
ejtûÏ‰í to ale pfiece jen mají figu-
ranti. V lavinû tráví dennû aÏ
nûkolik hodin pod dvoumetro-

v˘m pfiíkrovem snûhu. Musejí vydrÏet
nejen chlad, ale i odtrÏenost od dûní na
povrchu. Pfiesvûdãili se o tom úãastníci
leto‰ního osmého roãníku soustfiedûní
psovodÛ a psÛ horsk˘ch záchranáfiÛ, kte-
ré probíhalo první t˘den po Veli-
konocích na hfiebenech Krkono‰ mezi
Pecí pod SnûÏkou a ·pindlerov˘m Ml˘-
nem. âtyfiiadvacet psovodÛ a psÛ spolu
s odborníky na lavinovou problematiku
ze ãtyfi státÛ nacviãovalo na pûti místech
záchranu lidí pod snûhem. 

NEJHOR·Í JE ZAâÁTEK
„Zpoãátku jsem pociÈovala pfiíznaky
klaustrofobie, ale snaÏila jsem se je pfie-
konat a zbyteãnû nezmatkovat,“ pfiiznala
Linda Dvofiáãková, jeÏ vûdûla, Ïe v pfiípa-
dû nouze mÛÏe kdykoliv poÏádat vysílaã-
kou o vypro‰tûní. 
„Figuranti musejí umût psy správnû
odmûnit ve chvíli, kdy je naleznou a in-
tenzivním hrabáním za pomoci psovoda
vyhrabou. Nûkterého odmûní pamlskem,
pro vût‰inu je v‰ak odmûnou hra na pfie-
tahovanou o oblíbenou hraãku psa. B˘vá

to míãek nebo pe‰ek. Díky tomu se zvífie
tû‰í na nové vyhledávání,“ pfiipomnûl dal-
‰í poÏadavek na figuranty hlavní organi-
zátor soustfiedûní a ‰éf psovodÛ Horské
sluÏby (HS) âeské republiky Karel Novák.

V¯JIMEâNÁ MOTIVACE
Zvlá‰tní dÛvod pro figurování v lavinách
má Eli‰ka Patáãová. Je‰tû jako studentka
gymnázia milovala lyÏování na extrémnû
prudk˘ch a neupraven˘ch svazích mimo

sjezdovky. Jednou v‰ak pfii sjíÏdûní
v Modrém dolu nedaleko SnûÏky uvedla
do pohybu silnou vrstvu prachového snû-
hu. Ten ji zavalil a ona zÛstala ãtyfii hodi-
ny zasypaná. Na‰tûstí vûdûla, Ïe si má
vytvofiit pohybem hlavy alespoÀ mal˘
prostor, aby nevdechla prachov˘ sníh
a neudusila se. AÏ po del‰í dobû se jí
podafiilo dostat k sobû obû ruce a vytvofiit
si vût‰í prostor, kter˘ jí umoÏnil plivnu-
tím zjistit, v jaké poloze se nachází, tedy
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Figuranti pod snûhem

FIGURANTi ohrožení klaustrofobií
Lavinov˘ pes je zatím nejosvûdãenûj‰ím prostfiedkem k rychlému vyhledávání osob pod
snûhem. Vycviãit ‰elmu pro takovou práci ale vyÏaduje mnoho ãasu a nárokÛ na spolupra-
covníky i materiál. Nûkdo musí vytypovat spadlou lavinu, kde nehrozí pokraãování sesuvu,
dal‰í skupina se postará o vyhloubení záhrabÛ pro figuranty, v˘cvik se neobejde ani bez
nûkolika druhÛ dopravních prostfiedkÛ, dokonalého spojení a kvalitní v˘stroje pro lidi i psy. 

Z v˘cviku
lavinov˘ch psÛ

N

Záchranáfisk˘ 
pes oznaãuje
‰tûkotem nalezení
zasypaného
ãlovûka
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kde je smûr k zemi a kudy má naopak hra-
bat na povrch. „Na hrabání uÏ mnû mno-
ho sil nezbylo,“ vybavuje si Eli‰ka chvíle,
kdy promrzlá bojovala o Ïivot. KdyÏ ji
pfiátelé na horské boudû postrádali, vyda-
li se na obhlídku svahu, kde mûla lyÏovat.
Na‰tûstí ji vãas objevili a ze závalu vysvo-
bodili. „Odhadovala jsem pobyt ve snûhu
na dvacet minut, ale ono to bylo 12krát
déle,“ spoãítala studentka.
Po vysvobození z bílé tmy ji hor‰tí
záchranáfii odvezli do nemocnice. KdyÏ
byla po nûkolikat˘denním léãení zápalu
plic propu‰tûna, ozvali se ãlenové HS,

zda by jim nechtûla na odborném semi-
náfii fiíci nûco o sv˘ch pocitech v lavinû.
„Dlouho jsem v nemocnici pfiem˘‰lela,
jak se odvdûãit za záchranu Ïivota.
Dospûla jsem k tomu, Ïe nejlep‰í by bylo
pomáhat lidem v ohroÏení, tfieba ve spo-
lupráci s horskou sluÏbou. Proto jsem
nabídku s radostí pfiijala. Na semináfii
jsem se dozvûdûla nûco o v˘cviku lavino-

v˘ch psÛ a hned jsem se pfiihlásila jako
figurantka. Dnes v tom vidím nejlep‰í
zpÛsob jak pfiispût k záchranû lidí v lavi-
nách. Îádné potíÏe jsem s pobytem
v záhrabu nemûla, a tak s v˘cvikem
pomáhám jiÏ tfietí rok,“ svûfiila se Eli‰ka.
Letos pfiijela do Krkono‰ aÏ z âesk˘ch
Budûjovic, kde studuje na Biologické
fakultû Jihoãeské univerzity. Jr
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Lidsk˘ pach pod snûhem
zaznamenal ovãák Petera Garaje 
ze Slovenka, a to je signál pro
spoleãné hrabání aÏ k figurantovi

„Zpočátku jsem
pociťovala
příznaky

klaustrofobie,
ale snažila

jsem se
nezmatkovat.“
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