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Vhodný a vhodnější

Záchranářskému výcviku se lze věnovat s jakým-
koliv psem, který je zdravý. S některými to bude 
snazší, s jinými složitější. Více než na jeho velikosti, 
váze či vzhledu záleží na tom, aby uměl používat 
svůj čich. Velice důležitá je také povaha psa, ustra-
šený či agresivní pes samozřejmě ideální nebude. 
Pokud budete mít energického a snadno motivova-
telného (tedy žravého nebo hravého) psa a ideálně 
i sebevědomého, bude se vám cvičit daleko lépe 
než submisivní a ustrašený ťunťa. Nicméně pra-
covní či lovečtí psi jsou řekněme nejideálnější.
Výběr plemene se odvíjí i od motivace psovoda. 
Pokud je pro nás nejdůležitější náš pes, s nímž 
chceme trávit čas a hledáme aktivitu, která bude 
bavit nás oba, bude to jiné než v případě, že chce-
me primárně jezdit po zásazích či závodech. V tom 
případě samozřejmě asi spíš sáhneme po pracov-
ním či loveckém plemeni.

Co je to ta Záchranařina

Záchranářská kynologie je kynologický obor, jehož 
posláním je výcvik psovoda se psem k vyhledání 
živých či mrtvých osob v sutinách, ve volném teré-
nu, lavinách, pod vodní hladinou apod., za využití 
čichových schopností psa. Tento výcvik je nesmírně 
náročný, ale možnost pomoci člověku v nouzi, či 
dokonce záchrana života za všechnu tu námahu 
rozhodně stojí.

Záchranářskému výcviku se kromě profesionálů 
z řad IZS, věnují také dobrovolníci, kteří se jím 
zabývají ve svém volném čase. V takovém případě 
se jedná o velice náročného koníčka, při němž pso-
vodi cvičí s vlastními psy a na vlastní náklady.

Jak na to

Ať už chceme se psem cvičit nebo „jen“ spokojeně 
žít, nejdůležitější je socializace štěněte. Musíte ho 
seznámit s co největší škálou situací, věcí, zvuků, 
aby se jich následně, kvůli neznalosti, nebálo. Ve-
lice důležité je také budování vzájemného vztahu. 
Štěňátko musí co nejdříve pochopit, jak reagujeme, 
když se nám něco líbí či nelíbí. To je řekněme 
základ, který by mělo mít každé spokojené mlá-
dě. K tomu všemu přibude postupně budoucímu 
záchranáři opravdu široká paleta cviků poslušnosti 
(klasické povely jako přivolání, sedni, lehni, vstaň, 
zůstaň, vpřed, aport atd.), dovednosti (překovávání 
různých povrchů či překážek jako např. kladina, 
žebříky, skočky, pohyblivé lávky, tunely atd.), ale 
hlavně pachové práce. U těch využíváme vrozených 
schopností a instinktů psů k tomu, co s nimi plá-
nujeme následně dělat, ať už je to stopování, tedy 
vyhledání pachu na zemi nebo navětřování pachu 
z dálky (při hledání lidí v ploše, v sutině, pod vodní 
hladinou či sněhem). K vlastnímu nácviku vyhle-
dání je ale nejprve nutné naučit psa nalezenou 
osobu označit. Nejběžnějším způsobem značení je 
štěkání. Pes v takovém případě zůstává u nalezené 
osoby a štěká, dokud nepřijde psovod. Toho, co 
se musí psí záchranář naučit je daleko víc a je 

Záchranářský výcvik

A K T I V I T Y

Záchranářský výcvik je týmová a nesmírně 

náročná práce psovoda a psa.  Je to 

neustálý proces učení, kdy se pod vedením 

zkušených výcvikářů naučíte vy i pes 

poznávat své limity.

Záchranářským psům nesmí dělat problém pohyb po nepříjemném materiálu

Slaňování patří mezi 
dovednosti, které musí správný 

záchranářský tým zvládat
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nesmírně důležité ho to učit postupně a rychlostí 

přiměřenou jeho schopnostem. S tím souvisí i čas, 

který strávíme cvičením. Nedá se paušalizovat, 

protože je opět přizpůsobený věku a schopnostem 

psa. Se štěňátkem nemusíme hned na cvičák. 

Nejdřív ho učíme povely doma a jedná se třeba 

o minutová cvičení formou hry. Až když je zvládá 

a ví, co se po něm chce, přidáme další stupeň, 

tedy zkoušíme ty samé cviky venku, například 

na ulici, kde se učí vnímat a plnit povely i při ruši-

vých vjemech. Se štěnětem a mladým psem tedy 

strávíme výchovou a výcvikem daleko více času 

než s dospělým a zkušeným psem. 

Specializace

Jak už bylo řečeno, záchranářský výcvik je veli-

ce složitý a žádný pes není schopen obsáhnout 

všechny kategorie, pokud se jim má věnovat 

pořádně. Kromě poslušnosti a dovednosti, kterou 

by měl zvládnou každý (nejen) záchranářský pes, je 

možné si vybrat z řady specializací, které se odvíjejí 

od toho, kde pes pracuje.

Sutina

Na sutinách, tedy v ruinách rozbořených staveb, 

poškozených či opuštěných budovách, se pes 

setkává s nepříjemnými materiály a situacemi, 

jako např. výšky, hloubky, tma, schody, díry, kanály, 

lávky, hromady cihel, panelů, ale i střepů, drátů 

apod. z nichž by pes neměl mít strach a měl by být 

schopný a ochotný je překonávat. Pohyb v tako-

vémto prostředí by pro něj měl být natolik běžný, že 

se bude schopen soustředit na to nejpodstatnější, 

čímž je pochopitelně hledaný pach.

Plocha

Plochou se rozumí vyhledávání osob ve volném 

terénu, například v lesích či loukách. Zní to možná 

jednoduše, ale i zde musí pes překonávat řadu pře-

kážek, jako například neprostupné terény, kopřivy, 

pichlavé maliní, potoky, bahno a často i nepříznivé 

počasí. Nutné je také zvládnutí loveckého pudu, 

aby byl pes schopný se soustředit na hledání lidí, 

místo zvěře. Tato specializace je také velice nároč-

ná na fyzičku psa i psovoda, protože se prohledá-

vají rozhlehlé a členité terény. 

Voda

Vyhledávání ve vodě je samozřejmě vhodné pouze 

pro psy, kteří vykonávají rádi jakékoliv činnosti 

ve vodě. Zde je velice důležitá ovladatelnost psa, 

protože vlastní pachová práce probíhá tak, že pes 

klidně sedí či leží na přídi člunu, z níž navětřuje 

pach z vodní hladiny. Tato specializace je velice 

Nácvik označení osoby štěkáním

náročná i pro psovoda, protože musí znát zákoni-

tosti šíření pachu pod vodou, bez nichž by nebylo 

možné správné vyhodnocení práce psa.

Laviny

Vyhledávání v lavinách je náročné hlavně na fyzic-

kou kondici psa, ale i psovoda, kterým samozřejmě 

nesmí vadit sníh a mráz. V praxi se mu věnují ale 

především profesionální složky, takže se u dobro-

volníků jedná spíše o zpestření výcviku v zimních 

měsících.

Bára a Mari - psovod a pes jsou tým
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Proč právě záchranařina 

Možná to bude znít divně, ale nejvíc mě na tom 
všem baví ten neustálý proces učení. Je strašně 
těžké to všechno popsat, protože je toho tolik. 
V první řadě jde samozřejmě o psa. Každý, 
kdo ho má, zná tu slovy nepopsatelnou lásku, 
kterou k němu cítí. Když s ním navíc něco 
děláte, strašně vás to sblíží a je jedno, jestli 
s ním hledáte lidi nebo s ním tancujete nebo 
běháte. Trávíte spolu čas, něco se (vzájemně) 
učíte, něco spolu zažíváte a na základě toho se 
znáte a můžete se na sebe spolehnout. Když 
se podíváte do jeho očí a víte, na co myslí, je to 
neuvěřitelné. My navíc cvičíme psy k tomu, aby 
byli schopni pomoci zachránit životy. To samo 
o sobě je neuvěřitelné, jenže on je úžasný i ten 
proces učení. To, že si pořídíte štěňátko, jehož 
některé přirozené schopnosti využíváte, jiné 
zase přetváříte a pozměňujete tak, jak potře-
bujete. Postupně narážíte na různé problémy 
a úskalí, která musíte řešit a vymýšlet, jak 
psisku vysvětlit co po něm vlastně chcete. Tohle 
není jen koníček, je to pořádný kůň a dá se 
myslím říct, že je to i způsob života. Nesmírně 
obdivuji rodiny, kde je takto „postižen“ pouze 
jeden člen. Pejskaři jsou velmi často blázni, ale 
troufám si říct, že záchranáři jsou hodně speci-
fická skupina „šáhlých magorů“, se kterými je 
mi krásně.  

Klady a zápory 

Hlavním kladem tohoto výcviku je pro mě to, 
že trávíme náš volný čas smysluplnými a vel-
mi zajímavými činnostmi. Kromě samotného 
výcviku psů se totiž musíme hodně věcí učit 
i my, psovodi. Počínaje tím, že jsme pravidelně 
školeni v první pomoci lidem i psům, musíme 
být fyzicky zdatní, musíme zvládat orientaci 
v terénu podle GPS, ale i podle mapy a buzoly, 
zvládáme slaňovat sami i se svými psi atd. Také 
je třeba si uvědomit, že záchranářský výcvik 
není jen o dvojici psovod a jeho pes. Přestože si 
každý z nás cvičí psa sám, jeden bez druhého 
se psovodi neobejdou. Záchranářský výcvik je 
týmová záležitost. Kromě toho, že se vzájemně 
schováváme a radíme si, se toho hodně učíme 
i tím, že sledujeme práci dalších psovodů 
a jejich psů. 
Záporem tohoto výcviku je opět čas. Kromě 
toho, že je časově velmi náročný, je i nemilo-
srdný v tom, že čas vyměřený našim psům je 
tak strašně krátký. Vycvičit spolehlivého parťáka 
trvá několik let a doba, po kterou můžeme 
sklízet plody naší práce je bohužel omezený. 
 

“

Stopování 

Nejstarší metodou, o níž se vždy hovořilo jako 
o „královské disciplíně“ je vyhledání osoby po sto-
pě, kterou za sebou nechává na zemi a vycvičený 
pes je schopen ji vyhledat a sledovat. V praxi se 
ovšem dnes stopování využívá jen minimálně.
 

Záchranářským psům nesmí dělat problém pohyb po nepříjemném materiálu ????? stejné ?????

Organizace pod Svazem záchranářských brigád kynologů ČR. 
Zdroj: ZBKP (https://www.zachranari-praha.eu/o-zbkp/)

Jak na to

Pokud chcete se svým psem zkusit záchranářský 
výcvik, můžete se ucházet o členství v některé 
z regionálních brigád spadajících pod Svaz záchra-
nářských brigád kynologů ČR (viz https://www.
zachranari.cz/). Pod vedením zkušených výcvikářů 
se naučíte vy i pes vše potřebné a postupně bude-
te skládat zkoušky dle vybrané specializace. Když 
budete dostatečně šikovní a splníte stanovené 
podmínky, můžete být jednou povoláni do akce.

•	 Bc. Barbora Pozlerová (pes Mari/Joyfull Grumpy Helya Ridge


