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Hissina je skvělá 
psí zácHranářka

TexT  pavel pechoušek    foTo  archiv Milana Bukáčka

Už 14 let stojí po boku velitele českoskokrumlovských vodních záchranářů  
fenka Hissina. je to chesapeake bay retrívr, a proto je ve vodě jako doma.  
Byla součástí akcí, kdy šlo o život, kdy hledala pohřešované či mrtvé.  
Čtyřikrát pod hladinou označila utonulého.
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Má za sebou téměř čtrnáct let aktivního 
záchranářského života, ocitla se u případů, kdy šlo 
o život, a účastnila se ostrých zásahů ve vyhledávání 
pohřešovaných nebo mrtvých osob. čtyřikrát se jí 
podařilo pod hladinou označit utopeného, i když byl 
i 30 metrů hluboko. Během aktivní služby získala 
několik ocenění a vrcholných zkoušek, do psího 
důchodu odešla se všemi poctami. Seznamte se 
s hissinou (hissimo history kelečský poklad, pozn. 
aut.) – záchranářským psem, jehož majitelem je velitel 
českokrumlovských vodních záchranářů Milan Buká-
ček. „Je to sebevědomá, energií nabitá, inteligentní 
a velice charakterní fena. Má skvělý nos a výborné 
praktické výsledky  při ostrých akcích vyhledávání 
osob živých či mrtvých. Doslova miluje vodu, je 
schopna v kuse a v tempu uplavat více jak pět kilo-
metrů. Její tvrdohlavost a svéhlavost se projevovala 
hlavně při zkouškách poslušnosti, ale vše vždy vyna-
hrazovala při speciálním výcviku či v praxi,“ shrnuje 
Bukáček. hissina je chesapeake bay retrívr. Toto psí 
plemeno bylo vyšlechtěno k lovu mořských kachen 
nebo k lovu v těžce přístupných terénech.

Milan Bukáček je bývalý profesionální voják, 
který také velel speciální jednotce výsadkářů. psa 
si přál celý svůj život, ale věděl, že na něj nebude 
mít vzhledem ke svému povolání čas. vše se 

změnilo po odchodu do civilu. S výcvikem neměl 
žádné zkušenosti, stal se ale členem Jihočeské 
záchranné brigády kynologů, která mu pomohla. 
„Skvělá parta lidí, kteří byť dobrovolníci jsou odborně 
a profesionálně zdatní lidé, pracující s velkou aktivitou 
a nasazením. Dokazují to praktickými zásahy na území 
české republiky, ale také v zahraničí, při různých 
živelných katastrofách, jako je například zemětřesení. 
Jim jsem vděčen za vše, co mne a hiss naučili,“ uvedl 
Bukáček.

a nebylo toho málo, protože hissina se svým 
páníčkem postupně absolvovala řadu náročných 
zkoušek z vodních a lavinových prací, kde se například 
učila vyhledávat kadavér (mrtvolu, pozn. aut.).

Své schopnosti nejvíce prokázala v terénu, kdy 
označila čtyři potvrzené utonulé osoby. absolvovala 
výcviky na moři a v horách. Díky ní získal Milan Buká-
ček titul Železný psovod, kdy se společně umístili na  
1. místě v triatlonu (1 km plavání, 10 km kolo a 10 km 
běh, pozn. aut.).

Teď už je psí babičkou, a tak si užívá zaslou-
ženého odpočinku, těží ze skvělé kondice, kterou 
získala během celoživotního výcviku. „pohyb má ráda 
stále, už toho tolik nenaběhá ani nenaplave, ale nedá 
jí to. Jakmile cítí vodu, tak se neudrží,“ uzavírá pyšný 
psovod Bukáček.


