
K vyhledání ztraceného nebo zasypaného člověka není snad lepší prostředek než  psí čich. Psi mají 

mnohonásobně citlivější čich než člověk. Po správném výcviku jsou schopni ucítit člověka i na stovky 

metrů daleko v přírodě nebo i několik metrů hluboko v troskách domu. Psi se dají vycvičit v několika 

specializacích – hledání zasypaných osob v troskách budov, ztracených lidí v přírodě, vyhledání lidí 

pod lavinou, záchranné stopování. Nejvíce je u nás využíváno psů pro hledání ztracených nebo 

zavalených lidí.  

GŘ HZS ČR od roku 2003 vytvořilo jednotný systém přezkoušení záchranných psů a psovodů pro jejich 

praktické nasazení ve specializaci – plošné hledání (ztracení lidé) a sutinové vyhledání.   

Psi a psovodi, kteří úspěšně absolvovali toto přezkoušení, jsou oprávněni k nasazení u zásahu v ČR. 

Některé kynologické týmy jsou také zařazeny do týmu pro mezinárodní pomoc s označením USAR 

(Urban Search And Rescue). Tyto týmy bývají nasazeny v oblastech, které postihlo např. zemětřesení, 

rozsáhlé sesuvy v obydlených oblastech apod. 

K roku 2017 je v ČR 24 kynologických týmů se specializací pro vyhledávání v sutinách a 18 

kynologických týmů pro plošné vyhledání ztracených osob. 

Výcvikem záchranářského psa stráví každý psovod stovky hodin ročně. Pro psa výcvik nekončí 

úspěšným přezkoušením, ale trvá celý jeho aktivní život. Pes i psovod se musí zdokonalovat a 

opakovat si všechny stupně výcviku. Podle své specializace musí být schopni pracovat v širokém 

okruhu situací – hledání v troskách budov, v závalech či sesuvech zeminy a jiných materiálů, 

prohledávání vraků dopravních prostředků při hromadných dopravních nehodách, orientace 

v terénu, základy meteorologie, vyhledání v zimním období na sněhu a pod sněhem, poskytnutí první 

pomoci a mnoho dalších. K výcviku také patří nacvičování transportu různými dopravními prostředky, 

kterých může být využito k přepravě na místo nasazení – těžká technika, čtyřkolky, skútry, lodě, ale i 

letecký transport.  

Toto je jen krátký výběr činností, které musí zvládat záchranný pes a jeho psovod bez ohledu na to, ze 

které je organizace.  

 

 


