarád Jan
pfie‰el do vedení a po pár vtefiinách se
ozval ne siln˘, ale zlovûstn˘ zvuk.

Byl to zázrak
„Luplo to a ani ne  po patnácti vtefiinách
odjela deska o velikosti asi 20 x 30 metrÛ,
padesát centimetrÛ silná. A Honza byl
uprostfied. Podívali jsme se na sebe a byl
to pohled pln˘ zoufalství, protoÏe  kama-
rádovi nebylo jak pomoci,“ vzpomíná
ãlen horské sluÏby na chvíli, kdy se setka-
ly oãi kamarádÛ. Deska se sunula pfies
skalní práh vysok˘ 50 metrÛ, pak násle-
doval ‰ikm˘ let, dopad na strm˘ svah
a sjezd zbrzdil nízk˘ hfiebínek. O nûj se
masa snûhu a ledu rozlomila a vût‰í ãást
letûla dál. KdyÏ se tfií‰È z ledu a snûhu
usadila, Josef nevûfiil sv˘m oãím. Jeho
kamarád zÛstal na hfiebínku jako troseã-
ník na ostrovû. V tu chvíli vûdûl, Ïe to
není jen ‰tûstí, ale pfiímo zázrak. Uãitel
mûl sice proraÏenou pfiilbu, pfii‰el o tfii
zuby a trpûl ukrutnou bolestí tfií‰tivé zlo-
meniny hlavice holenní kosti, ale Ïil.
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Timův figurant málem zahynul v lavině
Skvûlého pomocníka na‰el pfii pfiípravû svého psa záchranáfi Josef Hepnar
v uãiteli z Dobru‰ky. Jan Pochobradsk˘ dojíÏdûl o uplynulé zimû na v˘cvik do
Orlick˘ch hor a kaÏd˘ víkend pomáhal jako figurant zrodu nového lavinového
psa Tima. JenomÏe právû lavina ukonãila spoleãné snaÏení obou muÏÛ.

KdyÏ oznaãí
nález, do
hloubky se uÏ
musí prohrabat
páníãek

V˘sadek 
pod SnûÏkou
pfiedcházel
provûrce
pátrání
v lavinû
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TimÛv první
v˘tah do
vrtulníku,
a on se tváfií,
jako by se na
lanû narodil
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Kamarády od sebe dûlila v˘‰ka 150 metrÛ.
Josef Hepnar se dokázal ke zranûnému
dostat bûhem 5 minut. Objel cel˘ prostor
a traverzoval k místu nehody. Sám v‰ak
pomoci nedokázal, potfieboval pomoc
místních záchranáfiÛ

Pomohla náhoda
„Dal‰ích 200 v˘‰kov˘ch metrÛ pod
Honzou byli dva ãlenové alpské záchran-
né sluÏby se skútrem a o‰etfiovali nûjaké-
ho zfiejmû lehãeji zranûného lyÏafie. Oba
celou událost od zlovûstného prasknutí
laviny sledovali. Jen co se masa snûhu
zastavila, jeden z nich se okamÏitû vydal
do místa, kde Honza leÏel. Druh˘ nepo-
chybnû zavolal vrtulník a ten do 15 minut
uÏ vysazoval na lanû záchranáfie. Pak udû-
lal pilot koleãko, coÏ byl právû tak ãas na
zji‰tûní míry zranûní Honzy a domluvu
vysílaãkou, co v‰e bude k o‰etfiení a fixa-
ci zapotfiebí. KdyÏ vrtulník opût nalétl
nad místo o‰etfiování, spustila posádka
druhého záchranáfie s dlahami, lehátkem
a dal‰ími zdravotnick˘mi potfiebami.
Potom helikoptéra pfiistála pod svahem
a ãekala s bûÏícím rotorem, aÏ záchranáfii
pfiipraví pacienta k transportu. KdyÏ opût
vzlétla, posádka vytáhla na palubu
záchranáfie se zranûn˘m a pfiepravila ho
do nemocnice. Potom se vrátila na místo
pro druhého záchranáfie.

Opût chce cviãit
Zatímco letecká záchranná sluÏba praco-
vala na o‰etfiení, staãil se do místa
ne‰tûstí  dostat hlubok˘m snûhem i zá-
chranáfi od skútru. Zfiejmû chtûl jistit
situaci pro pfiípad, Ïe by byl potfiebn˘.
Nakonec pomohl Josefu Hepnarovi
s dopravou do nemocnice za pacientem.

Tomu se dostalo ve Francii ãásteãného
zaléãení a pak pro nûho vyslala zahraniã-
ní poji‰Èovna sanitku z Rakouska i s ães-
ky mluvící lékafikou. Ta ho doprovázela
aÏ do motolské nemocnice. V Praze se
dostal do rukou ‰piãkov˘ch chirurgÛ
a ortopédÛ. KdyÏ v‰echno dobfie dopad-
ne, snad uÏ pfií‰tí rok bude moci uãitel
z Nového Mûsta nad Metují opût pom˘‰-
let na sport. Zda i na lyÏování na neu-
praven˘ch pláních a v hlubokém snûhu,
to zatím nikdo neví. S v˘cvikem lavino-
vého psa chce ale pokraãovat. „Tak jako
se dostalo na horách pomoci mnû, mÛÏu
prostfiednictvím pfiípravy lavinového psa
hodnû udûlat pro záchranu jin˘ch lidí,“
uzavírá svÛj pfiíbûh uãitel Jan Pocho-
bradsk˘. A má pravdu, protoÏe TimÛv
pfiedchÛdce nûmeck˘ ovãák Ran spolu s
Josefem Hepnarem uÏ v Orlick˘ch

horách zachránili Ïivot nûkolika lidem.

Tim je skvûl˘
„Jsem rád, Ïe mi Honza chce i nadále
pomáhat. Tim je skvûl˘ pes a má v‰echny
pfiedpoklady stát se dokonal˘m a v‰e-
strann˘m záchranáfiem. K tomu je ale
nutn˘ pravideln˘ v˘cvik a ten se bez obû-
tav˘ch figurantÛ neobejde. Není to pro
nû nic pfiíjemného, neboÈ cviãit se musí
v nejrÛznûj‰ích místech, v kaÏdém roã-
ním období a za kaÏdého poãasí,“ dodává
Josef Hepnar ze stanice HS v De‰tné.
Jeho Tim byl úspû‰n˘ uÏ pfii dubnovém
kursu lavinov˘ch psÛ v Krkono‰ích
a pfies léto ho psovod pfiipravoval na dal-
‰í záchranáfiské zkou‰ky. NeÏ v‰ak sloÏí
doma i v zahraniãí v‰echny potfiebné
atesty, uplyne je‰tû nûjak˘ ãas. 

Josef RÛÏiãka
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PfiestoÏe je Tim 
stále ‰tûnû, hledá
s rozvahou star‰ího psa
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