
Indigo Louis Šumící křídla složil v Německu 18. dubna 2009 zkoušku ze 
záchranařiny, specializace sutiny.  
Anke Boysen, jeho majitelka, z toho má velkou radost a na naši žádost napsala 
krátký článek o přípravě a tréninku na tuto zkoušku. 
 
Vzala jsem si Indyho, když mu bylo 7 a půl týdne, a od 9 týdnů věku jsem ho hrou 
začala připravovat jako záchranářského psa pro naši SAR (Search and Rescue) 
brigádu ASB v Mnichově.  
Byl to pro mne experiment. Neznala jsem žádného člověka, který by pracoval 
s catahoulou jako záchranářským psem a nenašla jsem o tom žádné záznamy. 
Jedinou věc, kterou jsem věděla, bylo to, že nějaké catahouly pracují jako 
záchranáři v USA. Takže buď to půjde, nebo ne. Nikdo mi to nemohl s jistotou 
potvrdit, ale všechny získané informace a moje vlastní pocity mi napovídaly, že by 
to mohlo fungovat. 
Od prvního dne tréninku jsme si všimli, že Indy je skutečně pes pracovního 
plemene. Bylo a je vždycky úžasné ho něco učit, i když jeho mimořádné 
sebevědomí a silná vůle jsou pro mne, i všechny ostatní výcvikáře z naší brigády, 
někdy opravdu výzvou. Nicméně právě tyto jeho vlastnosti ho předurčují 
v budoucnosti ke kariéře vynikajícího záchranáře. 

 
Indigo pochopil velmi rychle, co je jeho práce. Nikdy pro něj nebyl problém najít 
člověka, protože jsme ho učili, že to je velká radost někoho najít, a protože má i 
velmi dobrý nos. Také pro něj nebyl nikdy problém označit hledanou osobu 



štěkáním. Od počátku se choval přátelsky k nalezeným cizím lidem (ale doma je 
pozorný a žádná cizí osoba se k nám neodváží vkročit, když je sám doma). 
Ve věku 12 měsíců začal mít Indigo trochu problém se soustředěním na svou 
práci. Vyhledal osobu a pak si odběhl čichat v okolí a věnoval se svým zájmům. 
Moc jsem se nebála, protože to je v tomto věku celkem normální chování. Musela 
jsem být trpělivá a nedalo se dělat nic jiného než pokračovat v práci.  
Největší výzvou při Indyho tréninku byl pro mne rozvoj a upevňování naší týmové 
práce. Jeho představa týmové práce se totiž trochu lišila od mé vlastní. V tomto 
bodě jsem se musela naučit víc o způsobu, jak catahoula vlastně pracuje, a on 
musel zároveň pochopit, že chci zůstat součástí této hry. 
Při vyhledávání v lese nebo sutinách se catahoula nedá vést jako např. labrador 
nebo německý ovčák, apod. Způsob práce catahouly je odlišný od většiny 
ostatních plemen psů, které jsem poznala v posledních letech jako trenér 
záchranařiny. Mám velmi ráda způsob, kterým Indigo pracuje, a pro sebe jsem 
musela najít vlastní cestu, jak ho vést a přitom mu ponechat dostatek 
nezávislosti. Náš tým je teď dobrý, ale bude třeba ještě tak 1 až 2 roky k tomu, 
abychom byli skutečně sehraní. 
Připravovala jsem Indyho 1 rok a 8 měsíců než jsme dostali povolení k účasti na 
SAR zkouškách pro sutiny. To je podle mých zkušeností velmi krátká doba. 
V den zkoušky jsem byla skutečně nervózní, ale Indigo (ačkoliv je mladý a 
nezkušený) ukazoval svoji vyrovnanost, kterou na něm tolik obdivuji. To mně 
uklidnilo a měla jsem pocit, že s ním můžu počítat a že to zvládneme. 
Nejprve jsme prošli zkouškami poslušnosti, překonali jsme žebřík, lavičku a další 
překážky než jsme mohli pokračovat do nejdůležitější zkoušky – práce v sutinách 
a hledání tam uvězněné osoby.  

 



Indy omráčil komisi svým perfektním výkonem. Naše společná týmová práce byla 
nejlepší, jakou jsme kdy spolu udělali, a jeho nos byl vynikající. 

 
Indigo se pohyboval po sutinách opatrně, ale s jistotou a našel všechny tři 
hledané osoby. Nejobtížnější pro něj bylo označit prvního, protože v té chvíli 
jsme měli silný vítr a nebylo snadné lokalizovat zdroj pachu. Odvedl však 
výbornou práci a jsem na něj moc pyšná.  

 



 
Teď má Indigo certifikát jako záchranář pro sutiny a už se mnou půjde do každé 
skutečné operace, které se naše SAR brigáda zúčastní. 
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