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 V roce 2010 proběhl lavinový výcvik ve dvou termínech. První byl prodloužený 
víkend v lednu a následovalo týdenní soustředění v únoru – obě akce byly pořádány na 
výcvikové základně Spáleniště. Hlavně v druhém únorovém termínu se zima „vyznamenala“ 
a  bylo možné cvičit na více jak metrové vrstvě prašanu. Z netolické skupiny se lavinového 
výcviku zúčastnili: Jana Šmídová s Cristine, Hanka Klímová s Bodie a Dianou a Katka 
Sojková s Airou.  
Jana Šmídová s Cristine zúročili výcvik v podobě úspěšně složené zkoušky ZLP1.  
Hanka Klímová a Bodie s Dianou a Katka Sojková s Airou zakončili týdenní soustředění 
zcela novou zkouškou ZZZ (zkouška záchrany z ledu) ☺ 

Stejně jako v loňském roce i letos proběhl Český pohár 
lavinových prací na šumavském Špičáku – 20. 2. 2010.  Na 
startu se sešlo celkem šest závodníků, z netolické skupiny 
startovala Hanka Klímová s Dianou (2. místo) a Katka 
Sojková s Airou (3. místo) – obě závodnice dokázaly 
spolehlivě splnit limit nejvyšší lavinové zkoušky ZLP3!!!  
 
Ani tento rok nechyběla 
již tradiční akce, které 

se Jihočeská záchranná brigády kynologů účastní ve 
spolupráci s Vodní záchrannou službou Český Krumlov 
– vyproštění a záchrana ze zamrzlé vodní plochy 
v Dolní Vltavici. Jana s Rexem, Hanka s Bodie a Dianou 
a Katka s Airou, měli možnost předvést prvky záchrany 
z nové zkoušky ZZL. Ukázka byla tento rok pro 
kynology zpestřena o možnost prolétnout se nad 
zamrzlou plochou Lipna ve vrtulníku. 
 

Oslava dvacátého výročí založení Svazu záchranných brigád kynologů ČR 
proběhla v sídle prezidenta svazu v severočeském Žatci v sobotu 20. března 2010. 

 
V posledním březnovém týdnu probíhal na Luční boudě v Krkonoších každoroční kurs 

výcviku lavinových psů pořádaný Horskou službou ČR.V letošním roce se za Jihočeskou 
záchrannou  brigádu kynologů zúčastnili odměnou za dosavadní výsledky a aktivitu členové 
Katka Sojková, Milan Bukáček a Lucie Obranská. Intenzívní výcvik probíhal v režii velmi 
obětavých instruktorů z řad členů Horské služby, jeho nedílnou součástí byla standardně práce 
s piepsy, nácvik práce v podvěsu pod vrtulníkem, vyhledávací práce v mělkých i ve 
velmi hlubokých úkrytech a systémová práce v laviništi. 

 
 
 
 



Ve vzorné spolupráci se strakonickou kriminální policií bylo 28. 4. 2010 jedenáct členů 
JČZBK po přesunu do terénu rozděleno do dvou rojnic, pátrajících od středu inkriminovaného 
terénu do dvou stran. Šlo o prohledání údolí hustě zarostlého lesa na jednu stranu a řidšího 
bažinatého terénu s náletovými křovinami na stranu druhou. V podvečer byla jejich práce 

ukončena s výsledkem nepotvrzujícím 
nález. Akce byla pro kynology velmi 
přínosná v několika aspektech. Jedním 
z hlavních byla práce v páchnoucím 
bahnitém terénu, kde pohyb pro psy, 
ale hlavně pro psovody, byl velmi 
specifický a náročný. Nebyla zde nouze 
o náhlá proboření až po kolena nebo 
ulamující se ztrouchnivělé kmeny olší. 
Především však pátrání v prostředí 
nasyceném bahnitými pachy a z bahna 
unikajícími plyny byla z hlediska 
zkušeností pro psy velmi zajímavá již 
proto, že se s podobným terénem 
někteří možná setkali poprvé v životě. 

 
Jednou z největších akcí roku 2010 byl dozajista InterCup Humanity, který proběhl 

pod organizační taktovkou JčZBK v termínu od 7. do 9. května 2010 v Horní Stropnici 
v těchto kategoriích – RH-FLB (plochy), RH-TB (sutiny), RH-WC (voda) a RH-FB (stopy). 
Všechny čtyři kategorie jsou pořádány pouze při Mistrovství světa, a to ještě ne vždycky. Ani 
přihlášeným počtem 86 závodníků se InterCup Humanity od mistrovství téměř nelišil. Snad 
pouze třetinovým počtem rozhodčích, takže se pořadatelství ještě ztížilo. Sestava čtyř 
mezinárodních rozhodčích svorně vyslovila naprostou spokojenost s kvalitou sutin i ostatních 
terénů a netajili se ani uznáním vysoké odbornosti týmů zajišťujících jednotlivá pracoviště. 
Přes poměrně chladné počasí byl i japonský rozhodčí Hidehiro Murase nadšen výcvikovým 
zázemím Jihočechů pro vodní práce. Stejně vysoko hodnotil i německý šéf rozhodčích Walter 
Hoffmann zajištění a kvalitu kladečů stop. Z netolické sestavy v letošním roce startovala 
pouze Katka Sojková s Airou v kategorii RH-WC a obsadila nakonec 4. místo. 
 

V sobotu 5.6.2010 nastupovalo devět závodníků v kategorii ZZP3 do žhavého 
prostředí trenažéru Chbany ve dvou terénech na vyhledání šesti subjektů – jednalo se o 
tradiční závod O pohár prezidenta. Za netolickou skupinu byla závodit Hanka Klímová 
s Bodie a obsadili 6. místo – zkoušku Hanka hodnotila těmito slovy:  
 
 
Boďa v rozpáleném trenažéru v Chbanech  v 1. speciálu 
našla a označila 2  živé osoby ve spodních úkrytech , ale 
bohužel neoznačila  živou osobu ve výškovém úkrytu - 
vítr vál opačným směrem  a neměla moc šanci to 
zachytit. V 2. speciálu našla a označila 1 vzorek a  živou 
osobu ve výškovém úkrytě, neoznačila druhý vzorek, 
který je v hloubce 1 metru - 113. bodů. Na poslušnosti 
jsme vybojovali 87. bodů. Celkem 200 bodů a bylo z toho 
6. místo ☺ 

 
 
 
 



16. Mistrovství světa IRO proběhlo v roce 2010 v České republice v Žatci. 
Tropické počasí i tentokrát patřilo k faktorům, asi nejvíce ovlivňujícím práci psů. Přesto však 
v kategorii ploch a zejména sutin došlo k nebývale vysokému počtu splněných limitů. 
Kategorie stopařů je nesmírně náročná disciplína a proto v ní nikdy není přebytek soutěžících. 
Reprezentanti SZBK ani letos nezůstali tradici nic dlužni a přes vysokou náročnost terénu 
odvedli všichni naprosto spolehlivou práci. Mistrem světa se stala Lída Mašatová s německou 
ovčandou Ginou z Konce Aše.  

 
Za očekávání však zůstala reprezentace v disciplíně 
vodních prací. Loňská vítězka Katka Sojková 
nesplnila limity v poslušnosti ani dovednosti. I přes 
tento zcela nečekaný propad se reprezentační 
družstvo SZBK ČR stalo nejúspěšnějším družstvem 
mistrovství a zisk zlata ze soutěže družstev 
rozmnožil archív svazu o další, ty nejcennější 
medaile. 
 

V letošním roce byl dvoutýdenní pobyt na Spáleništi prošpikován třemi pohárovými 
soutěžemi.  
První byl Český pohár záchranného stopování. Od první chvíle po zahájení se začaly z nebe 
lít obrovské spousty vody, které nepřestaly bičovat zemi až do skončení nočních stop. 
Tříhodinové stopy byly tedy natolik spláchnuté, že si s ní dokázal poradit pouze Ferda Černá 
tarantule psovoda Honzy Pokorného. Jediná zvládnutá noční stopa mu tedy zajistila vítězství 
již před sérií druhých stop. Ty již byly mnohem rutinnější záležitostí a velmi dobře si s ní 
poradila i mladičká stopařská elévka Jihočešky Jany Šmídové, která poprvé v mistrovském 
soutěžení na její stopovačce vystřídala dosavadního harcovníka Rexe. Jana s Cristine nakonec 
skončili na pěkném 4. místě. 
Týdenní vodní kurz (kterého se z netolické skupiny zúčastnili Jana Šmídová s Rexem a 
Cristine, Hanka Klímová s Bodie a Dianou a Katka Sojková s Airou) zakončil Bohemia Cup 
RH-W.  
Závěr jihočeského letního soustředění přivedl na start celkem 16 psovodů, ale v nejvyšší 
kategorii pouze čtyři. Všichni psovodi však předvedli poměrně vyzrálý přístup především v 
práci na vodní ploše při vyhledávání cadaveru. 
Hanka Klímová startovala v nejvyšší kategorii 
ZVP3 s Bodie a obsadila 3. místo. Veliké naděje 
pro budoucnost vzbuzuje i řada psích juniorů 
především v kategorii ZVP1. Nejúspěšnější v této 
úrovni skončila německá ovčanda Cristine 
zkušené Jany Šmídové, loňské vítězky ČP s 
předešlým psem Rexem. Opět další důkaz toho, 
jak zkušenosti jsou skutečně k nezaplacení. 
 
 Novinkou letošního roku bylo soustředění pohotovostní jednotky pořádané v 
malebném prostředí šumavského Spáleniště, poskytující ideální možnosti k výcviku 
záchranných psů ve všech směrech, dokonale prověřilo dvacítku uchazečů z celé republiky. 
Součástí prověrek byly i některé málokdy prověřované úseky činnosti záchranářů, jako je 
přežití se psem vlastními prostředky, organizace práce záchranného týmu, psychologické 
prověrky nebo záchrana tonoucích. Hanka s Bodie ani Katka s Airou samozřejmě nemohli na 
takovéto akci chybět. 
 



Letošní rok 2010 přinesl ve víkendovém programu Watter Air Fresh poněkud hlubší 
poznávání lipenské vodní hladiny s požadavky na zvládání přepravy psů nejrůznějšími 
dopravními prostředky. Pochopení prvotních požadavků a základních znalostí jachtařiny 
prostřednictvím katamaránů obsazených vždy třemi psovody se psy dalo zúčastněným 
posádkám dost zabrat. Vzápětí po přistání navazovaly terénní vyhledávací práce v lese, 
vyplňující mezičas mezi plavbami na katamaránech a na velkém motorovém člunu. Po 
ukončení plavby velkého člunu byl čas na krátký odpočinek psů, při kterém se proplavali 
psovodi. Náročný den potom zakončovaly noční sutinové práce postavené na samostatnosti 
rozhodování a taktice psovodů. Krátká noc přinesla ranní stopy s pohřešovanými cizími 
osobami na konci a následně pak vysoce adrenalinovou přepravu psovodů se psy na 
kilometrové bobové dráze. Letošního ročníku se zúčastnila Jana Šmídová s Cristine. 

 
Září mají  všichni neodmyslitelně spojené s Českým pohárem záchranných psů – 

neboli výběrovým závodem na Mistrovství republiky záchranných psů. Na kvalifikaci pro 
mistrovství republiky, vyrazili do Prahy i Jihočeši. Nevedli si rozhodně špatně, cílevědomá 
letní příprava se jim rozhodně vyplatila. Hanka Klímová s Bodie obsadila 3. místo a splnila 
požadavky na zápis zkoušky ZZP3, který byl jejím jediným cílem účasti, protože 
kvalifikována pro mistrovství byla již z loňského roku. 

 
Vrcholná záchranářská akce roku, jubilejní 30. mistrovství ČR záchranných psů, 

proběhlo pod záštitou jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly 
za přítomnosti mnoha sponzorů, starostů několika obcí a 
senátora Tomáše Jirsy na Spáleništi.  
Budovaný trenažér tak dokázal splnit požadavky i vysoce 
náročné ZPJ, podle níž v letošním roce mistrovství poprvé 
probíhalo. Hlavní rozhodčí Vladimír Kuchta tak ve svém 
hodnocení nenašel jedinou slabinu akce, kterou by bylo 
možno kritizovat. Netolické duo Katka Sojková s Airou 
(11. místo) a Hanka Klímová s Bodie (15. místo) bojovalo ze všech sil v náročném terénu. 

 

Státní svátek 28. října 2010 se v Hluboké nad Vltavou odehrával na kynologickém 
cvičišti a v areálu Vejvarka v rámci významné pohárové soutěže partnera Jihočeské záchranné 
brigády ČEZ. Osobně soutěž zahájil přivítáním 26 účastníků starosta Hluboké a senátor ing. 
Tomáš Jirsa, pod jehož záštitou probíhala. Přesně fungující průběh obou kategorií ZZP1 a 
ZZP2 byl opět výbornou vizitkou sehranosti a obětavosti třicítky jihočeských pořadatelů, kteří 
se všemožně snažili, aby se závodníci ze sedmi brigád SZBK ČR cítili jako doma. Pod 
vedením Petry Kučerové (ZZP2) a Hanky Klímové (ZZP1) tak proběhla soutěž bez jediné 
výtky. Zaujala především stoupající úroveň v disciplíně poslušnosti, kde bylo v obou 
kategoriích k vidění několik skutečně výborných výkonů. I ve speciálních pracích ZZP1 byly 
předvedeny velmi hodnotné výkony. V kategorii ZZP1 zvítězila Jana Šmídová z Netolic s 
německou ovčandou Cristine Aritar Bastet.  
 

Tradičně velmi dobře uspořádaný netolický Pohár chovatelské stanice Eciloten v 
těsném sousedství motokrosového závodiště přinesl v ročníku 2010 vítězství domácím 
závodnicím. Zvítězila domácí Jana Šmídová s německou ovčandou Cristine Aritar Bastet 
s celkovými 293 body ve známce výborně. Na druhém místě skončila rovněž netolická 
reprezentantka Hana Klímová s malinoiskou Dianou Fany Eciloten s 275 body ve 
známce velmi dobře. Bronzovou příčku obsadila vimperská Jitka Tomanová s velmi 
nadějnou německou ovčandou Cherr z Perštátského mlýna, kterou na třetí místo vynesly 
254 body a známka dobře. 


