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Anotace 

Předkládaná práce podává ucelený přehled o možnostech využití psů při řešení mimořádných 

událostí v České republice, zejména z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR. 

V první části práce je obecné seznámení se služební kynologií, s její historií a s čichovými 

schopnostmi psů. Je zde popsáno šest oblastí využití psů – vyhledávání zasypaných 

a zavalených osob, plošné vyhledávání osob, lavinové vyhledávání osob, vyhledávání 

lidských pozůstatků a ostatků, detekce hořlavých kapalin a detekce výbušnin, včetně taktiky 

nasazení. V závěru je uvedeno možné využití kynologie při konkrétních událostech 

a mechanismus povolávání týmů K9 na místo mimořádné události. 

Následně se práce věnuje možnostem použití psů v rámci Integrovaného záchranného 

systému. Hovoří o jednotlivých složkách Integrovaného záchranného systému, které 

se výcvikem psů zabývají. V této části je popsáno využití psů při poskytování pomoci 

v zahraničí. 

Třetí část seznamuje s dvěma mimořádnými událostmi, při jejichž řešení byly nasazeny týmy 

K9 (zřícení budovy v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, pohřešovaná osoba v obci 

Blíževedly). Uvedené události jsou vyhodnoceny. 

V závěru předkládané práce je posouzen stávající systém povolávání a nasazování týmů K9, 

je zde nastíněno možné zlepšení a koncepční změny. 

 

Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém; K9 tým; kynologie; HZS ČR; mimořádná 

událost. 
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Summary 

Present thesis outlines the possibilities of using dogs in resolving extraordinary situations in 

the Czech Republic, mainly from the point of view of resolving extraordinary situations by 

the Fire Rescue Service of the Czech Republic. 

The first part of the thesis presents service cynology, its history and olfactory skills of dogs. It 

describes six different types of using dogs – finding buried and trapped persons, finding 

persons in large areas, finding persons under avalanche, finding human remains, detecting 

flammable liquids, and detecting explosives, including the operation tactics. This part 

concludes with the overview of situations in which these skills can be utilized. 

The following part deals with the possibilities of using dogs within the Integrated Rescue 

System. It mentions individual units of the Integrated Rescue system that train dogs. This part 

also describes using dogs to provide help abroad. 

The third part informs about two extraordinary situations that were resolved with participation 

of the K9 teams – a building collapse in the community of Rychnov near Jablonec nad Nisou 

and a missing person in the community of Blíževedly. These situations are evaluated. 

The closing part presents assessment of the existing system of calling in and deploying the K9 

teams, and outlines possible improvement and conception changes of the current state. 

 

Key words: Integrated Rescue system; K9 team; Cynology; HZS CR; Extraordinary situation. 
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1. Úvod 
Čím dál častěji se setkáváme s využíváním čichových schopností psů, nejen pro policejní 

a armádní účely, ale i při řešení mimořádných událostí (škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací). Pes 

dnes již nesleduje pouze něčí stopu a neoznačuje předmět z místa činu, ale je čím dál více 

využíván jako plnohodnotný detektor pachů, spolehlivější a citlivější než elektronické 

přístroje. Zatímco v šedesátých letech byl v České republice jeden lavinový pes, dnes jich má 

Horská služba ČR jedenáct. Před rokem 1986 by nikdo nepomyslel, že může být pes použit 

pro detekci výskytu hořlavých kapalin na požářišti, dnes je to běžný způsob vyšetřování příčin 

požáru. Před třiceti lety byla záchranářská kynologie součástí kynologie sportovní, 

v současnosti existuje pro záchranářské psy atestační zkouška Ministerstva vnitra ČR, která je 

cílena pouze pro praktické použití. Ještě nedávno byla služební kynologie doménou 

ozbrojených složek a dnes již existuje předpis umožňující služební psy u Hasičského 

záchranného sboru ČR. 

V předkládané práci je uveden ucelený přehled o možnostech využití kynologie při řešení 

mimořádných událostí v ČR. Jsou zde popsány základní oblasti využití psů pro potřeby 

Integrovaného záchranného systému a přehled mimořádných událostí, při kterých lze týmů 

K9 (psovod a pes jako celek „kynologický tým“) použít. Zároveň jsou zde popsány složky 

IZS (Integrovaný záchranný systém) zabývající se výcvikem a nasazením psů. Součástí 

diplomové práce je rovněž seznámení se dvěma mimořádnými událostmi, při jejichž řešení 

byly povolány týmy K9. Uvedené události jsou vyhodnoceny včetně nedostatků stávajícího 

systému používání a povolávání týmů K9. Na závěr předkládané práce jsou zpracované 

rozbory a analýzy využití možnosti kynologie při řešení mimořádných událostí kriticky 

zhodnoceny a jsou uvedeny návrhy možných koncepčních změn, které by bylo vhodné 

aplikovat do odborné praxe. 
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1.1 Proč pes 

Psi jsou využíváni pro svoji domestikovanost, vysoké soužití s lidmi, soucítění s nimi a pro 

snadnou ovladatelnost. A především pro své čichové schopnosti, které jsou mnohonásobně 

lepší, než schopnosti člověka. Již od začátku soužití psa s lidmi došlo k využívání psa 

k určitým účelům – lov, pastva, ostraha, společník, což vedlo k postupnému vývoji 

jednotlivých plemen s určitými předpoklady. Pro služební kynologii a pachové práce 

nemůžeme některá plemena vyloučit, ale přesto mají určitá plemena větší předpoklady, než 

plemena jiná. Velmi rozšířená jsou plemena ovčácká a pastevecká – Německý ovčák, 

Belgický ovčák, Beauceron, Border kolie, plemena lovecká – Labradorský retrívr, Zlatý 

retrívr, ohaři. V praxi se také často setkáváme s kříženci. V devadesátých letech si např. 

Policie ČR brala štěňata s útulků, kdy je po dobu jednoho měsíce testovala a cvičila, v případě 

vyhovující povahy štěněte si jej ponechali. 

V moderním světě se samozřejmě testuje i efektivnost využití tvorů říše živočišné, kteří jsou 

známi svými olfaktologickými schopnostmi. Pro zajímavost je zde uvedeno několik 

nejznámějších [3]: 

• Výcvik velkých afrických krys k detekci min 

Provádí belgická organizace APOPO. Tyto jsou údajně schopné detekovat se stejnou citlivostí 

jako psi. Oproti psům mají výhodu ve své hmotnosti, kdy jejich váha není schopna aktivovat 

spouštěč pěchotní miny. Velkou nevýhodou ovšem je jejich špatná ovladatelnost (poslušnost). 

• Využití včel k vyhledávání výbušnin 

Detekční práh včel je údajně nižší než u psů. Jejich velkou nevýhodou však je, že nelétají 

v noci, za deště a za chladného počasí, tzn. že je možné je využívat jen za určitých 

povětrnostních podmínek. Další nevýhodu je sledování včely ke zdroji pachu a schopnost 

včely označit zdroj pachu.  

• Geneticky modifikovaná řeřicha 

Dánská společnost Aresa Biodetection geneticky upravila druh řeřichy, která při kontaktu 

kořenů s NO2 reaguje zčervenáním listů. Nefunguje u moderních min, kde kořeny nepřijdou 

do kontaktu s trhavinou. 

 

Často se také setkáváme s názory proč používat psa, když existují různé chemické analyzátory 

a chromatografy. V porovnání s přístroji je pes stále citlivější a přesnější než nejmodernější 
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přístroje. Porovnání plusů a mínusů chemického detektoru psa a chemického detektoru 

přístroje uvádí tabulka 1. 

 

Tab. 1: Srovnání detekčních přístrojů a psů [15]. 

 

Aspekt    Přístroj    Pes 

Operační doba   24 hod. (teoreticky)   8 hod/den 20/40 min. 

Kalibrace    Možno simultánně   Individuální 

Identifikace    Možná    Nemožná 

Vliv operátora   Malý     Potenciální faktor 

Vliv podmínek   Menší ano    Za vyšších teplot 

Životnost    Cca 10  let   6-8 let 

Vědecké pozn.   Velmi dobré    Rozvíjející se 

U soudu    Nezpochybňováno   Zpochybňováno 

Selektivita    Občas problematická   Velmi dobrá 

Rychlost detekce  Obecně pomalejší   Obvykle velmi rychlé 

Vyhledání zdroje   V současnosti problematické Přirozené a rychlé 

Obavy u veřejnosti   Ne neobvyklé    Závisí na plemeni 

Pořizovací cena   Cca $ 45 000*    Cca. $ 6 000* 

Roční náklady.   Cca $ 4 000*    Cca. $ 2 000* 

Citlivost    Velmi dobrá/známá   Velmi dobrá/zkoumána 

Cílové chemikálie   Základní výbušniny   Odorantová signatura 

Toxikologické fakt.   Minimální    Minimální 

Prostoje    Variabilní (přístroj atd.)  Variabilní (plemeno atd.) 

Původní kalibrace   Obvykle výrobce   Cvičitel (min. 6 týdnů) 

Výcvik operátora   Obvykle 40 hodin  min. 40 hodin 

Certifikace    1 x /1-2 roky    1 x/1-2 roky 

Rekalibrace    Denně až týdně  Denně až týdně 

Vědecké základy   Elektronika, Chemie atd. Neurofyziol., etologie atd.  

Potencionální problémy Elektronické/mechanické.  Zdravotní 

* V tabulce byly ponechány částky na pořízení a náklady v USD z toho důvodu, že jsou 

v každé zemi individuální a v tomto případě slouží jen jako orientační údaj. 
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1.2 Čichové schopnosti psů 

Všechny látky uvolňují molekuly a atomy, které charakterizují jejich chemické složení. 

Tyto částice tvoří podstatu pachů lidí, zvířat i věcí. Pach lze definovat jako plynnou látku, 

která je schopna vyvolat čichový vjem člověka, zvířete nebo reakci analytického přístroje. Při 

vyšší teplotě se částice pachu uvolňují rychleji. Lidský pach je tvořen pachem individuálním 

a pachem přidruženým. Individuální pach vzniká při fyziologických procesech v organismu 

člověka a je ovlivněn i nemocemi jako je např. cukrovka či rakovina. Pach vychází z těla 

potem, kožním mazem, při odpadávání mikroskopických lupů. Přidružené pachy jsou např. 

pachy obydlí, zaměstnání, kosmetických přípravků, léků, cigaret a alkoholu, obuvi, šatů apod. 

Využití psů při pachových pracích se neustále rozvíjí. Od prvních použití při stopování 

uprchlíků, vyhledávání zraněných a vyhledávání pachatelů až k dnešnímu vyhledávání drog, 

výbušnin, akcelerantů, peněz či falzifikátů CD nosičů. Pes při hledání používá čich, který je 

jeho základním a nejvyvinutějším smyslem. Německý ovčák má přibližně 220 miliónů 

čichových buněk, člověk kolem 5 miliónů. Práce se psy v oboru pachových stop umožňuje 

lidem doplnění svých nedostatečně vyvinutých schopností využitím lepších orgánů jiného 

tvora – psa. Nestačí psa vycvičit a složit s ním zkoušku, ale je potřeba jeho schopnosti 

neustále rozvíjet, prohlubovat a upevňovat výcvikem po celou dobu jeho aktivního života. Pes 

je schopen sledovat lidskou pachovou stopu, kterou tvoří soubor pachů zůstalých v místě 

pohybu člověka. Člověk ve své stopě zanechává nejen svůj individuální lidský pach, ale svým 

pohybem vyvolá celou řadu změn tím, že poruší zem, vegetaci, na zemi zanechá pach své 

obuvi. Takto vytvořenou pachovou stopu pes dokáže vyhledat a sledovat. Kvalita pachové 

stopy je ovlivněna především stářím, klimatickými podmínkami, typem terénu. 

U ztotožňování pachu se uplatňují u psa schopnosti vnímat a rozlišovat rozdílné pachy. Pes je 

také schopen vyhledávat pachové látky. To znamená, že ho lze naučit vyhledávat všechny 

látky jejichž pach je schopen vnímat. U vyhledávání pachových látek se kromě schopností psa 

rozlišovat pachy uplatňuje i jeho dobrá čichová paměť. Při vyhledávání osob je pes schopen 

na základě uvolňování buněk člověkem rozpoznat pach člověka. Cvičený pes po zachycení 

pachu tento sleduje a postupně se tak propracuje k pachovému zdroji (obr. 1).  

Vyhledávání Cadaveru (ostatků lidských těl) je založeno na specifickém pachu rozkládající 

se lidské tkáně, který je rozdílný od pachu jakékoliv zvířecí tkáně. Pes opět zachytí pach 

a snaží se propracovat ke zdroji tohoto pachu. 
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Obr. 1: Sutinový pes se při výcviku snaží dostat co nejblíže k pachovému zdroji – hledané 

osobě [archiv autora]. 

 

 

 

1.3 Historie služební kynologie 

Pes doprovází člověka již od dob pravěku. Je nejstarším domácím zvířetem. První zmínky 

o domestikaci psa jsou ze střední a východní Asie z doby před 10000 až 35000 lety. Pes začal 

být využíván jako obránce a strážce majetku a života. Velké uplatnění našel v době rozvoje 

zemědělství při ochraně domácího zvířectva a při lovu. V pozdějších dobách, a to především 

Římany, byl bojový pes používán také jako válečník. Ve středověku se rozšířilo využití psů 

loveckých a pasteveckých. Pes začal sloužit také jako společník. Velký vývoj kynologie 

nastal v průběhu 19. století. Pes opět začal sloužit k vojenským účelům. Ne však jako bojový 

pes, ale jako pes strážný, pes zpravodajský a pes nosič. V této době byly také zakládány první 

chovatelské kluby. Koncem 19. století začal být pes využíván policií a to nejprve v Anglii, 

Německu a Francii. Později i u nás (obr. 2).  
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Obr. 2: Jednotka četníku se služebním psem r. 1900 [4]. 

 

 

 

V roce 1910 byli v Čechách zařazeni do služby první tři policejní psi. V roce 1915 byl v Písku 

zřízen první policejní psinec na našem území. Vývoj služební kynologie v Čechách zastavila 

1. světová válka. Po konci války bylo na území republiky celkem 27 služebních psů, kteří byli 

rozprodáni. V roce 1920 byla v Kostelci nad Orlicí založena škola pro výcvik sanitních 

a armádních psů. A od roku 1921 jsou psi opět používáni četnictvem Československé 

republiky a postupně také státní policií, finanční stráží a ozbrojenou stráží ochrany železnic. 

V roce 1932 bylo v Československé republice evidováno 451 služebních psů. Během 

2. světové války došlo opět k úpadku kynologie. Psy používala hlavně německá armáda, a tak 

jako v 1. světové válce, především ke službě strážní, hlídkové, sanitní, pátrací, zpravodajské 

a spojovací. U ostatních složek na území ČR kynologie stagnovala. Od roku 1949 se opět 

začala naplno rozvíjet. Psi našli uplatnění u složek Sboru národní bezpečnosti, vojsk 

ministerstva vnitra, Pohraniční stráže a Československé lidové armády. V současné době psy 

využívá především Policie ČR, Armáda ČR a Celní správa. Psi jsou používáni pro práce 

strážní, hlídkové a pachové [4]. 

K záchranným pracím byli psi používáni již za 1. světové války, kdy v rámci sanitní služby 

vyhledávali raněné a mrtvé vojáky. První nasazení psa při vyhledávání osob v sutinách bylo 

po zemětřesení v Chile v roce 1968. Od té doby vznikaly kynologické záchranářské 

organizace po celém světe včetně Československa, kde byly zastřešovány nejrůznějšími 

organizacemi. V roce 1990 vzniká z těchto organizací Svaz záchranných brigád kynologů 

České republiky, který byl v roce 1993 jedním ze zakládajících členů mezinárodní 

kynologické záchranářské organizace IRO (International Rescue Dog Organizacion). Podle 
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současných předpisů umožňuje nasazení psů při záchranných pracích s plnění atestu 

Ministerstva vnitra ČR, což ke 4. 4. 2008 splňuje 22 týmů pes – psovod (K9 tým). Dalšími 

organizacemi, které se zabývají výcvikem záchranných psů jsou například: Záchranná brigáda 

kynologů Jihomoravského kraje České republiky, Kynologická záchranná jednotka České 

republiky, Městka policie Praha. 



 

8

2. Mimořádné události, u kterých je při jejich řešení 
možné využít kynologii 

Při řešení mimořádných událostí využijeme především čichové schopnosti psů tzn., 

že můžeme říci, že psy použijeme jako chemické detektory. V současné době se psi využívají 

k vyhledávání rozličných látek v mnoha oborech. Možnosti a obšírnost lze vidět na 

následujících příkladech [3]: 

• Detekce vzácných a ohrožených živočichů – v současné době využíváno v České 

republice Celní správou České republiky k vyhledávání ptáků a exotických plazů na 

letišti Ruzyně. 

• Detekce nelegálně importovaných zemědělských produktů – využíváno Celní správou 

České republiky při vyhledávání tabákových výrobků. 

• Vyhledávání lidských ostatků – v praxi Policie České republiky je v současné době 

využíváno několik psů, kteří se s úspěchem podílejí na objasňování závažné trestné 

činnosti. 

• Vyhledávání ukrytých osob – pes je schopen nalézt osoby v sutinách, pod sněhem, 

v přírodním terénu.  

• Vyhledávání bankovek – ve světě jsou tito psi využíváni na vyhledávání ukrytých 

peněz při závažné finanční kriminalitě. 

• Detekce omamných a psychotropních látek – využití psů u všech bezpečnostních 

sborů v České republice, u Policie České republiky, Armády České republiky, 

Vězeňské stráže a Celní správy jako preventivní a detekční prostředek.  

• Detekce akcelerantů – vyhledávání zbytků hořlavin v požářišti, kde slouží k vyloučení 

úmyslného zapálení. 

• Detekce výbušnin – vyhledávání průmyslových a vojenských výbušnin. 

• Pachová identifikace – srovnání pachové stopy z místa činu s pachem podezřelého za 

využití psa.  

• Sledování pachové stopy- sledování pachu člověka (zvěře) 
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V předkládané práci, která se zaměřuje především možnostmi využití kynologie při řešení 

mimořádných událostí Hasičským záchranným sborem ČR se budeme zabývat: 

• Vyhledáváním zavalených a zasypaných osob. 

• Plošným vyhledáváním osob. 

• Lavinovým vyhledáváním osob. 

• Vyhledáváním lidských pozůstatků a ostatků – cadaver. 

• Detekcí hořlavých kapalin – akcelerantů. 

• Detekcí výbušnin. 

 

2.1 Vyhledávání zavalených a zasypaných osob 

Nejčastější případ záchrany osob zavalených či zasypaných je při zřícení objektů. Příčiny 

zřícení mohou být přírodní – tektonická činnost, sesuv půdy, uragány, vichřice, nebo lidské – 

výbuch, vadná konstrukce objektu, havárie, důlní činnost apod. Při všech těchto událostech 

může dojít k zasypání či zavalení osob, které je třeba v co nejkratší době nalézt a vyprostit. 

Pro nalezení osob v první řadě použijeme akustickou metodu tj. zajistíme maximální ticho na 

místě události a snažíme se poslechem najít příznaky výskytu osob. Poté nasadíme cvičené 

záchranné psy se specializací na vyhledávání zavalených a zasypaných osob případně lze 

využít speciální techniky jako je např. štěrbinová kamera, delsar, bioradar. 

Vyhledávání záchrannými psy v sutinách je založeno především na proudění odpadávajících 

lidských buněk ve vzduchu. Buňky odpadávají ve formě lupů, které se liší velikostí. Lupy 

menší než 14 mikronů jsou lehčí než vzduch a začnou se volně vznášet. Na proudění částeček 

vznášejících se ve vzduchu je založena teorie detekce pachu ve vzduchu – větření. Větření je 

závislé na zdroji pachu, který je obvykle na jednom místě a konstantně vylučuje pach 

do vzduchu [6]. Při sutinovém vyhledávání je pes schopen zachytit pach osoby i pod několika 

metrovou vrstvou sutin, v případě různých kanálových systémů i na vzdálenost desítek metrů, 

či v několika metrové výšce. Pes označí výskyt osoby naučeným způsobem – vyštěkáním. Pes 

neoznačí místo výskytu osoby, ale místo nejvýraznější pachové stopy. To vzhledem k typu 

zavalení může být vzdáleno i několik metrů. Stává se, že např. při výskytu podzemního 

kanálu či instalační šachty pes označí osoby na druhém konci vyústění, kudy proudí pach 

hledané osoby. Při označování osob ve výšce pes často značí na druhém konci místnosti, kde 

pach padá poté, co přes celou místnost proudí pod stropem či střechou. Proto je důležité, aby 

pes a psovod byli náležitě sehraní a aby měl psovod jisté praktické zkušenosti a uměl správně 
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vyhodnotit práci svého psa. Pes se specializací na vyhledávání zavalených a zasypaných osob 

nesmí v žádném případě značit osobní věci hledaných osob, zbytky jídel nebo mrtvá těla. Při 

záchranných pracích je prvořadou prioritou vyhledat a zachránit přeživší osoby. Vyhledání 

mrtvých a vyproštění jejich těl je až druhořadá záležitost. Pokud by pes mrtvá těla značil jako 

živé osoby docházelo by k časové ztrátě při záchranných pracích a k rychlé únavě záchranářů. 

Kromě obecného výcviku psů na sutinách, musí být psi připraveni na samostatnou práci 

v kanálech, tunelech, průrvách, měli by disponovat vysokými schopnostmi pohybu v těsných, 

tmavých prostorách, po nepevném podloží, často ve značných výškách. Psa je také možno 

dopravit do vyšších podlaží pomocí lezecké výstroje. Výhodou nasazení psa je mimo jiné jeho 

pracovní samostatnost bez přítomnosti psovoda, toto se využívá především v nebezpečném 

a nestabilním prostředí, kde by mohlo dojít k ohrožení záchranářů. 

Taktika nasazení je podrobně popsána v Metodice sutinového vyhledávání s využitím 

záchranářských psů vydané MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR. Základní dělení způsobů 

nasazení psů je podle jejich počtu a to na:  

• Trojkový systém. Nasazení tří týmů psovod – pes. 

Varianta 1 – na sutině pracuje pouze jeden pes. Po ukončení práce pes č. 2 a 3 potvrdí nález 

prvního psa (obr. 3). 

 

Obr. 3: Sutinové prohledávání trojkový systém - varianta 1 [1]. 
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Varianta 2- na sutině pracují současně dva psi, tato varianta urychluje průzkum celého terénu 

(obr. 4). 

 

Obr. 4: Sutinové prohledávání trojkový systém - varianta 2 [1]. 

 

 

 

• Dvojkový systém. Nasazení dvou týmů psovod pes, používá se v případech, kdy není 

k dispozici potřebný počet psů (obr. 5). 

 

Obr. 5: Sutinové prohledávání dvojkový systém [1]. 

 

 

 

 

 



 

12

• Čtyřkový systém. Práci trojkové skupiny řídí  koordinátor. Tento systém umožňuje 

rychlost a přesnost vyhledávacích prací (obr. 6). 

 

Obr. 6: Sutinové prohledávání čtyřkový systém [1]. 

 

 

 

Je také možnost pracovat na dvou oddělených místech nasazení, kdy si psi po prohledání 

úseku vymění své úseky a vzájemně se překryjí (obr. 7). 

 

Obr. 7: Sutinové prohledávání práce na oddělených místech nasazení [1]. 
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2.2 Plošné vyhledávání osob 

Při podezření, že pohřešovaná osoba je ohrožena na životě či zdraví jsou zahájena veškerá 

opatření k vyhledání této osoby. Může být nasazen vrtulník s termovizí, rojnice policistů, 

hasičů či dobrovolníků a nebo také speciálně vycvičení psi. Zatímco využití technických 

prostředků či nasazení velkého počtu osob může být omezující, psy lze s výhodou použít 

i ve složitém terénu, za špatné viditelnosti, nepřízni počasí či při různých uzavírkách 

a evakuacích daného prostoru. Při nasazení psa mluvíme o tzv. plošném vyhledávání. Jedná 

se o průzkum terénu pomocí vycvičeného psa, který je založen na teorii větření. Pes je 

schopen zachytit pach hledané osoby i na vzdálenost desítek metrů. Proudění pachových 

částic vzduchem je závislé na atmosférických podmínkách – směr a síla větru, vlhkost 

vzduchu, teplota. Cvičený pes nalezenou pohřešovanou osobu označí naučeným způsobem. 

Důležité je také značení mrtvého těla pohřešované osoby. Pátrací akce se zpravidla ukončuje 

až po nalezení těla mrtvého či živého a nenalezení a přehlídnutí mrtvého těla může zbytečně 

prodloužit celou akci. Na rozdíl od sutinového vyhledávání je žádoucí, aby pes také značil 

předměty jako jsou. části oblečení, příruční tašky, osobní věci či např. bicykl. Nalezení těchto 

předmětů může pomoci při určování směru a rozsahu pátrání. Nález těchto předmětů může 

rovněž umožnit nasazení psa stopaře 

V České republice se vyhledávání osoby v terénu provádí převážně tzv. revírováním (obr. 8). 

Pes prohledává terén střídavě vlevo a vpravo od osy postupu psovoda. Při tomto způsobu pes 

překoná 3x delší vzdálenost než jeho psovod a daleko dříve se unaví, čímž klesá jeho zájem 

o práci. Pes se také pohybuje rychleji a proto má méně času na zachycení a vyhodnocení 

pachové stopy hledané osoby. Tato metoda je náročnější na počet a nasazení psů proto je 

vhodnější na omezeném prostoru a při časově omezeném pátrání. Výhodnější je metoda tzv. 

společného postupu (obr. 8), používaná např. v USA.  Při společném postupu psovod překoná 

stejnou vzdálenost jako jeho pes, který díky tomu vydrží pracovat déle. Jsou zde využívány 

zákonitosti psího větření a pohybu pachu v terénu. Na základě atmosférických podmínek 

a členitosti terénu se volí  vhodné rozestupy mezi jednotlivými psy. Pes registruje na základě 

pachu každou osobu v prohledávaném prostoru a proto je důležité vhodnou organizací prací 

zajistit nasazení K9 týmů. 
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Obr. 8: Vyhledávání osoby v terénu revírováním a metodou společného postupu [7]. 

 

 

 

Jakýkoliv nález musí pes náležitě označit. V České republice se psi cvičí na označování 

vyštěkáním. To znamená, že pes na nalezenou osobu či předmět v těsné blízkosti štěká a čeká 

do příchodu psovoda. V některých zemích není způsob značení vyštěkáním doporučován 

z ohledem na možnou psychickou újmu nalezené osoby a na nepředvídatelné reakce na 

štěkajícího psa. Z tohoto důvodu je možné použít označení osoby či předmětu tzv. nálezkou. 

Pes označí nález tím, že do tlamy uchopí nálezku a přinese ji k psovodovi. Následně dovede 

pes psovoda k vyhledané osobě. V každém případě by zachraňovaná osoba měla mít možnost 

rozpoznat, že jde o záchranného psa, který není nebezpečný. Proto je důležité, aby psi byli 

náležitě označeni, ať už dečkou s výrazným červeným křížem, či obojkem s nápisem a pod. 

Při výcviku psů se počítá, že v prohledávaném prostoru mohou být budovy, obydlené či 

opuštěné. A tak psi určení k plošnému vyhledávání osob jsou vycvičeni i k vyhledávání 

v objektech. 

Samostatnou disciplínou plošného vyhledávání je i záchranné stopování. Při záchranném 

stopování pes vyhledá a vypracuje pachovou stopu zanechanou pohřešovanou osobou 
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v terénu. Pokud podmínky umožní použití tohoto způsobu pátrání je veliká pravděpodobnost, 

že hledaná osoba bude nalezena ve velmi krátkém čase. Psa stopaře lze použít pouze 

v případě, že známe prostor posledního výskytu hledané osoby a pachová stopa je zde 

rozeznatelná psem. Pes je schopen sledovat pach jedné osoby, i když je její pachová stopa 

překryta pachovými stopami jiných osob. Psi vycvičení pro záchranné stopování jsou schopni 

sledovat stopu starou i několik hodin až dní. Psa můžeme nasadit hned od místa pohřešování 

jako je např. rodinný dům, zahrada, automobil apod., kde nám přinejmenším ukáže směr 

pohybu osoby od místa pohřešování. To nám v první fázi pátrání a vyšetřování pomůže 

vytipovat prostor k prohledávání. Psa také můžeme nasadit od nalezeného předmětu, kdy opět 

pokud stopu následně ztratí, ukáže alespoň další směr pohybu osoby. 

 

2.3 Lavinové vyhledávání osob 

Lavinové vyhledávání osob je specifické odvětví záchranářské kynologie. Ve své podstatě 

vychází z plošného vyhledávání a i současní psi Horské služby ČR již nemají pouze označení 

lavinoví psi, ale lavinoví a pátrací psi. To znamená, že podle zkušebního řádu Horské služby 

ČR skládají zimní zkoušku z lavinového vyhledávání a letní zkoušku z plošného vyhledávání. 

Zimní zkouška trvá jeden týden a psovod se psem jsou ohodnoceni až na konci týdne, podle 

toho, jak celou dobu pracovali. Letní zkouška je jednodenní. Zkouška má platnost dva roky 

a poté se musí opakovat. Pes musí umět označit hledané osoby v hloubce 3 m, jejich osobní 

věci či mrtvá těla. Značení osobních věcí je velmi podstatné. Z rozmístění lyží, lyžařských 

hůlek, baťohu, čepice a podobně jsou záchranáři schopni odhadnout lavinový proud a tudíž 

i směr pohybu osoby pod lavinou. Důležité je označení mrtvoly. Nálezem mrtvého těla končí 

pátrací akce a jsou ušetřeny síly záchranářů. I při plošném vyhledávání požaduje Horská 

služba ČR značení lidských pozůstatků a ostatků. Pravidelným zásahem lavinových 

a pátracích psů je poté, co sleze sníh, dohledání osob, které se v zimě pod sněhem nenašly.  

Úspěch záchranné akce při pádu laviny je závislý na včasném dostavení se záchranářů na 

místo události. Na horách jsou nejčastějším dopravním prostředkem lyže, a proto je 

specifikem výcviku lavinového a pátracího psa pohyb s lyžařem. Při jízdě ve stopě se pes 

pohybuje za lyžařem. Pohyb psa ve stopě je snažší, pes se méně boří do sněhu. Při jízdě na 

sjezdovce psovod „pluží“ a pes se pohybuje mezi nohama. Tím je vyloučena možná kolize 

z jiným lyžařem. V případě příznivých povětrnostních podmínek je možné k přepravě 

psovoda se psem použít i vrtulník. I toto je součástí výcviku psa (obr. 9). Dalším specifikem 

je požadavek na vzájemnou snášenlivost psů. Při nasazení pracují psi najednou a musí si 

nevšímat jeden druhého. I z tohoto důvodu Horská služba ČR nepoužívá feny a když, tak 
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vykastrované. Háravá fena na místě zásahu by mohla rozptylovat ostatní psy a rušit je v práci. 

Zkoušky lavinových a pátracích psů kladou požadavky i na odborné znalosti psovodů. 

Psovodi jsou zkoušeni z teorie lavin, z vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů, 

z topografie a praktického použití GPS [14]. Horská služba ČR dnes používá Německé 

ovčáky, Labradorské retrívry a jednu Border kolii. 

 

Obr. 9: Přeprava psa vrtulníkem [14]. 

 

 

 

2.4 Vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků – cadaver 

Vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků je založeno na schopnosti psa vnímat a rozlišit 

pach rozkládající se lidské tkáně od jiných pachů. Hnilobný rozklad je způsoben bakteriemi, 

které se po smrti rychle množí a pronikají do všech tkání. Mrtvý pachový zdroj tvoří tři 

základní látkové skupiny (cadaverin, putrescin a myoglobin).  

Pachové složky cadaverin a putrescin jsou látky, které se formují při rozkladu tkáně a jsou 

obsaženy jak v lidském, tak i zvířecím cadaveru v přibližně stejném složení a intenzitě. 

Myoglobin z lidské tkáně má jiné složení, a proto je rozhodující při rozlišení lidského 

cadaveru od zvířecího. Nejvíce se koncentruje ve svalové tkáni, v kostech, a nejmenší 

koncentrace je v krvi. Dobře vycvičený pes zachytí a identifikuje pach rozkládající se lidské 

tkáně i ve složitém prostředí [7]. 
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Vyhledávání cadaveru nachází čím dál větší uplatnění při záchranných akcích. Pravidlo, 

že záchranáři mají vyhledávat pouze živé osoby, by mělo platit pouze v sutinách. Pátrání po 

pohřešované osobě často probíhá za účasti mnoha sil na rozsáhlém území a neskončí dříve, 

než je tato osoba nalezena. Pátracích akcí, které končí až nalezením mrtvého těla pohřešované 

osoby není zanedbatelné množství (graf 1).  

 

Graf 1: Procentuální zastoupení nálezu mrtvé pohřešované osoby při pátracích akcích [7]. 

 

 

 

Pes pro vyhledávání ostatků se podle současné legislativy smí cvičit pouze na syntetické 

vzorky - tablety (obr. 10). Výše popsaný výcvik nezaručuje absolutní spolehlivost při 

označování tkání v různých stádiích rozkladu. Toto je ošetřeno v navrhované novelizaci 

zákona o policii, podle které by již příslušníci Policie ČR mohli legálně držet lidské ostatky 

a cvičit na ně psy. Do budoucna je nutné zvážit, zda nedát tuto možnost i kynologům 

s dobrovolnických organizací, které jsou začleněny do IZS. Pokud je záchranářská kynologie 

postavena na dobrovolnících, měl by jim být umožněn kvalitní výcvik. 
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Obr. 10: Pachové tablety pro výcvik cadaver [archiv autora]. 

 

 

 

V současné době jsou u Policie ČR vycvičeni tři psi se specializací cadaver. Pro příklad jsou 

níže uvedena kriteria, podle kterých je vybírán služební pes pro problematiku vyhledávání 

lidských pozůstatků a ostatků: 

• Mělo by se jednat o psa s typickými vlastnostmi sangvinika. 

• Nejvhodnějším plemen jsou psi střední výšky 55 – 65 cm pracovních plemen 

s výbornými čichovými vlastnostmi. 

• Odolnost k různým povětrnostním podmínkám. 

• Zdraví, síla, všestranná použitelnost, pohyblivost, sebevědomí, nebojácnost, 

lhostejnost k novému prostředí. 

• Absolvování základního výcviku služebního psa. 

• Rozpracovanost ve cvicích průzkumu terénu,objektu a plošném vyhledávání. 

• Specifikem vyhledávání cadaveru je, že použití psů není možné při teplotách pod 

bodem mrazu. Zmrzlé lidské ostatky pes neumí detekovat. 
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2.5 Detekce hořlavých kapalin – akcelerantů 

Myšlenka, že by pes mohl pomoci při zjišťování požárů vznikla v USA v New Yorku. 

Detektiv městské policie Robert Noll vycházel z předpokladu, že při založení požáru pomocí 

hořlavé kapaliny mohou být její zbytky na místě požáru zajištěny a předány k laboratornímu 

zkoumání. To znamená, že mohou být označeny cvičeným psem. Svoji teorii si ověřil na 

svém soukromém psovi labradorském retrívru. A tak v roce 1986 začal ve výcvikovém 

středisku státní policie v Connecticutu výcvik labradorského retrívra Mattie, prvního 

služebního psa k detekci akcelerantů [5]. 

Podstata výcviku a použití psů na detekci akcelerantů spočívá ve skutečnosti, že pokud žhář 

použije k úmyslnému založení požáru hořlavou kapalinu, jsou v řadě případů její zbytky ještě 

po uhašení požáru. Vzorky materiálu obsahující tyto zbytky je možno zajistit a odeslat 

do laboratoře k následnému zkoumání. Při použití hořlavé kapaliny pachatel nejčastěji polije 

podlahu či konkrétní předměty v objektu. Kapalina však nezůstane jen na povrchu, ale zateče 

do štěrbin a spár či se vsákne do porézních a nasákavých materiálů. Dobře vycvičený pes je 

schopen tyto zbytky označit (obr. 11). 

 

Obr. 11: Ukázka práce psa na požářišti [5]. 
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Úkolem psa není nalézt kriminalistické nebo požární ohnisko požáru, ani suplovat práci 

vyšetřovatelů. Jeho úkolem je nalézt zbytky hořlavých kapalin, označit místo výskytu, které je 

dále možné zajistit k dalšímu zkoumání. Psa lze použít k operativnímu prověření osob, které 

se v blízkosti místa požárů nacházejí. Osoby, které požár založí často zůstávají v blízkém 

okolí a pozorují oheň či hasební práce. Rovněž žháři z řad hasičů jsou na místě požáru 

přítomni. Při takovém použití je důležité, aby byl psovod se psem na místě požáru 

co nejdříve. Pes procházející se psovodem mezi přihlížejícími označí osobu, která přišla 

do styku s hořlavou kapalinou a ta může být dále perlustrována a předána k šetření policii. 

Zkušenosti z USA ukazují, že procento takto zadržených osob je překvapivě vysoké. Pes je 

schopen zjistit zbytky hořlavé kapaliny na rukou i po několika násobném umytí. Pes může 

také detekovat přítomnost hořlavých látek v zavazadlech a podobně. 

 

Graf 2: Analýza vzorku 1) - koberec bez přídavku BA, spálený pomocí PB hořáku 

do zuhelnatění [5]. 
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Praxe ukazuje, že pes je schopen detekovat i nepatrné množství akcelerantů, které jsou jen 

těžko identifikovatelné analytickou metodou. To vyšlo najevo při pokusech s plynovým 

chromatografem a se služebním psem Policie ČR jménem Ashie. Vyšlo najevo, že pes označil 

i vzorky s výskytem hořlavé kapaliny, u kterých bylo identifikování hořlavé kapaliny značně 
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obtížné. Byly vytvořeny dvě sady vzorků: použitý materiál koberec 100% polypropylen 

o velikosti 10 x 10 cm. První sada pěti vzorků byla zapálena pomocí propanbutanového (PB) 

hořáku bez přítomnosti hořlavé kapaliny a uhašena malým množství vody. Stupeň spálení 

přešel do zuhelnatělé formy. Struktura byla místy nezřetelná. Druhá sada dvou vzorků byla 

zapálena PB hořákem s přítomností 1,0 ml automobilového benzínu (BA). Vzorky byly 

spáleny do podobného stavu jako první sada a stejně uhašeny malým množství vody. Pes 

během tří pokusů vždy bezpečně označil jeden vzorek s přítomností BA mezi čtyřmi vzorky 

bez přítomnosti BA. Vzorky z první a druhé sady obsahovali velké množství produktů hoření, 

jež tvoří poměrně vysoké pozadí pro zbytky BA ze vzorku z druhé sady. Zvláště naftalen, 

který je produktem hoření BA byl nalezen i ve vzorku z první sady. Výsledkem tohoto pokusu 

bylo, že Ashie bezpečně označila i vzorky s výskytem hořlavé kapaliny, u kterých bylo 

analytické identifikování hořlavé kapaliny značně obtížné. Výsledné grafy (graf 2, 3), jako 

výstupy z chemického analyzátoru, jsou u obou vzorků velmi podobné, přestože v první sadě 

vzorků se hořlavá kapalina nevyskytovala [5]. 

 

Graf 3: Analýza vzorku 2) - koberec s přídavkem 1,0 ml BA, spálený pomocí PB hořáku 

do zuhelnatění [5]. 
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2.6 Detekce výbušnin 

S nárůstem terorismu ve světě stoupla potřeba potvrdit či vyvrátit výskyt výbušniny ať už 

u soukromé osoby, v prostředcích hromadné dopravy, v zapomenutých zavazadlech nebo při 

anonymních oznámení o chystaném útoku. Jednou z metod spolehlivého značení výbušniny je 

použití psa s výcvikem na detekci výbušnin.  

V České republice se výcvikem psů pro detekci výbušnin zabývá Policie ČR. Do roku 2000 

se jednalo o výcvikové středisko v Býchorech u Kolína s malým množství psů. Po roce 2000 

v rámci mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu byla uzavřena dohoda s vládou USA 

o spolupráci při výcviku psů na detekci výbušnin. Vybraní čeští policisté odjeli do USA 

do výcvikových středisek za účelem vycvičit si specializované psy pro detekci výbušnin. 

Na základě této spolupráce a i celkově větší potřeby na počet těchto psů bylo založeno nové 

výcvikové středisko v Bálkové u Plzně, jedno z největších v Evropě. V současné době je 

v České republice řádově sto služebních psů s výcvikem na detekci výbušnin. 

Pes cvičený pro detekci výbušnin musí být klidný a rozvážný. Zatímco např. pes lavinový 

může při nálezu hledané osoby projevit snahu hrabáním dostat se co nejblíže k osobě, 

ke zdroji pachu, tak pes pro detekci výbušnin musí při jejich nálezu zůstat v naprostém klidu 

a musí vyčkat na pokyn psovoda. Při příliš aktivním jednání psa by mohlo dojít ke spuštění 

nástražného výbušného systému psem. Proto se jako označení cvičí zalehnutí či sednutí psa 

u místa zdroje pachu. Často se také stává, že z bezpečnostních důvodů je pes při prohledávání 

daného prostoru veden psovodem na vodítku. Při nácviku se musí psovi vštípit každé 

jednotlivé výbušniny zvlášť. Průmyslové, vojenské, plastické (ostravit, permonit, vesuvin, 

semtex …). Každá výbušnina má svůj specifický pach, vycvičený pes je naučen průměrně na 

25 konkrétních výbušnin. To pokryje většinu běžně dostupných výbušnin. Při výcviku je také 

důležité naučit psa důslednosti, pes nesmí vynechat žádné zákoutí, stolní šuplík či poslední 

poličku. Měl by postupovat pomalu a systematicky, i za pomoci psovoda. 

Taktika nasazení psů je taková, že pokud je na místě zásahu dostatečný počet týmů K9, pak se 

každému týmu určí zájmový prostor. Psovod většinou nechá psa samostatně pracovat, kdy 

např. místnost si pes sám prohledá. A až při druhém procházení psovod vede psa krok 

za krokem celým prostorem a ukazuje mu na jednotlivé části zařízení a vybavení v daném 

prostoru. U podezření, že výbušnina je uložena v dopravním prostředku (automobilu) je práce 

podobná, nejdříve si pes samostatně obejde celý automobil a poté za pomoci psovoda 

prohledá každé jednotlivé části automobilu [21]. 

Pokud je na místě události nedostatek potřebného počtu týmů pes – psovod, tak daný prostor 

prohledávají policisté ve spolupráci s místními pracovníky a vytipovávají podezřelé 
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předměty, které by se v daném prostoru neměly nacházet. Psovod se psem jsou povolání 

k těmto konkrétním předmětům – cizí aktovka, odpadkový koš na jiném místě než je obvyklé 

apod. To se stává např. při oznámení o umístění nástražného výbušného systému v nějaké 

budově, kdy není v silách jednoho psa prohledat v daném časovém intervalu celou budovu. 

Při podezření, že nástražný výbušný systém je nastaven ne proti konkrétnímu objektu, ale 

proti policistům, kteří se dostaví na místo a snaží se ho najít a zneškodnit, se dříve 

postupovalo tak, že psovod nechal psa pracovat samostatně po celém objektu či prostoru. 

Od této praxe se ale upustilo. Z vyprávění policejních psovodů je znám případ, kdy pes 

nalezený systém přímo zalehnul a nevědělo se, zda jej tím zároveň nespustil. Dnes pes pracuje 

vždy pod minimálně optickým dohledem psovoda [21]. 

Důležité je také, aby pes při podezření o výskytu výbušniny v uzavřeném prostoru nejdříve 

prohledal vstup do tohoto prostoru. 

Psa pro detekci výbušnin je také možné využít pro označování osob, které přišli s výbušninou 

do styku a na kterých zůstaly pachové stopy výbušniny. Možné použití je také při prohledání 

místa výbuchu či požáru, kterému předcházel výbuch a určení zda exploze byla způsobena 

výbušninou. 

 

2.7 Možné využití kynologie při konkrétních událostech 

Jak již bylo výše napsáno, v této práci se zabýváme především využití kynologie při řešení 

mimořádných událostí z pohledu Hasičského záchranného sboru. Jedná se nejčastěji 

o následující události: 

• Požár 

Pes na detekci hořlavých kapalin – akcelerantů. U požárů se často setkáváme s podezřením 

ze žhářství. Nejčastěji žháři používanou látkou pro vznik a rychlé rozšíření požáru jsou ropné 

produkty – hořlavé kapaliny např. benzín. V takových případech je jednou z možností 

pro potvrzení výskytu hořlavých kapalin na požářišti detekce vycvičeným psem. Vždy je 

důležitá dobrá spolupráce mezi zasahujícími hasiči a povolaným psovodem. Po likvidaci 

požáru nesmí hasiči zbytečně manipulovat s předměty. Důležitá je také včasnost nasazení. 

Stává se, že žháři zůstávají v okolí místa požáru a pes je může označit jako osobu zapáchající 

hořlavou kapalinou. 

Pes stopař. V praxi se stalo, že pes našel stopu vzdalující se od požářiště, která vedla až do 

vedlejší vesnice k bydlišti žháře.  
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Pes cadaver – vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků. Při velkých požárech, kdy dochází 

ke vzniku velkého žáru, kdy může dojít ke zborcení konstrukcí budov, a navíc je podezření, 

že uvnitř ohniska požáru se vyskytovaly osoby, je možné nasadit psy na potvrzení výskytu 

lidských pozůstatků a ostatků. 

Pes pro detekci výbušnin. Při požáru, kterému předcházela exploze je možné pomocí psa 

potvrdit zda exploze byla způsobena výbušninami.  Také při podezření, že se na místě požáru 

vyskytují další výbušniny. Je možné nasadit psy pro potvrzení či vyloučení výskytu výbušnin. 

 

• Dopravní nehoda 

Pes pro plošné vyhledávání. V praxi se často stává, že na místě dopravní nehody se nenachází 

řidič či některý ze spolujezdců. V případě podezření, že se osoby vzdálily od nehody 

z důvodu traumatického šoku a tudíž mohou být vážně zraněné, je důležité jejich nalezení 

v co nejkratší době. Potom je možné nasadit psy pro plošné vyhledávání, případně záchranné 

stopaře.  

Pes záchranný stopař, pokud nalezne stopu, může záchranáře dovést přímo až k hledané osobě 

nebo alespoň určit směr pátrání. Tím zmenší prostor prohledávání čímž šetří síly a prostředky 

záchranářů a také může zkrátit dobu hledání ztracené osoby. 

 

• Zřícení budov a závaly osob 

Pes pro vyhledávání zavalených a zasypaných osob. Pří zřícení budovy, či závalech je třeba 

v první řadě zjistit zda se pod sutinami nenalézají živí lidé. Jednou z metod je nasazení 

cvičeného psa. Vždy je třeba dobrá spolupráce mezi psem a psovodem. Pes může označit 

místo i několik metrů od nalezené osoby, záleží na proudění vzduchu. Pes neznačí tam kde je 

hledaná osoba, ale tam, kde je nejsilnější pach. Záleží také na zkušenostech psovoda, jak umí 

„číst“ svého psa a sutiny, aby určil místo pravděpodobného výskytu hledané osoby. Pes pro 

vyhledávání zavalených a zasypaných osob nesmí v žádném případě značit osobní věci 

hledaných a nesmí značit mrtvá těla. V prvořadý úkol je najít živé. 

Pes cadaver – vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků. Pes na vyhledávání mrtvých těl 

se nasazuje až poté, co se záchranáři ujistí, že se pod sutinami již nenalézají žádní živí. 

Vyproštění mrtvých těl již není prvořadým úkolem, a proto nasazení těchto psů může být 

i s určitou časovou prodlevou. 

Pes pro detekci výbušnin. Pokud dojde ke zřícení budovy a je podezření, že důvodem zřícení 

byla exploze způsobená výbušninami je možné nasadit psa pro detekci nástražných 
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výbušných systémů, který nám potvrdí či vyvrátí nález zbytkového množství výbušnin na 

místě události. 

 

• Záchrana a vyhledání pohřešovaných osob 

Pes pro plošné vyhledávání. Psi by měli značit nejen živé ale i mrtvé osoby. A rovněž osobní 

věci těchto osob. Nálezem osobní věci, na rozdíl od sutinového vyhledávání, se můžeme 

utvrdit, že směr našeho pátrání je správný a můžeme mimo jiné odvolat jednotky z jiných 

sektorů a tím šetřit čas a síly záchranářů.  

Pes záchranný stopař může záchranáře dovést až k hledané osobě, nebo může pomoci určit 

směr pohybu hledané osoby. Nasazení psa je možné použít, pouze v případě znalosti 

konkrétního místa výskytu pohřešované osoby. 

 

• Vyhledávání utonulých 

Pes cadaver – vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků. Vyhledávání mrtvých pod vodní 

hladinou je dlouhá a namáhavá práce, potápěči často pracují ve velmi studené vodě a za 

špatné viditelnosti pod hladinou. Jejich práci může usnadnit pes se specializací na 

vyhledávání mrtvých pod vodní hladinou. Pes pracuje z lodě a je schopen označit tělo 

utonulého nacházející se i v několikametrové hloubce.  

 

2.8 Povolávání týmů K9 na místo mimořádné události  

Povolávání psů záchranářů je v dnešní době ošetřeno Zákonem 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů. Podle §5 čl.3 písmena a) zákona o IZS 

jsou OPIS (operační a informační středisko) IZS oprávněna povolávat ostatní složky IZS. 

Úkoly OPIS IZS plní OPIS HZS. To znamená, že povolávání psovodů se psy ostatních složek 

IZS by mělo provádět pouze OPIS HZS. Pokyn 48 generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky a náměstka vnitra z roku 2003 stanovuje kvalifikační 

požadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací. Dále 

upřesňuje, které psovody se psy lze na základě dohod o spolupráci v rámci IZS využít 

k zásahu, a tudíž i povolat. Jedná se o psovody držitele atestu MV ČR. Na základě Pokynu 48 

je na každém OPIS HZS seznam atestovaných psovodů, kteří by měli být povoláváni 

k mimořádným událostem vyžadujících nasazení záchranných psů. Seznam se pravidelně 
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aktualizuje. V praxi se ovšem stává, že psovodi zasahují na povolání OPIS Policie ČR, 

zástupců obce nebo soukromé osoby, aniž by to OPIS IZS bylo nahlášeno. 

Povolávání psů specialistů zaměřených na vyhledávání výbušnin, akcelerantů či lidských 

ostatků probíhá přes OPIS Policie ČR, která je jejich vlastníkem.  

Povolávání psů lavinových a pátracích pro potřeby Horské služby ČR je naprosto v její 

kompetenci. Pokud se, ale jedná o povolání jinou složkou IZS, např. na žádost Policie ČR při 

pátracích akcích, dochází k obcházení OPIS IZS, a tudíž i k obcházení zákona. 
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3. Kynologie u složek Integrovaného záchranného 
systému 

Integrovaným záchranným systémem (IZS) se ve smyslu Zákona č. 239/2000 Sb. 

O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (Zákon o IZS) rozumí 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Složky IZS se dělí na složky základní a na složky ostatní. 

Základními složkami IZS na základě tohoto zákona jsou Hasičský záchranný sbor ČR, 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, 

zdravotnická záchranná služba, Policie ČR. Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly 

a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 

orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení 

civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují pří likvidačních a záchranných pracích 

plánovanou pomoc na vyžádání [16]. 

Kynologii v rámci IZS můžeme rozdělit do dvou směrů – kynologie záchranářská 

(vyhledávání osob) a kynologie speciální (vyhledávání výbušnin, akcelerantů, lidských 

pozůstatků a ostatků).  

Pokynem 48 z. r. 2003 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka vnitra se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného 

k nasazení v rámci záchranných prací (Příloha 2- Pokyn 48/2003). Na základě Pokynu 

48/2003 musí každý tým K9, který může být povolán v rámci složek IZS, splnit kynologický 

atest MV ČR (Příloha 1).  

Pokynem 48/2003 jsou definovány základní požadavky na: 

• Kvalifikaci psovoda. 

• Kvalifikaci psa.. 

• Zkušební komisi. 

• Organizační provedení atestačních zkoušek. 

• Kynologickýatest. 

• Zapojování psovodů do mezinárodních záchranných operací. 
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Přílohou Pokynu 48/2003 je způsob provedení a podrobnosti k jednotlivým druhům 

atestačních zkoušek. 

K atestační zkoušce může psovoda přihlásit pouze organizace, která je členem odborné 

kynologické komise (OKK). Jedná se o mezirezortní odbornou kynologickou komisi, která 

společně řeší metodiku výcviku a zkoušení, a jejímiž členy jsou osoby zastupující všechny 

obecně známé subjekty činné v problematice záchranářské kynologie. Úkolem komise 

je sjednocení postupů a vymezení kompetencí jednotlivých složek IZS v oblasti záchranářské 

kynologie a předcházení rozporům mezi občanskými sdruženími působícími v oblasti 

záchranářské kynologie a dotčenými státními orgány. Členy komise jsou základní složky IZS 

Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, a ostatní složky IZS, jako Armáda ČR, Městská 

policie Praha, Horská služba a občanské sdružení Svaz záchranných brigád kynologů ČR, 

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje České republiky, Kynologická záchranná 

jednotka České republiky a Sbor dobrovolných hasičů obce Hejnice.  

 

3.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

U Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) je problematika záchranných 

a likvidačních prací vyžadující nasazení záchranářských psů v současné době řešena 

spoluprací s ostatními složkami IZS. Dne 31.10 2003 byl vydán Pokyn generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministerstva vnitra 48/2003, kterým se stanoví 

požadavky na dobrovolné psovody se psy předurčené k nasazení v rámci záchranných 

a likvidačních prací. Pokyn rozpracovává mechanismus ověřování způsobilosti dobrovolného 

psovoda a psa. Stanovuje povinnost, pro nasazení dobrovolných psovodů se psy pro sutinové 

vyhledávání osob ve zřícených objektech povolávat výhradně psovody se psy, kteří se prokáží 

platným atestem MV ČR. 

Seznam psovodů s atestací včetně mapy dislokace je pravidelně aktualizován a je umístěn na 

každém operačním a informačním středisku HZS ČR. Dobrovolní psovodi se psy jsou v rámci 

HZS ČR nasazováni s příslušníky HZS ČR ve společné jednotce tzv. odřadu. Odřad je 

jednotka složená z hasičů nejméně dvou druhů jednotek nebo z hasičů nejméně jedné 

jednotky a osob začleněných ve složce integrovaného záchranného systému anebo z hasičů 

jednotky a osob poskytující osobní a věcnou pomoc. Vyhledávací a záchranný odřad 

vykonává pátrací úkoly pomocí biologických metod – použití psů a technických metod – 

použití různých typů elektronických vyhledávacích zařízení, delsaru, bioradaru apod. 

Záchranné a likvidační práce, prováděné ve zřícených a staticky narušených budovách 

vyžadují specifické znalosti a zkušenosti bezpečného pohybu v podobných prostorách. Proto 
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musí být každý dobrovolný psovod doprovázen příslušníkem HZS ČR, který vykonává službu 

u požáru a zná zásady bezpečného pohybu v takovém prostředí. Z tohoto důvodu byl vydán 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 7.9.2006, kterým 

se stanoví podmínky pro zřízení služební kynologie u Hasičského záchranného sboru ČR 

1/2006 (Pokyn 1/2006). Pokyn 1/2006 jsou vytvořeny podmínky pro ty příslušníky HZS ČR, 

kteří se problematikou záchranářské kynologie zabývají ze své vlastní vůle a ve svém volném 

čase. Prakticky to znamená, že pokud si příslušník v rámci zájmové činnosti vycvičí vlastního 

psa a splní atestační zkoušku MV ČR, může uzavřít smlouvu s HZS kraje o užívání psa. 

Na základě této smlouvy je pes zařazen do evidence služebních psů [18]. 

V Pokynu 1/2006 jsou stanoveny následující okruhy: 

• Psovod HZS ČR a jeho povinnosti. 

• Výcvik služebního psa, časová dotace na výcvik, ošetřování a výživa služebního psa. 

• Požadavky na odbornou přípravu a specializaci psovoda, kategorie praktického 

použití. 

• Účtování o služebních psech a evidence služebních psů. 

• Kynologická evidence služebních psů. 

• Vzetí do evidence stavu služebních psů. 

• Výživa služebního psa. 

• Veterinární péče o služebního psa. 

• Osobní ochranné pracovní pomůcky psovoda a materiálně technické zabezpečení 

služebního psa. 

 

I přes platnost Pokynu 1/2006 nemá v současné době Hasičský záchranný sbor ČR jediného 

služebního záchranářského psa. V případě nutnosti použití záchranářského psa se pro 

povolávání psovodů se psy využívají psovodi z řad dobrovolníků, držitelů atestů MV ČR. 

Toto povolávání se řídí Metodikou sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů 

vydanou MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR. Metodika dopodrobna zpracovává systém 

vyrozumění a svolávání kynologické skupiny, přeprava a příjezd kynologa se psem na místo 

zásahu, nasazení kynologické skupiny na místě zásahu, bezpečnost a ochranu zdraví apod. 

Metodika také obsahuje taktiku nasazení psů při sutinovém vyhledávání a bojový řád jednotek 

požární ochrany – taktické postupy zásahu. Dále například typy trosek, sutin a poškozených 

prostor [1] . 
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3.2 Policie České republiky 

Základními právními předpisy jsou pro řízení a metodiku služební kynologie Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 10/2003, kterým se vydávají pravidla služební kynologie, dále 

Pokyn č. 13/1996, kterým se vydává „Zkušební řád pro přezkušování služebních psů v Policii 

ČR“ a pro psovody SPV a Závazný pokyn policejního prezidenta č. 3/1995, kterým se stanoví 

výběr a využití speciálně vycvičených služebních psů na vyhledávání nástražných výbušných 

prostředků. 

Základním organizačním článkem u policie je skupina služební kynologie na okresním 

ředitelství, kde vedoucí této skupiny je přímo podřízený náměstku ředitele okresního 

ředitelství pro uniformovanou policii. Vedoucí skupiny vede skupinu jak po stránce 

organizační a plnění úkolů, plánování výkonu služby, tak i po stránce metodického výcviku. 

Ve skupině služební kynologie (SSK) je zpravidla 5 psovodů, kteří vykonávají výkon služby 

se služebním pátracím psem v nepřetržitém režimu v rámci okresního ředitelství. Někteří 

psovodi mohou mít přiděleného i druhého služebního psa – specialistu a to zpravidla na 

vyhledávání výbušnin, drog, zbraní nebo akcelerantů.  

Okresní skupinu vede metodicky a organizačně SSK správy kraje. Zde také vykonávají službu 

psovodi specialisté, kteří obstarávají výjezdy na místo činu dle potřeby v rámci kraje. 

Krajský vedoucí SSK se po metodické a odborné stránce zodpovídá Odboru kynologie 

a hipologie Policejního prezidia [23]. 

Odbor má zejména dále popsanou působnost: 

• Metodicky řídí provádění služební kynologie a hipologie u Policie ČR.  

• Provádí kontrolu úrovně řízení a organizování služební kynologie a hipologie u všech 

policejních součástí.  

• Vypracovává a předkládá návrhy legislativních aktů k řízení a organizaci služební 

kynologie a hipologie u Policie ČR.  

• Poskytuje metodicko-odbornou pomoc v problematice služební kynologie a hipologie.  

• Zabezpečuje doplňování početních stavů služebních psů pomocí vlastního odchovu 

prováděného v chovných stanicích služebních psů.  

• Stanovuje zásady výkupu psů a koní pro potřeby Policie ČR.  
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• Zabezpečuje centrální přípravu psovodů se služebními psy ve výcvikových střediscích 

formou provádění základních, speciálních a ostatních druhů kursů a v podmínkách 

praktického výkonu služby, včetně možnosti jejich nasazení v rámci pátracích 

a ostatních bezpečnostních akcích.  

• Vede centrální evidenci služebních psů a koní všech kategorií u Policie ČR.  

• Nepřetržitě vyhodnocuje využívání služebních psů a koní u útvarů Policie ČR, 

opatření a výsledky těchto hodnocení pro další zkvalitnění všech úseků kynologie 

a hipologie.  

• Organizuje průběžné zkoušení (testování) výstrojních součástek psovodů a policejních 

jezdců, včetně ochranných pomůcek pro výcvik služebních psů a předkládá návrhy 

na jejich vylepšování, s materiálovým kompetentem spolupracuje při zadávání jejich 

výroby.  

• Za účelem zkvalitňování přípravy psovodů se služebními psy a policistů s koňmi 

a zvyšování jejich využití ve výkonu služby u Policie ČR, spolupracuje s tuzemskými, 

zahraničními a mezinárodními kynologickými a hipologickými orgány 

a organizacemi. 

 

V rámci metodického výcviku SSK jsou také kladeny odborné požadavky na psovody. Každý 

policista, který chce vykonávat výkon služby se služebním psem musí absolvovat základní 

kurz pro psovody se služebními psy. Hlavním cílem kurzu je naučit se správnému uplatňování 

metodiky při výcviku služebního psa. Důraz se klade na formování dovedností, aby byl 

psovod schopen samostatně cvičit služebního psa. Na závěr kurzu je každý pes přezkoušen 

odbornou komisí dle kategorie pro výkon služby. A frekventanti kurzu vykonávají písemné 

a ústní závěrečné zkoušky. Na psovoda i psa je vypracováno služební hodnocení. 

Služební psi u Policie ČR můžeme rozdělit do čtyř kategorií: 

• Pes hlídkový – zákroky ve veřejném pořádku. 

• Pes pátrací – pachové práce (pátrání po pachateli, pohřešované osobě). 

• Pes specialista – detekce omamných a psychotropních látek, výbušnin, akcelerantů, 

zbraní, tělesných a kosterních pozůstatků, vyhledávání osob na (ve) vozidlech.  

• Pes strážní –ostraha objektů.  

• Pes záchranářský – plošné a sutinové vyhledávání. 
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V současné organizaci kynologie u PČR jsou psi pátrací, hlídkoví a strážní umístěni na 

okresní skupině služební kynologie. Psi specialisté jsou umístěni v krajské SSK, ve výjezdové 

jednotce Policejního prezidia jsou psi záchranářští. V nové organizační koncepci Policie ČR, 

která by měla být ukončena v r. 2012, a podle které se krajské správy PČR přizpůsobí 

územním krajům ČR, vznikne na každém krajském ředitelství SSK se psy specialisty 

s nepřetržitou akceschopností. Počítá se, že v každé této skupině bude osm psovodů, kteří 

pokryjí potřeby na území svého kraje. 

 

3.3 Městská policie hl. města Prahy 

Vznik a založení služební kynologie v rámci Městské policie hl. m. Prahy (MPHP) se datuje 

k říjnu roku 1992. V té době zahajoval útvar psovodů svojí činnost s šesti strážníky 

se služebními psy, kteří byli dislokováni na jednotlivých obvodních ředitelstvích na celém 

území hlavního města Prahy. V současné době sídlí útvar psovodů v nové kynologické 

základně mětské policie v Praze - Klánovicích. Služební kynologii u obecní policie upravuje 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 43/2003, o systému osvědčování strážníků psovodů 

a služebních psů. Dle tohoto závazného pokynu je stanoveno použití služebního psa 

městských a obecních policií pouze v hlídkové kategorii, bez použití pro pachové a speciální 

práce. Strážník skládá zkoušku psovoda jednorázově v této odborné náplni: technika zákroku 

služebního psa v praxi, výcvik služebního psa, dále pak obecně nervová soustava, anatomie 

a zdravověda psa. Služební pes obecní policie je atestován každé dva roky.  

Mezi hlavní úkoly kynologické skupiny MPHP patří [13]: 

• Zajištění hlídkové služby na celém území hl.m.Prahy dle zadaných úkolů. 

• Zajištění veřejného pořádku při konáni sportovních a kulturních akcí. 

• Posílení hlídkové činnosti v rámci součinnostních akcí a bezpečnostních opatření. 

• Ochrana strážníků MP hl. m. Prahy před napadením a při předvádění pachatelů trestné 

činnosti. 

• Využití služebních psů v krizových lokalitách hlavního města, včetně zajišťování 

osob. 

• Prezentace útvaru psovodů v součinnosti s útvarem prevence MPHP. 

• Plnění dalších specifických úkolů dle rozhodnutí vedení MPHP. 
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Mezi další důležité úkoly, které útvar psovodů zajišťuje náleží: 

• Spolupráce s Integrovaným záchranným systémem hl. m. Prahy. 

• Příprava činnosti záchranné skupiny útvaru psovodů k přímému zásahu, v rámci 

dohody na vyžádání mezi hl. m. Prahou a ČR, MV GŘ HZS, v sutinovém a plošném 

vyhledávání osob. 

• Splnění atestů Ministerstva vnitra ČR a Hasičského záchranného sboru ČR pro 

praktické nasazení. 

 

Na základě těchto dalších úkolů je u MPHP zřízena záchranná kynologická skupina. Psovodi 

se psy jsou do skupiny jmenováni na základě splnění podmínek daných vnitřními předpisy 

MPHP. Nejdůležitější podmínkou je splnění atestačních zkoušek Ministerstva vnitra HZS ČR. 

V současnosti disponuje MPHP šesti kynology záchranáři. Z toho čtyři jsou držitelé atestací 

sutiny a plochy, jeden je držitel atestace plochy a jeden je v přípravě.  

 

3.4 Horská služba ČR 

Horská služba ČR (HS ČR) se dělí na profesionální jednotku Horská služba ČR, o.p.s. 

(obecně prospěšná společnost), jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a na 

občanské sdružení Horská služba ČR ,jednotku dobrovolnickou.  

Horská služba ČR plní následující úkoly [14]: 

• Organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu.  

• Poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných.  

• Vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor. 

• Zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby.  

• Provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení.  

• Vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály.  

• Informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých 

opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách.  

• Sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor 

příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení.  
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• Provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní 

službu na stanicích a domech Horské služby a lavinová pozorování.  

• Provádí a zajišťuje školení členů občanského sdružení Horská služba České republiky 

a dalších osob účastnících se na záchranných a pátracích akcích v horském terénu  

• Zajišťuje materiálně technické vybavení občanského sdružení Horská služba České 

republiky.  

• Podporuje činnost občanského sdružení Horská služba České republiky.  

• Spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v České republice i v zahraničí. 

• Spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými 

orgány a organizacemi. 

 

Jak vyplývá z úkolů Horské služby na prvním místě je organizace a provádění záchranných 

a pátracích akcí v horském terénu. Proto po vzoru alpských zemí a kolegů ze slovenských hor 

začala i Horská služba ČR využívat záchranářských psů pro vyhledávání lidí z lavin (Obr. 

12).  

 

Obr. 12: Vyhledávání osob zavalených lavinou [14]. 
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V posledních letech se však činnost kynologů HS ČR nezaměřuje pouze na práci v lavinách, 

ale stále častěji se psů využívá i při pátrání po nezvěstných a zbloudilých turistech. Pro tyto 

účely je vnitřním předpisem zřízena kynologie u HS ČR. U členů profesionální jednotky 

i u členů občanského sdružení. Psi jsou majetkem psovodů, kteří je pronajímají HS ČR. 

Metodika výcviku a přezkušování je převzata od mezinárodní organizace IKAR zaštiťující 

záchranu lidí na horách a jsou dány vnitřním předpisem organizace.V současné době 

disponuje HS ČR jedenácti lavinovými a pátracími psy a to v plošném pokrytí všech českých 

a moravských hor kromě Beskyd.  

Jak říká vedoucí psovod Karel Novák, je počet jedenácti psů nedostačující. Kynologie u HS 

ČR je ale závislá na zájmu jejich členů věnovat se výcviku psa v rámci zájmové činnosti a až 

v případě splněných zkoušek projeví organizace zájem o jeho pronajmutí. Ani nasazení psů 

jiných organizací u zásahu HS ČR není na základě vnitřních předpisů možné. A to především 

z důvodu nedostatečné kvalifikace psovodů k pohybu v horském prostředí [14]. 

Horská služba ČR si nevede ucelenou statistiku zásahů s použitím lavinových a pátracích psů, 

ale např. v období leden až březen 2008 byla kynologická skupina nasazena k devíti zásahům. 

V posledních letech se kynologové HS ČR často zúčastňují pátracích akcí po pohřešovaných 

osobách na žádost Policie ČR 

 

3.5 Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 

Jedná se o společenskou organizaci zabývající se záchrannými pracemi pomocí speciálně 

vycvičených psů, která je členem mezinárodní organizace IRO (International Rescue Dog 

Organizacion) koordinující činnost 42 organizací z celého světa. Svaz záchranných brigád 

kynologů České republiky (SZBK ČR) má celkem přes 500 členů zabývajících se výcvikem 

k vyhledávání mrtvých či živých osob v různých prostředí. Členové svazu nejsou za svoji 

činnost placeni, jedná se o občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR. Svaz je 

členěn do krajských brigád, které fungují na území jednotlivých regionů. Každá krajská 

brigáda má svého vedoucího a svého výcvikáře. Jednotlivé brigády si organizují výcvik samy 

pod metodickým vedením celorepublikového výcvikáře. Prověřování dovedností psovodů 

a psů probíhá podle národního zkušebního řádu schváleného vedením svazu a nebo také podle 

mezinárodního řádu organizace IRO. Nejvyšší zkouškou národního zkušebního řádu je 

zkouška pohotovostní jednotky, na jejímž základě se tým K9 mohou stát členy Pohotovostní 

jednotky SZBK ČR, která je připravena kdykoli na vyzvání se dostavit k zásahu nejen 

v tuzemsku, ale i v zahraničí. Pro tyto účely jsou psovodi i psi připravováni nejen po stránce 

odborné, ale i psychologické, fyzické a zdravotní. 
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Svaz záchranných brigád kynologů ČR se nespecializuje na jeden konkrétní typ záchranného 

vyhledávání, ale v rámci Svazu jsou cvičeni psi pro vyhledávání zavalených a zasypaných 

osob, na plošné vyhledávání, psi záchranní stopaři, vodní záchranáři, lavinoví psi, psi na 

vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků a psi na vyhledávání mrtvých z vodní hladiny. 

Nevýhoda je, že v rámci amatérského nadšení a někdy i směřování výcviku ke 

kynologickému sportu psovodi často cvičí s jedním psem více druhů vyhledávání. Častým 

jevem je kombinace výcviku psa na vyhledávání mrtvých osob s výcvikem na vyhledávání 

osob živých. V tomto případě není při praktickém nasazení vždy sto procentní spolehlivost  

na to, jakou osobu pes značí. Obzvláště při namáhavých a dlouho trvajících záchranných 

akcích, kdy pes může značit mrtvou osobu jako živou a vyprošťovací práce se potom 

zbytečně soustředí na záchranu mrtvoly, zatímco hned vedle by se mohla nacházet osoba živá. 

Požadavek vyhledání a označení  mrtvého pachu společně s označením živé osoby je i ve 

zkoušce Pohotovostní jednotky. Druhou častou chybou ve výcviku psů v rámci SZBK ČR je 

kombinace výcviku psů pro plošné a sutinové vyhledávání. Zatímco pes při plošném 

vyhledávání by měl značit i nalezené předměty, pes při sutinovém vyhledávání značit 

předměty v žádném případě nesmí. Absence značení předmětů při plošném vyhledávání je 

díky tomu i ve zkušebních řádech, což snižuje kvalitu praktického nasazení psů. Tato absence 

je i ve zkušebním řádu pro atesty Ministerstva vnitra ČR. 

Ve Svazu záchranných brigád kynologů České republiky je v současné době celkem 512 

kynologů z toho 12 držitelů atestů MV. Pohotovostní jednotka svazu má 39 členů. V roce 

2007 byli členové svazu nasazeni celkem k 12 mimořádným událostem v celkovém počtu 21 

týmů K9. Mimo pohotovostní jednotky svazu existuje také mezinárodní pohotovostní 

jednotka organizace IRO, která má 14 členů [9]. 

 

3.6 Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných 
hasičů obce Hejnice 

Nejvýznamnějším představitelem kynologie u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH 

ČMS) je jednotka psovodů Sboru dobrovolných hasičů obce Hejnice (SDHO Hejnice). Zde 

byla v roce 2000 založena první kynologická jednotka u dobrovolných hasičů v ČR. 

Impulsem ke vzniku jednotky byla snaha směřovat záchranářskou kynologii blíže k praxi 

a oddělit ji od sportovní kynologie. Psovodi SDHO Hejnice vypracovali zkušební řád pro 

plošné vyhledávání, záchranné stopování, sutinové vyhledávání a pro cadaver. Podle řádu má 

každá zkouška platnost dva roky a poté se musí opakovat. V roce 2003 převzalo tento 

zkušební řád SH ČMS a vydalo metodický pokyn k provádění přípravy odbornosti v oblasti 
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psovodů záchranných psů a podmínek k získání odbornosti SH ČMS psovod záchranného psa 

I. II. a III. stupně. Na základě tohoto pokynu vznikli v České republice další kynologické 

jednotky dobrovolných hasičů [19]. 

Jednotka psovodů SDHO Hejnice má v současné době 10 členů a o jejich nasazení 

do záchranných akcí rozhoduje velitel jednotky. K zásahu může být podle řádu povolán každý 

tým K9, který má splněnou jakoukoliv zkoušku a je na posouzení velitele, zda kvalita 

dovedností týmu vyhovuje náročnosti záchranné akce. V r. 2007 jednotka zasahovala u sedmi 

záchranných akcí (obr. 13). Psovodi SDHO Hejnice mají také uzavřenou smlouvu 

o mezistátní pomoci na základě které již zasahovali na území Německé spolkové republiky. 

 

Obr. 14: Psovodi SDHO Hejnice si nad mapou rozdělují prohledávanou oblast na jednotlivé 

sektory [11]. 

 

 

 

3.7 Ostatní členové odborné kynologické komise 

Mezi další členy odborné kynologické komise patří: 

• Záchranná kynologická jednotka České republiky 

Záchranná kynologická jednotka České republiky, o.s. (ZKJČR) vznikla v srpnu 2005. 

V lednu 2007 byla přijata do IRO a ve stejném roce podepsala smlouvu s HZS 

Jihomoravského kraje, čímž se začlenila do IZS. Jednotka má 40 členů, z toho tři jsou držitelé 
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atestů MV ČR. Zabývá se výcvikem záchranných psů sutinových a pro plošné vyhledávání. 

Pro praktické nasazení i pro sportovní kynologii. Od svého vzniku zasahovala ZKJČR u jedné 

mimořádné události [8]. 

 

• Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR 

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR (. ZBK JmKČR ) je zaměřena v prvé 

řadě na praktické využití záchranných psů. ZBK JmKČR pracuje v rámci IZS ČR na základě 

dohod s HZS ČR, 74. záchrannou a výcvikovou základnou CO Bučovice, Policií ČR, ČČK, 

okresními úřady a Svazem Samaritánů ČR. V současné době má dva členy držitele atestů 

MVČR. Záchranná brigáda Kynologů Jihomoravského kraje Česká republika je občanským 

sdružením zabývajícím se výcvikem a využitím psů při vyhledávání lidí, potažmo jejich 

záchraně [12]. 

 

• Armáda České republiky 

Armáda ČR se zabývá kynologií převážně pro svoji potřebu. Věnuje se výcviku psů strážních, 

hlídkových, bojových a psů specialistů na detekci zbraní, výbušnin, drog. V rámci 

záchranných praporů se věnuje také záchranářské kynologii. Pro potřeby IZS je využívána 

minimálně a pouze při mimořádných událostech velkého rozsahu. 
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4. Využití psů při poskytování pomoci České republiky 
v zahraničí 

Při mezinárodních záchranných operacích a vysílání humanitární pomoci do zahraničí jsou 

osoby vysílány na krátkodobé působení v zahraničí (několik dnů nebo max. několik týdnů). 

Jsou vysílány jako záchranný odřad MV nebo jako jednotliví odborníci a v zahraničí plní 

úkoly, které plní při řešení mimořádných událostí i v ČR.  

Pokud je vysílán záchranný odřad, je jádro záchranného odřadu tvořeno příslušníky HZS ČR. 

Ostatní (např. příslušníci Policie ČR nebo civilní specialisté) jednotku pouze doplňují podle 

charakteru konkrétní záchranné operace. Takto nasazení odborníci jsou podřízeni veliteli 

záchranného odřadu.  

Síly a prostředky, případně odborníci, jsou zapojeni do IZS ČR a plní deklarované úkoly na 

teritoriu ČR. Pouze ti, kteří splňují stanovené předpoklady, jsou pak vyčleněni pro možné 

vyslání na mezinárodní záchranné operace. Znamená to tedy, že ve své odbornosti jsou 

školeni a cvičeni standardním způsobem. Obsahem přípravy je teoretická a praktická příprava 

a cvičení (prověřovací a taktická). Příprava funguje standardním způsobem podle zákona IZS. 

Toto platí i pro kynology, kteří jsou  pro odřad vybráni na základě absolvovaných atestačních 

zkoušek. 

Uvedení předurčených sil a prostředků do pohotovosti provádí na pokyn řídícího důstojníka 

operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR po obdržení informace 

o vzniku závažné mimořádné události v zahraničí nebo při vyžádání pomoci ze zahraničí. 

Po upřesnění jmenného seznamu zajišťuje řídící důstojník vydání rozkazu generálního 

ředitele HZS ČR k povolání příslušníků k pracovní cestě k plnění mimořádných úkolů HZS 

ČR, kterým se určí velitel odřadu, zařadí do odřadu osoby poskytující pomoc, stanoví cíl 

a způsob přepravy, místo soustředění, dobu odjezdu a další náležitosti dle čl. 4 pokynem 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9. 10. 2003, ve znění 

pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 7 ze dne 2. 2. 2004. 

Svoz příslušníků nebo kynologů na místo soustředění k vyslání odřadu je zajišťován HZS 

krajů, případně ve spolupráci s Policií ČR na základě rozhodnutí řídícího důstojníka MV-

generálního ředitelství HZS ČR. 
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Současně s uvedením odřadu do pohotovosti je ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí a odborem mezinárodní spolupráce MV zjišťována: 

• Situace v místě nasazení.  

• Požadavky na pomoc.  

• Kontakty na kompetentní orgány postižené země, její zastupitelský úřad v ČR a náš 

zastupitelský úřad v postižené zemi.  

• Rychlý průjezd tranzitními zeměmi.  

• Nutnost zajištění víz. 

 

Záchranné odřady MV se podle typu události a druhu potřebné pomoci dělí na: 

• Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí - USAR (z anglického 

Urban Search and Rescue) 

Odřady tohoto typu jsou klasifikovány podle metodiky INSARAG, kterou se ČR zavázala 

akceptovat přijetím rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002, 

o posílení efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných 

operacích. Složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin záchranářů nejméně 72 hodin 

v 8 hodinových směnách. 

 

• Likvidace požárů 

Pro hašení požárů ropných látek, lesních požárů nebo zajištění náhradní činnosti za jednotky 

požární ochrany postiženého státu, odřad soběstačný v operační činnosti a v týlovém 

zabezpečení na 10 dní pobytu (u pohonných hmot se připouští alternativní možnost použití 

místních zdrojů), počet členů odřadu nepřevyšuje 25 osob, kromě lékaře je složen 

z příslušníků, přeprava pozemní cestou; tento odřad může být v případě postižení sousedních 

států nahrazen předurčenými silami a prostředky HZS krajů sousedícími s danou zemí.  

 

• Záchranné práce při povodních 

Pro provádění záchrany a evakuace osob z oblastí postižených povodněmi a pro zmírňování 

následků povodní nebo nadměrných dešťových srážek. Dle specifikace požadavku na pomoc; 

odřad soběstačný v operační činnosti a v týlovém zabezpečení na 10 dní pobytu (u pohonných 

hmot se připouští alternativní možnost použití místních zdrojů), počet členů odřadu 
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nepřevyšuje 25 osob, kromě lékaře je složen z příslušníků, přeprava pozemní cestou; tento 

odřad může být v případě postižení sousedních států nahrazen předurčenými silami 

a prostředky HZS krajů sousedícími s danou zemí.  

 

• Zásahy při chemických a ekologických haváriích 

pro zásahy na nebezpečné látky, včetně zásahu na ropné látky z povrchu vodních toků 

a stojatých vod. 

 

• Zajištění speciálních požadavků nad rámec možností výše uvedených druhů 

odřadů 

 

Obr. 14: Označení psovoda, člena USAR týmu [1]. 

 

 

 

Kynologické týmy jsou součástí vyhledávacího a záchranného odřadu do obydlených oblastí - 

USAR (obr. 14). V letech 1997 až 2007 zasahoval USAR odřad celkem na 4 mezinárodních 

pomocích s nasazením kynologických skupin. Konkrétně v roce 1999 na Thaiwanu, v 1999 

2x v Turecku, v roce 2003 v Alžíru a v 2003 v Iránu [7]. 

 



 

42

5. Vybrané mimořádné události s použitím 
záchranářských psů 

5.1 Zřícení budovy v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Dne 12.12. 2007 v čase 16:07 bylo na Operační a informační středisko HZS Libereckého 

kraje ohlášeno zřícení budovy v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Vzhledem 

k existujícímu podezření, že pod sutinami se mohou nacházet osoby byla na místo vyslána 

jednotka HZS LK stanice Jablonec nad Nisou. Technika CAS 24/2500/400-S2Z MAN 

družstvo 1+4, a CAS 24/2500/400-S3T Tatra družstvo 1+2. Po příjezdu na místo zásahu bylo 

zjištěno, že došlo ke zřícení vnitřního prostoru třípodlažní budovy (obr. 15).  

 

Obr. 15: Zřícený vnitřní prostor budovy [archiv velitele zásahu]. 

 

 

Ke zřícení došlo již předchozího dne v nočních hodinách. Před příjezdem jednotky byla 

odpojena elektrická energie a přívod plynu. Na místě události byl také statik, který určil 

za pravděpodobnou příčinu zřícení rozebírání nosné stěny uvnitř budovy, což potvrdilo 

podezření o výskytu osob v budově v době zřícení. S více než půldenním zpožděním po 

zřícení se začalo pátrat. Velitel zásahu si u OPIS HZS LK vyžádal povolání záchrannářského 

psa a jednotka HZS mezitím zahájila průzkum sutin dostupnými prostředky. Zároveň Policie 

ČR prováděla vytipování možných osob, které by se pod sutinami mohly nacházet (místní 

bezdomovci). Snažila se o jejich nalezení na jindy obvyklých místech (nádraží, restaurace 

apod.), případně o zjištění, zda se některá osoba nepostrádá. OPIS HZS LK se podle seznamu 
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atestovaných psů se specializací sutiny snažilo kontaktovat psovody se psy. Tři psovodi 

v Libereckém kraji však nebyli k dispozici – dva se nacházeli mimo kraj, jeden byl v pracovní 

neschopnosti. Proto šla cestou OPIS HZS LK žádost o vyslání psovodů na OPIS MV - 

generálního ředitelství HZS ČR. Mezitím byl VZ informován o možnosti povolání kynologa 

Horské služby ČR s lavinovým a pátracím psem. Velitel zásahu předal tuto informaci OPIS 

HZS LK, které následně tohoto psa povolalo. Přivolaný kynolog Horské služby ČR 

po příjezdu na místo události upozornil velitele zásahu, že nemá sutinového psa, a že výcvik 

lavinového psa je jiný. Přesto psovod se psem sutinu prohledal a nález psa byl negativní. 

Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že na základě šetření Policie ČR nebyla postrádána 

žádná osoba, rozhodl velitel zásahu o ukončení zásahu a předal objekt budovy zástupcům 

obce. Povolání kynologů se psem s atestem sutiny přes OPIS GŘ HZS ČR bylo odvoláno. 

 

Časový harmonogram události (12.12.2007) 

 16:07 ohlášení události. 

 16:07 vyhlášení poplachu jednotce. 

 16:09 výjezd jednotky. 

 16:20 příjezd jednotky na místo události, zahájen průzkum dostupnými prostředky. 

 16:34 povolán psovod Horské služby ČR. 

 16:55 příjezd psovoda Horské služby ČR na místo události, zahájen průzkum psem. 

 17:54 odjezd jednotky z místa události. 

 18:08 návrat jednotky na základnu. 

 

Zhodnocení události 

Z uvedených skutečností je patrných několik chyb, ke kterým došlo při řešení události. Je také 

zřejmé, že i samostatný systém povolávání atestovaných kynologů není bezchybný. OPIS 

HZS LK porušilo Metodiku sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů vydanou 

MV – generálním ředitelstvím HZS ČR v r. 2005. V metodice je jednoznačně uvedeno, 

že k záchranným pracím musí být povoláni pouze psovodi se psy s atestací sutiny. V případě 

nedostupnosti psovodů z Libereckého kraje nezafungovalo včasné povolání a nasazení 

psovodů z krajů jiných. OPIS HZS LK povolal psovoda s lavinovým psem. Ani velitel zásahu 

se neřídil danou metodikou. Podle metodiky mají být na místo povoláni minimálně dva psi 

pro tzv. dvojkový systém prohledávání sutin, nebo psi tři pro trojkový systém prohledávání. 
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Prohledanou sutinu jedním psem by měl vždy prohledat druhý pes pro potvrzení či vyvrácení 

nálezu. To že byl povolán lavinový pes v konečném výsledku nevadí. Velitelé HZS musí 

u zásahů často improvizovat a je lepší na začátku zásahu použít lavinového psa než žádného. 

I lavinový pes by mohl hledanou osobu označit a jeho pohyb po sutině dalším psům nevadí. 

Chyba byla, že velitel zásahu netrval na následném povolání alespoň jednoho psa držitele 

atestu pro kontrolu sutiny. V celém systému povolávání dobrovolných psovodů s atestačními 

zkouškami není nijak řešena jejich akceschopnost a jejich povinnost ohlašování svých 

indispozic operačním a informačním střediskům HZS ČR pod sedm kalendářních dnů. 

 

5.2 Pohřešovaná osoba v obci Blíževedly 

Dne 23. 7. 2007 bylo v odpoledních hodinách nahlášeno na Policii ČR obvodní oddělení 

Česká Lípa pohřešování osoby. Osoba – pán v důchodovém věku vyrazil ranním vlakem 

do obce Blíževedly (Obr. 16) s tím, že půjde na houby směr Dřevčice.  

 

Obr. 16: Mapa prohledávané oblasti. 

 

 

 

Poté, co se odpoledne nevrátil domů a co nezvedal svůj mobilní telefon, došlo k nahlášení 

pohřešování na Policii ČR. Policie okamžitě zahájila pátrání a to v první fázi obvodní 

oddělení Žandov a Skupina služební kynologie okresu Česká Lípa. Vytěžením svědků v obci 

Blíževedly bylo zjištěno, že pohřešovaná osoba vystoupila ráno z vlaku a byla viděna, jak jde 

směrem k lesu. SSK ve složení pěti psovodů a pěti pátracích psů zahájila pátrání 
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ve vytipovaném území směrem k obci Hvězda. Druhého dne 24.7.2007 se velení pátrání 

ujímá člen pátrací skupiny Policie ČR okresního ředitelství Česká Lípa. Za pomoci mobilního 

operátora byl určen prostor výskytu mobilního telefonu pohřešovaného – prostor mezi obcemi 

Stranné a Hvězda. V tomto prostoru a v širším okolí až k obci Dřevčice pokračovalo pátrání 

pomocí SSK ve stejném složení pěti psovodů pěti psů. Toto pátrání pokračovalo i další den 

ve stále stejném počtu psovodů a psů. Vytipovaný prostor prohledával také policejní vrtulník 

s termovizní. Dne 26.7. 2007 jsou operačním střediskem Policie ČR vyrozuměni psovodi 

JSDHO Hejnice, kteří se na místo pátrání dostavili 27.7. 2007 v počtu pěti psovodů a psů. 

JSDHO Hejnice pokračovala v pátrání se SSK Policie ČR. JSDHO Hejnice byla v pátrání 

také 28. 7. 2007. Poté bylo pátrání pomocí psů odvoláno. Pohřešovaná osoba byla nalezena 

mrtvá dne 11. 8. 2007 mimo prostor  určený mobilním operátorem. 

 

Časový harmonogram události 

 23. 7. 2007 ohlášení pohřešované osoby, zahájení pátrání SSK. 

 24. 7. 2007 vytipování prostoru mobilním operátorem, pokračuje pátrání SSK. 

 25. 7. 2007 pátrání SSK. 

 26. 7. 2007 pátrání SSK, o pomoc požádána JSDHO Hejnice. 

 27. 7. 2007 pátrání SSK, pátrání JSDHO Hejnice. 

28. 7. 2007 pátrání SSK, pátrání JSDHO Hejnice, ve večerních hodinách ukončeno 

pátrání kynology. 

   1. 8. 2007 pohřešovaná osoba nalezena mrtvá mimo vytipovaný prostor. 

 

Zhodnocení události 

Při pátrací akci byla nasazena Skupina služební kynologie Policie ČR okresu Česká Lípa. 

Policie pátrala pouze v počtu pěti psovodů s pěti pátracími psy. Stejní psovodi a psi pátrali 

sami po dobu 4 dnů od 23. 7. 2007 do 26. 7. 2007. Až pátý den se na žádost operačního 

střediska Policie ČR dostavili kynologové JSDHO Hejnice v počtu pěti psovodů a psů 

vycvičených pro plošné vyhledávání. Po dvou dnech neúspěšného pátrání byli 27. 7. 2007 

psovodi jak z SSK tak z SZBKLK odvoláni. Pátrání probíhalo po celou dobu pouze v prostoru 

vytipovaném mobilním operátorem. Při celé pátrací akci byl nasazen pouze omezený počet 

psovodů a psů, to lze považovat za velký nedostatek. Policie při pátrání vůbec nevyužila 

možnosti povolání ať už policejních psovodů ze SSK jiných okresů či policejní záchranné 
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kynologické jednotky policejního prezidia či včasnější nasazení kynologů z JSDHO Hejnice 

a především povolání kynologů držitelů atestu MV ČR pro plošné vyhledání. Operační 

středisko policie povolalo JSDHO Hejnice jako ostatní složku IZS, přitom podle zákona o IZS 

má povolávat ostatní složky IZS OPIS HZS, které plní úkoly OPIS IZS. Včasné nasazení 

dostatečného množství psovodů by mohlo vézt k větší rychlosti prohledání vytipovaného 

prostoru a případně k rozšíření prohledávaného území. Podle informací získaných na Policii 

ČR operační středisko Policie ČR okresu Česká Lípa nedisponuje seznamem kynologů 

držitelů atestů. 
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6. Shrnutí 

6.1 Zhodnocení současného stavu 

V České republice je v současné době několik organizací zabývajících se výcvikem 

záchranářských psů. Nasazení psovodů z těchto organizací v praxi je ošetřeno Pokynem MV 

GŘ HZS ČR 48/2003, kterým jsou stanoveny kvalifikační požadavky na psovoda se psem 

předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací. Na základě tohoto pokynu musí každý 

tým pes psovod splnit atestační zkoušku MV ČR. To znamená, že i když mají různé 

organizace různé zkušební řády a různý přístup k výcviku, o jejich nasazení v rámci 

integrovaného záchranného systému rozhoduje jednotná zkouška. Bohužel ne všechny 

organizace atestační zkoušku respektují a např. sbory dobrovolných hasičů mají vlastní 

systém přezkušování a kvalifikování k praktickému nasazení. A v některých případech 

i policie České Republiky používá k vyhledávání pohřešovaných osob psů patrácích bez 

vykonané atestační zkoušky. 

Seznam psovodů držitelů atestů je pravidelně aktualizován a je uložen na Operačním 

a informačním středisku (OPIS) HZS krajů. Atestovaní psovodi jsou začleněni do systému 

IZS mezi ostatními složkami (kromě psů Policie ČR). V případě potřeby jejich nasazení jsou 

svoláváni OPIS IZS, což jsou OPIS HZS krajů. O jejich nasazení rozhoduje velitel zásahu. 

Pokud se jedná o pátrací akci organizovanou pod velením Policie ČR, mělo by se, na základě 

Souboru typové činnosti STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu, 

OPIS PČR obrátit v případě potřeby nasazení atestovaných psů taktéž na OPIS IZS. Jak 

ukázaly dva vybrané zásahy pátrání po pohřešované osobě v obci Blíževedly a prohledávání 

zřícené budovy v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, tento mechanismus nasazení 

a svolávání psovodů a psů nefunguje zcela bezchybně. I když čím dál méně, ale stále se stává, 

že k mimořádné události je povolán psovod se psem bez potřebné kvalifikace, nebo 

že atestovaní psovodi jsou povoláni se  zpožděním, navíc při pátrací akci Policie ČR přímo 

jejich OPIS. Někdy nejsou povoláni vůbec. Chyba je určitě v nedostatečném proškolení 

zodpovědných pracovníků – velitelů zásahů, pracovníků OPIS, kteří leckdy nemají povědomí 

o existenci atestovaných psovodů a psů. Nevědí, jaký je rozdíl mezi psem sutinovým, psem 

pro plošné vyhledávání či psem lavinovým. Možná je také chyba v nastaveném systému. 

V současné době není řešena akceschopnost atestovaných psů. V případě mimořádné události 

se může stát, jako u zásahu v Rychnově, že nebude ani jeden z atestovaných psovodů v kraji 

k dispozici. Jednou z alternativ je potom povolání výjezdové jednotky kynologů Prezidia 

Policie ČR. Zde ovšem vyvstává otázka, z jakého důvodu má Prezídium Policie ČR 

výjezdovou jednotku se záchranářskými psy. Záchrana zavalených či zasypaných osob je 
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práce především pro hasiče a k vyhledání pohřešovaných osob zase policie často používá psů 

pátracích z okresních Skupin služební kynologie, kde se drží nepřetržitá akceschopnost. Nebo 

si je policie vědoma, že toto použití pátracích psů k vyhledání pohřešované osoby je sporné? 

Pátrací psi sice mají zkoušku podle zkušebního řádu Policie ČR, ale neabsolvují atestační 

zkoušky MV ČR (tab. 2). 

 

Tab. 2: Porovnání atestační zkoušky MV ČR a Zkoušky pátracího psa Policie ČR [upraveno 

z 22 a 17]. 

 

 Atestační zkouška MV ČR 
pro plošné vyhledávání 

Zkouška pátracího psa 
Policie PČR 

Velikost prohledávaného 
terénu 

50.000 m2 50 x 100 m tzn. 5.000 m2 

Hledaný subjekt 1 osoba nebo skupina osob 1 osoba 

Počet subjektů 1 až 4 Není specifikováno 

Značení předmětů NE ANO 

Značení mrtvých NE NE 

Časový limit 40 minut Limit není ve zkušebním 
řádu PČR striktně uveden, 
ale před zahájením vlastní 
zkoušky, je podle 
subjektivního hodnocení 
přezkušujícího stanoven. 

Poslušnost Hodnotí se celková 
ovladatelnost při práci 

Konkrétní cviky chůze psa 
u nohy, sedni, lehni, štěkání 
psa na povel, skok přes 
překážky apod. 

Stopování NE ANO, podle úrovně zkoušky 
se liší náročnost stopy 

 

I povolávání psovodů držitelů atestů s sebou přináší problémy. Jak bylo popsáno v kapitole 

o kynologii u HZS ČR, taktika nasazení amatérských psovodů v prostředí sutin předpokládá 

vždy doprovod psovoda jedním hasičem z důvodu bezpečnosti. Zatím, co hasič se neustále 

školí a účastní výcviku pohybu v nebezpečném a nestabilním prostředí, psovod amatér, byť 

s atestační zkouškou, tento výcvik nemá. Společné cvičení, kterého se jednou za čas účastní, 
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ho nemůže v žádném případě nahradit. Pro velitele zásahu je to vždy o starost víc, pokud musí 

do nebezpečné zóny nasadit „civilistu“. 

Jak je patrné, systém na první pohled vypadá v pořádku, ale při jeho aplikování v praxi ne 

vždy spolehlivě funguje. 

 

6.2 Návrh řešení 

Vyhledávání zasypaných a zavalených osob 

U Hasičského záchranného sboru krajů zřídit kynologické skupiny (umožňuje Pokyn 1/2006 

generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro zřízení služební kynologie 

u HZS ČR). Na každém kraji zřídit kynologickou skupinu o třech členech se specializací 

sutiny. Jeden na každé směně A,B,C, sloužící ve výjezdové jednotce ve 24 hodinovém 

pracovním režimu. Tím by byla zaručena nepřetržitá akceschopnost. Jeden z psovodů bude 

vždy vedoucím krajské skupiny. Vzhledem k potřebě nasazení více psů na místě události 

(dvojkový, trojkový, čtyřkový systém vyhledávání) bude vždy nutné doplnění dostatečného 

počtu psů z přilehlých krajů. Podle statistik nasazení záchranářských psů nedochází 

k událostem s využitím psů ve více krajích najednou. V mimořádných případech je možné 

povolat psovody, kteří jsou mimo službu. V době dovolených lze nařídit psovodům z jiných 

směn služební pohotovost v místě bydliště. Tak jako se dnes nařizuje pracovníkům zjišťování 

příčin požáru či řídícím důstojníkům. Výcvik skupin bude metodicky veden generálním 

ředitelstvím HZS ČR a organizován napříč kraji. Za výcvik bude zodpovědný vedoucí 

skupiny. Psovodi se psy budou skládat atestační zkoušky podle dnes platných atestačních 

zkoušek specializace sutiny. V České republice je 13 Hasičských záchranných sborů krajů 

a Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy. To znamená, že by u HZS ČR vzniklo 14 

kynologických skupin v celkovém počtu 42 kynologů. To by zajistilo potřebnou 

akceschopnost a také dostatečné síly pro nasazení záchranářských psů při mezinárodních 

pomocích, při nasazení USAR odřadu. 

Příklad akceschopnosti navrženého systému: Zřícení budovy v obci Rychnov u Jablonce nad 

Nisou. Časový harmonogram (12:12:2007): 

 16:07 ohlášení události. 

 16:07 vyhlášení poplachu jednotce, vyhlášení poplachu psovodů z kynologické 

skupiny. 

 16:09 výjezd jednotky. 
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 16:14 výjezd psovoda se psem – počítá se, že výjezd se psem bude trvat déle než 2 

minuty – cca 5 minut. 

 16:20 příjezd jednotky na místo události, zahájen průzkum dostupnými prostředky, 

potvrzení nutnosti nasazení kynologické skupiny. 

 16:21 vyhlášení poplachu jednomu psovodu z HZS Kralovéhradeckého kraje . 

 16:26 výjezd psovoda z HZS Kralovéhradeckého kraje. 

 

Přesné časy příjezdů psovodů na místo události nelze určit. Bude záležet na jakém územním 

odboru HZS krajů bude v dané směně sloužit psovod. Není nutná podmínka, že všichni 

psovodi krajské kynologické skupiny musí být z jednoho územního odboru. V rámci kraje 

můžeme počítat z dojezdovými časy 5 až 60 minut. Mimo kraj 15 – 60 minut. Pokud by např. 

psovod z HZS Kralovéhradeckého kraje měl dovolenou či z jiných důvodů nemohl k zásahu 

vyjet, bude možné povolat např. psovoda z HZS hl. m. Prahy. Odhadovaný dojezdový čas 

bude 60 minut. Vzájemná zastupitelnost psovodů bude v navrženém systému dostatečná.  

Takto navrženému systému lze vytknout vysokou finanční náročnost i zbytečné 

předimenzování počtu psovodů na území ČR. Je proto možné zvolit variantu zřízení 

kynologické skupiny pouze ve vytipovaných HZS krajů, tak aby bylo zajištěno dostatečné 

plošné pokrytí. Pro příklad můžeme uvést, že kynologická skupina bude zřízena na každém 

druhém kraji. Tím se počet psů i výše finančních nákladů sníží na polovinu (tab. 3). 

Srovnání stanovených orientačních ročních nákladů na 7 krajských kynologických skupin 

s celkovými výdaji HZS ČR za rok 2006 je uvedeno v tabulce 4. 

Je zřejmé, že v případě zřízení kynologických skupin v rámci HZS krajů bude oproti 

současnému stavu naprosto jasné, které psovody povolat, v jakém pořadí a se znalostí 

konkrétního místa služby psovodů budou známé i přesné dojezdové časy. Velitel zásahu bude 

dané psovody a psy znát osobně, tak jako se i dnes znají hasiči z různých stanic např. 

ze společných cvičení a školení. Bude vědět, že psovod je obeznámen s pravidly pohybu 

v nebezpečném a nestabilním prostředí a že je řádně proškolen. 

Současný systém spoléhá pouze na dobrovolníky a to v případě sutinového vyhledávání, kdy 

může jít i o minuty není vyhovující.  
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Tabulka 3: Orientační finanční náklady na provoz kynologických skupin u HZS ČR. 

 

 Měsíční náklady 
Krmivo      2.000,- Kč (denní norma PČR 67,- Kč) 
Veterinární péče      1.000,- Kč 
Ustájení         500,- Kč 
Výcvik      3.000,- Kč 
Výstroj psa         500,- Kč 
Výstroj psovoda         500,- Kč (hasič je vybaven pracovním 

i zásahovým oděvem a ochrannými pomůckami)
Mzdové náklady na psovoda      4.000,- Kč 
Celkem náklady na jeden tým K9    11.500,- Kč 
Náklady na kynologickou skupinu 
tří týmů K9 

  38.000,-. Kč 

 Roční náklady 
Náklady na krajskou 
kynologickou skupinu tří týmů K9 
+ 10% rezerva 

  500.000,- Kč 

Náklady na 7 krajských 
kynologických skupin 

3.500.000,- Kč 

Pozn.: Tabulka uvádí pouze provozní náklady kynologických skupin. Do celkové sumy je třeba 

zahrnout pořízení psů a pořízení jejich kotců. Při pořizování psů lze spolupracovat s PČR, 

kdy je možné odebírat jejich štěňata, která nevyhovují nárokům PČR pro nízkou agresivitu. 

 

Tabulka 4: Srovnání ročních nákladů na provoz kynologických skupin u HZS ČR s celkovými 

výdaji HZS ČR v roce 2006. 

 

Roční náklady 7 krajských 
kynologických skupin 

Celkové výdaje HZS ČR v roce 2006 
[10]  

3 500 000 7 568 182 000 
0,05 % 100 % 

 

Plošné vyhledávání osob 

Pátrání po pohřešovaných osobách je v kompetenci Policie ČR, proto i výcvik psů v rámci 

skupin služební kynologie se mimo jiné zaměří i na výcvik plošného vyhledávání. Pátrání 

v terénu je také náročné na velký počet psovodů, a psů a proto se bude ve větší míře využívat 

občanských spolků, u kterých dojde ke specializaci na plošné vyhledávání. Zde je nutné více 

spolupracovat v oblasti výcviku. Metodicky vést výcvik a pořádat společná součinnostní 

cvičení, na kterých dojde k seznámení se policejních kynologů s kynology z občanských 

sdružení a kde dojde k vybudování důvěry Policie ČR v nepolicejní složky. Výsledkem bude 
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jasně zpracovaný postup svolávání psovodů, kterých konkrétně a v jakém počtu. Pátrací akce 

budou podle svého rozsahu rozdělené do stupňů a v každém stupni budou jasně určeni 

psovodi, kteří mají být povoláni. Důležitá je motivace dobrovolných psovodů k výcviku psů 

a k dodržení určité úrovně akceschopnosti. Pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí, kteří zasahují ve svém volném čase a bez nároku na mzdu či náhradu ušlého času, 

je nejlepší motivací pocit potřebnosti. Dobrovolní psovodi nesmí být přehlíženi a musí být 

aktivně zapojeni do systému. U plošného vyhledávání doporučuji změnu zkušebního řádu 

atestu MV ČR. Jak bylo napsáno v kapitole o plošném vyhledávání, je nutné, aby pes značil 

i předměty a osobní věci, jejichž nález může pomoci upřesnit směr pohybu hledané osoby. 

Rovněž je důležité značení lidských ostatků. 

Příklad akceschopnosti navrženého systému: Pohřešovaná osoba v obci Blíževedly. Časový 

harmonogram: 

 23. 7. 2007 ohlášení pohřešované osoby, zahájení pátrání SSK, vyhlášen I.stupeň 

pátrací akce, povoláno pět dobrovolných psovodů se psy z nejbližšího okolí podle 

předem zpracovaných plánů. Předpokládaný dojezd 1 – 3 hodiny. Osoba nenalezena, 

ve večerních hodinách vyhlášen II. stupeň pátrací akce. Povoláno dalších pět 

dobrovolných psovodů se psy i ze vzdálenějších částí republiky. Svolání psovodů se 

psy na druhý den v 6:00 hod – rozednění. Psovodi mají několik hodin na dostavení se 

na místo události. 

 24. 7. 2007 vytipování prostoru mobilním operátorem. V pátrání pokračuje SSK 

a dobrovolní psovodi podle II. stupně pátrací akce. To znamená, že nasazeno bude 

celkem patnáct psovodů se psy, což vzhledem k vytipování přibližného prostoru 

výskytu osoby podstatně zvyšuje pravděpodobnost nálezu osoby. Můžeme spočítat, že 

patnáct atestovaných psů je schopno prohledat za dobu 2 hodin pásmo o šířce 1,5 km a 

délce 1,5 km (viz. dále). 

 

Výpočet prohledávaného prostoru: 

• 1 atestovaný pes je na základě atestačních zkoušek schopen prohledat 50.000 m2 za 

dobu 40 minut, 

• doba nepřetržitého nasazení psa bez přestávky může být 120 minut, 

• 1 pes prohledá 3 x 50.000 m2 = 150.000 m2 za 2 hodiny, 

• při zvolení šířky prohledávaného pásma 100 m je 1 pes schopen prohledat pásmo 

o délce 1,5 km; 
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• 15 psů prohledá za dvě hodiny pásmo o šířce 1,5 km a délce 1,5 km 

Obr. 17: Prohledaná oblast 15 psi za jeden den. 

 

 

 

Po odpočinku psů se může opět pokračovat v pátrání. Vzhledem k letnímu období, kdy 

k události došlo, předpokládejme dobu odpočinku 1 hod. Z toho můžeme usuzovat, že psi by 

byli během jednoho dne nasazeni 4x. To znamená, že prohledaný sektor při nasazení 15 psů 

by za jeden den měl šířku 1,5 km a délku 6,0 km (obr. 17). Druhý den by se mohlo 

pokračovat v jiném sektoru. 

 

Vyhledávání mrtvých, vyhledávání výbušnin, vyhledávání akcelerantů 

Výše uvedené specializace zůstanou plně v kompetenci skupin služební kynologie Policie ČR, 

na úrovni okresů či krajů.  

 

Lavinové vyhledávání osob 

Nejlepší podmínky pro výcvik lavinových psů, včetně výcviku pohybu psovodů na sněhu 

a lavinových svazích má horská služba, která jako jediná je schopna lavinové psy použít. Psi 

Horské služby ČR mohou být začleněni i do systému plošného vyhledávání, kde specializace 

lavinové vyhledávání není překážkou. 
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Povolávání týmů K9 psovod pes 

Povolávání záchranářských psů k zásahu bude vždy v kompetenci operačního střediska 

té složky, která má v kompetenci řešení mimořádné události. V případě potřeby povolání 

psovodů se psy na vyhledávání zavalených a zasypaných osob budou psovodi příslušníci HZS 

ČR a proto jejich povolání bude v kompetenci OPIS HZS. Stejným způsobem mohou být 

povoláváni i v rámci nasazení USAR odřadů. 

Pokud bude Policie ČR řešit pátrání po pohřešované osobě je výhodné, aby si ona sama včas 

povolala dostatečný počet psovodů se psy, na základě vyhlášeného stupeň pátrací akce. Tím 

se zmenší pravděpodobnost časových prodlev a zkreslení informací. OPIS HZS, které je 

zároveň OPIS IZS, může řešit jiné mimořádné události a povolávání psovodů pro potřeby 

Policie ČR je může zbytečně zatěžovat.  

Tento systém by byl asi nejefektivnější, ale předpokládá změnu zákona o IZS, na základě 

kterého smí ostatní složky IZS povolat pouze OPIS IZS. Pokud nebude vůle ke změně 

zákona, je možným řešením sloučením OPIS základních složek IZS na jedno pracoviště tak, 

jak se to v některých krajích již stalo. Tím zajistíme spolupráci a včasnou vzájemnou 

informovanost jednotlivých operačních důstojníků.  

Dalším možným řešením je povolávání záchranářských psů pouze přes OPIS GŘ HZS ČR, 

které jediné bude mít oprávnění týmy K9 povolat. Toto bude vyžadovat určitou disciplínu od 

dobrovolných psovodů. Pokud se na ně obrátí soukromá osoba, či je povolá jiná složka IZS, 

budou muset odmítnout a odkázat na OPIS GŘ HZS ČR. Takto navrhovaný systém 

povolávání je pravděpodobně dnes nejpřijatelnější. Nepožaduje změny v zákoně nebo velkou 

reorganizaci operačních středisek.  

Důležitá je kategorizace mimořádných událostí do určitých stupňů. V každém stupni budou 

pro danou oblast předurčeni konkrétní záchranářští psi. A bude naprosto zřejmé koho povolat. 

Atestovaní psovodi musí důsledně hlásit svoji akceschopnost na OPIS GŘ HZS ČR (veškeré 

indispozice, cesty mimo bydliště apod.). 

Povolávání psů pro vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků, vyhledávání výbušnin 

a vyhledávání akcelerantů bude nadále řešit OPIS Policie ČR. Takto cvičení psi jsou již dnes 

součástí SSK Policie ČR. Povolání psů funguje bezproblémově a některé dílčí nedostatky se 

definitivně odstraní již probíhající reorganizací Policie ČR, která má být hotova do roku 2012. 

Povolávání lavinových a pátracích psů je v kompetenci HS ČR a systém je bezchybný 

s dostatečným předáním potřebných informací. Pouze povolávání pro potřeby Policie ČR 

bude řešeno přes OPIS GŘ HZS ČR. 
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7. Závěr 
Předkládaná práce se zabývá zpracováním uceleného přehledu o možnostech kynologie při 

řešení mimořádných událostí. Při řešení mimořádných událostí v rámci integrovaného 

záchranného systému nevyužijeme pouze psy záchranářské se specializací na sutinové 

a plošné vyhledávání, psy lavinové a pátrací, ale s úspěchem můžeme také použít psy pro 

vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků, psy pro detekci výbušnin nebo akcelerantů. Vždy 

záleží na konkrétním typu události a na objektivních i subjektivních okolnostech, které při 

řešení mimořádné události vyvstanou.  

Pro ilustraci můžeme uvést, že i k dopravní nehodě je vhodné povolat psa pro plošné 

vyhledávání s cílem nalézt zraněnou osobu, která v šoku opustila místo události. Výše 

popsané je, podle osobních zkušeností autora předkládané práce, častým jevem. Dále 

například můžeme k požáru povolat nejen psa pro detekci hořlavých kapalin, ale pokud 

požáru předcházela exploze, je vhodné použít i psa pro detekci výbušnin. A v případě 

vysokých teplot a při podezření, že v ohnisku se nacházely osoby, můžeme povolat i psa pro 

vyhledávání lidských pozůstatků a ostatků. 

Možnosti kynologie při řešení mimořádných událostí jsou velmi široké a je jen na základních 

složkách IZS, jaké vytvoří podmínky pro jejich uplatnění. 

V rámci zlepšení činnosti integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných 

událostí, ke kterému přispívá předkládaná práce, by bylo vhodné realizovat další odborné 

zhodnocení současného stavu a navrhnout konkrétní koncepční změny. Zejména bude nutné 

rozhodnout, zda záchranářskou kynologii nechat pouze na dobrovolnických organizacích, 

jako v současné podobě, nebo zda zřídit u HZS ČR kynologické skupiny pro sutinové 

vyhledávání, jak je navrženo v této práci. A ostatní složky IZS používat pouze k plošnému 

vyhledávání osob, kdy je potřeba nasazení velkého počtu psů. 

Zbývající oblasti využití psů při řešení mimořádných událostí můžeme hodnotit jako plně 

dostačující. Policie ČR již dnes bezchybně provádí výcvik a povolávání psů pro vyhledávání 

lidských pozůstatků a ostatků - cadaver, psů na detekci akcelerantů a výbušnin. U Horské 

služby ČR zase dobře funguje kynologická skupina s lavinovými a pátracími psy. 
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Příloha 1 

 

Výpis ze seznamu držitelů kynologických atestů. 



VÝPIS ZE SEZNAMU DRŽITELŮ KYNOLOGICKÝCH ATESTŮ 
s platností ke dni 4. dubna 2008  

 

Držitel 
Město Číslo atestu Specializace Platnost do

S-sutiny 20.10.2009VLACHOVÁ Lenka Praha  MV-03/2003 
- - 

S-sutiny 20.10.2009LINDA Petr Praha MV-06/2003 
- - 
- - DOSTÁLOVÁ Martina Ostrava MV-07/2003 

P-plošné 20.10.2008
S-sutiny 18.5.2008 HOTOVÝ Gustav Litvínov MV-01/2004 

- - 
S-sutiny 20.10.2009KUBICA Petr Žatec MV-07/2004 

- - 
S-sutiny 28.4.2009 MAXA Vlastimil Železná Ruda MV-09/2004 

- - 
S-sutiny 15.9.2008 SCHEJBAL František ml. Hejnice MV-11/2004 
P-plošné 20.10.2008
S-sutiny 28.4.2009 CHMELOVÁ Šárka Brno MV-06/2006 
P-plošné 20.10.2008
S-sutiny 28.4.2009 FILIP Jaroslav Zruč nad 

Sázavou 
MV-02/2005 

P-plošné 20.10.2008
S-sutiny 28.4.2009 SITTE Michal Deštné 

v Orlických h.
MV-05/2005 

P-plošné 25.5.2009 
S-sutiny 20.10.2009VOKŘÁLOVÁ Milena Praha MV-08/2005 
P-plošné 25.5.2009 
S-sutiny 15.9.2008 JANATA Roman Nový Bor MV-01/2006 

- - 
S-sutiny 15.9.2008 LIŠKA Petr Ústí nad 

Labem 
MV-02/2006 

- - 
S-sutiny 15.9.2008 NĚMEC Eduard Praha MV-03/2006 

- - 
S-sutiny 20.10.2009KLEGA Petr Ostrava MV-05/2006 
P-plošné 20.10.2008
S-sutiny 28.4.2009 ŠVESTKOVÁ Veronika Střelice MV-01/2007 
P-plošné 16.11.2009

- - MARTÍNKOVÁ Jana Ústí nad 
Labem 

MV-02/2007 
P-plošné 25.5.2009 

- - KOŘÍZEK Viktor Pec pod 
Sněžkou 

MV-03/2007 
P-plošné 16.11.2009

- - ŠVANCARA Jiří Vranovce MV-04/2007 
P-plošné 16.11.2009

- - HLUŠTÍKOVÁ Hana Vranovce MV-05/2007 
P-plošné 16.11.2009

- - ZABOVÁ Lucia Březová – 
Oleško 

MV-01/2008 
P-plošné 04.04.2010

- - FILIP Jaroslav Zruč nad 
Sázavou 

MV-02/2008 
P-plošné 04.04.2010

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru ČR a náměstka ministra vnitra, kterým se 

stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem 

předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací, 

SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č.48/2003 ze dne 

31.10.2003. 



 

S B Í R K A 

 
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ  

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY  

A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA 
 

Ročník: 2003   V Praze dne 31. října 2003  Částka:   47  
 
 
 
 
 
 

O B S A H : 
 
 
 

Část I.  48. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
a náměstka ministra vnitra ze dne 31.10.2003, kterým se sta-
noví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčené-
ho k nasazení v rámci záchranných prací  

   
   



48 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  
a náměstka ministra vnitra 

ze dne 31. října 2003, 

kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného 
k nasazení v rámci záchranných prací 
 
 
     V souladu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systé- 
mu a o změně některých zákonů, a v návaznosti na § 2 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o sta-
novení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání 
humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími 
fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva,  

 

I. s t a n o v í m  

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Kvalifikační požadavky na záchranářského psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci 
záchranných prací (dále jen „psovod“ a „pes“) jsou vydávány za účelem garance od-borné, fyzické a 
zdravotní připravenosti psovoda se psem, které lze na základě dohod o spo-lupráci v rámci integrovaného 
záchranného systému (dále jen „IZS“) využít k zásahu při suti-novém vyhledávání osob ve zřícených 
budovách, k plošnému vyhledávání při pátrání po pohřešovaných osobách a k zapojování do 
mezinárodních záchranných operací. 
 
(2) Odbornou, fyzickou a zdravotní připravenost psovoda a psa prokazuje psovod veliteli zá-
sahu 1) na místě zásahu kynologickým atestem, jehož vzor je uveden v příloze č. 3. Specializa-
ce uvedená v kynologickém atestu musí odpovídat charakteru zásahu. 
 
(3) Pro potřeby operačního řízení, plánované pomoci na vyžádání a zapojování do mezinárod-
ních záchranných operací odbor IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR 
zpracovává seznam držitelů kynologických atestů. Seznam držitelů kynologických atestů je 
uložen na operačním a informačním středisku MV-generálního ředitelství HZS ČR a je prů-
běžně aktualizován dle čl. 9 odst.1.  

 
 

Čl. 2 
Kvalifikační požadavky na psovoda  

(1)  Psovod musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou: 
      a)  dosažení 18 let věku, 
      b)  odborná způsobilost, 
      c)  fyzická způsobilost, 
      d)  zdravotní způsobilost. 
   



(2) Odborná a fyzická způsobilost psovoda se prokazuje absolvováním praktických zkoušek  
a teoretických zkoušek formou ústního přezkoušení nebo písemného testu. Způsob provedení  
a podrobnosti k jednotlivým druhům atestačních zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 1. 
 
(3) Zdravotní způsobilost psovoda se posuzuje zdravotní prohlídkou psovoda, kterou na zákla-dě žádosti 
psovoda provádí praktický lékař, u něhož je psovod registrován, a to v rozsahu vstupních zdravotních 
prohlídek členů jednotek SDH obcí, zařazených ve IV. kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti. 
Přiměřeně se zde použijí ustanovení zvláštního právního předpisu 1).  
 
 

Čl. 3 
Kvalifikační požadavky na psa 

(1) Pes musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou: 

a)  minimální věk 12 měsíců, 
– konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení   
      při zásahu, 

 c)  odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti, 
       d)  fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí, 
       e)  veterinární požadavky dle čl. 3 odst. 3. 
   
(2) Splnění základních  kvalifikačních požadavků dle čl. 3 odst. 1 písm. a) až d) je posuzováno zkušební 
komisí. 
 
(3) Veterinární požadavky na psa: 

      a)   tetované číslo zápisu (podle plemene) nebo implantovaný čip, 
      b) absolvované očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngitidě,  
            leptospirózám (např. Biocan DHPPiLR, Canvac DHPPiL) a borelioze (Biocan B) mi-        
            nimálně 3 týdny před atestační zkouškou a pravidelně každý rok, 
      c)   zdravotní posudek veterinárního lékaře s ohledem na vyšší stupeň zátěže, 
      d)  dvakrát ročně odčervení.  
 
(4) Veterinární požadavky ověřuje veterinární lékař. Jejich splnění osvědčuje vydáním potvr-zení o 
veterinární prohlídce psa s vyjádřením dobrého zdravotního stavu psa se schopností ab-solvování vyšší 
zátěže. 
 

Čl. 4 
Zkušební komise 

(1) K posuzování splnění kvalifikačních požadavků psovoda se psem a k provádění atestač-
ních zkoušek se zřizuje zkušební  komise.   

  
(2) Předsedou zkušební komise je pracovník MV-generálního ředitelství HZS ČR nebo od-
borného útvaru Ministerstva vnitra. Předsedu zkušební komise jmenuje ředitel odboru IZS  

a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR, další členy zkušební komise jmenuje 
na návrh odborné kynologické komise 2) předseda komise. 

 
(3) Zkušební  komise je zpravidla tříčlenná.  

 
                                                 
1) § 2 odst. 4, § 10 a příloha č. 5 nařízení vlády č. 352/2003Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců  
jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. 
2) Odborná komise generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra (č.j. PO-2472/IZS-2003 ze dne  
    21. července 2003). 



Čl. 5 
Organizační provedení atestačních zkoušek 

(1) Organizační provedení atestačních zkoušek stanoví předseda zkušební komise. Zpravidla 
se jedná o dvou až třídenní soustředění. Datum konání a ostatní organizační záležitosti ate-
stačních zkoušek musí být oznámeny žadatelům o atest propozicemi s předstihem min. 20 ka-
lendářních dnů. 
  
(2) Žadatelé o atest podávají písemnou přihlášku (viz příloha č. 2) prostřednictvím vysílající organizace, 
ve které jsou členy, poté, co ukončí výcvik ve vysílající organizaci a jsou připra-veni k absolvování 
atestačních zkoušek. K přihlášce se přikládají dvě fotografie psovoda  
a dvě fotografie psa (ve formátu 4,5 x 3,5 cm), z nichž jeden pár se vylepuje na přihlášku  
a druhý se přikládá volně. Uzávěrka písemných přihlášek k atestaci je 21 kalendářních dnů přede dnem 
konání atestačních zkoušek. 
  
   

 Čl. 6 
Kynologický atest 

(1) MV-generální ředitelství HZS ČR vydává kynologický atest se dvěmi specializacemi:  

• specializace S (sutiny) – umožňuje držiteli kynologického atestu nasazení při sutino- 
      vém vyhledávání ve zřícených budovách k provádění záchranných prací v rámci IZS, 
b)  specializace P (plošné) – umožňuje držiteli kynologického atestu nasazení k plošné- 
      mu vyhledávání při pátrání po pohřešovaných osobách v rámci IZS. 

 
(2) Podmínkou udělení kynologického atestu pro jednotlivé specializace je: 

a)  potvrzení vysílající organizace, která je zastoupena v odborné kynologické komisi 3),  
      o splnění požadovaného stupně odborné připravenosti psovoda a psa,  
b)  splnění kvalifikačních požadavků podle článku 2 a 3, 

c)  splnění atestačních zkoušek pro danou specializaci. 
 

(3) Kynologický atest je vydáván s platností na 2 roky.   
 
(4) Psovod se stejným psem může neúspěšné atestační zkoušky v jedné specializaci opakovat 
maximálně dvakrát za sebou. 
  
(5) Držitel kynologického atestu bude dle čl. 1 odst. 3 evidován v seznamu držitelů kynolo-
gických atestů, který bude spravovat MV-generální ředitelství HZS ČR pro potřeby ústřední-
ho poplachového plánu IZS a který bude předáván k dalšímu využití hasičským záchranným 
sborům krajů. 
 
(6) Vzor kynologického atestu je uveden v příloze č. 3. 

 
Zapojování psovodů do mezinárodních záchranných operací 

 
Čl. 7 

Seznam pro mezinárodní záchranné operace 



(1) MV-generální ředitelství HZS ČR vede na základě zvláštního právního předpisu 3) seznam 
psovodů se psy, které lze zařadit do záchranné jednotky vysílané do zahraničí (dále jen 
„Seznam pro MZO“). Seznam pro MZO se vede obdobně jako seznam držitelů kynologických 
atestů dle čl. 1  odst. 3. 
  
(2) Držitel kynologického atestu může požádat o zařazení do Seznamu pro MZO po splnění 
podmínek uvedených v čl. 8. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 4; na žádost se vylepují foto-
grafie psa a psovoda obdobně dle čl. 5 odst. 2. 
 
(3) O zařazení držitele kynologického atestu do Seznamu pro MZO rozhoduje ředitel odboru 
MV-generálního ředitelství HZS ČR, jemuž přísluší Seznam pro MZO zpracovávat. Ten rov-
něž rozhoduje o vyřazení držitele kynologického atestu z tohoto seznamu na návrh odborné 
kynologické komise 3).   

 
 

Čl. 8 
Podmínky pro zařazení do Seznamu pro MZO 

     U psovodů předurčených pro zapojení do mezinárodních záchranných operací se kvalifi-
kační požadavky uvedené v čl. 2 doplňují o: 

a)  absolvování zdravotních prohlídek psovoda ve specializovaném zdravotnickém zařízení  
      dle standardu záchranné jednotky výhradně s klasifikací „Schopen nasazení bez omezení“   
      (viz přílohu č. 5), 
b)  duševní způsobilost, která se posuzuje kontrolním vyšetřením na psychologickém praco- 
      višti MV-generálního ředitelství HZS ČR na osobní žádost psovoda, 
c)  mezinárodní očkovací průkaz s očkováním dle standardů záchranné jednotky (viz přílo- 
      hu č. 5), 
d)  dosažitelnost mobilním telefonem, 
e)   souhlas žadatele s nakládáním s jeho osobními údaji dle zvláštního právního předpisu 4). 

 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

(1) Držitel kynologického atestu je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit na stálé kontaktní 
místo MV-generálního ředitelství HZS ČR každou skutečnost ovlivňující trvale nebo dočasně 
(nad 7 kalendářních dnů) schopnost použití psovoda nebo psa (např. nemoc, odjezd mimo 
území České republiky), včetně změn zajišťujících jeho dosažitelnost či změn údajů 
v přihlášce nebo žádosti. Stálé kontaktní místo je uvedeno v příloze č. 5. 
  
(2) Při dlouhodobém omezení použitelnosti psovoda nebo psa (tj. nad 60 kalendářních dnů) je 
MV-generální ředitelství HZS ČR oprávněno kynologický atest dočasně či trvale odebrat, 
popř. rozhodnout o nutnosti opakovat atestační zkoušky.  
 
(3) Příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, u nichž se zdravotní způsobilost pro-
kazuje na základě zvláštního právního předpisu 5), zdravotní způsobilost psovoda dle čl. 2  
odst. 3 neprokazují a neabsolvují ani zdravotní prohlídky dle čl. 8 písm. a). 

                                                 
3) § 2 nařízení vlády č. 463/2000Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací,  

 poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami  
a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. 

4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



(4) Po návratu z mezinárodní záchranné operace může pes absolvovat karanténní opatření dle 
rozhodnutí příslušného veterinárního orgánu. 
 
(5) Kynologické atesty CZ a atesty SAR vydané na základě Pokynu generálního ředitele HZS 
ČR a náměstka ministra vnitra č. 24/2001, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na do-
brovolné psovody se psy předurčené k nasazení v rámci záchranných a likvidačních prací, ve 
znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a NMV č. 54/2001, zůstávají v platnosti po dobu 
na nich vyznačené platnosti (v kolonce „Platí do“). Po výše uvedenou dobu platnosti se na 
držitele těchto atestů pohlíží jako na držitele kynologického atestu se specializací S (sutiny) 
dle čl. 6 odst. 1 písm. a); 
 

II. u k l á d á m 
         
           1. řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR    

a)  organizovat ve spolupráci s HZS krajů atestační zkoušky v termínech dle potřeb,  
     minimálně dvakrát ročně, 
                b)  zabezpečovat nezbytnou odbornou přípravu držitelů kynologických atestů, 
                c)  zpracovávat podklady pro vydání kynologických atestů, 
                d)  zpracovávat seznam držitelů kynologických atestů a Seznam pro MZO, 

                e)  jmenovat předsedu zkušební komise,  
            2. řediteli odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR    

                a)  pro potřeby operačního řízení na území České republiky vést aktuální přehled  
                      akceschopnosti  držitelů kynologických atestů,  
                b)  ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko  
                      MV-generálního ředitelství HZS ČR povolávalo pro potřeby záchranných a lik- 
                      vidačních prací pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologic- 
                      kého atestu se specializací, jež musí odpovídat charakteru zásahu, 

                 c) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko 
MV-generálního ředitelství HZS ČR povolávalo pro potřeby zapojování České republiky do 
mezinárodní záchranné operace pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného 
kynologického atestu s příslušnou specializací a jsou uvedeni v Seznamu pro MZO, 

             3. ředitelům  HZS krajů    

                 a) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko  
                     HZS kraje povolávalo pro potřeby provádění záchranných a likvidačních prací  
                     v rámci IZS pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologického  
                     atestu se specializací, jež musí odpovídat charakteru zásahu,  
                 b) prokazatelně seznámit se zněním pokynu obsluhu operačních a informačních 
středisek HZS kraje a příslušníky HZS kraje s velitelskou pravomocí, 
                c)  spolupodílet se na organizaci atestačních zkoušek, 
  

           4. ředitelům  vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a řediteli SOŠ  
                PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku    

                                                                                                                                                         
5) Např. zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších  
    předpisů.  



                zařadit pokyn přiměřeně do výuky na úseku IZS, operačního řízení a výkonu služby  
                (kurz TŘ I a kurzy vyšší úrovně); 

- z r u š u j i  

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 24 a 54/2001. 

 

     Tento  pokyn  nabývá  účinnosti dnem vydání. 

Čj.: PO-3408/IZS-2003 

Generální ředitel HZS ČR 
a náměstek ministra vnitra 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.
 

   

Obdrží: 
HZS krajů 
SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR 
 

 
 
 
 



                                          P ř í l o h a   č. 1 
• k Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2003  

   
ZPŮSOB PROVEDENÍ A PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM 
ATESTAČNÍCH ZKOUŠEK 

 
Definice pojmů a upřesnění zkušebních podmínek 

 
Pro účely tohoto pokynu jsou definovány a dále použity následující pojmy: 

a)     terén – místo, kde se provádí atestační zkoušky (vymezená plocha, objekt, či budova), 
musí co nejvíce imitovat praktické nasazení psovoda se psem, všichni účastníci atestačních 
zkoušek nemusí být posuzováni ve stejném prostoru, 
 
b)    úkryt – místo, kde se v terénu ukryje hledaný subjekt, na místě se nesmí provádět                   
změny, které by napomáhaly při vyhledání jako jsou přidružené pachy, optické změny, úkryty 
se v průběhu atestačních zkoušek mohou měnit,  
 
c) hledaný subjekt – figurant, který simuluje hledanou osobu v bezvědomí, nereagující 
na vnější podněty; figurant dbá po celou dobu atestačních zkoušek pokynů zkušební komise, 
  
d)   examinátor - člen zkušební komise, který je pověřen předsedou zkušební komise  
k posuzování speciálních cviků. 
 
 

Obsah atestačních zkoušek 
 
A. NÁROKY KLADENÉ NA PRÁCI PSA 
 
Chování a připravenost psa je posuzována po celou dobu konání atestačních zkoušek. Pokud 
pes projeví chování, které by mohlo nasvědčovat, že se jedná o psa se špatným typem vyšší 
nervové činnosti, špatnou ovladatelností a připraveností, může být z atestační zkoušky vylou-
čen .    
 
1.  Ovladatelnost psa 
Ovladatelnost psa je souhrn několika základních důležitých cviků, které musí pes zvládat 
u atestačních zkoušek:  

a)  přivolání psa k psovodovi,  
b)  ovladatelnost psa u nohy psovoda,  
c)  odložení psa na místě,  
d)  vysílání psa vpřed do určených směrů, 
e)  překonávání různorodých překážek (skokem, šplhem, do výšky a do dálky, překonávání lá- 
     vek,  žebříků apod.) 
 
2.    Speciální cviky  
Speciální cviky jsou zaměřeny na dva nejdůležitější úkoly při atestačních zkouškách: 

a)  vyhledání a označení hledaného subjektu, 
b)  prověření prostoru či terénu, zda se zde nenachází hledaný subjekt.    



Pes musí v co nejkratším čase systematicky a důsledně propátrat daný úsek a označit místa, na 
kterých se nachází hledaný subjekt. Přesnost místa označení je posuzována s přihlédnutím na 
okolnosti v průběhu nasazení (vliv povětrnostních podmínek, skladba terénu a ostatní vli-vy, 
které mohou ovlivnit práci psa). Označené místo musí být co nejblíže k hledanému subjektu. 
Psovod musí místo nálezu co nejvíce konkretizovat podle chování psa. Přesné ozna-čení místa 
nálezu je hlavním úkolem psovoda a zásadní skutečností, která při zásahu přímo ovlivňuje 
průběh následujících záchranných prací.  
 
3.    Posuzování fyzické způsobilosti psovoda a psa 
V průběhu atestační zkoušky se provádí prověrka fyzické způsobilosti psovoda a psa formou: 

a)  přesunu na místo provádění speciálních cviků spojeného s překonáváním praktických pře- 
     kážek,  
b)  prověření reakcí psa, kdy psovod se psem absolvuje vyhledání určeného subjektu mimo  
     část posuzování speciálních cviků.  
 
 
 B. NÁROKY KLADENÉ NA PRÁCI PSOVODA 
 

Odborná způsobilost psovoda je posuzována v průběhu plnění 
speciálních cviků nebo formou přezkoušení základních znalostí a 
dovedností k nasazení.    

 
 
C. ZKOUŠKA PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PSŮ PRO SUTINOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ  
     (specializace S) 
 

 

Hledaný subjekt 
Postižená osoba  – figurant.  
 
Počet subjektů   
Maximální počet subjektů jsou 4. 
 
Úkryt   
Pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě.   
 
Terén 
Budovy s minimálně třetinovým podílem sutin rozdělené do několika úseků: 
I. úsek o rozloze prohledávaných podlahových ploch maximálně 1000 m2, 
II. úsek o rozloze prohledávaných podlahových ploch maximálně 1000 m2.  
 
Nasazení ke speciálním cvikům: 
1. cvičení se skládá z propátrání dvou úseků (I. úsek + II. úsek); psovod může požádat o jednu 

pětiminutovou přestávku, která se nezapočítává do časového limitu (časový limit se pro-
dlužuje), 

2. cvičení se skládá z propátrání jednoho úseku (I. úsek). 
 



Přestávka mezi prvním a druhým cvičením je v rozsahu minimálně jedné hodiny, cvičení se 
provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a roční období. 
 
Časový limit 
Časový limit jednoho cvičení je maximálně 40 minut, zkušební komise může podle rozlohy  
a členitosti terénu určit zkrácený nebo prodloužený časový limit. 
 
Hlášení 
Na začátku každého cvičení podává psovod examinátorovi hlášení, při němž si vyžádá potřebné informace 
k zahájení nasazení psa a oznámí, jakým způsobem pes označuje nález hledaného subjektu.    
 
Examinátor 
Examinátor může v průběhu jednotlivých cvičení podle svého uvážení ovlivňovat postup psovoda. 
 
Hodnocení 
Při atestační zkoušce se hodnotí: 

• souhra psovoda se psem, 
• rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa,  
• způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů, 
• pohyb a postup psovoda a psa v terénu, 
• pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty, 
• dojde-li k opakovanému falešnému označení, je zkouška nesplněna. 

    
 
D. ZKOUŠKA PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PSŮ PRO PLOŠNÉ VYHLEDÁVÁNÍ    
     (specializace P) 
 
 

Hledaný subjekt 
Postižená osoba - figurant nebo skupina figurantů.  
                           
Počet subjektů 
Maximální počet subjektů jsou 4. 
 
Úkryt   
Pod úrovní, nad úrovní, v úrovni terénu, volně či skrytě, s možností vyhledávání v objektu.  
 
Terén 
I.  úsek - maximální rozloha 50 000 m2, 
II. úsek - maximální rozloha 50 000 m2. 
 
Nasazení k speciálním cvikům 
1.  cvičení se skládá z propátrání dvou úseků; nasazeni jsou dva psovodi se psy společně, kaž- 
     dý z nich propátrává svěřený úsek, psovod může požádat o jednu pětiminutovou přestáv- 
     ku, která se nezapočítává do časového limitu (časový limit se prodlužuje),   
2.  cvičení se skládá z propátrání jednoho úseku.  
 
Přestávka mezi prvním a druhým cvičením je v rozsahu minimálně jedné hodiny, cvičení se 
provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a roční období. 
 
Časový limit    



Časový limit jednoho cvičení je maximálně 40 minut, zkušební komise může podle rozlohy  
a členitosti terénu určit zkrácený nebo prodloužený časový limit. 
 
 
Hlášení 
Na začátku každého cvičení podává psovod examinátorovi hlášení, při němž si vyžádá po-
třebné informace k zahájení nasazení psa a oznámí, jakým způsobem pes označuje nález 
hledaného subjektu. 
 
Examinátor  
Examinátor může v průběhu jednotlivých cvičení podle svého uvážení ovlivňovat postup psovoda. 
 
Hodnocení 
Při atestační zkoušce se hodnotí: 

• souhra psovoda se psem, 
• rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa,  
• způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů, 
• pohyb a postup psovoda a psa v terénu, 
• pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané subjekty, 
• dojde-li k opakovanému falešnému označení, je zkouška nesplněna. 

 
 
 
 
 
 
 



                                           P ř í l o h a   č. 2 
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•  
• PŘIHLÁŠKA K ATESTAČNÍM  ZKOUŠKÁM 
• A. PSOVOD 
• JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

• DATUM NAROZENÍ: 

• - MOBILNÍ: 

• - DO ZAMĚSTNÁNÍ: 

• KONTAKTNÍ 

TELEFON 

• - V BYDLIŠTI: 

• TRVALÉ BYDLIŠTĚ, VČETNĚ PSČ: 

• JINÉ ČASTÉ MÍSTO POBYTU: 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
foto psovoda 

•  
• B. PES 
• JMÉNO: 

• PLEMENO: 

• DATUM NAROZENÍ:: 

• TETOVACÍ ČÍSLO NEBO ČÍSLO ČIPU: 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

foto psa 

•  
• C. VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE 
• NÁZEV: 

• SÍDLO: 

• POTVRZUJEME, ŽE VÝŠE UVEDENÍ PSOVOD A PES SPLŇUJÍ POŽADOVANÝ STUPEŇ 

ODBORNÉ PŘIPRAVENOSTI DLE VNITŘNÍ METODIKY VÝCVIKU VYSÍLAJÍCÍ 

ORGANIZACE. 
•   
•  
•  
•  
• …………………………………………                                    ………………………………………..…………………….. 
• RAZÍTKO VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE                                          JMÉNO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE 

•  
•      Přihlašuji se k atestačním zkouškám MV-generálního ředitelství HZS ČR k získání 

kynologického atestu se specializací: S (sutiny)  /  P (plošné). *) 
•      Prohlašuji, že si uvědomuji všechna rizika zkoušek, vyplývající z povahy zkoušek 

(vyhledávání osob v sutinách/v otevřeném nezajištěném terénu*)) pro mne jako psovoda 
a mého psa. V průběhu atestačních zkoušek se budu řídit pokyny předsedy a 
examinátorů zkušební komise a budu postupovat v souladu se všemi zásadami 
bezpečného pohybu ve staticky narušených objektech/ v otevřeném nezajištěném 
terénu*). Zkoušku se psem podstupuji dobrovolně a na vlastní nebezpečí. 

•  
V ……………………….dne ………………..….          Podpis psovoda………...……………………. 
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VZOR KYNOLOGICKÉHO ATESTU  
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foto psa 

JMÉNO PSA/NAME OF DOG

Alex  
DATUM NAROZENÍ/DATE OF BIRTH 
28.04.1995 
PLEMENO/BREED 
Němec.ovčák / German Shepherd  
TETOVACÍ ČÍSLO NEBO ČÍSLO ČIPU/TATTOO NO. OR ID. CHIP NO. 
123456/95 
SPECIALIZACE/SPECIALIZATION                  PLATNOST DO/DATE OF EXPIRY 
Sutiny-Disaster SW 01.09.2005 
Plošné-Wilderness SW 01.11.2005 

DATUM VYDÁNÍ/DATE OF ISSUE 
 
VYDAL/ISSUED BY 

MV-generální ředitelství HZS ČR 
Ministry of the Interior of the Czech Republic 
Fire and Rescue Service of the Czech Republic 
General Directorate 

RAZÍTKO A PODPIS/STAMP AND SIGNATURE

01.11.2003 

C Z E C H   R E P U B L I C
 CANINE ATTESTATION 

 
 
 

foto psovoda 

DRŽITEL TOHOTO ATESTU SPLŇUJE KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO NASAZENÍ PŘI ZÁSAHU  
KE KYNOLOGICKÉMU VYHLEDÁVÁNÍ OSOB V OBORU DLE SPECIALIZACE. 
THE HOLDER OF THIS ATTESTATION MEETS QUALIFICATION STANDARDS FOR DEPLOYMENT DURING 
RESCUE OPERATIONS ON THE FIELD OF CANINE SEARCHING ACCORDING TO THE SPECIALIZATION. 

NO.

000/2003 
PŘÍJMENÍ/SURNAME 

NOVÁK 
JMÉNO/GIVEN NAME 

Jan 
DATUM NAROZENÍ/DATE OF BIRTH                          POHLAVÍ/SEX 

    M 
ORGANIZACE/ORGANISATION 
Svaz záchranných brigád kynologů ČR 
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•  
• ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU PSOVODŮ  

PŘEDURČENÝCH DO MEZINÁRODNÍCH ZÁCHRANNÝCH OPERACÍ 
•  
• A. PSOVOD - držitel kynologického atestu  
• JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

• RODNÉ ČÍSLO: 

• ČÍSLO PASU: 

• - MOBILNÍ: 

• - DO ZAMĚSTNÁNÍ: 

• KONTAKTNÍ 

TELEFON 

• - V BYDLIŠTI: 

• TRVALÉ BYDLIŠTĚ, VČETNĚ PSČ: 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
foto psovoda 

• JINÉ ČASTÉ MÍSTO POBYTU: 

• VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE: 

•  
• B. PES 
• JMÉNO: 

• PLEMENO: 

• DATUM NAROZENÍ:: 

• TETOVACÍ ČÍSLO NEBO ČÍSLO ČIPU: 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

foto psa 

•  
• C. KYNOLOGICKÝ ATEST  
• ČÍSLO: 

• SPECIALIZACE: • PLATNOST DO: 
•  •  

•  
•  •  

•  

•  
•      Žádám o zařazení do Seznamu pro MZO a souhlasím s evidencí mých osobních údajů  

uvedených v žádosti pro potřeby operačního řízení při zapojování České republiky do 
mezinárodních záchranných operací. 

•      Žádám o provedení psychologického vyšetření za účelem splnění podmínky pro 
zařazení do Seznamu pro MZO. 

•  
•  

V ……………………….       dne ……………….... 
             podpis držitele kynologického atestu    
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•  

Zdravotní prohlídky a očkovací program psovodů 
dle standardu záchranné jednotky k účasti v mezinárodních záchranných operacích  

 
Zdravotní prohlídky pro žadatele o zařazení do Seznamu pro MZO 

provádí Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, Třebešská 
1575, 500 01  Hradec Králové. Kon-taktní pracovník VLA je Doc. MUDr. Jiří 
Chaloupka, CSc., tel. 495 253 127, 495 253 003, fax 495 512 451. 

 
Zdravotní prohlídka je prováděna s ohledem na mimořádnou fyzickou a psychickou 

zátěž členů záchranné jednotky při mezinárodních záchranných misích. Skládá se z celkového 
lékařského vyšetření, biochemického vyšetření krve, základního hematologického vyšetření, 
EKG, rtg hrudníku, vyšetření plicních funkcí a vyšetření fyzické zdatnosti na bicyklovém 
ergometru.  

 
Očkování s vystavením mezinárodního očkovacího průkazu provádí Hygienická 

stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1.  
 

Očkovací program 
Druh Počet dávek Účinnost 

tetanus 1 dávka 10 let 
hepatitida A+B 3 dávky A- 10 let ,   B- 5 let 
chřipka 1 dávka 1 rok 
klíšťová encefalitida 3 + 1 dávky  
přenosná dětská obrna 2 dávky 10 let 
záškrt 1 dávka 10 let 
meningoková meningitida A+C 1 dávka 3 roky 
břišní tyfus 1 dávka 3 roky 

 
 

•  
• STÁLÉ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO OHLAŠOVÁNÍ ZMĚN DOSAŽITELNOSTI 

DRŽITELE KYNOLOGICKÉHO ATESTU  
•  
• Operační a informační středisko  
• MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
• Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01  Praha 414 
• Tel. 974 819 820-2 
• Fax 974 819 958, 224 232 321 
• E-mail: opis@grh.izscr.cz  
 
 
 




