
edinû s velk˘m nasazením se mo-
hou zrodit úspû‰ní psi, jak˘mi
jsou chlupatí záchranáfii slouÏící

v na‰ich horách.   
„Pfiipravovat univerzálního záchranáfie
vyÏaduje 16 aÏ 20 tréninkov˘ch soustfie-
dûní bûhem roku.  V nûkter˘ch pfievaÏuje
v‰estrann˘ v˘cvik, ãtyfii jsou zamûfiené na
lavinové práce, v dal‰ích se cviãí letní
záchrana,“ nastínil Vlastimil Maxa práci
bez konce a vût‰inou ve svém volném
ãase. Se sv˘m ‰estilet˘m nûmeck˘m ovãá-
kem Erikem má na kontû bezpoãet
záchrann˘ch akcí, pfii nichÏ nalezl desítky
osob. „BohuÏel nejvíce mrtv˘ch. Na-
pfiíklad po zemûtfiesení v Iránu na‰el 26.
prosince roku 2003 pod troskami domÛ
tfiiadvacet uÏ neÏijících lidí,“ upfiesnil
záchranáfi ze ·umavy.    

Pes je povinností navíc
Pofiídit si psa znamená pro horského pro-
fesionálního záchranáfie hodnû povin-
ností navíc. Potom mu totiÏ práce nekon-
ãí se závûrem sluÏby na sjezdovce ãi v létû
po vytyãování hfiebenov˘ch cest,  ale
pokraãuje v péãi o psa a v˘cvikem. Hor‰tí
záchranáfii totiÏ nemají pro psy vymezené
v˘cvikové hodiny, jako je tomu u ozbro-

jen˘ch sloÏek. V pracovní dobû mají moÏ-
nost si psy pfiipravovat obvykle jen na
soustfiedûních doma nebo v zahraniãí.
„Ale i nûkterá soustfiedûní absolvujeme
v dobû volna a za svoje peníze,“ shodují

se v‰ichni psovodi Horské sluÏby.
Zkrátka pro horského záchranáfie musí
b˘t pes vÏdy také koníãkem, protoÏe
komu by se jinak chtûlo jen pro dokona-
lej‰í záchranu v horách cviãit psa za své
peníze? Horská sluÏba financuje záchra-
náfiské psy omezenû. Psy vyuÏívá smluvnû
a proplácí jejich nasazení pfii pátrání
a záchranû. Zaji‰Èuje soustfiedûní lavino-
v˘ch psÛ v prosinci a v dubnu na snûhu,
vysílá psovody se psy na kondiãní kursy
do zahraniãí a také na atesty ministerstva
vnitra pro vyhledávání osob na rozleh-
l˘ch plochách, jeÏ jsou povinné pro ãleny
Integrovaného záchranného systému.  

Oboustrann˘ prospûch
„Podporu máme je‰tû ve sponzorech, coÏ
jsou pfieváÏnû v˘robci krmiv. Napfiíklad
krmivem Pedigree od firmy Masterfoods
jsou celoroãnû sponzorováni psi Horské
sluÏby v Krkono‰ích. Stejná firma zaji‰-
Èuje krmivem i dvû na‰e mezinárodní
soustfiedûní. V ostatních horsk˘ch oblas-
tech dostávají krmivo se slevou,“ uvedl
Karel Novák, ‰éf  psovodÛ Horské sluÏby
âR, a dodal: „Asi málokde je moÏné tak
názornû sledovat, jak dÛleÏité je kvalitní
krmivo pro v˘konnost psa. Po mnohaki-

Vycvičit lavinového psa je řehole

J

Vycviãit kvalitního horského záchranáfiského psa vyÏaduje od
psovoda dfiinu, trpûlivost a odfiíkání. Potvrzují to zku‰enosti 
ãlenÛ Horské sluÏby, ktefií se rozhodli mít osvûdãené pomocníky.
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V˘cvik lavinov˘ch psÛ 

Psovodi Horské
sluÏby musí pfii
v˘sadku pfiepravit
psa, záchranáfiskou
v˘bavu a je‰tû lyÏe

Velk˘ v˘dej energie
stojí lavinové psy

vyhrabání aÏ metr
hluboké díry

k figurantovi.
K hloubûji ukryt˘m 

uÏ vyhazuje sníh
lavinovou lopatou

psovod.

Vlastimil Maxa motivuje Erika pfied
v˘cvikem jeho oblíben˘m míãkem
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lometrovém pochodu se záchranáfiem
musí mít pes je‰tû dostatek energie, aby
propátral velké lavinové nebo snûhové
plochy. Pfiitom dal‰í velké v˘daje energie
má pfii odolávání mrazu a vûtru. To by
zvífie s bûÏnou v˘Ïivou nevydrÏelo. Proto
povaÏuji takovou podporu za velmi
v˘znamnou, ale na druhou stranu si
Masterfoods sleduje a vyhodnocuje úãin-
nost svého krmiva, protoÏe nikde nejsou
sluÏební psi tak enormnû zatûÏováni
jako u Horské sluÏby.“ 

Sebelep‰í podmínky
nepomohou
Ani to nejdokonalej‰í materiální zaji‰tû-
ní v‰ak psovi k vrcholn˘m v˘konÛm
nepomÛÏe. V tomto smûru musí zapra-
covat psovod a hledat v‰echny zpÛsoby
jak svého pomocníka zdokonalovat. To
dûlal i profesionální záchranáfi Vlastimil
Maxa, kter˘ se obracel na sportovní
kynology a ãasto za nimi mimo zimní
sezonu dojíÏdûl. „Jihoãe‰i patfiili vÏdy
k nejlep‰ím a mûl jsem se od nich co pfii-
uãit, pfiestoÏe jsem se psy pracoval dost
rokÛ. Proto jsem je nav‰tûvoval na jejich
základnû Spáleni‰tû u Lipna a od roku
1999 jsem i ãlenem Jihoãeské záchranné
brigády kynologÛ. Nové formy v˘cviku,
ale i jiné pracovní terény Erikovi prospû-
ly, neboÈ se z nûho stal zku‰en˘ pes, kte-
rého nic nepfiekvapí. VÏdy se snaÏí hle-
dat fie‰ení, aby se dostal do místa, kam
byl vyslán k prÛzkumu, a jeho práce –
a to za v‰ech okolností – se stala syste-
matiãtûj‰í. Samozfiejmû Ïe kaÏdá trénin-
ková hodina také pfiispívala k na‰emu
souladu. On více chápal mû a já jsem ho
mûl rovnûÏ více pfieãteného,“ vyzvedl
pfiínos spolupráce.

Mezinárodnû je to snadnûj‰í
V̆ cvik psÛ k záchranû v lavinách je nároã-
n˘ na zázemí jako Ïádná jiná kynologická
disciplína. Potfiebná jsou snûÏná vozidla,
vrtulníky, figuranti, vysílaãky, v˘stroj do
mrazu, hluboké záhraby a lavinová pole.
Pfiitom psi mají mít bûhem zimní sezony
prÛbûÏn˘ zdokonalovací nebo kondiãní
v˘cvik A je jasné, Ïe tak nároãnou a ná-
kladnou pfiípravu si na‰e Horská sluÏba
nemÛÏe ãasto dovolit. Proto psovodi
bûhem zimy vyjíÏdûjí do sousedních
zemí, kde se pofiádají kursy nebo v˘cviko-
vá soustfiedûní a cizinci – vût‰inou Slová-
ci, Poláci, Raku‰ané, Nûmci a ·v˘cafii –
zase pfiijíÏdûjí do Krkono‰. Vyjde to tak
levnûji a neménû dÛleÏitá je i pfies-
hraniãní v˘mûna poznatkÛ. „Pfiispívá to
rovnûÏ k sehranosti pfii mezinárodní
záchranû, jak tomu b˘vá v na‰em pfiípadû
nejãastûji s polskou horskou sluÏbou

GOPR,“ doplÀuje Karel Novák, vedoucí
psovodÛ Horské sluÏby.  

Bez pfiestávky 
Erik Vlastimila Maxy od poãátku uplynu-
lé zimy absolvoval jen do léta  2006 osm
povût‰inou t˘denních soustfiedûní. Ja-
kousi rozcviãku mûl na snûhu v Jese-
níkách na Ramzové, potom kondiãní
v˘cvik na ‰umavském ·piãáku, následo-
val nûmeck˘ Obersdorf a poãátkem dub-
na Krkono‰e. Je‰tû tent˘Ï mûsíc odjezd
do slovinské Lublanû na spoleãn˘ v˘cvik
tfiiadvaceti tfiíãlenn˘ch druÏstev záchra-
náfiÛ. To uÏ ale bylo vyhledávání v suti-
nách a na plochách, proto je‰tû pfiedtím
Erik absolvoval krátké ,pfieladûní‘ na tro-
chu jinou záchranafiinu. První víkend
v kvûtnu mûl zkou‰ky v Kru‰n˘ch horách
pro integrovan˘ záchrann˘ systém a o tfii
t˘dny pozdûji cestoval do Malacek. „Slo-
venské Policejní prezidium tam pozvalo
druÏstva z ‰esti státÛ pro nácvik souãin-
nosti. Jak je taková souhra a vzájemná

pomoc dÛleÏitá, jsme si uvûdomili napfií-
klad v Iránu pfied tfiemi roky, kde se se‰li
ãtyfii âe‰i a ‰est SlovákÛ a hned bylo znát,
jak se spoleãn˘m úsilím,  koordinací
i vzájemnou v˘pomocí dá záchrana lidí
urychlit. MoÏná i díky tomu se jen ãeské
skupinû podafiilo nalézt v sutinách 76 mr-
tv˘ch a jednu Ïivou osobu,“ uvedl Vlas-
timil Maxa. Jeho Erik v‰ak neÏije jen
záchranou lidí, ale se sv˘m pánem se také
úspû‰nû zúãastÀuje soutûÏí. Co v‰e je‰tû
musel psovod udûlat pro úspû‰nou Eri-
kovu kariéru, nám prozradí  pfií‰tû. 
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Jacek Kiezuƒ se sv˘m ovãákem
Burzanem z polské horské sluÏby GOPR
se pravidelnû setkává s ãesk˘mi kolegy
na v˘cviku i pfii pátrání v Krkono‰ích
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