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Anotace 

KOMÍNKOVÁ, Lucie. Detekce zakázaných látek v objektech pomocí služebních psů. 

Bakalářská práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 49s. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Libor Foldyna. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím psů k detekci zakázaných látek, finančním 

zhodnocením nákladů spojených s výchovou, výcvikem a péčí o služební psy a v neposlední 

řadě také důvody, proč jsou k detekci využívána právě tato zvířata. Úvodní část je zaměřena 

na Policii České republiky a možnosti využití psů v tomto bezpečnostním sboru. Dále jsou 

vylíčeny požadavky na psovody a jejich psy. Následující část práce se zabývá popisem 

vybraných zakázaných látek, jejich rozdělením a účinky. Rizika spojená s detekcí těchto látek 

jsou v praktické části řešena pomocí Ishikawova diagramu, Analýzy možností vzniku vad  

a jejich příčin, Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. 
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KOMÍNKOVÁ, Lucie. Detection of Prohibited Substances in Objects  with  a help of Service 

Dogs. Bachelor thesis: VSB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2013. 49p. Thesis 

Supervisor Ing. Libor Foldyna. 

 

This thesis deals with the use of dogs to detect banned substances, assessing the 

financial costs associated with education, training and care of service dogs and last but not 

least, the reasons why they are being used to detect these animals. The first part is focused on 

the Police of the Czech Republic and the possibility of the use of dogs in this security corps. 

Further requirements are portrayed handlers and their dogs. The following part deals with the 

description of the selected banned substances, their distribution and effects. Risks associated 

with the detection of these substances in the practical part solved by Ishikawa diagram, 

Failure Mode and Effect Analysis, Paret's analysis and Lorenz Curve. 

 

Keywords: detection, service dog, a prohibited substance 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Liboru Foldynovi za cenné rady, připomínky 

a také ochotu při zpracování mé práce.  

Rovněž také děkuji psovodům z oddělení služební kynologie v Ostravě za jejich 

vstřícnost a poskytnuté informace. 

 



OBSAH 

1 ÚVOD ........................................................................................................................... 1 

2 REŠERŠE ..................................................................................................................... 3 

3 PRÁVNÍ PŘEDPISY................................................................................................... 5 

3.1 Právní předpis platný pro Slovenskou republiku ............................................... 5 

4 KYNOLOGIE U BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK.................................................... 5 

4.1 Využití kynologie u vybraných bezpečnostních složek  ..................................... 6 

5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ................................................................................ 7 

5.1 Vývoj služební kynologie na našem území ........................................................ 7 

5.2 Ředitelství služby pořádkové policie .................................................................. 8 

5.3 Služební kynologie a její úkoly ........................................................................... 9 

5.4 Psovod ................................................................................................................... 9 

5.5 Služební pes .......................................................................................................... 9 

5.5.1 Rozdělení služebních psů podle jejich upotřebitelnosti ............................. 10 

5.5.2 Klasifikace plemen podle Féderation cynologique internationale ............ 11 

5.5.3 Nejčastěji využívaná plemena Policií České republiky ............................. 12 

5.5.4 Smysly a smyslové orgány psa .................................................................... 14 

5.5.5 Výcvik služebního psa ................................................................................. 17 

6 DETEKCE ZAKÁZANÝCH LÁTEK ..................................................................... 19 

6.1 Výhody použití služebních psů ......................................................................... 19 

6.2 Pach ..................................................................................................................... 20 

6.3 Specialisté na vyhledávání výbušnin  a nástražných výbušných systémů ...... 20 

6.3.1 Rozdělení výbušnin ...................................................................................... 21 

6.3.2 Nástražný výbušný systém........................................................................... 21 

6.4 Specialisté na vyhledávání drog ........................................................................ 23 

6.4.1 Rozdělení drog.............................................................................................. 23 

7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ SLUŽEBNÍCH PSŮ ................... 24 



7.1 Pořízení psa ......................................................................................................... 24 

7.2 Veterinární ošetření ............................................................................................ 25 

7.3 Strava................................................................................................................... 26 

7.4 Náklady spojené se speciálním výcvikem ........................................................ 27 

7.5 Ostatní náklady ................................................................................................... 27 

7.6 Ucelený přehled nákladů.................................................................................... 28 

8 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ....................................................................... 31 

8.1 Analýza detekce výbušnin pomocí služebních psů .......................................... 32 

8.1.1 Diagram příčin a následků ........................................................................... 32 

8.1.2 Analýza možnosti vzniku chyb a jejich příčin............................................ 34 

8.1.3 Vyhodnocení analýzy ................................................................................... 37 

8.2 Analýza detekce drog pomocí služebních psů .................................................. 37 

8.2.1 Diagram příčin a následků ........................................................................... 37 

8.2.2 Analýza možnosti vzniku chyb a jejich příčin............................................ 39 

8.2.3 Vyhodnocení analýzy ................................................................................... 42 

8.3 Návrh opatření .................................................................................................... 42 

9 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 45 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................... 46 

10.1 Monografická literatura .................................................................................. 46 

10.2 Internetové zdroje ........................................................................................... 47 

10.3 Právní předpisy ............................................................................................... 47 

10.4 Ostatní ............................................................................................................. 48 

 



1 

 

1 ÚVOD 

Vývoj psa domácího, tak jak ho známe dnes, byl velmi složitý a dlouhý. V průběhu 

dějin došlo k přeměně povahy i velikosti psa. Zdůraznili jsme vybrané typické vlčí vlastnosti 

a naopak potlačili jiné, které nebyly potřebné. Kdysi bylo hlavním úkolem zajistit 

použitelnost psů, a tak člověk dlouhá staletí upřednostňoval vlastnosti psa nad jeho vzhledem. 

Ke vzniku plemen přispěly povahové i anatomické změny. K variabilitě plemen přispělo také 

to, že k domestikaci docházelo nezávisle na sobě na různých místech na světě. Psi se tedy 

vyvíjeli nejednotně, samostatně a jejich setkání bylo po mnoho staletí nemožné. Pes se stal 

nejen hlídačem, ale i ochráncem. Už pouhý štěkot, který upozorňoval na příchod hosta, 

navozoval člověku pocit bezpečí. Hrozivý chrup psa se stal cennou zbraní v boji proti 

nepřátelům. Pes byl lovcem, průvodcem a hlídačem stád. Byl prvním a nejdůležitějším 

domácím zvířetem člověka.  

Postupem času, člověk objevoval nejrůznější dovednosti psa, které začal využívat  

ve svůj prospěch. Pes se stal nenahraditelným pomocníkem v řadě odvětví. V dnešní době 

existují asistenčními psi, kteří pomáhají lidem se speciálními potřebami, jako jsou například 

lidé nevidomí, sluchově, či tělesně postižení, anebo pomáhají lidem trpící epilepsií. Tito lidé 

jsou naprosto odkázáni na pomoc psa. V běžném životě už by bez psího pomocníka nemohli 

existovat. Canisterapie je další možné využití psa a spočívá v léčebném kontaktu psa  

a člověka. Pes vhodný pro takovou práci musí být přátelský, trpělivý a klidný. Kromě toho, 

těmto psům musí být příjemný fyzický kontakt s cizími lidmi. Lidé, kteří se canisterapií 

zabývají, navštěvují například domovy důchodců nebo dětské domovy. 

Další psi se využívají k záchraně životů, chrání osoby, majetek, nebo hledají různé 

látky a předměty. Záchranářští psi vyhledávají osoby ze sutin a lavin. Používají se při 

nastalých mimořádných událostech a dokážou najít i člověka bez známek života. Psi se trénují 

na hledání, rozpoznávání a označování drog, výbušnin, akcelerantů hoření, lidských ostatků, 

ukrytých osob, zbraní a střeliva, vzácných zvířat a bankovek. Výčet těchto hledaných podnětů 

nemusí být konečný, jelikož neustále dochází k novým objevům a možnostem využití psa. 

V zahraničí se k detekci min využívají dokonce včely a krysy. Včelám se společně 

s cukerným roztokem podává i pach výbušné látky. Tento experiment, ale bohužel nevyniká 

takovým úspěchem jako použití psů a to hned z několika důvodů. Včely mají nízkou životnost 

a pouze pozorováním se nedá zjistit, kde včely výbušninu objevily. Z tohoto důvodu  
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je zapotřebí použití další techniky. Dále není vhodné včely využít v každém terénu  

a za každého počasí. Včely mohou být úspěšně použity pouze na plochých místech, nejlépe 

bez velkého množství vegetace a také se nedají použít za deště a v noci. Krysy se, na rozdíl  

od včel, dožívají vyššího věku a nejsou vázány na jednoho majitele. Jejich využití, ale stále 

není natolik rozšířené jako použití psů. 

Téma „Detekce zakázaných látek v objektech pomocí služebních psů‘‘ jsem si vybrala 

z důvodu svého zájmu o kynologii a touze po seznámení se speciální kynologií a speciálními 

psy, kteří tuto práci vykonávají. Mimo to, jsem se chtěla na vlastní kůži přesvědčit o jejich 

potřebnosti. I přes nové technologie jsou totiž stále nenahraditelnými pomocníky.  

Cílem mé bakalářské práce je zpracovat právní posouzení a ekonomické zhodnocení 

detekce zakázaných látek v objektech pomocí služebních psů a identifikovat a zhodnotit rizika 

spojená s touto činností. Identifikovat rizika se pokusím pomocí Ishikawova diagramu, 

analýzy možnosti vzniku chyb a jejich příčin, dále pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky.  
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2 REŠERŠE 

EIS, Vilém. Pachové práce služebních psů. 2.vyd. Praha: Magnet Press s.p., 1991. 97s. ISBN 

80-85434-33-4. 

Tato kniha popisuje pachové práce služebních psů, shrnuje vlastnosti, které by měl 

dobrý psovod mít a také radí při výběru vhodného psa. Dále obsahuje metody a postupy 

výcviku. V této publikaci jsou dále vylíčeny skutečnosti ohledně pachu a čichu psa. Autor  

se specializuje především na lidský pach a identifikaci stopovaného.  

 

SMRČKOVÁ, Lea. Psi celého světa: rádce pro správný výběr psa. 1. vyd. Praha: Grada, 

2012, 303 s. ISBN 978-80-247-3759-1. 

Publikace je zaměřena na jednotlivá plemena psů, jejich vzhled, využití, i povahové 

vlastnosti. Popis plemen je doplněn množstvím fotografií. Dále kniha obsahuje rozdělení 

plemen podle mezinárodní organizace Fédération Cynologique Internationale. 

 

TICHÁ, Vladimíra. Kynologická příručka pro rozhodčí, chovatele a vystavovatele. Ilustrace 

Oldřich Tripes. České Budějovice: Dona, 2010, 141 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-

7322-140-9. 

 V knize je podrobně popsán historický vývoj psa od malých živočichů, kteří byli 

nejvíce podobni lasičkám, až po dnešního domestikovaného psa. Kniha dále odpovídá  

na otázky, týkající se rozmanitosti druhů dnešních plemen a jejich možným využitím. 

Kynologická příručka je doplněna o rady pro všechny, kteří se chovem psů zabývají.  

 

HRUŠOVSKÝ, Jozef. Pes a jeho výcvik. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990, 

331 s. ISBN 9788020600912. 

Kniha je zaměřena na výcvik psů. V publikaci jsou uvedeny metody speciálního 

výcviku, základní chyby psovoda při výcviku a také jednotlivé podněty, které na psa působí.  

Dále kniha obsahuje anatomii a fyziologii psa. Autor v knize mimo jiné poukazuje  

na nejčastější onemocnění psů.  
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ENSMINGER, John J. Police and military dogs: criminal detection, forensic evidence, and 

judicial admissibility. Boca Raton: CRC Press, c2012, xxiv, 333 p. ISBN 978-143-9872-390. 

Kniha se zabývá policejními a vojenskými psy. Autor této knihy je advokát a v knize 

se specializuje na právní otázky týkající se psů a jejich psovodů. Na začátku knihy se autor 

zabývá přehledem změn, ke kterým došlo v oblasti uplynulých čtyřech desetiletích, jelikož 

došlo ke konkrétním objevům v oblasti psích schopností. Dále se v knize popisuje anatomie 

psa a jeho chování. 
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Právní předpisy související s detekcí zakázaných látek v objektech pomocí služebních 

psů jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

3.1 PRÁVNÍ PŘEDPIS PLATNÝ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU 

Oprávnění použít služebního psa na pachové práce při operativní a pátrací činnosti 

Policejního sboru upravuje § 20 ods. 1, 2 3 zákona č. 171/1993 Sb. o Policejním sboru. 

Činnost vykonávají určené služby Policejního sboru, které jsou oprávněné využít pro tento 

účel i služebního psa na pachové práce. Nedělitelnou součástí speciálních činností policejní 

kynologie je detekce výbušnin, výbušných systémů, zbraní a střeliva, které se vzhledem na 

určitou příbuznost v charakteru a metodice výcviku začala vyvíjet paralelně s výcvikem 

služebních psů. [18] 

4  KYNOLOGIE U BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 

Kynologie je věda o psech, jejich výchově a výcviku. Chovatelé psů, kteří se zabývají 

speciálním výcvikem, sdružují se do chovatelských spolků, klubů a svazů. Spolky a kluby 

navrhují a schvalují standardy plemen, provádějí zápisy chovných jedinců, vydávají průkazy 

původu, registrují změny majitelů chovných jedinců a schvalují pořádání výstav. [5] 

Kynologii u bezpečnostních složek můžeme rozdělit na základní a speciální. 

Podrobnějším rozdělením kynologie a rozdělením služebních psů se věnuji v kapitole 5.5.1. 

 

Bezpečnostní složky se dělí na bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a ostatní složky.  

Bezpečnostní sbory: 

 Policie České republiky 

 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 Celní správa České republiky 

 Vězeňská služba České republiky 

 Bezpečnostní informační služba 

 Úřad pro zahraniční styky a informace 
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Ozbrojené síly: 

 Armáda České Republiky 

 Vojenská kancelář prezidenta republiky 

 Hradní stráž 

 

Ostatní složky: 

 Obecní policie 

 Soukromé bezpečnostní služby 

 Služby ochrany přírody a ostatní správní složky [23]   

 

4.1 VYUŽITÍ KYNOLOGIE U VYBRANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH 

SLOŽEK 

Pomoc psovodů a jejich psů využívá hned několik bezpečnostních složek. Okrajově 

zmíním Armádu České republiky (dále jen AČR) a Hasičský záchranný sbor České republiky 

(dále jen HZS ČR). Ve své bakalářské práci se soustředím na kynologii u Policie České 

republiky (dále jen Policie ČR).  

AČR psy potřebuje zejména ke strážní a hlídkové službě. Hlídkoví psi pracují se svým 

psovodem, zatímco strážní psi pracují sami. Jejich úkolem je střežit například muniční sklady  

a letecké základny. V malé míře se  psi cvičí i k detekci nástražných výbušných systémů, což 

vojsku pomáhá v boji proti terorismu. AČR využívá psa, protože jejich schopnost vyhledat  

a zadržet narušitele je zatím technikou nepřekonaná. Výcvikovým střediskem AČR je 

Grabštejn u Hrádku nad Nisou. Do tohoto výcvikového střediska se mohou dostat pouze 

odolní, razantní psi, kteří se jen tak něčeho nezaleknou.  

Záchranářské psy ke své práci používá HZS ČR. Tito psi jsou cvičeni na vyhledávání 

lidí ze sutin a lavin a využívají se při mimořádných událostech. 

Kynologie u Policie ČR se soustřeďuje na výchovu a výcvik strážných a hlídkových 

psů a také psů specialistů. Tito psi jsou schopni hledat nejrůznější zakázané a nebezpečné 

látky. 
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5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Policie ČR je ozbrojený bezpečnostní sbor, který je upraven zákonem č. 273/2008 Sb., 

o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob 

 a majetku, veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Ministerstvo vnitra je nadřazený 

orgán Policie ČR. Policie ČR je tvořena Policejním prezidiem, v jehož čele je policejní 

prezident, kterého jmenuje i odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. [23]    

 

5.1 VÝVOJ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE NA NAŠEM ÚZEMÍ 

Služební kynologie má na našem území dlouholetou tradici. První využití služebního 

psa spadá do konce 19. století. První zmínky o psu, který dělal doprovod četníkovi je z roku 

1897. Četníci je používali pro jejich sluchové, zrakové a především čichové schopnosti.  

Český četnický důstojník Theodor Rotter byl jedním ze zakladatelů kynologie. Poté, co 

navštívil výcvikový kurz v Saarbruckenu, nakoupil dva psy na vlastní náklady a začal je 

cvičit.  

V roce 1910 byli právě na popud četníka Theodora Rotttera a na základě povolení 

ministerstva zeměbrany zavedeni na třech četnických stanicích, v Ostravě, Karviné  

a Frenštátě, tři policejní psi společně s řádně vycvičenými psovody. Poté i ostatní četnická 

velitelství žádala, aby i u nich byli povoleni psi. Důstojník Theodor Rotter ve stejné době 

vydal svou knihu o výcviku policejního psa. Ministerstvo zeměbrany v témže roce povolilo 

četníkům vzít si své vycvičené psy s sebou do služby. V roce 1910 byl tedy speciálně 

vycvičený pes zařazen do služby bezpečnostních sborů. Ve stejném roce se podařilo pomocí 

policejního psa vypátrat pachatele vraždy v Hodoníně. Nezkušenost psovoda, který nedokázal 

porotě objasnit podstatu stopařské činnosti psa, trochu zkomplikovala proces, ale ten  

nedostatek byl vystoupením Rottera, jako odborného znalce, napraven. 

Po skončení 2. světové války se výcvik soustředil zejména na vojenské psy, kteří se 

používali především k ochraně státních hranic. V letech 1950-1960 byla vyvinuta metoda 

pachové identifikace. Je to metoda dnešní kriminalistické techniky a využívá pachovou stopu 

ke ztotožnění osoby s osobou, která pachovou stopu vytvořila. Do této doby se psi získávali 

z civilních zdrojů. Problém byl v tom, že civilní chovatelé upřednostňovali vzhled před 

povahovými vlastnostmi psů. Proto policie přistoupila k vlastnímu chovu, aby se mohla 

zaměřit na povahové vlastnosti psů, které potřebuje pro výkon služby. Po roce 1987 se psi 
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začínají využívat, podle metody pachové identifikace, pro vyhledávání drog a výbušnin 

v zavazadlech a dopravních prostředcích. [9] 

 

5.2 ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY POŘÁDKOVÉ POLICIE 

Ředitelství služby pořádkové policie (dále jen ŘSPP) je jedním z organizačních článků 

Policejního prezidia České republiky, které vzniklo dne 1. ledna 1994.  

ŘSPP vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na 

úseku pořádkové policie, služební kynologie a hipologie a speciálních potápěčských činností 

a výcviku. Odbornou činnost na nižších stupních řízení pak vykonávají odbory služby 

pořádkové policie na krajských ředitelstvích policie jednotlivých krajů a dále územní odbory 

v místech bývalých okresních ředitelství. [17] 

 

Obr. 1 Organizační struktura Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezídia České 

republiky [15] 
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5.3  SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE A JEJÍ ÚKOLY 

Služební kynologie je činnost spojená s držením, ošetřováním, chovem, výchovou, 

výcvikem a používáním služebních psů a výukou psovodů.  

 

Úkolem služební kynologie je 

 ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku 

 zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob 

 ochrana vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem 

 předcházení a odhalování trestných činů a přestupků  

 pátrání po osobách a věcech 

 zjišťování důkazů pro účely trestního řízení 

 preventivní činnosti [22] 

 

5.4 PSOVOD 

Psovodem se může stát příslušník Policie ČR nebo zaměstnanec Policie ČR plnící 

úkoly na úseku služební kynologie se služebním psem. 

Jak už z předchozího textu vyplývá, psovod musí být vůči Policii ČR ve služebním 

poměru. Dále psovod musí mít dobrý zdravotní, ale i duševní stav a také dobrou fyzickou 

kondici. Musí mít středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou  a musí mít čistý 

rejstřík trestů. Budoucí psovod musí projít základní odbornou přípravou, která je nyní 

stanovena na dobu 6 měsíců a psovod ji může absolvovat na třech školách v České republice. 

Tyto školy se nacházejí v Praze, Brně a Holešově. Tímto jeho odborná příprava ještě zdaleka 

nekončí. Následuje kurz pro psovody v délce 10 týdnů a každoroční kondiční kurzy. 

Psovod specialista, který je určený pro metodu pachové identifikace musí mít 

ukončenou odbornou přípravu. Musí mít za sebou odbornou policejní praxi v přímém výkonu 

služby nejméně 5 let a také odbornou kynologickou praxi v délce nejméně 3 roky. [22] 

 

5.5 SLUŽEBNÍ PES 

Služební pes je pes nebo fena, kteří jsou v majetku policie, nebo přiděleni k plnění 

úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, mají přidělené evidenční číslo, mikročip a jsou 

určeni k plnění úkolů policie. [22] 
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5.5.1 ROZDĚLENÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ PODLE JEJICH 

UPOTŘEBITELNOSTI 

Služební psi se podle druhu výcviku a použití dělí na služební psy hlídkové, pátrací, 

specialisty a strážné.  

a) hlídkoví psi se využívají zejména k 

 preventivní činnosti na úseku ochrany veřejného pořádku 

 zákrokům proti narušitelům veřejného pořádku 

 prohlídce a průzkumu terénu, objektů nebo dopravních prostředků za účelem 

vyhledání osob a avizaci 

 střežení a eskortám osob 

 zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v dopravních prostředcích 

 plnění speciálních úkolů v případech zajišťování veřejného pořádku 

a bezpečnosti zejména při jeho hromadném narušení 

 pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila  

protiprávního jednání, nebo pachatele z místa činu po stopě 

 využití u zásahových jednotek 

 ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, chráněných osob, 

objektů zvláštní důležitosti 

 zabránění vstupu do uzavřených prostorů 

 

b) pátrací psi jsou zařazeni do výjezdových skupin a používají se zejména k 

 vyhledání a sledování pachové stopy 

 širšímu ohledání místa činu za účelem vyhledání důkazních materiálů 

souvisejících s trestnou činností 

 vyhledání vystřelených nábojnic a nalezení předmětů majících vztah 

k trestné činnosti nebo pachateli 

 pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně ukrytých osobách 

v objektech, terénu a v dopravních prostředcích 

 pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila  

protiprávního jednání 

 pátracím akcím 
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c) specialisté se používají dle zadané kategorie ke speciálním úkonům, kterými jsou  

 metoda pachové identifikace 

 vyhledávání drog  

 vyhledávání výbušnin 

 vyhledávání palných zbraní a jejich komponentů 

 vyhledávání živých osob 

 vyhledávání osob v dopravních prostředcích 

 vyhledávání neživých osob, jejich částí, případně místa jejich původního uložení 

 detekce hořlavých kapalin na místech požáru 

 další speciální činnosti vyplývající z potřeb výkonu služby 

 

d) strážní psi se používají k 

 střežení objektů nebo prostor 

 avizaci na přicházející nebo ukrytou osobu. [22] 

 

5.5.2 KLASIFIKACE PLEMEN PODLE FÉDERATION 

CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE  

Plemeno je skupina psů, která má společné tělesné i povahové znaky. Nyní je na světě 

asi 400 plemen a psí populace stále roste. Počet psů na celém světě se odhaduje na 400 

milionů. Ke státům s největším počtem psů řadíme Spojené státy americké a Francii. [6] 

V minulosti docházelo ke spoustě pokusů o klasifikaci psích plemen a to podle 

nejrůznějších kritérií. Lidé zkoušeli psy rozdělit podle velikosti, země původu, využití nebo 

například společných předků. Dnes je nejuznávanější a v Evropě nejrozšířenější klasifikace 

plemen podle Fédération Cynologique Internationale. Mezinárodní kynologická federace 

plemena rozděluje do 10 skupin, především podle užitkovosti. 

 

Klasifikace plemen podle Fédération Cynologique Internationale: 

1. Ovčáčtí a honáčtí psi 

2. Pinčové, knírači, molossoidní a švýcarští salašničtí psi 

3. Teriéři 

4. Jezevčíci 

5. Špicové a primitivní plemena 
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6. Honiči, barváři a příbuzná plemena 

7. Ohaři 

8. Retrívři, slídiči a vodní psi 

9. Společenská plemena 

10. Chrti [8] 

 

5.5.3 NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÁ PLEMENA POLICIÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Na speciální práce používá Policie ČR převážné míře německé ovčáky, belgické 

ovčáky nebo například různé druhy labradorských retrívrů.  Ve služební kynologii se můžeme 

setkat mimo jiné se zástupci border kolií, špringl španělů, ohařů a to zejména výmarským  

a německým. Z menších plemen dělají službu Policii ČR také knírač nebo pudl.  

Čistokrevný pes ve služební kynologii, ale není podmínkou. Mnoho psovodů  

si oblíbilo křížence bez průkazu původu. Hlavním předpokladem pro takovou práci tedy není 

čistokrevná linie psích předků, ale je to dobrý zdravotní stav a hlavně výborné čichové 

schopnosti.  

 

Německý ovčák  

Nejčastěji chované a nejznámější plemeno u nás i ve světě je německý ovčák. U lidí je 

oblíbený pro svou přizpůsobivost, všestrannost a odvážnost. Bývá často, nesprávně a lidově 

nazýván „vlčák“. Německý ovčák je temperamentní, snadno ovladatelný, vyrovnaný, 

poslušný, disciplinovaný, pracovitý pes, který má ochranářskou povahu. Původně bylo toto 

plemeno využívané jako pastevecké, dnes jeho pastevecké schopnosti předčily jiné. Je z něj 

výborný hlídač, obranář, záchranář a pes specialista. Toto plemeno je schopno více než jiná 

snášet fyzickou i psychickou zátěž. Jak už název vypovídá, toto plemeno pochází z Německa. 

Hlavní zásluhu na vzniku plemena německého ovčáka má rytmistr Max von Stephanitz, který 

toužil po vyšlechtění všestranného služebního psa. Německý ovčák vznikl z Wintenburského 

a Durinského ovčáckého psa ve 2. polovině 19. století. Plánovitý chov začal od roku 1899, 

kdy byl založen Spolek pro německé ovčáky. Nevýhodou tohoto plemena je však nižší 

životnost ve srovnání s níže uvedeným belgickým ovčákem. [10] 
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Obr. 2 Německý ovčák [vlastní] 

 

Obr. 3 Německý ovčák černý [vlastní] 

Belgický ovčák 

Belgický ovčák je středně velký, odolný, nenáročný, přizpůsobivý a pracovitý pes. Je 

přirozeně nedůvěřivý, proto potřebuje důkladnou socializaci, aby se z něj stal nekonfliktní 

společník a ochránce. Toto plemeno je velice hravé, aktivní, živé a veselé. Vyniká svou 

vitalitou a dlouhověkostí. Belgický ovčák se v průměru dožívá 13 až 15 let. V Evropě se 

vyskytuje již od 2. poloviny 17. století. V té době měli tito psi za úkol chránit dvůr a stáda.  

Od roku 1891 jsou tito psi se špičatým čenichem považováni za plemeno. Dnes se belgický 

ovčák vyskytuje ve čtyřech variantách. 
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 Groenendael – celočerný, dlouhosrstý 

 Laekenois – šedý nebo červenohnědý, hrubosrstý 

 Malinois – červenohnědý, krátkosrstý, planý s černými špičkami chlupů a s černou 

maskou 

 Tervueren – červenohnědý, dlouhosrstý, s tmavou maskou  

Pojmenování jednotlivých variant belgického ovčáka pochází z místních názvů v Belgii. [7] 

 

Obr. 4 Belgický ovčák malinois [vlastní] 

 

5.5.4 SMYSLY A SMYSLOVÉ ORGÁNY PSA 

Pes je využíván ve speciální kynologii především kvůli svým smyslům, které se při 

cíleném výcviku dají výborně využít. Stejně jako člověk pes vnímá pomocí smyslových 

orgánů. Smyslové orgány reagují na podněty z okolního prostředí a ty ve formě vzruchů 

putují do centrální nervové soustavy. Pět smyslů, kterými pes vnímá okolí, tvoří zrak, sluch, 

čich, chuť a hmat. Psa využíváme hlavně kvůli jeho výjimečnému čichu. 

 

Zrak 

Psí zrak se nevyrovná lidskému, ale předčí jej v šerosvitu. Za šera pes rozpozná 

předměty v daleko větší vzdálenosti než člověk. I jejich periferní vidění je lepší než naše. 

Zrakovým orgánem jsou oči, které jsou uloženy v očnici. Kromě horního a dolního víčka, psi 
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disponují i třetím víčkem, takzvanou mžurkou, které se nachází ve vnitřním koutku  oka. 

Víčka chrání oči před poraněním a vysycháním. Pod víčky se nachází oční koule, která se  

skládá ze tří částí. Tyto části se nazývají bělima, rohovka a cévnatka. Duhovka, barevná část 

oka, se nachází v úrovni rohovky. Uprostřed duhovky se nachází čočka. [1] 

 

Obr. 5 Zrakový orgán psa [1] 

Sluch 

I sluch psa je nesrovnatelný se sluchem člověka. Sluchovým orgánem je ucho, které se 

skládá ze tří částí – zevní, střední a vnitřní. Viditelná část ucha se nazývá vnější ucho a skládá 

se z ušního boltce a zvukovodu. V části, která se nazývá střední ucho, jsou umístěny 4 malé 

kůstky – kladívko, kovadlinka, třmínek a kůstka čočkovitá. Přechod mezi vnějším a středním 

uchem tvoří vazivová blanka, bubínek. Poslední část sluchového orgánu tvoří vnitřní ucho. 

Vnitřní ucho se skládá z předsíně, polokruhovitých kanálků a hlemýždě. Sluchový orgán 

předává akustickou informaci, ale to není vše. Ve sluchovém orgánu je také uloženo ústrojí 

rovnováhy. Dále podle polohy uší, můžeme rozpoznat, zda je pes agresivní, jestli projevuje 

zájem, nebo zda má strach. [19] 
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Obr. 6 Sluchový orgán psa [1] 

 

Čich 

Čich je nejdůležitějším smyslem psa. Pes má čich mnohokrát silnější než člověk. 

Čichové ústrojí psa se nachází v horní části dutiny nosní a tvoří jej čichová sliznice. Sliznici 

tvoří čichové bludiště, které je tvořeno stočenými skořepinami a kvůli tomu pokrývá daleko 

větší plochu než u člověka. Abychom si dokázali představit rozdíl v čichu psa a člověka, 

můžeme srovnat velikost čichové sliznice. U člověka je čichová sliznice rozprostřena na  

4,8 – 5 cm
2
. Plocha čichové sliznice u psa se liší v jednotlivých plemenech, ale například  

u nejpoužívanějšího plemene u policie, německého ovčáka se rozkládá na 150 - 170cm
2
. 

Nejlepší čich, podle velikosti této sliznice, má plemeno bloodhound, který vyniká čichovou 

sliznicí až 200cm
2
. Toto plemeno je pro speciální kynologii bohužel nevhodné, jelikož není 

přizpůsobivé a nedá se snadno ovládat. Čenich je zevní část čichového ústrojí. Zvlhčují ho 

vodnaté výměšky nosní žlázy, a proto je pes schopný zachytit i nepatrné množství pachu. 

Větřící orgán se nachází za čenichem a obsahuje velký počet citlivých čichových buněk. Opět 

pro srovnání, člověk disponuje asi 5 miliony těchto buněk, zatímco pes má těchto buněk až 

200 milionů. Pes má o to lepší čich, když je jiný smysl poškozený, nebo o něj pes zcela přijde.  

[20] 
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Obr. 7 Čichové ústrojí psa [12] 

 

5.5.5 VÝCVIK SLUŽEBNÍHO PSA 

Vycvičit psa specialistu je vůbec nejtěžší disciplína. Problém nacházíme v tom, že ne 

každý psovod je schopen tlumočit svému psovi, co od něj potřebuje. Samozřejmě v  tomto 

odvětví kynologie je naprosto bezúčelné a nevhodné použít násilí. Výcvik psa může být pouze 

tak dobrý, jak dobrý je jeho psovod. Psovod musí mít teoretické znalosti, které převádí 

v praktické a chuť se v tomto oboru neustále zdokonalovat. Dále musí být sebevědomý, 

houževnatý, důsledný, vytrvalý, musí se umět ovládat a hlavně musí mít kladný vztah k psovi. 

Tyto vlastnosti a dovednosti psovoda mohou, ale samozřejmě nemusí, zajistit úspěšný výcvik. 

Práce psovoda musí být správná, systematická a hlavně pravidelná. Psovod si musí uvědomit, 

že na svého psa působí jako celkový podnět. Pes ho vnímá čichem, zrakem a sluchem. 

Reaguje tedy na mimiku v obličeji, tón hlasu a na pohyby psovoda. Podnětem může být 

povel, tlak ruky nebo trhnutí vodítkem. Psovod při výchově a výcviku využívá podmíněné  

i nepodmíněné reflexy, bez kterých by psa nevycvičil. Na  počátku každého cviku se využívá 

obou druhů podnětů. Tyto podněty však musí být užívány správně vzhledem k povahovým 

vlastnostem psa. Podnět podmíněný (povel) musí vždy předcházet nepodmíněnému podnětu 

(tlak ruky). Takové podněty vedou ke zrychlení a zkvalitnění učení psa. [2] 
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Štěně pro pachové práce se vybírá hlavně podle povahových vlastností. S výchovou je 

nejvhodnější začít již od nejútlejšího věku štěněte. Zpočátku je nejdůležitější vytvořit mezi 

štěnětem a psovodem kamarádský vztah, bez kterého by práce ve speciální kynologii nebyla 

možná. V tomto období se pes socializuje. Socializace je proces poznávání okolí, který slouží 

k tomu, aby nevznikaly nepřiměřené reakce na neobvyklé jevy. Pes se nesmí bát a musí umět 

pracovat v jakémkoliv prostředí. Psa v práci nesmí zastavit hluk, ani stísněné prostory. 

Jakýkoliv náznak násilí může psa poznamenat natolik, že bude mít psychické problémy a již 

nebude schopen tuto práci vykonávat.  

Neexistuje žádná příručka pro výcvik psa ve speciální kynologii. Existuje pouze 

několik možných metod výcviku a psovod sám se rozhodne, která bude pro jeho psa 

nejideálnější. Každý pes je individuální a zajímá se o něco jiného. Co platí na jednoho psa, 

nemusí platit na druhého.  

 

Výcvikový kurz je organizován a realizován ve výcvikovém středisku podle 

tematického plánu. Pro jednotlivé kategorie psů je určen vždy jiný typ kurzu, lišící se 

specializací a délkou trvání. [21] 

Jednotlivé typy kurzů a jejich délka je uvedena v příloze č. 2. 

 

 Pes se ve výcvikovém kurzu nejprve snaží rozpoznat konkrétní látky. Vzorek látky se 

psovi dá do takového předmětu, který může chytit do tlamy. Výcvik spočívá v aportování 

takového předmětu, proto je chuť k aportování velice důležitá. V této době dochází ke 

vtisknutí základních pachů. Po dvou letech výcviku považujeme psa za relativně zkušeného. 

Jeho výcvik ale nikdy nekončí. Každým ostrým nasazením se zvyšuje jeho kvalita. 

Podmínkou nasazení do služby je kategorie použití psa. Kategorie u psů specialistů jsou 

uvedeny v příloze č. 3. 

 

Základní chyby při výcviku 

K častým chybám, kterých se psovodi dopouštějí, řadíme subjektivní chápání psa, 

nepochopení individuálního přístupu k výcviku psa, nadměrné cvičení psa, nesprávné použití 

hlasové intonace, vytváření nežádoucích dynamických stereotypů, špatný postup při 

propracování cviků, nesprávné používání podnětů a nesprávné používání povelů k přerušení 

nežádoucí činnosti. 
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Psovod si musí uvědomit, že jedna výcviková metoda není vhodná pro každého psa. 

Nadměrným cvičením je myšleno neustálé opakování jednoho a téhož cviku, kdy už pes 

nereaguje, je unavený a ztrácí pozornost. V této chvíli již cvičení nepřináší žádný užitek. 

Chybou je také, když psovod nepostupuje od jednoduchých cviků ke složitějším.  [3] 

6 DETEKCE ZAKÁZANÝCH LÁTEK 

Detekce znamená odhalování a zjišťování něčeho skrytého. K detekci zakázaných 

látek v objektech se může využívat řada přístrojů. Tyto přístroje pracují zejména na detekci 

stopových částic prvků. Detektory se využívají například na letištích při kontrole cestujících  

i jejich zavazadel. Přístroje mohou buďto nasávat okolní vzduch a tím zachytit částice na filtr, 

nebo otěrem daného předmětu. Nevýhodou těchto přístrojů, je vysoká pořizující cena, špatná 

mobilita a jejich velikost. Z těchto důvodů se v dnešní době používají psi. Práce psa 

specialisty spočívá v systematickém a důsledném prověření daného prostoru, kdy zvíře 

vyhledává zakázanou látku sumováním. Při nálezu tento předmět vytrvale označuje. 

Označování může být aktivní nebo pasivní. 

Za zakázané látky v objektech považuji drogy a výbušniny. Těmto látkám se blíže 

věnuji v následujících kapitolách. 

 

6.1 VÝHODY POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ 

Psi jsou ve služební kynologii, i přes nové technické vymoženosti a nové detekční 

přístroje, stále nenahraditelnými pomocníky. Navíc dochází k odhalování nových možností 

při využití služebního psa. Hlavní a nepřekonatelnou výhodou využití služebních psů jsou 

finanční náklady. Pořízení, výchova, výcvik i následná péče o psy je stále levnější než 

výzkum a výroba detekčních přístrojů. Ekonomickým zhodnocením využití psů se zabývám 

v praktické části své bakalářské práce. Další výhodou využití služebních psů je jejich 

mobilita. Psi jsou vychováváni a cvičeni, aby byli schopni překonávat překážky a dostat se tak 

na těžce přístupná místa. Detekční přístroje obvykle není snadné do takových prostor umístit. 

Výhodou použití psů je také jejich inteligence. Při neustálém zdokonalování dovedností, jsou 

schopni dedukce a umějí si práci ulehčit pomocí proudění vzduchu. 
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6.2 PACH 

Každý předmět za určitých podmínek má svůj specifický pach, tedy každé těleso se 

odpařuje. Pach je závislý na složení předmětu. Čím vyšší teplota, tím je odpařování rychlejší. 

Nejrychleji se vypařují látky těkavé. Typickým zástupcem těkavé látky je benzín. Tyto látky 

mají ve svém složení prvky, které jsou lehčí než vzduch. 

Skutečnost, že pes pachy vnímá, že i dovede rozlišit různé pachy, je výsledkem 

biologické zákonitosti, získané a utvářené nutností opatřovat si potravu, rozmnožovat se  

a podobně. Aby pes dosáhl smyslového vjemu, je třeba, aby vnější i vnitřní orgány a také 

nervy, které je spojují, byly v pořádku. Musí tedy dojít k podráždění smyslů. Je potřeba, aby 

dráždění bylo natolik silné, aby vyvolalo smyslový vjem. Musí být překročen takzvaný práh 

dráždivosti, aby se podráždění změnilo na vjem. Práh dráždivosti není pevný, není ani pro 

všechny stejný.  Pachové molekuly jsou nasávány společně se vzduchem do nosní dutiny, tam 

se dostávají do přímého styku se zakončením čichových nervů. Molekuly pachu se u sebe 

nedrží, rozptylují se. Čím jsou tělesa teplejší, tím je množství odtržených molekul větší. [2] 

 

6.3 SPECIALISTÉ NA VYHLEDÁVÁNÍ VÝBUŠNIN  

A NÁSTRAŽNÝCH VÝBUŠNÝCH SYSTÉMŮ 

Specialisté na vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů se využívají  

k  provádění bezpečnostních prohlídek objektů a povolávají se, když dojde k anonymnímu 

oznámení o uložení výbušniny. Každé takové oznámení prověřuje společně se psem  

i pyrotechnik. Kromě bezpečnostních prohlídek, se psi využívají i při prohlídkách 

preventivních. Preventivní prohlídky jsou prováděny při organizování společenských, 

kulturních, politických, sportovních a jiných akcích. Vyhledávají se podezřelé předměty, které 

jsou charakterizovány neznámým majitelem nebo původem. Dále se také mohou nacházet na 

neobvyklém místě. Kromě podezřelých předmětů, jsou kontrolovány i známé předměty  

a okolí předmětu. Specialisté na výbušniny musí být klidní a rozvážní. Pes nebezpečný 

předmět označuje pasivně zalehnutím. Hrabání nebo štěkot je nepřijatelné,  protože by mohlo 

aktivovat výbušninu. Psovod musí projít pyrotechnickým kurzem. 
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6.3.1 ROZDĚLENÍ VÝBUŠNIN 

Výbušnina je chemická látka nebo směs. Vytváří velice rychlou exotermickou reakci, 

se kterou je spojen vznik plynu o velkém objemu. K aktivaci reakce dochází iniciací 

mechanickým, tepelným a elektrickým podnětem. Detonace vyvolává tři primární a několik 

sekundárních účinků, které mohou způsobit škody na zdraví, životech i majetku. K primárním 

účinkům řadíme tlakovou vlnu, fragmentační a tepelný účinek. Výbušniny můžeme rozdělit 

na přímé a nepřímé. Přímé nebo také primární výbušniny jsou takové, které vybuchují na 

základě působení nějakého podnětu. Takovým podnětem může být jiskra nebo náraz.  

Výbušniny nepřímé jsou takové, které vybuchují až vlivem silného počátečního impulsu. 

Z praktického hlediska se výbušniny dělí na střeliviny, třaskaviny, trhaviny a pyrotechnické 

slože. 

Střeliviny jsou výbušniny, které se používají výhradně k tomu, aby udělily pohyb 

střelám v palných zbraních. Střeliviny obsahují složky, které jsou schopné okysličení a složky 

okysličující. Typickým představitelem je černý prach. Je to nejstarší známá výbušnina, která 

byla vynalezena v Číně, do Evropy se jeho znalost dostala kolem 18. století. 

Výbušniny, které se iniciují jednoduchým vnějším podnětem, se nazývají třaskaviny. 

Typické pro tento typ výbušnin je, že rychle přechází z hoření v detonaci. Třaskaviny  

se užívají jako primární nálože. Azid olovnatý a třaskavá rtuť jsou neznámější třaskaviny.  

Trhaviny jsou takové výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace. 

Ve srovnání s třaskavinami, jsou trhaviny méně citlivé k vnějším podnětům a je třeba silného 

podnětu k vyvolání exploze. Účinek takého druhu výbušniny je dán její brizancí. Brizanci 

ovlivňuje hustota.  Trhaviny se používají při trhacích pracích v dolech a lomech, ve vojenské 

technice k plnění střel. Nejpoužívanějšími trhavinami jsou pentrit a hexogen. 

Směsi chemických látek se nazývají pyrotechnické slože. Vyvolávají barevné,  

světelné, zvukové, dýmové a pohybové účinky. Využívají se pro ohňostroje, dýmovnice, 

zábleskové prostředky. V důsledku použití pyrotechnických složí, může dojít k zranění, úmrtí 

nebo požáru. Jsou citlivé na jiskru, mechanické či tepelné podněty. [24] 

 

6.3.2 NÁSTRAŽNÝ VÝBUŠNÝ SYSTÉM  

Oblíbenou zbraní teroristů je nástražný výbušný systém (dále jen NVS). Je tomu tak 

proto, že se tento předmět dá relativně jednoduše sestrojit. Jednotlivé komponenty se dají 
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lehce a levně sehnat. Další výhodou NVS je fakt, že jednotlivé části je velice těžké 

identifikovat a tím pádem je i velice těžké vypátrat autora. Účelem NVS může být hrozba bez 

vzniku velkých škod, dále také způsobení materiálních škod a v nejhorším případě může být 

účelem zranění a zabití lidí. NVS může být ukryt v jakémkoliv předmětu denní potřeby  

a skládá se ze tří hlavních částí. Hlavními částmi je obal, výbušná nebo zápalná látka  

a nástražný iniciační systém. 

Obal udržuje jednotlivé části NVS pohromadě a ukrývá je. Fragmentační účinek 

celého NVS může být zvýšen, pokud se použije obal z takového materiálu, který při výbuchu 

vytváří střepiny. Zvýšením fragmentačního účinku se zvyšuje účinnost celého NVS. 

Fragmentační účinek je pyrotechniky považován za jeden z nejzákeřnějších. 

Iniciační systém slouží k aktivaci iniciátoru a následně i celého NVS. Existují 

průmyslově vyráběné iniciátory (rozbušky) i podomácku vyráběné (žárovky). Iniciační 

systémy mohou být umístěny v obalu, ale i mimo něj. Iniciační systémy dělíme podle toho, na 

co reagují. Iniciační systémy mohou uvést výbušnou látku do činnosti v předem určený čas, 

nebo mohou reagovat na některý z vnějších podnětů. Vnějším podnětem, na který může 

iniciační systém reagovat, může být manipulace, změna vnějšího prostředí nebo pohyb. Dále 

může být iniciační systém spuštěn na dálku nebo může reagovat na kombinaci již 

vyjmenovaných podnětů. [24] 

 

Obr. 8 Nástražný výbušný systém [14] 
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6.4 SPECIALISTÉ NA VYHLEDÁVÁNÍ DROG 

Tito psi se využívají při kontrole osob, zavazadel, dopravních prostředků a rovněž také 

při domovních prohlídkách. Pes i jeho psovod spolupracují s pracovníky Národní 

protidrogové centrály a podílí se na odhalování závažné trestné činnosti. Pes drogu označuje 

aktivně štěkáním nebo hrabáním. 

 

6.4.1 ROZDĚLENÍ DROG 

Samotné slovo „droga“ pochází z arabského označení „durana“ cože v původním 

smyslu znamená léčivo. Droga funguje na chemickém principu a způsobuje fyzickou nebo 

psychickou závislost. Psychická závislost se projevuje psychickými poruchami a depresemi. 

Fyzická závislost nastává tehdy, když je látka již zahrnuta v metabolismu člověka. Tělo tuto 

látku potřebuje k běžnému fungování. Nedostane- li se tato látka do těla, dostaví se takzvaný 

abstinenční syndrom. 

V přeneseném smyslu za drogu považujeme omamnou látku, která se nevyužívá  

k léčení, ale k jiným účelům. Látky, které za drogy považujeme, musí splňovat dvě podmínky. 

Za prvé musí mít psychotropní efekt, což znamená, že taková látka má schopnost ovlivňovat 

naše vnitřní naladění a prožívání reality. Druhou podmínkou je, že taková látka vyvolává 

závislost. 

Drogy můžeme rozdělit z několika hledisek. Podle postoje celé společnosti můžeme 

rozdělit drogy na legální a nelegální. S legálními drogami se běžně setkáváme, jsou 

společností tolerovány. Můžeme k nim zařadit například tabák a alkohol. Drogy, které 

společností tolerovány nejsou, nazýváme nelegální. Jejich prodejem a držením porušujeme 

zákon. Nelegální drogy jsou například heroin a marihuana. Dále se drogy dají rozdělit na 

měkké a tvrdé. Měkké drogy jsou obecně považovány za bezpečnější. Zástupci měkkých drog 

jsou například marihuana a LSD. Naopak drogy tvrdé způsobují fyzickou závislost a jsou 

považovány za nebezpečnější. K takovým drogám řadíme pervitin a kokain.  

Další dělení, které se používá nejčastěji, je dělení podle účinků drogy. Rozdělení drog 

podle účinku bere v úvahu převládající efekt látky na psychiku lidí. To znamená, že pokud je 

nějaká látka zahrnuta mezi halucinogeny, neznamená to, že nemá například i efekt stimulační. 

[4] 

Podle účinků se drogy dělí na cannabinoidy, halucinogeny, opiáty, psychofarmaka, 

drogy stimulační a látky těkavé. [16] 
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Národní protidrogová centrála 

Pro vyhledávání, odhalování a vyšetřování trestné činnosti na úseku výroby a obchodu 

s drogami je zřízena Národní protidrogová centrála. Národní protidrogová centrála je policejní 

útvar s celostátní působností, který se snaží s maximálním nasazením naplňovat účel, ke 

kterému byl zřízen. Cílem jejich snažení je snižování nabídky nelegálních drog v České 

republice. Dále se podílí na tvorbě a realizaci národní strategie protidrogové politiky  

a v preventivní oblasti vytváří projekty zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti  

a nespecifickou primární prevenci. [13] 

 

Legalizace konopí 

V únoru letošního roku byl schválen zákon, který legalizuje konopí pro léčebné účely. 

Konopí bude k dostání pouze na elektronický předpis. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že 

pořízení konopí k lékařským účelům nebudou hradit pojišťovny. Konopí se bude dovážet pod 

kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tento úřad má také za úkol od roku 2014 začít 

vydávat licence tuzemským pěstitelům. Za obrovskou nevýhodu tohoto zákona kritici 

považují vysokou cenu léčebného konopí, která zapříčiní další pěstování a nelegální obchod 

s touto rostlinou. 

7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ SLUŽEBNÍCH PSŮ  

Finanční náklady služebních psů jsem zpracovala orientačně pro oddělení služební 

kynologie v Ostravě. Celková hodnota nákladů je obtížně stanovitelná, jelikož je u každého 

psa individuální.  Přibližné ceny jednotlivých úkonů a předmětů jsou konzultovány s psovody 

daného oddělení. Náklady jsem rozdělila do čtyř základních skupin a shrnula ve dvou 

následujících tabulkách. 

 

7.1 POŘÍZENÍ PSA 

Psovod má několik možností, jak služebního psa získat. Za prvé, se v České republice 

nachází dvě chovné stanice služebních psů. Tyto stanice se nacházejí v Domažlicích  

a Prackovicích. Pokud psi z těchto stanic jsou vhodní pro výcvik, nejsou nijak omezeni, ani 

netrpí žádným onemocněním, mohou být použiti u Policie ČR. V opačném případě, pokud je 

pes pro výcvik nevhodný nebo je nemocný, je možné ho nabídnout dalším organizačním 

složkám státu jako nepotřebný majetek Policie ČR. Pokud ani v tomto případě nenajde pes 
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uplatnění, přichází na řadu civilní sektor, kde je pes darován nebo odprodán za cenu 

maximálně 6 tisíc Kč. Cena psa může být i nižší a odvíjí se od důvodu vyřazení. 

Dále mohou psa dostat darem, nebo si ho vzít z útulku. Většina psovodů však 

preferuje nákup štěněte z civilního sektoru. Nákup vycvičeného psa je totiž příliš nákladný. 

Cena se pohybuje v desítkách tisíc Kč. Cena je natolik vysoká, protože je v ní zahrnuta 

výchova i dosavadní péče o psa. V případě nákupu štěněte, se psovod může začít psovi 

věnovat již od útlého mládí, na rozdíl například od psů z chovných stanic, kteří se ven 

dostávají v dospělosti. Nevýhodou takového nákupu může být stav psa, který se projeví 

naplno až v dospělosti. Nákup štěněte je riziko, které psovodi podstupují. V dospělosti může 

pes trpět nejrůznějšími onemocněními, či povahovými vadami. Osvědčí-li se pes zakoupený 

z civilního sektoru, navrátí Ministerstvo vnitra psovodovi část peněz za nákup štěněte. Pes 

musí projít několika vyšetřeními a také rentgenem kloubů – kyčlí a loktů. Cena rentgenu se 

pohybuje od 2  tisíc Kč.  

 

7.2 VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ 

V každém případě musí být štěně při odchodu od původního majitele naočkováno  

a odčerveno. Odchod štěněte od matky je obvyklý v 8 týdnech věku štěněte. K odčervení 

štěněte dochází od 2 týdnů věku každé dva týdny až do 3 měsíců psa. U dospělého psa 

dochází k odčervení každých 3 – 6 měsíců. Cena odčervení se pohybuje od 50Kč/10kg váhy 

psa. Očkování proti základním chorobám se zahajuje mezi 6. až 9. týdnem věku štěněte. 

Očkování je nejjednodušší a nejdůležitější způsob, jak předcházet řadě infekčních 

onemocnění, jako jsou například parvoviróza, parainfluenza, leptospiróza, psinka, infekční 

zánět jater nebo vzteklina. Většina těchto onemocnění může psa ohrozit na životě. Některá 

z nich, například vzteklina, je dokonce přenosná na člověka. Vakcinace proti vzteklině je 

povinná podle Zákona č. 308/2011 o veterinární péči, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Očkování proti vzteklině se vyžaduje prakticky při jakékoliv soutěži nebo zkoušce. Proti 

vzteklině se pes očkuje jednou ročně, proti psince taktéž. Cena očkování se pohybuje kolem 

500 Kč. Veterinární ošetření u služebních psů nehradí sám psovod. Veterinář je placen 

Ministerstvem vnitra.  

Čipování psů je dáno obecně závaznou vyhláškou města, ve kterém je pes přihlášen. 

Informace o očipovaných zvířatech a jejich majitelích se shromažďují v Centrální evidenci 

zvířat a věcí a v Národním registru majitelů zvířat. Tyto databáze jsou přístupné z internetu. 
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Veterinární mikročip je kapsle z biokompatibilního skla nebo polymeru o rozměrech zhruba 

1,5 x 11,5 mm. Čip obsahuje unikátní patnáctimístný číselný kód generovaný počítačem  

a umožňující tak radiofrekvenční identifikaci zvířat. Umísťuje se na levou stranu krku zvířete 

speciálním aplikátorem. Cena za aplikaci čipu se pohybuje okolo 700 Kč. Některá města 

poskytují příspěvek na očipování zvířete.  

Proti čipování psů se v některých městech České republiky dokonce sepisují petice za 

zrušení vyhlášky. Lidé tento krok považují za zdraví ohrožující, za drahý, nebo dokonce 

eticky špatný. 

Kastrace psů a fen se v poslední době stává stále běžnějším zákrokem. Kromě 

chovatelských důvodů se pro kastraci majitelé fen rozhodují i z důvodů preventivních. Brzká 

kastrace má nejvyšší úspěšnost mezi 8. - 12. měsícem věku feny. V tomto období se sníží 

rizika vzniku onemocnění na pohlavních orgánech a mléčných žlázách na minimum. Dále  

se tímto krokem odstraňují potíže spojené s pseudograviditou a dá se předejít cukrovce. Cena 

zákroku se odvíjí od hmotnosti zvířete. Kompletní zákrok i s materiálem a anestezií  

se pohybuje v rozmezí 2-7 tisíc Kč. 

 

7.3 STRAVA  

Služební psi jsou krmeni granulemi. Psovodům z Ostravy se osvědčilo suché krmivo 

Josera active, které je vhodné pro psy ve vysoké fyzické zátěži. Cena tohoto krmiva  

se pohybuje kolem 1 tisíc Kč/ 20 kg. Krmná dávka suchého krmiva je uvedena na zadní straně 

obalu a odvíjí se od velikosti psa, zdravotního stavu i pracovní zátěži. Například Německý 

ovčák, který v dospělosti váží okolo 35 kg, dostává denně 310-390 g suchého krmiva. Což 

znamená, že za měsíc pes spotřebuje 11,7 kg granulí. Za rok Německý ovčák orientačně 

spotřebuje sedm 20 kg pytlů granulí. Oproti tomu menší plemeno Belgického ovčáka, které 

má v dospělosti okolo 25 kg, za rok spotřebuje pět 20 kg pytlů granulí. Orientační cena za rok 

se tedy pohybuje u velkého psa okolo 7 tisíc Kč, u menšího psa 5 tisíc Kč pouze za suché 

krmivo. K tomuto krmivu jsou psům často přidávány vitamíny a nejrůznější doplňky stravy 

pro výživu kloubů nebo k rychlejší regeneraci. Tyto doplňky stravy se odhadují na 1,5 tisíc 

Kč ročně.  
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7.4 NÁKLADY SPOJENÉ SE SPECIÁLNÍM VÝCVIKEM 

Náklady spojené s výcvikem shrnu v následujícím odstavci. Mnohdy každodenní 

výcvik je nevyčíslitelný, avšak psovod používá předměty, u kterých je cena známa. Psovod 

potřebuje pro psa výstroj, která mu ulehčuje práci a ovládání zvířete. Výstrojí je myšlen 

obojek, náhubek a vodítko. Nezbytnými pomocníky při výcviku psa jsou pamlsky a aporty. 

Za pamlsky psovodi ročně utratí asi 1 tisíc Kč. K výcviku psa ve speciální kynologii 

nepostačují pouze výše uvedené položky. Aby psi rozeznali určité pachy, musí se je nejprve 

naučit. K tomu slouží vzorky, které získávají ze zabavených předmětů. Tyto vzorky by  

se měly každý rok obměňovat. Cena těchto vzorků není vyčíslena. Další položkou při výcviku 

je přihláška ke zkouškám. Cena přihlášky se pohybuje od 500 Kč. 

 

7.5 OSTATNÍ NÁKLADY 

K ostatním položkám jsem zařadila kotec, misky, deky, přepravku a roční poplatek za 

psa. Od ročního poplatku jsou držitelé služebních psů, kteří jsou využívání Policií ČR, 

osvobozeni.  

 

 

Obr. 9 Kotce [vlastní] 
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7.6  UCELENÝ PŘEHLED NÁKLADŮ 

Finanční náklady spojené s využitím speciálního služebního psa jsem shrnula 

v následujících tabulkách. První tabulka je stanovena pro první rok využívání psa. Speciální 

služební pes může mnohdy pracovat až do věku 10 let, výjimky i déle. Některé položky 

z tabulky, jako například nákup přepravky, očipování nebo vybudování kotce, jsou 

jednorázové investice a není nutné je hradit každoročně. Proto jsem sestavila druhou tabulku, 

která tyto jednorázové položky neobsahuje a také orientačně vyhodnocuje finanční náklady na 

následující rok psa. 
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Tab.  1 Finanční náklady za první rok [vlastní] 

Náklady na speciálního 

služebního psa 
Poznámka Přibližná cena (Kč) 

pořízení psa dar, útulek, nákup z civilního sektoru 0-10 000 

veterinární péče 

odčervení 600 

očkování 1000 

čipování 700 

ošetření drobných oděrek a zranění 300 

kastrace 2-5 000 

rentgen kyčlí a kloubů  4000 

strava 
suché krmivo 5-7 000 

vitamíny a doplňky stravy 1 500 

náklady spojené se 

speciálním výcvikem 

obojek 150 

náhubek 200 

vodítko 180 

pamlsky 1000 

aporty 300 

pachové vzorky 0 

přihláška ke zkouškám 500 

ostatní 

2 nerezové misky 180 

kotec 4-6 000 

deky 200 

roční poplatek za psa 0 

přepravka (100x80x71) 4000 

 

CELKEM ZA PRVNÍ ROK 25 810 - 42 810 

 

 

 



30 

 

Tab.  2 Finanční náklady za každý další rok [vlastní]  

Náklady na speciálního 

služebního psa 
Poznámka Přibližná cena (Kč) 

veterinární péče 

odčervení 600 

očkování 1000 

ošetření drobných oděrek a zranění 300 

strava 
suché krmivo 5-7 000 

vitamíny a doplňky stravy 1 500 

náklady spojené se 

speciálním výcvikem 

obojek 150 

vodítko 180 

pamlsky 1000 

aporty 300 

pachové vzorky 0 

přihláška ke zkouškám 500 

ostatní roční poplatek za psa 0 

 
CELKEM ZA ROK 10 530 - 12 530 
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8 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK 

V této kapitole se budu zabývat analýzou a hodnocením rizik pro detekci výbušnin  

a detekci drog. Analýzu budu řešit nejprve pomocí Diagramu příčin a následků. Diagram 

příčin a následků je metoda, kterou lze nazývat Ishikawův diagram, anebo diagram rybí kosti. 

Nejčastěji se používá pro identifikaci všech možných příčin nějakého problému.  

Poté možné příčiny využiji k použití Analýzy možností vzniku vad a jejich příčin 

Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA). Metoda FMEA umožňuje odhadovat  

a preferovat možné problémy a jejich následky.  

Analýza možností vzniku vad a jejich příčin k hodnocení rizik využívá tento vzorec:  

R = P x N x H 

R = riziko  

P = pravděpodobnost rizika  

N = míra závažnosti následků  

H = míra odhalitelnosti rizika   

Jednotlivé indexy, využívající se při této analýze, i s jednotlivými stupni jsou uvedeny 

v následujících tabulkách.  

 

Tab.  3 Pravděpodobnost vzniku rizika [vlastní] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nepravděpodobná 

2 minimálně pravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 vysoce pravděpodobná 

 

 

Tab.  4 Závažnost následků [vlastní] 

N Závažnost následků 

1 minimální 

2 velmi malá 

3 malá 

4 vysoká  

5 velmi vysoká 
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Tab.  5 Odhalitelnost rizika [vlastní] 

H Odhalitelnost rizika 

1 velmi snadno odhalitelné  

2 snadno odhalitelné  

3 odhalitelné 

4 nesnadno odhalitelné  

5 neodhalitelné  

 

 

 Dále využiji Paretův diagram a Lorenzovu křivku. Lorenzova křivka znázorňuje 

zastoupení jednotlivých rizik v procentech. Paretův diagram je grafické vyjádření toho, jak 

jsou jednotlivé příčiny odpovědné za následky. Paretův diagram je založen na takzvaném 

Paretovu principu, který říká, že 80% následků je způsobeno 20% příčin. Tento diagram 

pomáhá určit priority, na které je třeba se zaměřit. [11] 

 

8.1 ANALÝZA DETEKCE VÝBUŠNIN POMOCÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ 

Výše uvedené metody využiji nejprve k vyhledání rizik při detekci výbušnin pomocí 

služebních psů. Nejzávažnější rizika poté shrnu v kapitole 8.3 a pokusím se najít vhodná 

opatření.   

 

8.1.1 DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ 

Možné příčiny daného problému jsou znázorněny pomocí Ishikawova diagramu na 

Obr. 10. Hlavu diagramu rybí kosti tvoří problém, který řešíme, v mém případě je to úspěšná 

detekce výbušnin. Obecné příčiny problému jsou vyznačeny na koncích kostí, které vedou 

z pomyslné páteře ryby. Obecné příčiny jsou tyto: péče o psa, práce psovoda, samotná 

výbušnina, chování psa, celkový stav psa, objekt, onemocnění a zranění psa. Potenciální 

příčiny jsou vpisovány pod hlavní kategorie. 
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Obr. 10 Ishikawův diagram [vlastní]
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8.1.2 ANALÝZA MOŽNOSTI VZNIKU CHYB A JEJICH PŘÍČIN 

Vybraných deset příčin je vepsáno do tabulky. Každé příčině byla přisouzena hodnota 

podle Tab. 4, 5, 6. Míra rizika byla vypočítána součinem indexů pravděpodobnosti, závažnosti 

a odhalitelnosti. Jednotlivé příčiny jsou seřazeny podle míry rizika a to od nejrizikovější až po 

ty nejméně rizikové. Dále jsem vypočítala četnost a relativní kumulativní četnost v procentech 

a vytvořila Paretův diagram a Lorenzovu křivku. Lorenzova křivka nám digram rozděluje na 

dvě části a to podle Paretova principu, který je uveden již v kapitole 8. Opatření budu hledat 

pro rizika, která dosahují hodnoty kumulativní četnosti do 80%. 
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  Riziko 
Pravděpodobnost 

vzniku 
Závažnost Odhalitelnost Míra rizika Četnost (%) 

Kumulativní 

četnost (%) 

1 
převládající jiný 

silnější pach 
3 5 4 60 20,20 20,20 

2 
neznámý druh 

výbušniny 
2 5 5 50 16,84 37,04 

3 duševní únava 3 4 4 48 16,16 53,20 

4 nachlazení 3 4 3 36 12,12 65,32 

5 tělesná únava 3 3 3 27 9,09 74,41 

6 
rozmanitost 

prostředí 
3 3 3 27 9,09 83,50 

7 
těžce dostupná 

výbušnina 
2 5 2 20 6,73 90,24 

8 horko v objektu 3 5 1 15 5,05 95,29 

9 
velmi mladý 

nezkušený pes 
1 5 2 10 3,37 98,65 

10 
nedostatečná 

znalost psa 
1 4 1 4 1,35 100,00 

  Celkem 
 

    297 100 
  

 

       

 
 
 
 

Tab.  6 Analýza metodou FMEA [vlastní] 
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Obr. 11 Paretův diagram [vlastní] 
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8.1.3 VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

Po provedení analýzy, která slouží k identifikaci rizik spojených s vyhledáváním 

výbušnin pomocí služebních psů, konstatuji, že největší rizika, jsou následující: 

 převládající jiný silnější pach v objektu 

 neznámý druh výbušniny 

 duševní únava psa 

 nachlazení psa 

 tělesná únava psa 

 

8.2 ANALÝZA DETEKCE DROG POMOCÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ 

Stejný postup, který jsem využila k odhalení rizik při detekci výbušnin, využiji také 

při detekci drog. Výsledné nejrizikovější jevy shrnu v kapitole 8.3. 

 

8.2.1 DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ 

Na Obr. 11 jsou zaznamenány možné příčiny neodhalení drog v objektech pomocí 

služebních psů. Úspěšná detekce drog tvoří hlavu pomyslné rybí kosti. Na koncích kostí jsou 

sepsány obecné příčiny problému, které jsou obdobné jako v prvním případě. Obecné příčiny 

jsou následující: celkový stav psa, prohlídka objektu, péče o psa, samotná droga, onemocnění 

a zranění psa, objekt a práce psovoda. Pod tyto obecné příčiny jsou sepisovány odpovídající 

potenciální příčiny. 
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Obr. 12 Ishikawův diagram [vlastní]
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8.2.2  ANALÝZA MOŽNOSTI VZNIKU CHYB A JEJICH PŘÍČIN 

Postup při vytvoření analýzy je totožný jako v prvním případě. Vybraných deset příčin 

jsem vepsala do tabulky. Každé možné příčině byla přisouzena hodnota podle Tab. 4, 5, 6. 

Tyto indexy odpovídají pravděpodobnosti, odhalitelnosti a závažnosti rizika. Jejich součinem 

jsem získala hodnotu míry rizika. Podle této hodnoty jsou všechny příčiny seřazeny sestupně. 

V dalším kroku jsem vypočítala četnost a kumulativní četnost. Obě tyto hodnoty jsou 

v procentech a slouží k vytvoření Paretovy analýzy a následné Lorenzovy křivky. Opět jsem 

použila Paretův princip k získání nejrizikovějších faktorů. 
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Riziko 

Pravděpodobnost 

vzniku 
Závažnost Odhalitelnost Míra rizika Četnost (%) 

Kumulativní 

četnost (%) 

1 duševní únava 3 5 4 60 17,75 17,75 

2 
nedostatečná 

prohlídka objektu 
2 5 5 50 14,79 32,54 

3 
rušivé jevy v 

objektu 
4 4 3 48 14,20 46,75 

4 
nebezp. předměty 

v objektu 
4 3 3 36 10,65 57,40 

5 nervozita psa 2 4 4 32 9,47 66,86 

6 
zvýšená teplota 

psa 
2 4 4 32 9,47 76,33 

7 
těžce dostupná 

droga 
3 5 2 30 8,88 85,21 

8 
hrubé chyby v 

krmení psa 
1 5 4 20 5,92 91,12 

9 
nepravidelná 

práce psovoda 
1 5 3 15 4,44 95,56 

10 
nedostatečná 

kondice psa 
1 5 3 15 4,44 100,00 

 
Celkem 

   
338 100 

 

Tab.  7 Analýza metodou FMEA [vlastní] 
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8.2.3 VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

Aplikováním jednotlivých analýz na vyhledávání drog pomocí služebních psů, jsem 

došla k závěru, že nejrizikovější faktory, které psa při práci ovlivňují, jsou tyto:  

 duševní únava 

 nedostatečná prohlídka objektu 

 rušivé jevy v objektu 

 nebezpečné předměty v objektu 

 nervozita psa 

 zvýšená teplota psa 

 

8.3 NÁVRH OPATŘENÍ 

Služební psi nejsou stroje, ale živí tvorové, proto se musí dodržovat určitá pravidla pro 

péči a výcvik, abychom zajistili co nejvyšší úspěšnost při práci. Podmínkou nasazení 

služebního psa je uznaná kategorie. Odhalování výbušnin je samozřejmě daleko 

nebezpečnější disciplína než odhalování drog. Při neúspěšné detekci výbušniny je v ohrožení 

služební pes, psovod, pyrotechnik i ostatní členové týmu. Iniciace výbušniny může ohrozit 

zdraví, životy a také majetek. Jako nejzávažnější rizika, spojená s detekcí obou vybraných 

zakázaných látek, jsem určila:  

 

 převládající jiný silnější pach v objektu 

Po dlouhodobém působení silných pachů jako je například pach benzínu nebo 

nikotinu, může dojít k otupení čichových schopností psa a jeho výkonnost se snižuje. 

V takovém případě je nutno psovi věnovat zvýšenou pozornost. Psovod svého psa nesmí 

v objektu držet příliš dlouho a musí mu dopřát odpočinek na čerstvém vzduchu. 

  

 neznámý druh výbušniny 

Služební psi musí být schopni rozlišit nesčetné množství výbušnin. Výbušná směs  

se může skládat z různých druhů výbušnin. Avšak aby někdo přišel s úplně novým druhem 

výbušniny, na který by pes nebyl vycvičen, je nereálné.  
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 duševní únava psa 

Duševní únava psa spočívá v únavě pracovní části mozku. K duševní únavě psa může 

dojít, když pach nedosahuje tzv. prahu dráždivosti, při dlouhodobé práci, velkém horku 

v objektu nebo při změně prostředí. V takové situaci může být pes méně pozorný a začne  

si všímat rušivých jevů, což je samozřejmě nepřijatelné. Aby k únavě nedošlo, je potřeba 

psovi dopřát odpočinek a odreagování, aby byl schopen znovu podávat vysoké výkony.  

 

 nachlazení psa 

Čenich psa je natolik citlivý a jemný orgán, že i lehké nachlazení, které psovod 

mnohdy ani nezpozoruje, může psa při práci ovlivnit. Tudíž by měl psovod před každou 

směnou zkontrolovat fyzický stav svého zvířete a dodržovat určitá preventivní opatření, aby 

nachlazení psa mohl předcházet. Mezi tato opatření patří například nenechávat psa 

v klimatizovaných prostorech a automobilech příliš dlouho a také minimalizovat rozdíl 

venkovní teploty a teploty v klimatizovaných prostorech. 

 

 tělesná únava psa 

Aby psovod zabránil tělesné únavě psa, musí ho krmit kvalitní stravou v přiměřeném 

množství. Také musí dbát na to, aby byl výcvik pravidelný. Opatření jsou stejná jako při 

únavě duševní, pes musí mít dostat odpočinku na odreagování. Tělesná úvaha může být 

zapříčiněna i dlouhou cestou na místo výkonu. Proto by bylo vhodné, aby existovalo více 

oddělení služební kynologie, což je ale bohužel vzhledem k finanční náročnosti výstavby 

nereálné.  

 

 nedostatečná prohlídka objektu 

Prohlídka daného objektu musí být v každém případě důkladná a systematická. Postup 

prohlídky má určitá pravidla. Postupuje se vždy zvnějšku dovnitř, zespod nahoru nebo  

se pomyslně rozdělují místnosti. 
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 rušivé jevy v objektu 

Na rušivé jevy při práci musí být pes zvyklý již z tréninku a zkoušek a nesmějí ho při 

činnosti ovlivňovat. Pokud pes na takové jevy reaguje, musí být práce přerušena. Po určitě 

době, kdy došlo k odreagování, může být pes znovu povolán do práce.  

 

 nebezpečné předměty v objektu 

Předměty, které by mohly jakýmkoliv způsobem samotného psovoda nebo jeho psa 

zranit, musí brát psovod na vědomí. Takovým předmětům se musí oba bezpečně vyhnout, 

v nejlepším případě zajistit. Případné zranění by psa mohlo ovlivnit při práci a vyřadit ze 

služby. Léčení zraněného psa je nákladné a dlouhodobé, tudíž je lépe se mu vyvarovat.  

 

 nervozita psa 

Nervozita se u psa může projevovat několika způsoby. Pes se nejčastěji může chovat 

jako by měl strach, je neklidný a háklivý na pohyby okolí. Dále pes může něco očekávat  

a těšit se. V každém případě je však nervozita nevhodná a musí se s ní bojovat již od začátku 

výcviku a to pomalým seznamováním s neznámými věcmi. Speciálního služebního psa by 

nervozita ovlivňovala v práci. Setkat se s nervózním psem na místě výkonu je nereálné, 

protože takový pes by neobhájil svou kategorii. 

 

 zvýšená teplota psa 

Běžná teplota psa se pohybuje do 39 °C. Zvýšená teplota signalizuje onemocnění a pes 

nesmí být využíván ve službě. Příznakem horečky může být ospalost a nechutenství psa. Tyto 

faktory psovod musí rozpoznat co nejdříve a poskytnout psovi veterinární péči.  
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9 ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem vycházela z poznatků získaných konzultacemi  

se služebními psovody, studiem české i zahraniční literatury a v neposlední řadě také studiem 

na této fakultě. Cílem práce bylo vypracovat právní posouzení detekce zakázaných látek 

pomocí služebních psů, zhodnotit ekonomické náklady spojené s využitím služebních psů pro 

tuto činnost a také identifikovat rizika a pokusit se navrhnout vhodná opatření.  

V první části své práce se zabývám právními předpisy souvisejícími se služební 

kynologií a s použitím služebních psů v České republice a v zahraničí. Informace o samotné 

kynologii a jejím postavení v bezpečnostních složkách jsou obsahem další kapitoly. 

Bezpečnostní složky jsem zde rozdělila a začala se soustředit na pro mnou bakalářskou práci 

nejdůležitější bezpečnostní sbor – Policii České republiky. V této části práce je shrnut vývoj 

služební kynologie od konce 19. století až po rok 1987. Jsou zde popsány úkoly služební 

kynologie, požadavky na psovoda i jeho psa. Dále se v této kapitole zabývám nejčastěji 

využívanými plemeny psů u Policie České republiky, jejich smysly a složitým výcvikem.  

V následující části práce jsou sepsány důvody použití právě těchto zvířat pro detekci 

zakázaných látek. Zabývám se samotným pachem a specialisty na vyhledávání mnou 

vybraných zakázaných látek – výbušnin a drog. Tyto látky jsou zde podrobně rozebrány. 

Další kapitola je zaměřena na ekonomické zhodnocení nákladů spojených s detekcí 

výbušnin a drog. Pomocí psovodů z oddělení služební kynologie v Ostravě jsem se pokusila 

sestavit ucelený obraz o výdajích spojených s pořízením, výchovou, výcvikem i péčí  

o služební psy. Hodnoty v tabulkách slouží pouze k orientaci. Není zde započítán čas strávený 

výcvikem psa, který je v mnohých případech nevyčíslitelný. Tabulky jsem vytvořila dvě 

z důvodu daleko nákladnějšího prvního roku po pořízení psa. Další léta, ve srovnání s prvním 

rokem, kde nejsou započítány jednorázové finanční položky, jsou finančně daleko 

přijatelnější.  

Poslední kapitola práce je věnována analýze a hodnocení rizik. Analýzu jsem vytvořila 

zvlášť pro detekci výbušnin i drog pomocí Ishikawova diagramu, metody FMEA, Paretova 

diagramu a Lorenzovy křivky. Výsledná rizika jsem shrnula v kapitole 8.3 a navrhla zde  

i opatření.  

Jsem přesvědčena, že stanovený cíl se mi podařilo splnit a má práce poslouží jako 

ucelený výklad pro širokou veřejnost.  
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