
ezi sedmi stál˘mi psími obyvate-
li na horské planinû je i chrt
vipet, ale nejvût‰í zimní újmu si

vytrpûli dva bern‰tí sala‰niãtí psi. Dnes
uÏ ãtyfileté fenky Ambra a Amanda sice
milují sníh a v zimû se rády toulají,
jenomÏe jeden takov˘ v˘let se jim stal
málem osudn˘. Vypravily se totiÏ na Sil-
vestra ve vánici na ãtyfii kilometry vzdále-
nou Slezskou boudu, jeÏ leÏí na severozá-
padní stranû SnûÏky.

Zvûdavost se nevyplatila
Bouda je na polském území a lidé se tam
oddávali silvestrovskému veselí. Kolem
pÛlnoci si jeden z hostÛ odskoãil na ãer-
stv˘ vzduch, jenomÏe z nepozornosti ãi
pod vlivem spoleãenské únavy si spletl
smûr a místo k Luãní boudû se ‰el projít
na opaãnou stranu. A tam leÏí Kociol
Lomniczki, coÏ je polsk˘ lavinov˘ prostor,
kde v minulosti probíhala nejedna zá-
chranná akce. S Polákem se utrhl snûho-
v˘ pfievis, a protoÏe ho pfii procházce
snad ze zvûdavosti doprovázely obû fen-
ky, spadli do noãní hlubiny v‰ichni tfii. 

Dva dny bez úspûchu
Kotel vedle Slezského domu má ale ja-

kési schodovité skalní terasy a to Poláka
zachránilo. Zachytil se hned na prvním
schodu a z nûho se mu podafiilo nazpût
pfiekonat dvoumetrovou svislou stûnu
a dal‰í mírnûj‰í svah uÏ zdolal snadno.
I pfies slavnostní opojení si dobfie uvûdo-
moval, Ïe s ním padali i psi, a tak oãeká-
val, Ïe i oni se vy‰krábou nahoru. KdyÏ se
tak nestalo, oznámil jejich zmizení ve-
doucímu chaty a ten hned vûdûl, komu
pravidelné náv‰tûvnice patfií. A tak pfií-
hodu ohlásil fiediteli Luãní boudy Jifiímu
Holeãkovi. „Nebylo to poprvé, co se nû-
kam vypravily. Vracely se i po del‰í dobû.
Mûly dobrou orientaãní schopnost
a oblast mezi SnûÏkou, Studniãní a Luãní
horou znaly velmi dobfie. Pfiesto jsme se

hned na Nov˘ rok vypravili do míst, kde
s nimi sjela lavina. Stopy uÏ byly dávno
zaváté, a tak jsme se snaÏili fenky zori-
entovat pískáním a voláním. To jsme
dûlali i druh˘ den, ale Ïádnou odezvu, aÈ
uÏ ‰tûkotem, kÀuãením nebo pohybem,
jsme nezaznamenali,“ vzpomíná fieditel
Holeãek. 

Nadûje umírá poslední
Hledající skupina spolu s ãlenem Horské
sluÏby se v‰ak neodvaÏovala spustit do
Lomnického kotle, protoÏe v kyprém snû-
hu na strmém svahu co chvíli sjíÏdûly
masy navátého snûhu. Pfiitom stále foukal
vítr a byl siln˘ mráz zpÛsobující omrzliny.
Obûma bernsk˘m sala‰nick˘m psÛ by to
ale vadit nemûlo, neboÈ mají kvalitní osrs-
tûní a navíc si jako hor‰tí psi dovedou
poradit. Tfieba stejnû jako ãuvaãi, ktefií uÏ
po generace odvykli drsn˘m horsk˘m
podmínkám, a pfiesto staãí jeden v˘jezd
do zasnûÏen˘ch hor a oni si radûji zaleh-
nou do vlastního snûhového záhrabu neÏ
do tepelnû izolované boudy. 
Celá hledající skupina ov‰em Ïila v pfie-
svûdãení, Ïe pokud se psi pádem s lavi-
nou nezabili, Ïijí a snaÏí se o návrat. A tak
i tfietí den se nûkolikrát pokou‰eli navázat

66 SVùT PSÒ 12/07

AKTUÁLNù

Pfiíhoda bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ, ktefií strávili nûkolik dnÛ v lavinû

Obětí laviny se stali psi
·éf krkono‰ské Luãní boudy pfieje psÛm. Do nejv˘‰e
poloÏené ãeské boudy mohou se sv˘mi miláãky pfiijít
turisté, hosté se s nimi smûjí ubytovat a psy mohou
mít i zamûstnanci. A tak není divu, Ïe s velkou
chatou nedaleko SnûÏky se pojí fiada pfiíhod se psy.

M

Fo
to

 J
os

ef
 R

ÛÏ
iã

ka

KdyÏ se Amanda
nesmí toulat po
zasnûÏen˘ch
pláních, alespoÀ 
se cachtá v jezírku

I po mnoha
mûsících
zákazu
vycházek bez
doprovodu 
to kaÏdou 
ze sester
nûkam táhne
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zvukov˘ nebo vizuální kontakt s fenkami.
A byli úspû‰ní. Ambra se sama dokázala
vy‰krábat do místa, kde sly‰ela volání lidí.
To bylo slávy.

Zcela vysílená
Zda berÀaãky rozdûlila pfii pádu lavina,
nebo jestli se vydaly hledat záchranu kaÏ-
dá jin˘m smûrem, není jasné. Faktem ale
zÛstává, Ïe pátého ledna nûkdo z turistÛ
kolem poledne zaslechl v dálce pod
Slezskou boudou kÀuãení a nahlásil to
personálu. TakÏe velká ‰ance, Ïe druhá
fenka, Ïije vyprovokovala novou záchran-
nou akci. Snûhové podmínky byly pfies
den o nûco málo pfiíznivûj‰í, a tak Jifií
Holeãek tentokrát po dohodû s dal‰ími
dvûma ãleny horské sluÏby odjel z Luãní
boudy rolbou. Ta po náleÏitém ukotvení
mûla slouÏit jako pevn˘ bod pro uchyce-
ní lan záchranáfiÛ. Ti se také kolem páté
hodiny odpolední spustili po svahu do
Lomnického kotle. A vydali se pátrat do
míst, kde mûlo b˘t sly‰et psí nafiíkání.
JenomÏe v dobû pátrání uÏ byla tma
a záchranáfii na volání nesly‰eli Ïádnou
odezvu. Pfiesto usilovnû hledali dál, aÏ
hodinu pfied pÛlnocí se jim podafiilo
v mûsíãním svitu zahlédnout naru‰enou
snûhovou pokr˘vku. Byla to dal‰í nadûje.
Jen co se dostali k blíÏ objevili snûhov˘
záhrab a v nûm zcela vysílenou Amandu.
„Zranûní jsme nezjistili, ale byla na pokra-
ji vyãerpání, sama se sotva pohybovala,“
popisuje dojem z prvního setkání ãlen
horské sluÏby Viktor Kofiízek. Vyzvednout
psa uÏ bylo pro záchranáfie rutinou, ale
vÛbec ne bezpeãné, protoÏe zmûna poãa-
sí ve veãerních hodinách opût nahrávala
tvorbû lavin.

Dohra na úfiadu
Z návratu Amandy se radoval cel˘ perso-
nál Luãní boudy. Fenka zhltla v‰echno,
na co pfii‰la, a bûhem dvou dnÛ byla opût
ve své kÛÏi. Kdyby psi dokázali pfiem˘‰let,
asi by se fenky ze svého návratu tak moc
netû‰ily. Touto pfiíhodou jim totiÏ skonãi-
la volnost, kdy se mohly v hotelu pohy-
bovat mezi hosty, jak chtûly, a dûlat jim
svojí pfiítomností radost. Riziko, Ïe je
opût nûjak˘ turista pustí ven a ony se
budou toulat, bylo velké. A tak zaãaly
chodit na vycházky jen v doprovodu. 
Radost ze záchrany psÛ ale brzy zhofikla
i samotnému fiediteli Luãní boudy a obû-
ma záchranáfiÛm. Tak velká akce nemo-
hla zÛstat nepov‰imnuta polsk˘mi po-
hraniãníky a ti konali svoji povinnost.
V‰e nahlásili ãesk˘m kolegÛm. Pfiípad
záchrany psÛ ãesk˘mi dobrovolníky na
polském území je totiÏ nûco jiného, neÏ
kdyÏ se zachraÀují lidé. Jde-li o lidské
Ïivoty, pak jako by státní hranice neexi-
stovala a záchranáfii, jejich vozidla, lavi-

noví psi i helikoptéry mají volnost pohy-
bu. JenomÏe…

Pes je vûc
Zákon povaÏuje psa za vûc a ta se v pfií-
padû náhodného sklouznutí musí
nechat na území druhého státu a ten se
o ni postará. Nebo také ne. Zkrátka se
rozhodne podle svého uváÏení. A Ïe by
nûkdo vyslal muÏe pro zahraniãní psy do
lavinového terénu? Navíc v tomto pfiípa-
dû ani nebylo jisté, zda fenky vÛbec pád
pfieÏily.
Není pochyb o tom, Ïe Ïivoty psÛm
v tomto pfiípadû zachránila kamarádská
v˘pomoc, kdyÏ Jifiímu Holeãkovi dobro-
volnû pomohli dva ãlenové horské sluÏby.
A tak v‰em aktérÛm nezbylo neÏ se kát
a ãekat, jak dopadne správní fiízení
o nedovoleném pfiekroãení státní hrani-
ce. Na‰tûstí u policie i správních orgánÛ
na‰l pro záchranu psÛ pochopení a fiíze-
ní dopadlo smírnû. 

Josef RÛÏiãka
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I NZERCE

KdyÏ vyjdou zamûstnanci
Luãní boudy se psy na
procházku, je vÏdy veselo

SP 12/07 66-67 Růžička  6.11.2007 9:11  Stránka 67


