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Lelková, T. Techniky zajišťování a vyhodnocování stop v kriminalistické odorologii: bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010,  45s. 

 

Bakalářská práce řeší techniky zajišťování a vyhodnocování stop v kriminalistické odorologii, 

jejímž cílem je přiblížit techniky zajišťování a vyhodnocování pachových stop, využití služebního 

psa u Policie České republiky a seznámit se i s prací psovodů. V první části popisuji co je to pach, 

vznik, vyhledávání, zajišťování a vyhodnocování pachových stop a  pachovou stopu jako důkaz 

v trestním řízení. V další polovině se zaměřuji na služebního psa jako nezbytnou součást 

kriminalistické odorologie. Zabývám se výběrem rasy pro konkrétní účel, výchovou, výcvikem 

vybraného jedince, využitím služebních psů u Policie České republiky. 
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1 ÚVOD 

 



     Téma zabývající se kriminalistickou odorologií jsem si vybrala pro svoji bakalářskou práci 

na základě mého zájmu o sportovní kynologii.  Jedním  z důvodů, proč jsem si toto téma 

vybrala  je to, že se chci blíže seznámit se zajišťováním, vyhodnocováním pachových stop 

v kriminalistické odorologii a s využitelností služebních psů u Policie České republiky.  

     Hlavním významem kriminalistické odorologie v praxi je identifikace osob podle pachu                

a zjišťování přítomnosti výbušnin a drog. Odorologii nejvíce využívají příslušníci 

bezpečnostních sborů (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky), 

ozbrojených sil (Armáda České republiky), ale i vězeňská služba. 

     Práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí: teoretickou a praktickou. V teoretické části, 

popisuji charakteristiku pachu a jeho identifikaci, pachové stopy a využitelnost služebního psa 

u Policie České republiky. Praktická část obsahuje metodiku práce a výzkum formou 

anonymního dotazníku  týkající se psovodů a jejich psů  z vybraných územních odborů 

Policie České republiky v Královéhradeckém kraji.  

 

 

 

1.1 CÍL 

 

     Cílem mé bakalářské práce je přiblížit techniky zajišťování a vyhodnocování pachových 

stop v kriminalistické odorologii, které jsou nedílnou součástí při objasňování trestných činů, 

a dále využití služebního psa u Policie České republiky, jejichž využití je v dnešní době velmi 

důležitou a nezbytnou součástí policejní práce. Díky svým schopnostem jsou velmi 

nápomocni při řešení kriminálních případů. Prostřednictvím své bakalářské práce jsem se 

chtěla seznámit i s prací psovodů u Policie České republiky.  
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1.2 VÝZNAM KRIMINALISTICKÉ ODOROLOGIE  

 



     Stejně jako zvířata, rostliny, předměty i my šíříme svůj přirozený pach. Charakteristickým 

složením atomů a molekul vznikají pachy všech kapalných i pevných látek.  

      

     Kriminalistická odorologie je odvětví kriminalistické techniky, jejichž předmětem je 

studium vzniku, významu a vlastností tělesného pachu, rozvoj metod, zajišťování pachových 

stop a jejich kriminalistické zkoumání pomocí analytických přístrojů.  Jejím cílem je 

individuální identifikace osob nebo věcí. Podstata spočívá v tom, že cizí látka obsažená ve 

vzduchu může vyvolat odezvu buď laboratorních přístrojů, nebo čichového ústrojí člověka 

nebo zvířete. [5] 

     

    Součást odorologie, zabývající se biologickými, čichovými a olfaktorickými způsoby 

pachové identifikace, nazýváme olfaktorickou. Další součástí odorologie, která se zabývá 

přístrojovými metodami zkoumání pachu, je olfaktronika.  

 

 

 

2   PACH 

 

     Pach je plynná látka, která je schopna v dané koncentraci vyvolat čichový vjem člověka 

nebo zvířete nebo odezvu analytického přístroje. Za určitých optimálních podmínek lze pachu 

využít k identifikaci osob i věcí. Pach vylučují lidé, zvířata, rostliny, ale i neživé objekty lze 

dle pachu identifikovat. Nejvíce důležitý je pach, který vylučuje člověk, který nazýváme 

pachem tělesným. Složení lidského pachu je individuální pro konkrétního člověka. 

 

     Individualizace lidského pachu je dána celou řadou okolností, které mají na lidského 

jedince vliv. Jedná se zejména o: 
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- věk 



- rasu 

- pohlaví 

- způsob života, zejména složení a charakter přijímané potravy 

- nemoci 

- užívání léků 

- pracovní zařazení 

- konzumace tabákových výrobků, alkoholu a omamných látek 

- používání kosmetických přípravků 

 

     Význam pachu v kriminalistice spočívá v identifikaci osob nebo věcí. V současné době se 

využívá lidský pach k průkazu lihu v lidském dechu při kontrolách řidičů motorových 

vozidel. 

 

 

2.1 PACHOVÁ  STOPA 

 

     Za pachovou stopu se považuje každá změna, která je v nějaké souvislosti s relevantní 

událostí. Pachová stopa má tyto charakteristické vlastnosti: 

 

• extrémně malá hmotnost a plynné skupenství 

• nemůže být rozpoznána smyslovými orgány člověka ani jinými technickými 

prostředky. Výjimkou je pouze čich vycvičeného psa. 

• pachová stopa se může vyskytovat i v místech se kterými prověřovaná osoba nepřišla 

do styku 

• k uchování pachové stopy lze použít jejího nosiče jen ve výjimečných případech 

• lidský pach má geneticky neměnný základ 

• pachová stopa může být znečištěna pachem osoby,  která s osobou již je předmětem 

vyšetřování nijak nesouvisí 

• pachová stopa může být znehodnocena působením přírodních vlivů na svého nosiče 

(hniloba, tlení) 

• pachové stopy ve stojatých vodách mají dlouhodobější charakter 
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• pachovou stopu lze odstranit pouze úplným zničením povrchu svého původce 

• nosiče pachu mohou být odstraněny ze svého původce pouze úplným mechanickým 

snesením 

• pachová stopa odvětrá, což způsobují podmínky jak fyzikální tak hmotnost  

a materiální složení nosiče pachu, a tím nelze provést její identifikaci 

 

Otisk pachové stopy zůstává na místě činu i v případě zahlazování stop pachatelem. 

Použití parfému, pepře či česneku je bezpředmětné. 

 

 

 

2.2 SLOŽENÍ PACHU A JEHO OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY 

 

      Za určitých podmínek má každý předmět svůj vlastní pach, jehož složení závisí na 

skupenství a složení. Intenzita pachu může být dvojího druhu. Buď může být natolik jasná, že 

jsme ji i my lidé schopni rozpoznat nebo tak slabá, že není v našich schopnostech ji vnímat.  

 

 

2.2.1 Šíření pachu v ovzduší nebo prostoru 

 

     Každé těleso se odpařuje za každé teploty (i při zamrzání), liší se pouze svoji intenzitou 

odpařování. Nejrychleji se odpařují těkavé látky. To jsou látky, které obsahují prvky lehčí jak 

vzduch s odlišným bodem tání než vzduch a jejich molekuly se pohybují rychleji než vzduch. 

Látky v pevném skupenství tedy cítíme mnohem více než např. látky kapalné. Tedy i pach je 

součástí odpařování, které dráždí nosní sliznici.  

 

     Pach má rozptylovací schopnost. Jeho molekuly se neudrží u sebe, protože na ně působí 

kinetická síla a teplota, které určují rychlost pohybu molekul. Dále je to sálání, výpar ze země 

a vítr, který udává směr pohybu molekul.  
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• kinetická síla –  je větší čím je větší těkavost látky. Obecně je to síla, která odlučuje 

molekuly z povrchu látky a působí krátkodobě.  

• teplota – intenzita pachu je dána množstvím odtržením molekul z povrchu tělesa. Toto 

odloučení je dáno teplotou tělesa, čím je teplota tělesa vyšší, tím je větší počet 

odtržených molekul. Rozptylem molekul v prostředí dojde k jejich ochlazení, začnou 

padat k zemi, kde se opět zchladí dopadem za zem a zde jejich pohyb končí.  

 

 

2.2.2 Vnější prostředí působící na vlastnosti pachu 

 

      Teplota je velmi důležitá jak z hlediska zemského, tak i vzdušného. Teplota půdy je dána 

zářením slunce, která se neustále mění, maximálních hodnot dosahuje mezi 14 – 15 hodinou a 

minimální je s východem slunce. Během dne se země nasytí slunečním zářením, které využívá 

pro vypařování, ohřev vzduchu a ohřev země. Vlivem ohřívání země ve dne dochází ke 

zrychlení pohybu molekul. Odpařováním stoupají molekuly kolmo vzhůru, kde se ředí a tím 

pach stárne. Teplo, které ohřívá vzduch, stoupá a má stejný vliv jako výpar. V noci se vlivem 

ochlazování zmenšuje množství i pohyb odpařených molekul. Snižováním vypařování ustává 

pohyb molekul kolmo vzhůru. V noci dochází též ke kondenzaci par vlivem ochlazení 

vzduchu a tím se molekuly neunášejí od zdroje pachu. Proto stopa nestárne. Následně jsou 

vypsány základní vnější faktory, které ovlivňují pachovou stopu:  

 

• stopa na ledu – na ledu i nad ledem jsou velmi příznivé podmínky k uplívání pachu, 

nízká teplota je ale také vhodná pro vytvoření námrazy, která není vlídná pro původce 

pachu. Dobrým základem je led pouze pro čerstvou pachovou stopu. Není tomu tak při 

větru nebo výparu, kdy se pachová stopa neudrží.  

• teplota vzduchu – teplo se ve vzduchu přenáší třemi způsoby. Jedním z nich je výměna 

tepla mezi molekulami země a vzduchu a mezi samotnými molekulami vzduchu. Dále 

je to prostřednictvím tepelné konvekce, což je výměna teplé vrstvy vzduchu nad zemí 

na studenou vrstvu. Posledním typem výměny je dlouhovlnným zářením.  

• proudění vzduchu – čím více je vzduch ohříván od země, tím intenzivnější je proudění 

vzduchu. Čím více je zahříván povrch země, tím rychleji se pachová stopa  
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vypařuje, tzn., že jsou to nejtvrdší povrchy. Protože proudění vzduchu probíhá ve 

svislém směru, pach se odpařuje v kolmém směru. Toto proudění je nejmenší ve 

večerních hodinách nebo ve stínu vegetace či ve stínu způsobeném sklonem země.  

• absolutní a relativní vlhkost vzduchu – absolutní vlhkost vzduchu znamená napětí páry 

ve vzduchu a počítá v tlacích. Pro nás je ale důležitá relativní vlhkost vzduchu, která 

udává největší možné množství páry vzhledem teplotě a tlaku. Její hodnota 

s ochlazováním vzduchu stoupá a s ohříváním klesá. Nejpříznivější doba pro uchování 

pachové stopy je z hlediska relativní vlhkosti vzduchu od 20: 00 hodin do 6: 00 hodin 

ráno. Tehdy dosahuje hodnota relativní vlhkosti vzduchu 100 %.  

• déšť a mlha – nejpříznivější doba pro ulpívání pachových stop je při mrholení  

a mlze. Při silném dešti dochází spolu s vsakováním vody i k odlivu částí pachové 

stopy, po ustání deště je možné pachovou stopu zachytit pouze do té doby, než se 

odpaří.  V zavodněných oblastech bez vegetace není možné pachovou stopu zachytit. 

Pokud se ale v takových pásmech vegetace vyskytuje, odpařuje se pach z flóry a je 

relativní šance pachovou stopu najít.  

• tlak vzduchu -  s klesáním tlaku se vypařování z půdy zvyšuje, tlak má i vliv na 

cirkulaci vzduchu a plynů v zemi. Zvýšením tlaku proniká více vzduchu do půdy     a 

při snížení tlaku vychází vzduch s vodní párou a oxidem uhličitým. Při snížení tlaku 

bude koloběh pachových molekul větší v kolmém směru. Zvýšeným vypařováním se 

zvýší koncentrace pachu a usnadní to pachové práce. Větrné a vlhké počasí pří snížení 

tlaku rozptýlí pach kolem svého zdroje a zjednoduší tím tak zjištění pachové stopy, 

zato při zvýšeném tlaku vznikají nepříznivé podmínky pro pach.  

• vítr – způsobuje vodorovné proudění vzduchu. Směr i rychlost větru se neustále mění. 

Při působení větru dochází k vypařování pachové stopy, a čím je vítr silnější, tím je 

intenzita vypařování větší.  

• mikroklima porostů – v husté vegetaci ulpívá nejvíce ochlazený vzduch na jejím 

povrchu, jen u řídké vegetace se studený vzduch dostane až na povrch země. 

Uprostřed porostu se vzduch zadržuje, sráží se vodní pára a tím je zajištěna vlhkost 

vzduchu. Mezi porostem též vzduch moc neproudí, neodvádí se, a proto zde máme 

vhodné místo pro zadržení pachu. V lese je výměna vzduchu podobná jako v nízké 

vegetaci. Proto je i les vhodný pro pachové práce.  
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2.3 ČLOVĚK JAKO ZDROJ PACHOVÉ STOPY 

 

     Pouze lidský pach je v kriminalistice považován za pramen důkazu, protože může sloužit 

k jednotlivému popisu osoby mající vztah k trestnému činu. Důležitými vlastnostmi pachu 

jsou: 

 

• jeho dělitelnost, přičemž každý podíl má shodnou strukturu a vlastnosti 

• jeho rozpustnost v jiných látkách 

• jeho schopnost vytvářet směsi 

• jeho schopnost ulpívat na povrchu nerozpustných látek 

• jeho difůze (schopnost pronikání do struktury porézní látky) [7] 

 

     Existují pachy, které charakterizují pouze člověka. Jsou známy součásti pachu, které jsou 

význačné pro určité skupiny lidí. Dále jsou známy součásti pachu, které odpovídají současné 

životní situaci nebo způsobu, jakým člověk žije. Patří sem pachy po požití aromatických 

potravin, pachy související s aktuálním zdravotním stavem. Tyto zdroje pachu mohou být 

zahrnuty pod pojem pachové pozadí. 

     

      V pachu každého člověka existuje genetická součást, která se po celý jeho život nemění. 

V kriminalistice toto lze přirovnat k DNA nebo k papilárním liniím. Z hlediska 

kriminalistické odorologie a dále jen kriminalistické olfaktoriky je možno za hlavní zdroje 

lidského pachu považovat: 

• plicní dýchání 

• kožní dýchání 

• exkrementy 

• výměšky orgánů vnitřní sekrece, které fyziologicky nebo v důsledku poškození 

organismu proniknou z vnitřního prostředí těla 

• krev, pokud pronikne z vnitřního prostředí těla 

• pocení 

• vyměšování kožního mazu 

• odlučování povrchu těla ve formě kožních šupinek, vlasů a ochlupení. [7] 
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Uvedené zdroje pachu nemají z hlediska olfaktoriky stejný význam. 

 

Plicní dýchání je skoro bezvýznamné. Lidský dech ihned po opuštění dýchacího ústrojí uniká 

do okolního prostředí, rozptýlí se a po krátké době ho nelze nalézt v hustotě, která by 

umožnila jeho konzervaci. 

 

Kožní dýchání je též málo významné. Jde sice o složitý fyziologický proces, který spočívá ve 

výměně plynů, ale vylučování pachu kůží je velmi malé, že ho nelze považovat ani za 

nepatrnou část vzorku pachu osoby. 

 

Exkrementy - jsou výměšky trávicího a vylučovacího ústrojí. Patří sem zvratky, moč  

a výkaly. Exkrementy jsou spíše využívány v soudní toxikologii. Z hlediska olfaktoriky  jsou 

také bezvýznamné. 

 

Výměšky orgánů vnitřní sekrece - kriminalistika je též nevyužívá. Vyplívá to z technických 

obtíží u metody, která využívá textilní snímače pachu. 

 

Krev -  též není významná jako jednotlivý zdroj pachu člověka. 

 

Kožní povrch je pro českou kriminalistiku nejdůležitějším zdrojem pachu člověka. Kůže má 

své funkce, mezi které patří pocení, vylučování kožního mazu a odlučování povrchu těla. 

Lidská kůže obsahuje mechanoreceptory a z hlediska pachu i důležité žlázy. Pro olfaktoriku 

mají zásadní význam žlázy potní a mazové, dále pak vlasy a ochlupení. Lidská kůže prochází 

procesem rohovatění, který trvá 20 - 30 dní. Nově vytvořené buňky vytlačují buňky původní, 

které ztrácejí schopnost dělení a tím dochází k postupnému odloučení pokožky ve formě 

šupinek a lupů. Odumřelé buňky jsou velmi důležitým nosičem pachových stop. Z hlediska 

olfaktoriky je však nejdůležitějším nosičem pachových stop lidský pot, který se skládá z 98 – 

99 % vody, 0,6 % chloridu sodného a dalších látek jako např. kyseliny močové, kyseliny 

mléčné, aminokyselin a dalších. Na lidském těle jsou potní žlázy rozloženy nepravidelně. 

Nejvíce se jich však nachází na čele, v podpaží, na dlaních, chodidlech a v ohanbí. 

Organismus člověka vylučuje pot neustále. Vylučování potu je regulováno autonomními 

nervy. Vlivem stresu, fyzickou nebo psychickou zátěží je v dřeni nadledvin uvolňován 

adrenalin, který výrazně ovlivní tvorbu potu.  
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Právě výměšky potních i mazových žláz zanechávají pachovou stopu na kontaktních místech 

osoby s předmětem. Potní žlázy se dělí na : 

 

• ekrinní potní žlázy – tvoří je epiteliální vývod a klubíčko uložené v podkožním 

vazivu. Největší množství se nachází na vnitřní straně ruky a chodidlech, ale jinak jsou 

rozptýlené po celém povrchu těla. Člověk jich má 2 – 5 milionů, ale pouze část z nich 

je funkčních. Jsou tvořeny sekrečními buňkami. Pot je jimi vylučován po celém 

povrchu těla samostatně, jen na dlaních a chodidlech v oblasti papilárních linií. 

Funkce těchto žláz je převážně termoregulačního charakteru, výjimku tvoří potní póry 

na dlaních a chodidlech, kde reagují na mentální a emoční změny. Složení potu 

ekrinních potních žláz je převážně plasma.  

 

• apokrinní potní žlázy – základní činností je reakce na uvolněný adrenalin v krvi. 

Množství  vzniklého  potu  je  na povrchu celého těla stejnoměrný až na povrch dlaní  

            a chodidel, kde  je  množství   5 – 20 krát  vyšší  než  kdekoli jinde. Každý jedinec se 

            rodí  s určitým  množstvím  těchto žláz,  které  je do konce  života  konstantní.  Tyto 

            potní  žlázy  se začínají vyvíjet  v pubertě, nacházejí  se v oblasti  podpaží, bradavek, 

            očních  víček,  ušních  boltců  a genitálií.  Oproti  potu  ekrinních  žláz   je tento žláz  

            vnímatelný.   Vlivem bakteriálního  rozkladu vzniká specifický pach potu, kterým se 

            každý z nás lišíme, což je ovlivněno poměrem bílkovin, tuků nebo hodnotou PH. Pot 

            vytvořený ekrinními a apokrinními žlázami se při uvolňování mísí.  

 

     Jako vhodný důkazní materiál slouží i trichologický materiál z místa činu jako jsou vlasy 

nebo chlupy, ale svůj význam mají i mikrostopy.  
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2.4 ČICHOVÉ ÚSTROJÍ PSA V POROVNÁNÍ S ČICHOVÝM ÚSTROJÍM ČLOVĚKA 

 

     Nepostradatelným smyslem v životě zvířat i lidí je čichový orgán, který řadíme mezi 

chemoreceptory a který zpracovává informace z vnějšího okolí ve formě molekul látek 

v plynné fázi. Již od prvopočátku měl čich funkci v boji o přežití, při výběru partnera, při 

orientaci, při hledání potravy nebo jako varovný signál v případě nebezpečí. Jakož i všechny 

ostatní smysly i čich si musíme chránit. Jeho ztráta je nevratná, může být způsobena úrazem, 

onemocněním dutiny nosní nebo třeba tumorem. Anosmie (ztráta čichu) způsobuje fatální 

následky po psychické stránce stejně jako u ostatních smyslů, protože se ztrátou čichu 

ztrácíme i chuť. Poté jsme schopni rozlišit pouze sladko, slano, hořko a kyselo.  

     Všeobecně pachy mají veliký význam jak v životě lidí, tak i zvířat. Každý má svůj 

individuální tělesný pach, který je ovlivňován emocemi i životním stylem. I když si to 

neuvědomujeme, tělesný pach ostatních nás velmi ovlivňuje. Každý nám zkrátka 

„nevoní“.  

 

2.4.1 Vnímání pachu člověkem 

 

      Lidský čich není zdaleka tak vyvinutý jako je tomu u některých zvířat. Příčinou je   

přizpůsobování se člověka přírodě, které trvalo více jak tisíc let. Za tuto dobu si člověk 

dokázal vytvořit jen takovou kvalitu čichu, jaká mu k životu stačí. Postavením se člověka na 

nohy se upřednostňoval zrak a hmat. Smysly jako čich a sluch byly potlačeny. Člověk má 

vyvinuto 5 – 10 milionů čichových buněk. Citlivost těchto buněk se liší pohlavím. Ženy mají 

až o 20% citlivější čich nežli muži. Obecně lze konstatovat, že je člověk schopen si 

zapamatovat až 10 000 různých druhů pachů. Tento počet je ale záležitostí člověka               s 

nesmírně citlivým čichovým orgánem. Zajímavé je, že takto nadaný člověk je vždy pouze 

mužského pohlaví.  Průměrný jedinec rozpozná pouhých 4 000 pachů. Rozměr čichové 

sliznice u člověka je 4,8 – 5 cm2 a s tloušťkou 0, 006 mm, proto se řadíme mezi tvory 

s otupělým až zakrnělým čichovým ústrojím.  

     Vlivem stravy, pitného režimu, životního stylu je rozklad lidského potu individuální, proto 

je tělesný pach každého z nás odlišný. Z toho důvodu nemůže např. jedna vůně vonět na dvou 

osobách stejně. Parfém s tělesným pachem vytváří kombinaci látek, kterou okolí vnímá buď 

jako libý či nelibý pach, který ovlivňuje naše chování a vzájemnou komunikaci.  
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Tělesný pach se během života mění. Čím je člověk starší, tím je silnější. Pot homosexuálů je 

odlišný od potu heterosexuálů. Tělesného pachu je nemožné se zbavit. Dodržováním tělesné 

hygieny a používání drogistických výrobků ho lze ovlivnit.  

 

 

2.4.2 Vnímání pachu psem  

 

      Pes má 200 krát vyvinutější čich nežli člověk. Na jeho nosní sliznici, která je centrem 

čichového ústrojí psa, se nachází 105 – 225 milionů čichových buněk. Oproti člověku má 18 

krát větší plochu této sliznice, nachází se zde spousty záhybů a nervových zakončení, spletité 

bludiště tvořené točenými kostěnými skořepinami.  Důležitou součástí nosní sliznice je nosní 

hlen, který rozkládá a přenáší nasáté pachy. Velikost nosní sliznice Německého ovčáka je 150 

– 170 cm2. U loveckých plemen, kteří mají tuto sliznici nadměrně vyvinutou, je tlustá 0,10 - 

0,12 mm. Neustálou vlhkost psího nosu zajišťuje vyměšování sekretu na bázi vody, na který 

se zachytávají proudící větry. Pomocí nich je pes schopen ucítit i nepatrný pach např. osoby, 

která není v dohledu.  

     Pro to, aby byl pes dobrým stopařem, není důležitý jen kvalitní čichový orgán, ale také 

dobrý zdravotní stav, inteligence, učenlivost, soustředěnost, dobrý stav nervové soustavy, ale 

také výše „čichového prahu“, což je hranice, kdy pes tento pach vnímá, ale není schopen 

rozpoznat jeho podrobnosti jako např. jeho individualitu. Citlivost psa a člověka na chemické 

látky je takřka stejná, citlivost psa oproti člověku na pach krve je 50 krát větší.  
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3   VZNIK, VYHLEDÁVÁNÍ A ZAJIŠ ŤOVÁNÍ PACHOVÝCH STOP  

 

Pachové stopy jsou zajišťovány z míst, na kterých došlo k trestnému činu. Pachové 

stopy pro operativně-pátrací účely jsou zajišťovány z domovních prohlídek nebo při určení 

totožnosti neznámé mrtvoly. 

 

 

3.1 VZNIK A VYHLEDÁVÁNÍ PACHOVÝCH STOP 

 

     Původcem vzniku pachových stop je zdroj, kterým je lidský pot, ojediněle i lidský dech. 

Další výměšky lidského těla (moč, výkaly a žaludeční obsah) se v současné kriminalistické 

odorologii nepoužívají. Principem vzniku pachových stop je ulpívání potu na předmětech 

prostřednictvím doteku nebo otěru oděvu či kůže.  

    

    Pachové stopy vznikají hlavně v místech pobytu nebo dotyku pachatele. Jedná se hlavně o 

místa vniku, průchodu, odchodu, ale hlavně na samotném místě činu. Dalším druhem 

pachových stop je pach předmětů, který je jednodušší než pach člověka a jeho identifikace 

není složitá.  

 

 

3.2 ZAJIŠŤOVÁNÍ PACHOVÝCH STOP 

 

     Pro případné vyšetřování trestného činu nebo např. i při pátrání po pohřešované osobě je 

velmi důležitým krokem zajištění pachové stopy. Hmotné předměty, které jsou na místech 

činu jasně viditelné, jsou vhodnými nosiči pachové stopy a snadno se tato pachová stopa 

zajišťuje.  

     Jako první úkon při ohledání místa činu se provádí právě sejmutí otisků pachových stop 

z důvodu kontaminace místa spáchání trestného činu. Snímání otisků pachových stop se 

provádí na místech, kde lze očekávat výskyt mikročástic z oděvů nebo těla osob. Kovové, 

skleněné, porcelánové, keramické, dřevěné povrchy jsou pro snímání otisků pachových stop 

nejvhodnější. Dále sem též patří např. i tkaniny. Naprosto nevhodným místem pro otisky 

pachových stop je jílové bláto, které může vytvořit pachově izolační vrstvu, která může  
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ulpívat na povrchu těla. První sejmutý otisk je vždy v protokolu označen jako stopa č.1. Další 

otisky stop se číslují tak jak jdou čísla chronologicky za sebou a musí vždy tvořit číselnou 

řadu bez přerušení. 

    

    Každé místo, kde byl sejmut otisk, musí být vždy zdokumentováno fotograficky. Sejmutí 

otisků provádí buď kriminalistický technik nebo psovod zařazený na pracovišti metody 

pachové identifikace. Osoba, která provedla sejmutí stopy nesmí být přítomna ani u snímání 

srovnávací pachové konzervy ani u pachové identifikace. Otisk pachové stopy je prováděn 

pomocí pachového snímače, který se pokládá sterilní pinzetou na místo jejího odběru. Sterilita 

nástrojů a nádob je důležitá kvůli mikrobiologickému rozkladu pachové stopy nebo 

znehodnocení pachové stopy jiným pachem. Jako pachový snímač je považována bílá 

aratexová látka. Po přiložení je celá překryta fólií z hliníku- alobalem. Pachová stopa se snímá 

v rozmezí 30 minut až několik hodin. Po uplynutí doby, které je zapotřebí k sejmutí otisku 

pachové stopy je pachový snímač vložen stejnou pinzetou do sterilní lahve ze skla opatřenou 

víkem z kovu s velmi dobrým těsnícím efektem. 

     Nádoba se vzorkem pachové stopy musí být vždy označena modrým štítkem, který musí 

obsahovat stanovené údaje, kterými je:  

-označení útvaru, který trestný čin vyšetřuje 

-jednací číslo 

-číselné označení stopy 

-místo, kde byla stopa zajištěna 

-trestní činnost 

-doba, kdy byla stopa sejmuta 

 

     Víčko skleněné nádoby musí být též označeno modrým, na němž musí být napsány tyto 

údaje: 

-označení útvaru 

-jednací číslo 

-číselné označení stopy 

     Záznam o sejmutí pachové stopy vyhotovuje policista, který pachovou stopu sejmul. 

Skleněná nádoba s otiskem pachové stopy musí být společně s dokumentací dodána na 

pracoviště, které provádí pachovou identifikaci do 48 hodin. Vzorky se převážejí ve 

speciálních zapečetěných kufřících. 
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     Zajišťování pachových stop bez nosiče tj. zajišťování směsi vzduchu se skutečným 

pachem je náročnější než odebírání pachových stop s jejich nosiči. Pro tyto účely se využívá 

různých metod:   

 

• nasávání pachové stopy do injekční stříkačky nebo plastové lahve, ve které je předem 

vytlačen vzduch 

• prosávání vzduchu s pachovou stopou přes vhodný absorpční materiál 

 

 

 

 

4   VYHODNOCOVÁNÍ PACHOVÝCH STOP  

 

     Zkoumáním pachových stop se zabývají hlavně laboratoře, které využívají laboratorní 

přístroje, které jsou velmi citlivé. Patří sem chromatografy, spektrofotometry, ale i přístroje na 

vyhledávání textilních vláken, které jsou přichyceny na adhezivních fóliích. 

 

 

4.1  INSTRUMENTÁLNÍ  METODY 

 

a) metoda plynové chromatografie 

-dělení probíhá v trubičce, která je naplněna vhodným materiálem, kterou proudí plyn 

b) kombinace plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

c)metoda kapalinové chromatografie 

-metoda k dělení směsi různých látek, obdoba plynové chromatografie, kdy dělení probíhá  

v trubičce, kterou protéká voda 

 

     Tyto metody používají velmi citlivých přístrojů, ale doposud se nedospělo k jasným 

výsledkům. 
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4.2 PACHOVÁ IDENTIFIKACE 

 

     Metoda pachové identifikace (dále jen MPI) je nejvíce využívána v případech vražd, 

loupežích a pří násilných trestných činech. Vylučování pachu je podmíněno geneticky         a 

probíhá neustále a nezávisí na původcově vůli. Rozlišujeme dva základní typy identifikace 

pachu: 

 

 

• prostřednictvím služebního psa 

     Vzhledem ke stále častějšímu využívání služebních psů v kriminalistické odorologii je 

hojně využívána metoda pachových konzerv. 

 

     Vytvoření takovéto konzervy je velmi jednoduché. Spočívá v sejmutí pachové stopy 20-ti 

minutovým kontaktem speciální tkaninou z bavlny, která se uloží do neprodyšného obalu. 

Pachové konzervy lze použít opakovaně, neboť jsou velmi trvanlivé. Trvanlivost těchto 

pachových konzerv je zpravidla 1 rok, ale lze ji využít i po dobu delší. 

 

     Metoda se provádí v uzavřené místnosti za stanovených podmínek. Cílem je porovnání 

pachů z pachových konzerv. Nejprve si pes nasaje pach z pachové konzervy z místa činu     a 

poté psovod vede psa podél řady vytvořené z pachových konzerv určených k porovnání.  O 

této metodě se poté vytvoří záznam, který jasně popisuje průběh zkoušky.  

 

• metodami kriminalistické odorologie 

     Tyto metody mají však svoji nevýhodu. Jsou zde značné pořizovací náklady na pořízení 

potřebného vybavení. Každý vzorek se musí důkladně k analýze připravit. Stejně jako         u 

metody pachových konzerv i zde se musí zabránit případné kontaminaci materiálu, který bude 

podroben analýze.  

     Mezi tyto metody patří metody olfaktorické. Tyto metody jsou založeny na zkoumání 

pachu pomocí přístrojů. Patří sem zejména: 
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     -metoda plynové chromatografie 

     Tato metoda se užívá k analýze organických (živých) látek, které lze převést do fáze 

plynné. Citlivost této metody patří k nejvyšším mezi těmito metodami. Některé 

chromatografy přesně určí složení směsi a mohou tedy být využity k analýzám. 

 

     -metoda hmotnostní spektrometrie 

     Tato fyzikálně-chemická metoda slouží k určení hmotnosti molekul nebo jejich částí. 

Hmotnostní spektrometr je optické zařízení, které dokáže ze směsi molekul oddělit nabité 

částice dle jejich hmotnosti a stanovit jej. 

 

Metoda pachové identifikace se děli na 3 etapy, které na sebe navazují: 

 

1. sejmutí otisku pachové stopy 

     Sejmutí otisku pachové stopy (dále jen OPS) se považuje za zahajovací úkon pachové 

identifikace. O počtu sejmutých pachových stop rozhoduje vždy policejní komisař. Vše musí 

být zdokumentováno fotograficky nebo videozáznamem. V této etapě je nutná důkazní 

věrohodnost a proto lze dodržet určité zásady. 

-OPS je důležité snímat vždy na místě a nepřenášet předměty ke snímání na jiné místo 

-nesmí dojít ke kontaminaci pachové stopy nesterilními pomůckami 

-sejmutý OPS ihned uložit do pachové konzervy a označit štítkem k tomu určeným 

-vše dopravit do střediska pachové identifikace v kufříku, který je zapečetěný 

 

2. vlastní odběr pachové konzervy (dále jen OPK) 

     Pachová konzerva se odebírá osobě, u které má být dokázán kontakt s určitou věcí nebo 

její přítomnost na určitém místě. 

 

3. vlastní pachová identifikace 

     V této etapě se jedná o porovnání pachové stopy, která byla sejmuta na místě činu 

s pachovou konzervou, která byla odejmuta obviněnému či podezřelému. Zde se využívá 

speciálně vycvičeného policejního psa. 
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4.3 VÝVOJ NÁZORŮ NA PACHOVOU  STOPU  JAKO NA DŮKAZ V TRESTNÍM  

      ŘÍZENÍ 

 

     Od roku 1962 tj. od začátku platnosti původního trestního řádu postupně vznikaly různé 

náhledy na význam pachové stopy v kriminalistice.   

 

• pachová stopa může být záchytným bodem ve vyšetřování 

• pachová stopa jako nepřímý důkaz o vině obžalovaného bez existence nějakého 

dalšího důkazu 

• pachová stopa může být dalším usvědčujícím důkazem i při usvědčení pachatele 

dalšími jinými důkazy 

 

 

4.3.1 Pachová  stopa  jako záchytný bod ve vyšetřování 

 

     Od roku 1962 až do roku 1995 považovaly soudy pachovou stopu jako pomocný krok ve 

vyšetřování. V roce 1989 uznal Nejvyšší soud ČSSR metodu pachových konzerv jako 

opěrnou metodu, na základě které mohou být zjištěny přímé důkazy pro usvědčení pachatele. 

O této metodě se rozhodlo, že nebude považována jako přímý důkaz z toho důvodu, že není 

možné její výsledky jinak vyhodnotit nebo přezkoumat. Proto se na tuto metodu nebralo 

velkého ohledu. Pokud bylo v soudním spise uvedeno, že zkouška pachových konzerv vyšla 

pozitivně, bral tuto informaci soudce jako skutečnost, že podezřelý mohl být s doličným 

předmětem v kontaktu. Právě pro nevěrohodnost nebyla mnohdy ani tato zkouška zapsána do 

soudního spisu, i když byla někdy rozhodujícím krokem pro další řešení případu. Tento 

náhled na využití pachové stopy je již dávno praxí vyvrácen. 
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4.3.2 Pachová stopa jako nepřímý důkaz o vině obžalovaného bez existence nějakého 

        dalšího důkazu 

 

     Též v letech 1962 – 1995 (ojediněle až do roku 2001) se bojovalo za názor, že pachová 

stopa může být uznána jako přímý důkaz pro usvědčení pachatele bez dalších důkazů. V tuto 

dobu byl názor soudů na použití pachových stop dosti skeptický. Tento postoj vůči pachovým 

stopám se dnes objevuje jen ojediněle.  

 

 

4.3.3 Pachová stopa jako další usvědčující důkaz 

 

     Právě takto uznává české soudnictví pachovou stopu. Je toho názoru, že pachová stopa,    i 

když je považována za důkaz nepřímý, může být použita jako další usvědčující důkaz za 

předpokladu, že existuje jiný přímý důkaz nebo další nepřímé důkazy. Pozitivní výsledek 

zkoušky pachových konzerv nasvědčuje tomu, že podezřelý pravděpodobně byl v kontaktu 

s předmětem trestného činu, ze kterého byla pachová stopa sejmuta za předpokladu, že zde 

nebyla pachová stopa přenesena.  

 

 

4.4 PACHOVÁ STOPA  V TRESTNÍM ŘÁDU 

 

     Trestní řád neupravuje využití pachové stopy pro identifikaci osoby. Podle § 89 ods.          

2 trestního řádu může za důkaz sloužit vše, co může sloužit k objasnění věci. [9] 

     Výkladová směrnice Nejvyššího státního zastupitelství upravující metodu pachových 

konzerv není právním předpisem, ale jsou závazné pouze pro státní zástupce po služební linii. 

Pro ostatní orgány trestního řízení není relevantní.  

     Dle § 114 odst. 2 trestního řádu je možné odebírat vzorek pachové stopy od podezřelého 

s jeho souhlasem. 

     V současné době soudy v České republice (po rozhodnutí Nejvyššího soudu 8 Tz 44/99) 

uznávají výsledky pachové identifikace jako důkaz nepřímý.  
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5  SLUŽEBNÍ PES 

 

     V dnešní době si práci bez služebních psů v moderní policejní službě České republiky 

nedokážeme představit. Nebylo tomu tak vždy, vždyť ještě v roce 1851 se v rakouských 

četnických příručkách objevuje zákaz vodění psů. Využití služebního psa na našem území 

sahá ke konci 19. a začátku 20. století. Připomeneme zde dva zakladatele oboru a to 

rakouského c.k. četnického ritmistra Theodora Rottera, který je autorem příručky  „ Výcvik a 

využití služebních psů“ z roku 1911 a českého kynologa Dr. Viktora Eise, který napsal 

souhrnnou publikace „Pachové práce služebních psů“. Služební pes se u Policie České 

republiky využívá pro své čichové vlastnosti, ale může být vycvičen pro účely tzv. „pátrání po 

horké stopě“, což znamená vypátrání pachatele po trase jeho úniku z místa, kde byl spáchán 

trestný čin. Dále se služební pes využívá jako „živý nástroj“ v rámci MPI, neboť zatím nebyl 

objeven žádný technický nástroj, který by nahradil jeho vlohy. Právě tady se využívá MPI, 

kterou jsem popsala v předešlé kapitole.  

      Nedílnou součástí je výcvik psa k vyhledávání výbušnin, střeliva, omamných                    

a psychotropních látek (dále jen OPL), těl zemřelých lidí, ohnisek vzniku požáru; nebo 

k pátracím účelům, které spočívají ve vyhledávání pohřešovaných lidských těl v závalu sněhu 

nebo zeminy.  

 

 

 5.1 VYUŽÍVANÉ RASY SLUŽEBNÍCH PSŮ 

 

     Při výběru vhodného psa do služebního poměru rozhoduje mnoho faktorů. Zohledňuje se 

rodokmen, ze kterého můžeme předpokládat dědičné vlohy po předcích, dále povahové 

vlastnosti, exteriér a další. Každý jedinec je cvičen vždy ke speciálnímu účelu, neexistuje 

služební pes s univerzálním výcvikem.  

     Za všestranné plemeno, využívaným u bezpečnostních sborů, je považován Německý 

ovčák, který má dobré vlohy pro práci, využívají se však i následující plemena.  
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5.1.1 Belgický ovčák Malinois 

      

     Vyšlechtěn v Belgii jako pastevecké plemeno již v 19.století. Na konci tohoto století byl 

oficiálně uznán jeho standard. V dnešní době je jeho využití všestranné, převážně jako 

pracovní plemeno vhodné pro účely hlídacích, obranářských a pachových prací. Toto plemeno 

je velmi odolné vůči okolním podmínkám, jeho stavba těla je spíše atletická a je všestranně 

využíván jako služební pes. Má vrozenou hlídací schopnost, živý temperament bez známek 

strachu či agresivity.  

 

 

5.1.2 Německý ovčák 

 

     Toto plemeno vzniklo v Německu v 80. letech 19. století. Již za první světové války 

prokázal své všestranné schopnosti a od té doby jeho popularita velmi stoupala. Patří 

k plemenům s nejbohatší škálou využití. Na celém světě ho používá policie i armáda pro 

strážní službu i pachové práce, vodí i slepce. Je velmi inteligentní a spolehlivý.  

 

 

5.1.3 Rotvajler 

 

     Vznikl v Německu skřížením místních ovčáků a psů, kteří byli podobní dnešním mastifům. 

Vznikl tak, Rottweilerský řeznický pes. Řezníci jej používali hlavně jako honáckého psa a 

hlídače. Je to rozený hlídač a výborný obranář, jeho povaha je klidná, potřebuje pevnou ruku 

a spolehlivý výcvik. Jeho chování je sebejisté, nebojácné, na své okolí reaguje velkou 

pozorností.  

 

 

5.1.4 Labradorský retrívr 

 

     Plemeno vzniklo na pobřeží Newfoundlandu, kde byli tito psi cvičeni pro přinášení 

rybářských sítí z vody. Úspěšně se osvědčili i jako lovečtí psi a v roce 1903 je anglický 

Kennel Club uznal jako plemeno. Pro svou všestrannost je labrador nejznámější retrívr, 

používá je jako policejní i jako slepecký pes. Také je to výborný lovecký pes pro práci ve  
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vodě i mimo ni. Jeho povaha je milá, vyrovnaná, inteligentní. Je stále přátelsky nakloněn, ale 

k vetřelcům se chová ostražitě.       

 

 

 5.2 VÝCHOVA A VÝCVIK SLUŽEBNÍCH PSŮ U POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

     V případě, že psovod vyřadí z nějakého důvodu psa ze služby, je čas pro výběr nového 

jedince. Policie České republiky má pro tyto případy své chovatelské stanice, ve kterých mají 

psovodi možnost vlastního výběru. Mnohdy si ale prosadí odkoupení psa z veřejných 

chovatelských stanic, které mají vytipované nebo kterým důvěřují. Narozené štěně zůstává po 

nějakou dobu v chovatelské stanici, kde má stálou péči, podrobuje se socializaci              a 

základnímu výcviku. Teprve poté se pes seznamuje se svým budoucím psovodem.  

      

     Po seznámení začíná výcvik. Je předem dané, na co se bude konkrétní pes specializovat,   a 

co bude náplní jeho práce. Pokud se v raném výcviku zjistí, že pes není pro stanovený účel 

vhodný, odchází ze služby. Zřídka se stane, že by se uplatnil u Policie České republiky někde 

jinde.  

 

 

5.2.1 Výcvik služebních psů k pachovým pracím 

 

      Pachové práce jsou pro psa jednou z nejtěžších fází výcviku. Záleží zde hlavně na vůli    a 

koncentraci psa při práci. Počátky použití psů pro pachové práce nejsou známy, ale již v roce 

595 n. l. se psy používali v Jižní Africe a Egyptě pro vyhledávání zlodějů dobytka. Ve 

válečnictví se psů používalo více v orientálních zemích. V 11. století byli psi součástí 

stěhování národů.  

     V bezpečnostní praxi se se psy setkáváme teprve v roce 1900, u nás v roce 1910 na 

Ostravsku. Jejich výcvik se prováděl v Písku, kde se postupně specializoval a zdokonaloval.  
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Funkce psovoda při výcviku psa k pachovým pracím  

 

     Plnohodnotné plnění úkolů služebního psa závisí na psovodovi, který se svým psem tvoří 

tým. Spolupráci každé dvojice ovlivňují jejich charaktery. Psovod působí na psa hlavně svým 

chováním, hlasem, posunky či svým pachem. Už od prvopočátku má psovod důležitou funkci 

po stránce výběru, výchovy, výcviku a využitelnosti služebního psa. Existují jakási kritéria 

hodnocení psovoda. Mezi ně patří např. dodržování pravidel ve službě, dorozumívání a 

chápání povelů psem a další. Nezbytnou součástí jsou i jednotlivé metody využívané 

psovodem při výcviku. I toto z velké části ovlivňuje práci psa. Pro psa specialistu je velmi 

důležité naučit se samostatné práci.   

     Psovodem služebního nebo strážního psa se může stát jakýkoli příslušník Policie České 

republiky, který absolvuje základní kynologický kurz.  

     Kynologické kurzy se u Policie České republiky dělí na kurzy klasické a speciální.  

     Klasické kynologické kurzy můžeme rozlišit na kurzy základní, doškolovací, figurantské, 

pátracích psů, strážních psů, ke splnění podmínek chovnosti i kondiční pro mladé služební 

psy.  

     Speciální kurzy jsou určeny pro psovody se psy kriminalistické odorologie. Řadíme sem 

kurzy pro psy vyhledávající nástražné výbušné systémy (dále jen NVS), zbraně a střelivo, 

OPL, neživé osoby a lidské ostatky, ohniska požáru, ale i psy pro MPI. Psovod specialista 

musí mít minimálně 3 roky praxe jako psovod a musí se zúčastnit základního kurzu.  

 

 

• Pes pro metodu pachové identifikace 

      

      Nácvik se provádí v sálech, které slouží též jako vyhodnocovací. Je to místnost bez oken, 

odhlučněná a klimatizovaná. Prvním krokem je seznámení se sterilními sklenicemi. Těchto 

sklenic je v řadě vždy sedm a jsou postaveny ve stojanech proti nechtěnému převrhnutí. 

Nejlepší cesta nácviku je na pamlsky, které jsou vkládány zprvu do prázdných sklenic, 

abychom docílili toho, že pes očichá každou sklenici. Metod nácviku je více, např.  i pomocí 

hračky. 

     Počet zkoušek metody pachové identifikace za den se nedá stanovit. Je to ovlivněno 

psychickým rozpoložením a zdravotním stavem psa.  
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     Před „ostrým“ vyhodnocováním se nejdříve provádí tzv. zkouška zajímavosti, při které pes 

nevyhledává pachovou konzervu určenou k „ostrému“ posouzení, ale konzervu klamnou. 

Teprve poté je zaměněna za konkrétní konzervu, kterou chceme prověřit. Zkouška probíhá 

projitím většinou pěti řad, kde vždy změníme polohu porovnávané konzervy. Součástí je také 

očichání řady bez konkrétní konzervy. Tím se vylučuje pochybení.             O zkoušce se 

sepíše protokol i s grafickým náčrtem průběhu zkoušky, ve kterém se mimo jiné uvádí i 

základní údaje jako teplota v místnosti, procento vlhkosti nebo atmosferický tlak v sále. Na 

vyžádání je také možnost videozáznamu.   

 

     Výcvik psa k MPI je jedna z nejtěžších. Přezkoušení psů se provádí jedenkrát za rok          

a není zde povoleno pochybení. Odchod psa do výsluhy není striktně daný. Záleží to na jeho 

zdravotním stavu, chuti do práce a jeho schopnostech.  

 

 

• Pes pro vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů 

 

      Údělem těchto speciálně vycvičených psů je prohledávání objektů a předmětů za účelem 

průkazu přítomnosti výbušné látky. Na každé místo, které bylo nahlášeno jako místo možného 

výskytu výbušniny, je většinou přivolán pyrotechnik a psovod se psem pro vyhledávání 

výbušnin. Takto vycvičený pes pracuje vždy bez obojku a vodítka. Označování výbušniny 

prokazuje zalehnutím, nejsou přípustné žádné verbální projevy psa při nalezení NVS 

z důvodu citlivosti těchto systémů na jakýkoli nepatrný zvukový podnět.  Psovod musí být 

absolventem pyrotechnického kurzu a jeho pes je každý rok přezkoušen, zda je schopen dále 

vykonávat tuto činnost.  

    Výcvik je zaměřen na „ vtěsnávání“ pár pachů, které jsou typické pro NVS.  

 

 

• Pes pro vyhledávání omamných a psychotropních látek 

 

      Tito psi se využívají při prohlídkách osob, věcí, objektů i dopravních prostředků za 

účelem zjištění přítomnosti omamné látky. Pes reaguje na průkaz této látky štěkáním, 

hrabáním či jinak. Největší využití je u organizované trestné činnosti. První pes byl pro tuto 

práci v roce 1984. Pro vyhledávání těchto látek musejí být tito psi výborní aportéři, protože  
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se nácvik provádí na aportování oblíbeného předmětu, do kterého jsou poté vkládány vzorky 

jednotlivých chemických látek. Psovod zde musí dávat pozor, aby pes nebral tyto látky do 

tlamy, neboť zde hrozí intoxikace.  

 

• Pes pro vyhledávání zbraní a střeliva 

 

      Tato specializace se řadí mezi nejmladší speciální pachovou metodu. Princip psa 

specialisty na vyhledávání zbraní a střeliva je obdobný jako u psů specialistů na vyhledávání 

drog, též místo nálezu zbraně nebo střeliva je psem označováno stejně. Nejčastější využití 

těchto psů je k domovním prohlídkám, prohlídkám osob, budov, skladů a dopravních 

prostředků. První pes, který byl vycvičen pro tyto účely, byl v roce 1994 pro Armádu České 

republiky. Tito psi vyhledávají chemické látky, které jsou součástí chemických složí palných 

zbraní. Nácvik je obdobný jako u psů vyhledávající omamné a psychotropní látky.  

 

• Pes pro vyhledávání neživých osob a lidských ostatků 

 

      Tito psi vyhledávají lidský plyn unikající z rozkládající se lidské tkáně. Jsou schopni 

označit místo, kde se nacházejí lidské ostatky i několik let a několik metrů pod zemí. Jsou 

používáni i k označování vražedných nástrojů, předmětů, ve kterých bylo tělo uloženo (např. 

kufr), ale po krátký časový úsek nejlépe bezprostředně po spáchání trestného činu. Jejich 

využití je ale i pro vyhledávání utonulých, kde na základě uvolňovaných plynů nad hladinu 

označí místo nálezu těla štěkotem. Tento výcvik se uskutečňuje pomocí chemických tablet 

imitující rozklad lidské tkáně. První výcvik psa se uskutečnil v roce 1992. 

 

• Pes pro vyhledávání ohnisek požáru 

 

     Tito psi se používají v případech, pokud je podezření nebo je potřeba vyloučit  úmyslné 

založení požáru. Pes vyhledává akceleranty hoření (hořlavé kapaliny). Většinou je požár 

založen látkou na bázi benzinu, proto jsou psi cvičeni na vyhledávání těchto chemických 

látek. Nácvik se provádí s naředěnými akceleranty. Psi jsou schopni vyhledat jak ohnisko 

požáru, tak i nádoby, ve kterých se tyto látky vyskytovaly. Označování konkrétního místa 

vzniku požáru je aktivní, tzn. hrabání či štěkání.  
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5.2.2 Výcvik služebních psů k ostraze 

       

      Tento výcvik se týká psů, kteří jsou určeni k přímé službě. U psů hlídkových se jedná 

především o obranářské práce, zákroku vůči pachateli nebo i k zajištění veřejného pořádku  a 

bezpečnosti. Psi pátrací jsou používáni ke stejnému účelu, ale musejí být schopni zvládnout i 

pachové práce pronásledování pachatele.  

 

 

5.2.3 Zkušební řád Policie České republiky 

 

     Tímto zkušebním řádem se upravuje připravenost psů sloužících u Policie České republiky 

dle specializace. Přezkušování psů se koná před komisí. Pes zde předvádí             a obhajuje si 

své schopnosti pro výkon služby dle kategorie a disciplín.  

 

 

5.3 VYUŽITÍ PSŮ U VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

      Služební kynologie u vězeňské služby spadá pod odbor vězeňské a justiční stráže 

Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Služební psi využívá jen ale vězeňská stráž. 

V 90. letech bylo využívání psa u vězeňské služby ministryní spravedlnosti zakázáno. 

Zákonem č. 555/ 1992 Sb. bylo toto nařízení zrušeno. Obsazenost věznic služebními psy 

je 1/3, která představuje 265 jedinců, z toho je 47 psů specializováno na vyhledávání drog, 

kteří jsou k této práci používáni teprve od roku 1997. Ostatní jsou psi hlídkoví a jsou 

všestranně a obranně využíváni.  

     Pracovní náplní obranných služebních psů je doprovod eskort odsouzených, střežení 

vězňů při úkonech mimo věznici nebo udržování pořádku ve věznicích.  

     Všestranní psi jsou navíc vycvičeni k vyhledávání pachových stop k dohledávání 

uprchlých vězňů.  Psovodi se psy jsou oprávněni pouze k pronásledování uprchlého, 

nikoli k pátrání utečence. To je v kompetenci Policie České republiky, která je v těchto 

případech bezodkladně povolána.  

     Hlídkoví psi mají ve věznicích preventivní funkci, slouží výhradně s náhubkem. Pes u 

vězeňské služby byl použit k zákroku proti vězni naposledy v roce 1995. V nynější  
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době slouží služební psi u vězeňské služby převážně k vyhledávání drog v celách nebo 

zásilkách. Rozhodujícím orgánem v rámci věznic jsou jejich ředitelé, kteří mají 

v kompetenci psovody vězeňské služby. Zákon upravující služební kynologii ve Vězeňské 

službě České republiky je Sbírka nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 

24/1996.  

      Pro služební účely ve věznicích jsou využívána typická plemena, která jsou vypsána 

výše. Vězeňská služba získává psy vykupováním, kde se u hlídkových psů klade důraz 

hlavně na obranářské práce. U psů specializovaných na pachové práce se soustředíme na 

zájem o aport a reakce psa na různá prostředí. Tito vykoupení psi jsou s psovodem vysláni 

do výcvikového kurzu. Hlídkoví psi se kurzu účastní pouze jedenkrát za službu, ale jsou 

každý rok povinně přezkušováni. Psi specialisté musí svoji specializaci každý rok obhájit.  

 

 

5.4 VYUŽITÍ PSŮ U ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

      Převážnou částí působí psi u Armády České republiky jako strážci a hlídači objektů, 

muničních skladů, leteckých základen, ale také k průzkumu různých druhů terénů 

k odhalení úkrytu nepřítele.  

     Zatímco strážní psi pracují samostatně, hlídkoví psi ve dvojici s psovodem.   Strážní psi 

plní tyto základní úlohy: střežení pevného bodu, střežení volného prostoru, střežení na 

pohyblivém stanovišti, střežení na stanovišti signální stěny, střežení psů ve dvojici nebo 

střežení odlehlého stanoviště jako pomocník. Každý tento pes je ve čtyřhodinovém 

intervalu kontrolován, jeho denní služba může činit maximálně 12 hodin. Hlídkoví psi 

mají funkci obrannou nebo všestrannou.  

     Minimální část služebních psů je využíváno k vyhledávání drog, výbušnin nebo osob 

v rámci Integrovaného záchranného systému. Psi specializující se na vyhledávání drog se 

používají ke kontrole ubytovacích zařízení vojáků základní služby. Psi pro vyhledávání 

nástražných výbušných systémů jsou také dobrými pomocníky v boji proti terorismu. 

Armáda České republiky disponuje se 1350 psy rozdělených do 82 útvarů. Na rozdíl od 

Policie České republiky psy vykupuje od civilních chovatelů. Psi jsou před koupí 

přezkušováni. Je dbáno většího důrazu na obranářské práce, razantnost psa i jeho 

odolnost. Pes nesmí mít reakci na střelbu a jsou vykupováni pouze psi mužského pohlaví. 
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5.5 VYUŽITÍ PSŮ U INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

 

     Hlavním posláním těchto psů je pomoc při mimořádných událostech. V této situaci 

musí být psovod a pes sehraným týmem. Záchranářské psy můžeme rozdělit do několika 

kategorií: lavinoví psi hledající lyžaře zavalené lavinou nebo zbloudilé turisty na horských 

hřebenech, sutinoví psi vyhledávající osoby v troskách budov způsobených zemětřesením, 

požárem či výbuchem, kteří musejí být schopni zdolávat pohyb ve výškách, překonávání 

různých překážek, slaňování, létání vrtulníkem atd. Vodní záchranáři jsou zase používáni 

pro vyhledávání utonulých nebo při pomoci u záchrany vyčerpaných lidí ve vodě.  

 

 

5.6 VYUŽITÍ PSŮ U BEZPEČNOSTNÍCH AGENTUR 

 

     Protože pracovníci soukromých bezpečnostních služeb mají stejné pravomoci jako 

jakýkoli občan České republiky, nemohou použít donucovacích prostředků. Z toho 

důvodu je využití psa u těchto služeb pouze preventivní a mají pouze kontrolní funkci 

v objektu. Buďto je pes používán jako pomocník při obchůzkách v objektu nebo pes 

pracuje samostatně a je strážcem objektu. Použití strážného psa by měla být hranice 

střeženého objektu označena. Pes se v těchto případech používá jako vhodný doplněk 

k elektrickému zabezpečovacímu systému. Psovodi bezpečnostních agentur se také 

účastní zajišťování veřejného pořádku na různých sportovních či jiných akcích. 

 

 

5.7 VYUŽITÍ PSŮ U CELNÍ SPRÁVY 

 

     Základními činnostmi psů u Celní správy (dále jen CS) jsou vyhledávání OPL, 

tabákových výrobků, NVS, CD nebo zvířat. CS má celkem 63 jedinců, kteří jsou rozdělení 

do 5 specializací. Psi sloužící u CS jsou obsazováni např. na letištích k detekci NVS nebo 

drog přímo na těle jedince. Tito psi mají také funkci obrannou, které se využívá např. na 

tržištích pro udržení veřejného pořádku. Počet sloužících psů u CS stoupá z důvodu 

ušetření pracovních pozic a také z psychologického hlediska vůči agresorům.  
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Empirická část 

 

6 ZKOUMANÍ   DOTAZOVANÝCH   A POUŽITÉ   METODY 

 

     Praktická část obsahuje metodiku práce psovodů pořádkové i kriminální policie                  

a statistiku vybraných územních odborů Policie České republiky v Královéhradeckém kraji.  

 

 

6.1 CÍLE VÝZKUMU 

 

     Cíle první části výzkumu (identifikace) 

• Zjistit pohlaví, věk a dosažené vzdělání u dotazovaných 

 

     Cíle druhé části výzkumu (odbornost) 

• Zjistit dosavadní praxi (v letech) v policejní odorologii, příslušnost u Policie České 

republiky 

 

     Cíle třetí části výzkumu (odborný náhled v kriminalistické odorologii) 

• Zjistit, zda dotazovaní souhlasí s pachovou identifikací jako s přímým důkazem 

• Zjistit, zda respondenti shledávají nějaké nedostatky v kriminalistické odorologii 

• Zjistit, zda je respondentům znám případ, kde byla pachová stopa rozhodující ve 

vyšetřování trestného činu 

 

Cíle čtvrté části výzkumu (profesionalita) 

• Zjistit význam psa v kriminalistické odorologii 

• Oblíbené rasy psů 

• Upřednostňované rasy psů 

• Využitelnost těchto ras 
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6.2 POPIS DOTAZOVANÝCH, SBĚR INFORMACÍ 

     Pro svůj výzkum jsem si vybrala územní odbory Policie České republiky                      

v Královéhradeckém kraji, protože v tomto kraji žiji. Oslovila jsem všechny územní 

odbory v tomto kraji.  

 

Respondenty jsem získala: 

1) Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

2) Územní odbor Náchod 

3) Krajské ředitelství Hradec Králové 

4) Územní odbor Trutnov 

5) Územní odbor Jičín 

 

     Z těchto územních odborů jsem oslovila všechny psovody jak z pořádkové tak z kriminální 

policie. Podařilo se mi získat celkem 30 respondentů. Celý výzkum jsem započala na počátku 

měsíce března 2010 a ukončila jsem ho na konci tohoto měsíce. Dotazníky jsem předávala 

v obálkách pro zachování požadované anonymity. V těchto územních odborech jsem oslovila 

vždy vedoucího zaměstnance s ústní žádostí o uskutečnění mého výzkumu. Nikde nebyl 

vyžadován písemný souhlas k provedení výzkumu.  

      

 

6.3 METODA VÝZKUMU 

     Ke svému výzkumu jsem vytvořila dotazník, který jsem zpracovala samostatně,          

a který je formulován tak, abych od respondentů získala potřebné informace. Dotazník se 

skládá z úvodu a 4 částí.  

    V úvodu sděluji, k jakému účelu bude můj dotazník určen, poučuji o pravidlech při 

plnění a zároveň děkuji všem za spolupráci.  

     V první části zjišťuji identifikační údaje o respondentech jako je pohlaví, věk či 

dosavadní vzdělání. Tuto část se skládá ze 3 otázek. 

     Druhou část tvoří 3 otázky zaměřené na odbornost ve funkci psovoda. Otázky jsou 

zaměřeny na dosaženou praxi v této funkci a na příslušnost k územnímu odboru.  

     Ve třetí části, která je složená 3 otázkami, řeším odborné názory v kriminalistické 

odorologii jako je např. pachová stopa v trestním řízení, případné nedostatky  
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v kriminalistické odorologii nebo informovanost psovodů o trestných činech, ve kterých 

byla pachová stopa rozhodující indicií.  

     Ve čtvrté části mě zajímala profesionalita psovodů. Ptám se zde na otázky týkající se 

využívaných ras psů, na důvod této využitelnosti, na specializaci psů i jejich možné 

selhání. Tato část se skládá z 6 otázek.  

 

     Výsledné údaje z dotazníků, které jsem rozdělila do čtyř částí, jsou vyhodnoceny ve 

formě výsečových grafů. 
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7 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

7.1 Identifikační údaje 

 

• Identifikační údaje č. 1 – Vaše pohlaví: 

� muž 

� žena 

 

 

 

 

Komentář: 

     Graf č. 1 znázorňuje pohlaví dotazovaných psovodů územních odborů Královéhradeckého 

kraje.  

     Respondenty tvořilo 26 mužů (78 %) a 4 ženy (22 %).  

 

 

• Identifikační údaje č. 2 – Do jaké věkové kategorie patříte? 

� do 25 let 

� 25 – 35 let 

� 35 – 45 let 

� 45 – 55 let 

� 55 a více let 
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Komentář: 

     Graf č. 2 můžeme vidět věkovou kategorii dotazovaných psovodů územních odborů 

Královéhradeckého kraje.  

     4 respondenti byli ve věku do 25 let (13 %), 10 respondentů ve věku od 25 do 35 let    (34 

%), 10 respondentů ve věku od 35 do 45 let (33 %), 5 respondentů ve věku od 45 do 55 let 

(17%) a 1 respondent ve věku vyšším jak 55 let (3%). 

 

 

 

 

• Identifikační údaje č. 3 – Jaké je Vaše nynější dosažené vzdělání? 

� středoškolské s maturitou 

� bakalářské 

� magisterské 

�jiné
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Komentář: 

     Graf č. 3 znázorňuje dosažené vzdělání dotazovaných psovodů územních odborů 

Královéhradeckého kraje.  

     Se středoškolským vzděláním je zastoupeno 26 respondentů (86 %), 2 respondenti dosáhli 

bakalářského vzdělání (7%), 0 respondentů magisterského studia (0 %)                     a 2 

respondenti  mají jiné vzdělání než výše vyjmenované (7%). 

 

 

7.2 Odbornost psovodů 

 

• Otázka č. 1 – Kolik let praxe máte v policejní kynologii? 

� 0 – 5 let 

� 5 – 10 let 

� 10 – 15 let 

� 15 – 20 let 

� 20 a více let 

 

 
 

Komentář: 

     Graf č. 4 nám ukazuje získanou praxi psovodů územních odborů Královéhradeckého kraje.  

     8 respondentů (27 %) má praxi ve funkci psovoda do 5 let, 6 respondentů dosáhlo praxe 

mezi 5 až 10 lety (20%), 4 respondenti praxe 10 – 15 let (13 %), 8 respondentů má praxi   15 

– 20 let ( 27%)  a 4 respondenti  mají praxi více než 20 lety (13%). 
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• Otázka č. 2 –K jaké složce Policie České republiky se řadíte? 

� kriminální policie 

� pořádková policie 

 

 

 

Komentář: 

    Z grafu č. 5 vyplývá, k jakým složkám se řadí psovodi územních odborů 

Královéhradeckého kraje.  

     3 respondenti (10 %) jsou příslušníky složky kriminální policie a 27 respondentů (90%) se 

řadí k pořádkové policii. 

  

 

• Otázka č. 3 – Kolik let praxe máte v policejní kynologii? 

� územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

� územní odbor Trutnov 

� územní odbor Jičín 

� územní odbor Náchod 

� krajské ředitelství Hradec Králové 
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Komentář: 

     Graf č. 6 znázorňuje zařazení dotazovaných psovodů do územních odborů 

Královéhradeckého kraje.  

     4 respondenti (15 %) jsou zařazeni v Rychnově nad Kněžnou, 5 respondentů (18%)           

v Trutnově, 5 respondentů (19 %) v Jičíně, 5 respondentů (19%) v Náchodě                             

a 8 respondentů  (29%) je zařazeno v Hradci Králové. 

 

 

 

7.3 Odborný náhled v kriminalistické odorologii 

 

• Otázka č. 1 – Souhlasíte se skutečností, že česká justice neuznává pachovou identifikaci 

jako možný důkaz usvědčující pachatele? Pokud ne, proč? 

� ano 

� ne 
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Komentář: 

     Graf č. 7 nám naznačuje mínění dotazovaných psovodů územních odborů 

Královéhradeckého kraje na pachovou identifikaci jako na možný důkaz usvědčující 

pachatele v trestním řízení.  

     14 respondentů (47 %) nesouhlasí se způsobem, jakým české soudnictví uznává metodu 

pachové identifikace. Jsou přesvědčeni, že je možné usvědčit pachatele pomocí metody 

pachové identifikace. Z toho 7 respondentů (50 %) je přesvědčená o tom, že metoda pachové 

identifikace je spolehlivá a 7 respondentů (50 %)  uvedlo, že pach jednotlivce je 

nezaměnitelný.   

    16 respondentů (53 %) souhlasí s neuznáváním metody pachové identifikace jako 

s možným důkazem usvědčující pachatele v trestním řízení z důvodu selhání lidského faktoru.  

 

 

 

 

• Otázka č. 2 – Jsou podle Vás nějaké nedostatky při uplatnění psa v kriminalistické 

odorologii? Jaké? 

� ano 

� ne 
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Komentář: 

     Graf č. 8 ukazuje názor dotazovaných psovodů územních odborů Královéhradeckého kraje 

na možné nedostatky v kriminalistické odorologii.  

     Názor, ne neexistují nedostatky v kriminalistické odorologii, zastává 26 dotazovaných 

psovodů (87 %). 

    4 respondentů (13 %) uvedlo, že jsou jisté nedostatky v kriminalistické odorologii. Z těchto 

dotazovaných 1 respondent uvedl jako důvod lidský faktor, 1 možnost přidružených pachů 

ostatní se odpovědi zdrželi.  

 

 

• Otázka č. 3 – Je Vám znám případ (i z historie), kdy byla pachová stopa rozhodující indicií 

ve vyšetřování trestného činu? Jaký? 

� ano 

� ne 
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Komentář: 

     Graf č. 9 znázorňuje zkušenost dotazovaných psovodů s pachovou stopou jako 

s rozhodující indicií ve vyšetřování.  

    24 dotazovaných psovodů (83 %) se s touto situací ještě nesetkalo. 

    5 respondentů (17 %) uvedlo, že znají případ s touto problematikou, z toho 1 uvedl případ 

zavražděné stopařky, 1 loupežná přepadení, ostatní se zdrželi odpovědi z důvodu přísahy 

mlčenlivosti. 

 

 

7.4 Profesionalita 

 

• Otázka č. 1 – Znamená pro Vás pes nenahraditelnou součást Vaší práce? 

� ano 

� ne 
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Komentář: 

     Graf č. 10 ukazuje význam psa ve výkonu služby u dotazovaných psovodů územních 

odborů Královéhradeckého kraje.      

    30 respondentů (100 %) odpovědělo, že je pro ně jejich služební pes nepostradatelnou 

součástí.  

    Nahraditelnost psa jiným prostředkem pro dotazované psovody nepřiznává ani                    

1 respondent (0 %). 

 

 

• Otázka č. 2 – S jakou rasou psa nyní pracujete? 
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Komentář: 

     Graf č. 11 znázorňuje, s jakou rasou psa respondenti pracují.  

    30 respondentů (100 %) odpovědělo, že je jeho služební pes rasy Německý ovčák. 

    S jinou rasou psa nepracuje žádný respondent (0 %). 

 

 

• Otázka č. 3 – Jakou rasu psa preferujete? 

 

 

Komentář: 

     Graf č. 12 znázorňuje,  jakou rasu psa  respondenti preferují.  

    28 respondentů (94 %) pracují se služebním psem rasy Německý ovčák. 1 respondent (3%) 

si oblíbil rasu Rotvajlera a zbylý respondent (3%) neupřednostňuje žádnou rasu. 
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• Otázka č. 4 – Z jakého důvodu preferujete rasu, kterou jste uvedl/a výše? 

 

 

Komentář: 

     Graf č. 13 nám značí, z jakých důvodů respondenti vyzdvihují rasu, kterou uvedli 

v předešlé otázce. 

    6 respondentů (20 %) dávají přednost rase, kterou uvedli, pro svoji pracovitost, 22 

respondentů (74%) pro všestrannost, 1 respondent (3 %) pro nenáročnost a 1 respondent (3%) 

pro komunikativnost. 

 

 

• Otázka č. 5 – K jaké specializaci je vycvičen Váš pes? 

 

� k vyhledávání výbušnin, munice, zbraní 

� k vyhledávání drog 

� strážní pes 

� k vyhledávání ohnisek požáru 

� k vyhledávání mrtvol 

� hlídkový pes 

� MPI 

� pátrací pes 
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Komentář: 

    Z grafu č. 14 vyplývá specializace psů dotazovaných psovodů územních odborů 

Královéhradeckého kraje.  

     3 respondenti (10 %) mají psa vycvičeného pro vyhledávání výbušnin, munice nebo 

zbraní;  2 respondenti (7%) mají psa specializovaného k vyhledávání drog, 1 respondent (3 %) 

k vyhledávání ohnisek požárů, žádný respondent ( 0 %) nemá psa pro vyhledávání mrtvol. 

Převážná část dotazovaných, tj. 17 psovodů (57%), pracuje se strážním psem.                          

3 respondenti (10 %) pracují pro MPI a 4 respondenti (13%) mají k dispozici pátracího psa. 
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• Otázka č. 6 – Stalo se Vám, že Váš pes ve výkonu služby selhal? Co bylo příčinou? 

� ano 

� ne 

 

 

Komentář: 

     Graf č. 15 říká, zda služební pes dotazovaných psovodů územních odborů 

Královéhradeckého kraje někdy při jejich výkonu služby selhal. 

    25 respondentů (83 %) uvedlo, že se s tímto problémem dosud nesetkali. 

    5 respondentům (17 %) se tato situace stala; 1 respondent dává vinu dlouhé doby zajištění 

místa činu od jeho spáchání, 1 selhání lidského faktoru, 2 dotazovaní zdravotním 

indispozicím a 1 špatným podnebným podmínkám.  
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8 ZÁVĚR 

     Závěrem teoretické části mé bakalářské práce bylo zdůraznit význam pachových stop 

v kriminalistické odorologii, které mohou ovlivnit vyšetřování trestného činu. V práci jsem se 

snažila přiblížit používané metody a techniky zajišťování a vyhodnocování pachových stop 

v kriminalistické odorologii. V neposlední řadě zde upozorňuji na využití psů u Policie České 

republiky, jejich výběr, výchovu, výcvik k jednotlivým specializacím a samotnou činnost při 

výkonu služby.  

     Posláním empirické části mé bakalářské práce bylo zjistit zastoupení psovodů a jejich psů 

vybraných územních odborů v Královéhradeckém kraji.  

     Ve výzkumu bylo zastoupeno 30 respondentů z 5 územních odborů Královéhradeckého 

kraje, tj. Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jičín a Hradec Králové. Vím, že pro větší 

objektivnost by bylo vhodné oslovit více respondentů, ale nebylo pro mě jednoduché všechny 

územní odbory oslovit. Průzkum jsem volila formou anonymních dotazníků,  které  jsem 

rozdělila do 4 částí. 

      Empirická část je rozdělena do 4 částí. Do první části jsem zařadila identifikační údaje 

psovodů, které tvoří pohlaví, věk a dosažené vzdělání. Druhá část má zjistit odbornost 

psovodů u Policie České republiky, tj. získaná praxe v policejní kynologii, příslušnost 

psovodů ke složkám u Policie České republiky a zařazení psovodů do územních odborů. Třetí 

část zkoumá odborný náhled v kriminalistické odorologii - zjistit, zda dotazovaní souhlasí 

s pachovou identifikací jako s přímým důkazem, zda respondenti shledávají nějaké nedostatky 

v kriminalistické odorologii nebo zda je respondentům znám případ, kde byla pachová stopa 

rozhodující ve vyšetřování trestného činu. Čtvrtá část se zabývá profesionalitou. Řeší otázky 

významu psa pro psovody v kriminalistické odorologii, oblíbené rasy psů pro výkon služby u 

Policie České republiky, upřednostňované rasy psů i využitelnost těchto ras.  

 

 

1. část výzkumu: Identifikační údaje 
Zjistila jsem, že 86% psovodů vybraných územních odborů je mužského pohlaví. 34% 

z dotazovaných spadá do věkové kategorie mezi 25 – 35 lety a 86 % z nich má ukončené 

středoškolské vzdělání s maturitou.  
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2. část výzkumu: Odbornost 

     27% psovodů všech územních odborů v Královéhradeckém kraji má praxi v pozici 

psovoda 0 – 5 let a stejný procentuální podíl mají i psovodi s praxí 15 – 20 let. 90% všech 

respondentů se řadí k pořádkové policii a největší množství psovodů (29%) je v Hradci 

Králové.  

 

3. část výzkumu: Odborný náhled v kriminalistické odorologii 

     V této části jsem se soustředila na názor respondentů. Došla jsem k výsledku, že 53% 

respondentů si myslí, že je možné usvědčit pachatele pomocí metody pachové identifikace pro 

spolehlivost této metody a pro nezaměnitelnost pachu každého jednotlivce. Z toho důvodu 

tedy nesouhlasí s postojem českého soudnictví na metodu pachové identifikace.  87% zastává 

názor, že v kriminalistické odorologii nejsou nedostatky. Pouze dva respondenti, kteří jsou 

opačného názoru, uvedli, že nedostatkem je možnost přidružených pachů a selhání lidského 

faktoru. Z poslední otázky této části jsem se dozvěděla, že 83% respondentů se nesetkalo 

s případem, že by byla pachová stopa rozhodující indicií ve vyšetřování trestného činu.  

      

4. část výzkumu: Profesionalita 

     Celkově (100%) je pes pro dotazované psovody nenahraditelným článkem jejich práce. 

100% dotazovaných pracuje s rasou Německý ovčák. 94% z nich upřednostňuje téže rasu pro 

svoji všestrannost (uvedlo 74% dotazovaných). Ve většině uvedených územních odborech 

slouží psi hlídkového zaměření. Pouze v Hradci Králové jsou zastoupeni i psi specialisti. U 

83% psovodů zatím nedošlo k selhání jejich psa při výkonu služby. Pokud ano, tak buď 

vlivem zdravotní indispozice nebo vlivem špatných podnebných podmínek.  

 

     Cíle práce, které jsem si stanovila, byly splněny. Tento výzkum nemohu ale považovat za 

objektivní z toho důvodu, že dotazník byl určen vždy pro 1 psovoda a 1 jeho psa. Je známo, 

že psovodi pracují s více jedinci najednou. Převážně je to u psů specialistů.  

    Závěrem bych chtěla uvést, že výcvik psů, techniky zajišťování a vyhodnocování stop v 

kriminalistické odorologii jsou na vysoké úrovni. V této oblasti pracují se psy zkušení 

odborníci, zvláště se psy specialisty, kde musí mít praxe min. 5 let. Z mého výzkumu mohu 

konstatovat, že žádné závažné systémové chyby nebyly zjištěny.  
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