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Psi v práci:
Martin
Willashek
vysílá v noci
psa do budovy
se zfiícen˘mi
stropy

Fenka Denny
Jifiího ·lechty
se nauãila
vyhledávat
osoby pod
snûhem bûhem
tfií dnÛ

Sníh urychluje výcvik
Je tady zima, a tak je vhodné pfiipomenout, Ïe v pfiípravû psÛ k nároãn˘m a vyrovnan˘m
v˘konÛm b˘vá sníh obvykle pfiekáÏkou, ale Ïe v záchranáfiské kynologii je tomu naopak.
Díky snûhu se dá posilovat motivace i zdokonalovat znaãení nálezu ukryt˘ch osob.

K

takovému závûru do‰el po letech
pfiípravy záchranáfisk˘ch psÛ Gustav
Hotov˘, odpovûdn˘ za pfiípravu
kynologÛ a jejich ãtyfinoh˘ch pomocníkÛ
pro Integrovan˘ záchrann˘ systém âR
(IZS). „Vyhledávání osob v sutinách patfií
k tûm nejnároãnûj‰ím v˘konÛm a psovodi

Ke zv˘‰ení motivaãního efektu
pfiispûla v nûkter˘ch tréninkov˘ch
fázích práce psÛ ve dvojicích

ve snaze o co nejlep‰í pfiípravu organizují
v˘cvik, kter˘ mnohdy psy demotivuje.
Jednou krajností je tûÏká situace, kdy je
figurant ukryt˘ tak, Ïe se pes k nûmu
nedostane. Pfii opakování takov˘ch
podmínek ztrácí motivaci pro dal‰í
hledání, protoÏe nedosahuje cíle – tedy
schované osoby, která ho za v˘kon
odmûní. Druh˘m pfiípadem je naopak
snadná situace, kdy se pes dostane
k figurantovi bez vût‰ího úsilí. Ani to není
Ïádoucí, neboÈ to psy nenutí k vytrvalému
slídûní s vyuÏitím co nejvût‰í kapacity
v‰ech senzorÛ, tedy toho nejcennûj‰ího,
co na‰i pomocníci zdûdili po dávn˘ch
psovit˘ch ‰elmách,“ míní Gustav Hotov˘.
Pfiitom je pfiesvûdãen˘, Ïe hledání osob ve
snûhu je zlatá stfiední tréninková cesta, pfii
které se nedá nic pokazit, naopak to psÛm
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v˘raznû prospívá a jejich v˘konnost se
evidentnû zvy‰uje.

Motivaãní období
Zatímco u fiady kynologick˘ch odborností
ãi sportÛ je zima jak˘msi odpoãinkov˘m
obdobím a ãasem útlumu z hlediska
v˘cviku, v pfiípadû záchranáfisk˘ch psÛ by
to mûlo b˘t motivaãní období, bûhem
kterého se psÛm zvy‰uje chuÈ do práce. To
je názor G. Hotového, ke kterému dospûl
na základû dlouholet˘ch a také neobvykle
pestr˘ch zku‰eností se psy. Cviãil je od
dûtsk˘ch let v kynologickém klubu, pak se
dal na dráhu profesionálního kynologa
u policie, absolvoval v˘cvik pro speciální
pfiípravu psÛ v zahraniãí, dal‰í zku‰enosti
získával se psem u horské sluÏby
a v kynologick˘ch záchranáfisk˘ch
brigádách. Poznal tedy nejrÛznûj‰í
zpÛsoby vyuÏívání psÛ a metody jejich
pfiípravy. A byly to zku‰enosti z v˘cviku
lavinov˘ch psÛ, jeÏ ho pfiivedly na
my‰lenku, jak zv˘‰it motivaci

Bûhem soustfiedûní si psi zvykají také
na pfiechody z hledání ve snûhu na
pátrání v budovách

záchranáfisk˘ch psÛ a zároveÀ posilovat
v˘razné znaãení nalezen˘ch osob. „Jakmile
pes zachytí na povrchu pach figuranta
ukrytého pod snûhem, zorientuje se, najde
místo nejsilnûj‰ího v˘ronu pachu a zaãne
hrabat. A právû sníh mu umoÏÀuje jako
Ïádn˘ jin˘ materiál ãi prostfiedí, aby se
sv˘m vlastním snaÏením pfiibliÏoval ke
zdroji pachu. To umocÀuje jeho úsilí – vÏdyÈ je to ‰elma, která se blíÏí ke kofiisti.
A je jedno, Ïe to bude jen pe‰ek v rukou
figuranta, o kter˘ se budou pfietahovat,
pfiípadnû pamlsek nebo kombinace
obojího,“ vysvûtluje G. Hotov˘. V roli
instruktora tento motivaãní v˘cvik také
uplatÀuje pfii kaÏdoroãním zimním cviãení
psovodÛ a záchranáfisk˘ch psÛ zafiazen˘ch
do IZS. ZároveÀ zdÛrazÀuje, Ïe hrabání ve
snûhu psÛm vyhovuje, dûlají to rádi a tím
se také posiluje kvalita znaãení nalezené
osoby spoleãnû se ‰tûkáním.

Pfiíprava na tûÏ‰í varianty
V˘cvikem na snûhu se sutinoví specialisté
pfiipravují nejen na hledání v místech, kde
do‰lo ke zfiícení objektu pod tíhou snûhu,
kdy bílá masa ze stfiechy vytvofií pefiinu na
celé sutinû, ale na je‰tû nároãnûj‰í situace.
„Je to pátrání po osobách v místû spadl˘ch
budov pod tíhou ãi tlakem inertního
materiálu, jako je bahno, písek, kamení,
pfiípadnû skály. Stejnû nároãné je hledání
osob zasypan˘ch zeminou ve stavebních
v˘kopech,“ fiíká G. Hotov˘. Pfiitom
prospû‰nost zimního motivaãního v˘cviku
by se dala pfiirovnat tfieba k pfiípravû
maratoncÛ, ktefií v zimû nebûhají po
silnicích, ale posilují na bûÏkách, kde jejich
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âtyfikolku i Ïebfiík
potfiebovala do
místa zásahu
MVDr. Veronika Smûjová

tûlo i psychika jsou u‰etfiené tvrd˘ch
a monotónních otfiesÛ pfii bûhání po
silnicích a pfiitom zvy‰ují svoji trénovanost
a s velkou chutí pak absolvují první
klasické tréninky a závody.

Pavel Málek zvy‰oval
motivaci psa k hrabání
smûrem k hluboce
ukryt˘m figurantÛm

vzdálenosti, v rÛzn˘ch místech, na
hloubûji zahrabané figuranty, v prostfiedí
s ru‰iv˘mi vlivy, v noci atd. Tento poãáteãní
v˘cvik k hledání na povel v klasick˘ch
podmínkách, tfieba na tréninkov˘ch

Pavel Sudzina má zku‰eného
labradora, ale i ten si
vá‰nivû uÏíval vyhledávání
ve snûhu.

RovnûÏ pro zaãáteãníky
Vyhledávání osob pod snûhem má i dal‰í
v˘hodu. Snadnûji neÏ v sutinách se dá
vybudovat neomezen˘ poãet míst pro
ukrytí figurantÛ, od jednoduch˘ch
záhrabÛ aÏ po hluboké s mal˘m prÛnikem
pachÛ. „Lep‰í podmínky pro poãáteãní
v˘cvik psích specialistÛ na sutiny snad ani
nelze vytvofiit,“ tvrdí instruktor G. Hotov˘
a dokládá to pfiíkladem, kdy na minulém
zimním soustfiedûní tímto zpÛsobem
poprvé zaãala hledat ukryté osoby
dvouletá fenka velkého kníraãe Denny.
„Nejprve zpovzdáli sledovala ãinnost
ostatních psÛ. Po prvním vypu‰tûní ve
dvojici s vycviãen˘m psem pochopila, co je
jejím úkolem. Po ãtvrthodinové pauze uÏ
stejn˘ v˘kon provedla sama a pak uÏ se jen
zvy‰ovala nároãnost – vypou‰tûní z vût‰í

sutinov˘ch cviãi‰tích, by trval
mnohonásobnû déle. Na snûhu k tomu
staãilo bûhem tfií dnÛ celkem snad pût
hodin,“ odhadl.

Dobrovolníci i profesionálové
Minulou zimu se motivaãního soustfiedûní
na Klínech v Kru‰n˘ch horách zúãastnili
jak dobrovolní záchranáfii se psy na
sutinové i plo‰né vyhledávání, tak
profesionálové. Ty má jiÏ tfii roky ve své
sestavû Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR,
celkem sedm psovodÛ a osm psÛ.
„V druhé polovinû roku 2011 jsme
bohuÏel mûli karlovarsk˘, plzeÀsk˘,
jihoãesk˘ a zlínsk˘ kraj bez psÛ s atestem
na sutinové a plo‰né vyhledávání. To
prodluÏuje ãas k nasazení psÛ, kdyÏ se
kynologick˘ t˘m musí dopravit ze

sousedního kraje. Dobrovolní záchranáfi‰tí
kynologové také nemají povinnost
neúspûch pfii atestu napravit v nejbliÏ‰ím
moÏném termínu, coÏ je po pÛl roce.
V pfiípadû profesionálních psovodÛ u HZS
v‰ak atest patfií k jejich sluÏebním
povinnostem, takÏe v budoucnosti se
tímto zpÛsobem snad podafií vyfie‰it
kontinuální zaplnûnost dobrovolníky
spolu s profesionály s jejich patfiiãnû
pfiipraven˘mi psy,“ doufá lektor
záchranáfiské kynologie MV G. Hotov˘.
Bûhem zimního soustfiedûní se psovodi
také cviãí na vyhledávání osob na
rozlehl˘ch plochách, neboÈ nelze vylouãit,
Ïe pfii hledání v zimû nebude osoba zavátá
snûhem. „Pohyb na zasnûÏen˘ch pláních
byl nároãn˘ nejen pro psy, ale také na
fyzickou kondici psovodÛ a orientaci
v terénu. Pfiesuny pomocí GPS na
nûkolikakilometrové vzdálenosti byly na
denním pofiádku a k tomu noãní pátrání
na snûhu, v budovách i v sutinách.
PsovodÛm i psÛm zimní soustfiedûní
hodnû prospívá,“ shrnula své dojmy ze
zimního v˘cviku záchranáfika
MVDr. Veronika Smûjová.
Text a foto Josef RÛÏiãka
Pfii zimním
v˘cviku nikdy
nechybí ani
to hlavní,
hledání
v sutinách.
Pod horami
na Mostecku
je velk˘
v˘bûr.
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