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Malík Ondřej. Využití kynologů v rámci zásahů IZS, Ostrava 2009 
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Bakalářská práce obsahuje vysvětlení, proč se psi vyuţívají k záchranářské činnosti, 

jak se tito psi cvičí, v jakých kynologických organizacích se mohou uplatnit. V práci je 

popsáno, co musí pes a psovod splnit, aby mohli být povoláni k zásahům integrovaného 

záchranného systému. Jsou zde vylíčeny problémy s vyhledáváním mrtvých osob a je 

navrţena nová atestační zkouška jako návrh řešení tohoto problému. 

 

 

ANNOTATION 

Malík Ondřej. Possibilities for using kynology services during the Integrated Rescue 

system activity, Ostrava 2009 

 

Keywords: kynology, searching people, kynologic organizations 

 

This bachelor thesis deals with dogs in rescue work. It describes the reasons and the 

way of training, the utilization of these dogs in kynological organizations. This thesis defines 

the conditions for dogs and dog handlers to be called for Integrated rescue system activity. 

The problems with searching of death people are described and the new attestation exam for 

solution of this problem is proposed. 
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1. Úvod 

S postupem času se mnoţí případy světových neštěstí a katastrof všeho druhu. 

Hlavním úsilím lidské společnosti je těmto neštěstím předcházet nebo alespoň minimalizovat 

jejich následky. K tomuto účelu byly vytvořeny různé sloţky a organizace, jejichţ snahou je 

neustálé zdokonalování postupů a technologií vyuţitelných při mimořádných událostech. 

Nejvýznamnějším posláním lidí, pracujících v této oblasti, je zabránění poškození zdraví 

a záchrana lidského ţivota. 

I přes to, ţe dnešní doba je technologicky velice vyspělá, je řada odvětví vyuţívajících 

starších metod osvědčených po několik staletí. V mnoha případech moderní počítače ani 

roboti nenahradili základní schopnosti zvířat. V řadě oborů vystoupila do popředí úloha 

nejlepšího přítele člověka - psa. 

Psi jsou dnes vyuţíváni nejen ke klasickému všestrannému výcviku - stopování 

a obraně objektů i osob, ale kromě veškerých záchranářských činností i ke zjišťování těch 

nejrůznějších jevů, ať jiţ změn v lidském organismu, signalizujících příchod závaţných 

onemocnění, nebo např. vyhledávání ohnisek poţárů. Často se jedná o skvělé výsledky 

vzbuzující v nezasvěcených pozorovatelích aţ dojem nadpřirozených schopností. 

Výcvik psů zaměřených na záchrannou činnost je zdlouhavý a náročný, ale při 

správném vyuţití schopností daného psa lze dosáhnout kvalitních výsledků ve vyhledávání 

ţivých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích. Od zimních sněhových podmínek, přes 

nejrozmanitější neprostupné přírodní terény, základní vyhledávání v sutinách pobořených 

domů, továren a objektů, aţ po vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou. 

 

Cílem mé práce je zjistit: 

 Proč je právě pes vyuţíván k záchraně lidského ţivota 

 Co všechno musí záchranářský pes splňovat, a kterými zkouškami musí projít 

 Ke kterým druhům záchranářské činnosti jsou psi vyuţíváni 

 Které organizace na území ČR působí  

 Zda lze zjednodušit, popřípadě urychlit zkušební proces záchranářských psů  
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2. Rešerše 

Při zpracování bakalářské práce jsem čerpal především z odborných knih o výchově 

a výcviku psů, dále z několika zákonů a také pokynů vydaných generálním ředitelem 

Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstkem ministra vnitra. Rovněţ  

z metodiky sutinového vyhledávání s vyuţitím záchranářských psů.  

 

Zdrojové informace: 

HRUŠOVSKÝ, Josef. Pes: a jeho výcvik. 2. dopl. Vyd. [s.l.]: Nakladatelství Naše 

vojsko, 1990. 336 s. ISBN 80-206-0091-4. 

V této publikaci je popsána řada základních informací o konstituci psů, jejich anatomii 

a fyziologii. Je zde popsána řada plemen psů, jejich znaky a důleţité informace. Podstatnou 

součástí je teorie výcviku psa od štěněte aţ po jeho specializaci v dospělosti včetně návodů 

k výcviku všeobecnému i speciálnímu. 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 48/2003 ze dne 31.10.2003, kterým se stanoví kvalifikační poţadavky na psovoda se 

psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací 

V tomto pokynu jsou uvedeny kvalifikační poţadavky na psa a psovoda, kteří se po 

splnění atestačních zkoušek mohou účastnit zásahů v rámci záchranných prací. Jsou zde 

informace o náplni atestačních zkoušek, podmínky pro zapojení do mezinárodních 

záchranných operací.  

 

Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů. MV-generální 

ředitelství HZS ČR; npor. Karel Švanda. 1. vyd. [s.l.] [s.n.], 2005. 40 s. ISBN 80-86640-38-8. 

Metodika je zaměřena na vyhledávání osob v sutinách. V této publikaci je především 

uveden praktický postup při zásahu. Od vyrozumění a svolání kynologické skupiny, její 

nasazení, bezpečnost aţ k základní taktice nasazování v různých druzích sutin.  
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3. Přirozené vlastnosti psa 

Pes po svých předcích, šelmách, zdědil řadu přirozených vlastností, které mu mají 

umoţnit ţivot ve sloţitých vnějších podmínkách. Těchto přirozených vlastností je moţno 

uměle vyuţít ku prospěchu člověka. Z vrozených vlastností psa je vyuţíváno jeho obranné 

reakce, čichu, sluchu a zraku. Rozvinutím a usměrněním vlastností se získávají různé 

schopnosti psa. Ze schopností je nejvíce vyuţívána jeho fyzická zdatnost. Které z těchto 

vlastností budou pouţity a v jakém pořadí důleţitosti je závislé na způsobu uplatnění psa. 

Kvalitním výcvikem lze dosáhnout úspěchů v různých druzích práce.  

Lze tedy říci, ţe musí být rozvinuty právě ty vlastnosti, které slouţí ke speciálnímu 

vyuţití. Pokud pes tyto vlastnosti a schopnosti nemá, nelze očekávat úspěch při výcviku 

a praktickém pouţití. Správným výcvikem jsou rozvíjeny jednotlivé vrozené vlastnosti a ty 

jsou měněny ve schopnosti psa. [1] 

 

3.1 Obranná reakce 

Obranná reakce patří mezi vrozené reakce psa na negativní vlivy vnějšího prostředí. Je 

vyuţívána v takových podmínkách, při kterých se pes cítí bezprostředně ohroţen. Vyskytuje 

se ve dvou základních formách, a to v aktivní a pasivní. Při aktivní obranné reakci se pes 

odhodlá bránit, naopak při pasivní obranné reakci se vzdálí do ústraní. [1] 

 

3.2 Čich 

Čich je nejdůleţitějším smyslem psa. Schopnosti čichového ústrojí jsou velmi jemné. 

Pes se především zajímá o pachy ostatních psů, zvěře, potravy, známých osob a pod. [1] 

Čichový orgán psa je velice sloţitý a rozsáhlý. Plocha čichové sliznice je aţ 

čtyřicetkrát větší neţ u člověka a pohybuje se okolo 150 cm
2
, podle plemene psa. Psi s delší 

nosní partií mají čichovou sliznici větší. Naopak nejmenší rozměry čichové sliznice mají tzv. 

krátkonosí. Čichová sliznice se rozprostírá na povrchu sloţitého bludiště tenkých, stočených 

nosních skořepin. V přední části dutiny nosní se nachází také větřící orgán, který je sloţen 

z tenkých vazivových rourek. Rourky obsahují přibliţně 100 aţ 200 miliónů čichových 

buněk. Tyto rourky umoţní psovi zachytit pach. Jednotlivé smyslové buňky dovedou 
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analyzovat i nepatrné mnoţství pachových látek, často dokonce i jedinou molekulu. Pes po 

počátečním vjemu začne intenzivně nasávat mohutnějšími vdechy vzduch společně se 

zjištěným pachem. Ten se dostává do zadní části dutiny, kde je uloţeno čichové ústrojí 

zvlhčované sekretem. Zde se pach koncentruje a pomocí přenosu působí na orientační 

mozkové centrum. Nos zdravého psa je neustále přirozeně vlhký a studený, coţ je pro 

vnímání pachu velmi důleţité, protoţe to umoţňuje dokonalý čichový vjem. Pes je například 

schopen zaregistrovat přicházející osobu čichem o mnoho dříve, neţ ji doopravdy spatří. 

Můţe také čichem rozlišit, zda se člověk, který se k němu blíţí, bojí nebo ne. 

Během svého ţivota se pes dostane do styku s velkým mnoţstvím různých pachů. 

Pokud dochází k opakování některých pachů, pes je schopen si tyto pachy zapamatovat 

a ukládat je do tzv. čichové paměti. Jedná se např. o pach pána, drog, členů smečky apod. 

Určitý pach dokáţe u psa i po delší době vyvolat stejnou reakci. [17] 

 

3.3 Sluch 

Sluch je pro psa podobně důleţitý jako čich, a je rovněţ vysoce vyvinut. Oproti 

člověku je jeho citlivost mnohonásobně vyšší. U zvuku rozlišujeme výšku, sílu a zbarvení. 

Nejdůleţitější pro příjem zvuku sluchovým orgánem je jeho výška. Ta závisí na kmitočtu, 

tj. počtu vzdušných nárazů na ušní bubínek za sekundu. Čím je kmitů více, tím je zvuk vyšší. 

Trénovaný pes dokáţe vnímat zvuk aţ do výše 90 000 kmitů za sekundu. Člověk můţe 

vnímat výšku zvuku pouze do 20 000 kmitů za sekundu. [1] 

 

3.4 Zrak 

Zrak je jedna z vlastností, ve které pes nevyniká nad člověkem. Psi stejně jako většina 

domácích zvířat vidí dvoubarevně, narozdíl od ptáků a primátů, kteří vidí trojbarevně. [2] Za 

denního světla pes nepříliš dobře rozlišuje tvary a detaily. Tento nedostatek dokáţe nahradit 

výborným viděním na dálku, kdy je schopen rozeznat pohyb aţ na vzdálenost 1 km. 

U kaţdého plemene je ale ostrost vidění různá. Za šera se pes pohybuje a vidí velmi dobře, 

v úplné tmě, stejně jako člověk, nevidí. [1] 
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3.5 Fyzická zdatnost 

Pro kaţdého psa je rovněţ velice důleţitá jeho fyzická zdatnost. Je mylné se domnívat, 

ţe pes je schopen uběhnout libovolný počet kilometrů. Netrénovaný pes neuběhne více neţ 

50 km. Znamená to, ţe i tato schopnost se musí trénovat. Je také důleţité si uvědomit, ţe i pes 

podléhá zákonitostem ţivota. Jeho upotřebitelnost pro sluţební účely je asi do věku 8 let. Po 

tomto věku velmi rychle klesají schopnosti jednotlivých orgánů. Z celkového počtu 

pouţívaných psů jich lze pouţít v celém rozsahu poţadavků kladených na sluţebního psa po 

dovršení 8 let jen asi 1%. [1] 
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4. Základní výcvik 

Účelem všeobecného výcviku je vytvořit u psa návyky všeobecné poslušnosti a naučit 

psa základní cviky, které jsou nezbytné při jeho pozdějším speciálním výcviku a praktickém 

pouţití. Je dobré si předem určit postup jednotlivých cviků a tak se snaţit u psa postupně 

dosáhnout nejlepších výsledků. Je třeba si uvědomit, ţe kaţdý pes vyţaduje individuální 

přístup a uplatňování vhodné metody výcviku. Kladný výsledek výcviku se odvíjí také od 

vlastností psovoda. Psovod by měl mít zájem o svou práci, určité odborné znalosti, měl by být 

rozhodný, náročný a trpělivý. [1] 

Psi vţdy ţili ve smečce, a tudíţ očekávají ţe jeden ze členů společenské skupiny, ve 

které ţijí je jejich vůdcem. Pokud toho majitel dosáhne, bude jeho výcvik mnohem snadnější. 

[2] Výcvik psů, ať jiţ prováděný individuálně nebo skupinově, musí být uspořádán od 

jednodušších cviků ke cvikům sloţitým a to podle předem stanoveného programu. Před 

započetím výcviku je nutno stanovit si cíl a toho se snaţit dosáhnout pomocí vhodné metody, 

času i materiálního zabezpečení. 

Je důleţité si projít metodu daného cviku jiţ před zahájením výcviku. Při výcviku 

skupinovém jednotlivá cvičení předvádí instruktor, který by měl cvik se psem provést 

a poukázat na chyby, kterých se psovodi dopouští nebo mohou dopustit. [1] 

 

4.1 Výběr štěněte 

Při rozhodnutí pořídit si štěně je důleţité, aby měl zájemce ujasněno, k jakému účelu si 

chce štěně pořídit a podle toho volit plemeno psa. Měl by si předem ujasnit kam psa umístí, 

zda si pořídí psa nebo fenku, posoudit své časové, prostorové i finanční prostředky. Kaţdé 

plemeno má své specifické poţadavky a ne kaţdé plemeno se hodí na jakékoli vyuţití. Je 

dobré zkonzultovat danou věc s odborníkem, nejlépe se zkušeným kynologem. Štěně se 

vybírá podle řady kritérií. Důleţitým faktorem je kvalita rodičů. Jejich zdravotní stav, ocenění 

na výstavách a splněné zkoušky z výkonu mohou být dobrým předpokladem k úspěšné práci 

se psem. Neznamená to, ţe z kaţdého potomka rodičů šampiónů vyrostou dobře cvičitelní psi. 

[1] 

Štěně bychom neměli vybírat jiţ při první návštěvě u majitele, ale aţ po několika 

návštěvách, při kterých štěně pozorujeme a hrajeme si s ním. Neměli bychom si vybírat 
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štěňata bázlivá s pasivní obrannou reakcí. Štěně by se nemělo nechat odstrkovat při krmení od 

ostatních sourozenců, nesmí od potravy odbíhat. Vnější podněty by mělo při krmení vnímat, 

ale měly by působit druhořadě. Je třeba vyzkoušet psa na různé hlasité zvuky, např. tlesknutí. 

Štěně by se mělo přesvědčit, co hluk způsobilo, ale nemělo by být příliš bojácné, mělo by být 

hravé a temperamentní. Ideální doba, ve které bychom si měli psa odnést domů je 6 - 8 týdnů. 

Je to doba, kdy jiţ štěně samo konzumuje potravu a začíná se učit prvním povelům. [2] Také 

je dobré vědět čím byl pes krmen v prvních dnech. Je vhodné přivézt psa v době, kdy na něj 

budeme mít čas, aby si zvyklo odloučení od matky a sourozenců a také na nové prostředí, 

nové majitele, nejlépe tedy v pátek večer nebo v sobotu ráno. [1] 

 

4.2 Okolnosti komplikující nebo ulehčující výcvik psa 

Na psa působí řada vlivů, které ovlivňují psa při výcviku. Jedná se o projevy prostředí, 

jako vnějších vlivů, a fyziologické procesy probíhající uvnitř organismu psa, které neustále 

ovlivňují jeho chování. Některé jevy však výcvik ulehčují a je výhodné jich vyuţít ve 

prospěch výcviku. 

Velký význam má všeobecný stav organismu. Jakékoli odchylce od normálního stavu 

a chování by měl psovod věnovat pozornost. Tyto odchylky se mohou projevit poklesem 

dráţdivosti nebo naopak jejím nárůstem. V prvním případě bývá pes unavený, pohybuje se 

pomalu, reaguje slabě na podněty a odmítá cvičit. Tento stav je moţné pozorovat při 

kterémkoli onemocnění. Při zvýšené dráţdivosti je pes neklidný, velice ţivý, špatně reaguje 

na podněty a nereaguje na povely. Jako příklad je nejlépe uvést háravou fenu, popřípadě psy, 

kteří se v blízkosti háravé feny nacházejí. Podobné projevy můţeme pozorovat také u psa 

hladového. U psů můţe nastat porucha vyšší nervové činnosti, která je ale zpravidla 

trvalejšího charakteru a projevuje se při všech druzích výcviku. Při jakémkoli projevu 

neţádoucího chování psa, by měl psovod zjistit příčinu onoho chování a snaţit se ji odstranit. 

Pokud toto neočekávané chování nastane, měl by psovod upravit program výcviku. [1] 

Je řada podnětů, které odvracejí pozornost psa. Jedná se o podněty vnitřní nebo vnější. 

Vnějšími podněty jsou například různá zvířata, člověk, automobil a i různé zvuky. Jsou zde 

různé bolestivé pocity, vznikající uvnitř organismu psa. Tyto podněty jsou nazývány jako 

vnitřní. Vţdy ale záleţí na biologickém významu onoho podnětu. Čím je větší, tím je jeho 

vliv silnější. 
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Teplota je další z faktorů, které podstatně ovlivňují výcvik psa. Není vhodná vysoká 

teplota, kdy se pes za horkých letních dnů rychleji unaví. Vysoká teplota způsobí přehřátí 

organismu a brzké vyčerpání psů, protoţe psi nemají potní ţlázy v pokoţce a tělesnou teplotu 

regulují zrychleným dýcháním. Při nízkých teplotách mohou psům omrznou tlapky nebo 

čenich. Špatně snášejí zimu psi krátkosrstí bez podsady. Ideální pro výcvik jsou teploty mezi 

+25
o
C a -20

o
C. Psi se však dokáţou přizpůsobit prostředí, takţe trénovaný pes můţe cvičit 

i při teplotách mimo tuto hranici. 

Podněty působící dočasně se nazývají uhasínající podněty, a ty které působí trvale se 

nazývají podněty neuhasínající. [1] 

 

4.3 Výcvik ve složitých podmínkách 

Výcvik psa by měl probíhat ve stále se měnících podmínkách, a postupně by se měl 

přibliţovat podmínkám praktického pouţití psa. Z tohoto důvodu je velice důleţité střídat 

prostředí, měnit terén, denní i noční dobu. Kdyby totiţ pes cvičil v prostředí stále stejném, 

nebyl by poté schopen spolehlivě pracovat v prostředí pro něj úplně novém a nebyl by vhodný 

pro praktické pouţití v jiném terénu neţ ve kterém cvičil. 

Základem výcviku je jeho postupné ztěţování. Metodika výcviku musí vţdy 

postupovat od výkonů jednoduchých ke sloţitým. Pokud pes nesplní sloţitější úkol, vrátíme 

se zpět ke cviku jednoduššímu. Metoda postupného zvyšování nároků a ztěţování daných 

okolností, zároveň s náročným výcvikem, je základním předpokladem vycvičení psa 

spolehlivého bez ohledu na sloţitost podmínek. [1] 
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5. Speciální výcvik 

Výcvik psa, se kterým se chce majitel věnovat speciálnímu oboru musí začít jiţ 

výběrem vhodného štěněte. Pokud se zaměříme na záchranářské psy, neexistuje z hlediska 

rasy plemeno hodící se vyloţeně k nějaké záchranářské disciplíně. Přesto je několik plemen, 

která se vyuţívají častěji (např. německý ovčák, boxer, dobrman, rotvajler, border kolie). 

Mezi záchranáři se vyuţívá i řada loveckých plemen a kříţenců. Pes musí splňovat určité 

základní předpoklady, kterými jsou výborný čich, inteligence, temperament, snadná 

ovladatelnost, schopnost motivace a pracovitost. 

U jakéhokoli výcviku je nejlepší učit štěně formou hry. Pro psa musí být učení 

zábavou, tomuto základnímu předpokladu by se měl psovod podřídit. Nejjednodušší formou 

učení je návyk, neboli habitace. Pes přestává reagovat na podněty, které se opakují. Toto je 

jeden ze způsobů, jak naučíme psa reagovat pouze na osoby leţící nebo sedící. Osoby stojící 

nebo jdoucí musí zůstat nepovšimnuty. 

Další z forem učení je podmiňování, to se dělí na klasické a operativní. Klasické 

podmiňování znamená, ţe pes reaguje reflexivně na nějaký podnět. Reflex můţe být dvojí, 

a to naučený nebo vrozený. Naučený reflex je ale potřeba upevňovat, aby nedošlo k jeho 

vyhasnutí. Podmiňování operativní je vlastně metoda pokus - omyl. Jestliţe pes provede cvik 

správně, dostane odměnu, pokud ne, nedostane nic. Pro psa je nejlepší odměnou jeho oblíbená 

hračka. Zpočátku se ale mohou pouţít pamlsky, u kterých je téměř vţdy jisté, ţe psa zaujmou 

a bude na ně reagovat. I pohlazení a pochvala je pro psa odměnou. V případě rozhodnutí 

psovoda věnovat se speciální záchranářské činnosti, by měl vyhledat odbornou kynologickou 

organizaci a zde se se svým psem učit v kolektivu a pod odborným dohledem. [11] 

 

Nácvik vyhledávání osob 

Speciální cvičení, nácvik vyhledávání osob, je nejlépe začít jednoduchou hrou na 

schovávanou. Na vycházce se štěněti, které nedává pozor, schovat za nejbliţší strom a nechat 

psa hledat. Aţ pes pána najde, je důleţitá velká pochvala a odměna. Později je důleţité učit 

psa hledat i jiné osoby, členy rodiny, známé apod. Je nutné, aby člověk, který se ukrývá, 

vzbudil v psovi zájem o svou osobu. Schovaný pomocník by měl sedět nebo leţet. Pes by měl 

vyrazit na psovodův povel a neměl by od figuranta odbíhat. 
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Druhým stupněm tohoto cviku je naučení štěněte štěkat na povel, coţ je pro 

záchranářského psa naprostou nutností. Pokud pes tento cvik ještě nezvládá, je rozštěkání psa 

úkolem ukrytého figuranta. Figurant a poté i psovod psa pochválí a odmění. Takto se pes učí 

reflexivně upozorňovat na hledanou osobu. Opět je důleţité provádět cvik v různých 

prostředích a s různými figuranty. 

Zvládnutý cvik by měl vypadat takto: Pes sedí u nohy psovoda, pomocník odbíhá asi 

10 metrů a uléhá. Psovod vyšle psa s povelem „hledej“. Pes vyrazí k pomocníkovi a při 

přiběhnutí k němu začne sám štěkat. Psovod dojde k pomocníkovi a pes stále štěká. Následuje 

odměna a pochvala od pomocníka. Psovod připne psa na vodítko a pochválí ho i on. 

Účelem tohoto cvičení je, aby by byl pes schopen nalezenou osobu co nejpřesněji 

a nejpřesvědčivěji označit, a to tak, aby toto značení rozpoznal jeho psovod. Pes by měl 

označovat nalezeného štěkotem, ve sněhu je přípustné i hrabání. Nalezeného figuranta nesmí 

v ţádném případě napadnout ani od něj odbíhat. Figurant by neměl na sebe při výcviku nijak 

upozorňovat. Psa by měl nechat štěkat aţ do příchodu psovoda a chválit ho aţ po jeho 

příchodu a pokynu. Na obrázku 1 je pes hledající osobu. [16] 

 

 

Obrázek 1 - Pes při nácviku hledání osoby, zdroj:[24] 
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6. Kynologie 

„Kynologie je nauka o psech, jejich chovu a výcviku. Chovatelé ušlechtilých plemen 

psů, kteří se zabývají speciálním výcvikem, se sdružují do chovatelských spolků, klubů 

a svazů. Ty mj. navrhují a schvalují standardy plemen, provádějí zápisy chovných 

jedinců, vydávají průkazy původu, registrují změny majitelů chovných jedinců a schvalují 

pořádání výstav.“ [3] 

Člověk, který se chce se svým psem kynologii věnovat, si můţe vybrat z mnoha 

kynologických disciplín. Jednotlivé disciplíny se od sebe v mnohém liší a je důleţité si daný 

obor vybrat jiţ před pořízením štěněte. Pokud se podíváme na jednotlivé disciplíny 

podrobněji, jedná se například o poslušnost, agility (z angličtiny obratnost, tedy sportovní 

obor, ve kterém je účelem co nejrychleji proběhnout překáţkovou dráhu), flyball (jedná se 

o sportovní disciplínu spojenou s překonáváním překáţek a aportování míčku na čas), tanec se 

psem (jedná se o směs cviků klasické poslušnosti, krokových variací, otoček a přeskoků), 

frisbee disk (psovod nahazuje psovi různými způsoby létající talíř), mondioring (cvičí se 

prvky poslušnosti, důleţitou součástí jsou ale cviky obrany), obranu, stopu, záchranářství 

apod. 
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7. Organizace záchranářské kynologie 

Záchranářská kynologie má mnoho organizací a sdruţení která se zabývají výcvikem 

psů pro záchranářskou práci po celém světě. Hlavní světovou organizací, která zastřešuje 

mnoho národních institucí je Internationale Rettungshunde Organisation (IRO), která má své 

členy i v České republice. Ale ne všechny organizace, které se chtějí danou oblastí zabývat, 

musí být členy IRO. O jednotlivých sdruţeních, jejichţ organizační schéma je na obrázku 2, 

a jejich zkušebních řádech je psáno v následujících dvou kapitolách. 

 

Obrázek 2 - Záchranářské kynologické organizace, zdroj: autor 

 

7.1 Zahraniční organizace 

Zahraniční organizací, působící v oboru záchranářské kynologie, která zastřešuje 

kynology z mnoha zemí světa, mezi které patří i Česká republika, je Internationale 

Rettungshunde Organisation (IRO). 
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Internationale Rettungshunde Organisation 

Mezinárodní organizace IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) byla 

zaloţena v roce 1993 v Rakousku. Stala se celosvětovou institucí zastřešující národní 

organizace zabývající se záchranou lidských ţivotů pomocí psů. Prvořadým účelem IRO je 

usnadnit výměnu zkušeností mezi jejími členy, týkající se tréninku, výcviku a záchranných 

misí, kterých se psi a jejich psovodi účastní. Pokud nastane mimořádná událost, měl by být co 

největší počet týmů, vycvičených na tu nejvyšší moţnou úroveň, připraven vyrazit na 

záchrannou misi. Uvědomit si základní cíle IRO pomáhají rovněţ mezinárodní sympózia, 

cvičení, testy a mistrovství světa konané právě touto organizací. 

IRO je nezisková organizace, která má k 6. listopadu 2008 81 členských organizací 

z 35 zemí světa. [12] 

Členskými organizacemi IRO v České republice jsou tři organizace. Jedná se o Svaz 

záchranných brigád kynologů ČR, Záchrannou brigádu Jihomoravského kraje a kynologickou 

záchrannou jednotku ČR. 

 

7.2 Organizace v ČR 

V České republice působí devět organizací, které se zabývají výcvikem 

záchranářských psů. Jednotlivé organizace, jejich členění, počet členů a jiné důleţité 

informace jsou popsány v následující kapitole. 

 

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 

Svaz záchranných brigád kynologů je na území České republiky největší organizací 

zabývající se záchrannými pracemi pomocí speciálně vycvičených psů. Hlavním cílem 

a smyslem je co nejkvalitnější příprava psů a psovodů pro praktická nasazení k záchraně 

lidských ţivotů při ţivelných a průmyslových katastrofách nebo při hledání osob 

v nepřehledných a těţko prostupných terénech. 

Svaz záchranných brigád kynologů ČR (SZBK) je členěn do čtrnácti brigád, z nichţ 

kaţdá působí na území daného kraje. Jejich činnost je řízena devítičlenným prezidiem svazu, 

jehoţ členové jsou voleni na funkční období pěti let. 
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Součástí SZBK je Pohotovostní jednotka SZBK, která je tvořena a průběţně 

doplňována momentálně nejlépe vycvičenými členy svazu. Tato jednotka je povolávána 

k nejrůznějším zásahům jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Pro tyto případy musí být psi 

i psovodi připravováni nejen po stránce odborné, ale i psychologické a zdravotní. Do 

pohotovostní jednotky SZBK se psovodi se psy kvalifikují úspěšným sloţením nejnáročnější 

zkoušky ZPJ (Zkoušky pohotovostní jednotky). [16] 

SZBK ČR je členem mezinárodní organizace IRO, slučující národní instituce 

zabývající se záchranářskou kynologií v mnoha zemích světa. 

 

Členství 

Záchranářská kynologie není a nemůţe být masovou záleţitostí a to zejména pro její 

náročnost. V tomto oboru nejde pouze o zábavu nebo sport, ale tato činnost vyţaduje směs 

obětavosti, času ale také nemalých finančních nákladů. Kdokoli je členem některé 

z organizací nemůţe očekávat, ţe bude cvičit pouze se svým psem, ale musí pomáhat 

i ostatním psovodům (schovávat se v sutinách, ve sněhu a v terénech za kaţdého počasí, 

dojíţdět na různá místa, kde lze se psy trénovat). 

Přijímání nových členů bylo po mnoho let ve všech krajských brigádách sjednoceno. 

Důsledně se plní čekatelské období, tedy doba, ve které uchazeč o členství v SZBK musí 

prokázat sám sobě, ale především členům ZBK regionu, v níţ se o členství uchází, ţe se stane 

platným členem SZBK. Toto čekatelské období trvá 1 rok. V případě malé účasti na akcích 

můţe být prodlouţeno na 2 roky. Přijímání nových členů se provádí jen jednou v roce, a to 

výhradně na výroční členské schůzi. 

Adept nesmí nosit uniformu SZBK, symboliku svazu ZBK regionu ani mezinárodní 

organizace IRO. Dále nemá moţnost skládat zkoušky z výkonu s výjimkou vstupních zkoušek 

ZZZ, RH - E a vytrvalostních prověrek. [18] 

Počet členů a čekatelů v jednotlivých krajských brigádách uvádí tabulka 1. 
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Tabulka 1 - Počet členů a čekatelů v krajích SZKB ČR, zdroj: autor 

Kraj Počet členů Počet čekatelů 

Jihočeský kraj 68 3 

Praha 57 12 

Liberecký kraj 44 18 

Karlovarský kraj 39 15 

Ústecký kraj 34 2 

Středočeský kraj 31 8 

Královehradecký kraj 30 4 

Moravskoslezský kraj 29 4 

Olomoucký kraj 29 3 

Pardubický kraj 26 3 

Kraj Vysočina 24 3 

Plzeňský kraj 19 3 

Jihomoravský kraj 16 6 

Zlínský kraj 14 2 

Celkem 460 86 

 

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje 

Záchranná brigáda Jihomoravského kraje je další organizací na území České 

republiky, která se zabývá výcvikem záchranářských psů za účelem záchrany lidských ţivotů. 

Jedná se o organizaci, která je podobně jako SZBK ČR součástí mezinárodní organizace IRO. 

Jejími orgány jsou členská schůze, vedení a revizní komise ZBK JmK ČR. Jejich volební 

období je čtyřleté. Tato organizace má 29 členů, z nichţ 3 mají splněny atestace MV, 

a 3 čekatele na členství v brigádě. O přijímání členů rozhoduje vedení ZBK JmK ČR, kdy se 

zájemce o členství stává čekatelem, a po roční lhůtě se můţe stát právoplatným členem 

brigády. [19] 

 

Kynologická záchranná jednotka České republiky 

Kynologická záchranná jednotka ČR byla zaloţena teprve v roce 2005. I přes to, ţe se 

jedná o tak mladou organizaci, je i ona členem mezinárodní organizace IRO. Jedná se 

o neziskovou organizaci. Jednotka se nachází na území Jihomoravského kraje a snaţí se 

o spolupráci se ZBK JmK a SZBK ČR, z jehoţ řad její členové většinou pochází. Členové 
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KZJ ČR měli jiné názory, chystali změny ve stanovách a chtěli vytvořit nový třístupňový 

systém přípravy záchranářských psů do praxe. Tato jednotka má 43 členů. Jejími orgány jsou 

valná hromada, předsednictvo a revizní komise KZJ ČR. Volební období je tříleté. [15] 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor má rovněţ své hasiče záchranáře, kteří jsou schopni se 

společně se svými psy zapojit do záchranných operací při vyhledávání osob, protoţe jedním 

z úkolů HZS ČR je poskytnutí pomoci při mimořádných událostech, mezi které patří 

i záchrana osob ze sutin zřícených budov. Jedná se zde o vyuţití sluţebních psů, ke kterému 

přísluší hospodařit Ministerstvu vnitra nebo HZS kraje, a nebo který je ve vlastnictví psovoda 

HZS ČR a je vyuţíván k plnění úkolů HZS ČR. Tito psovodi se musí zabývat danou činností 

i mimo svou pracovní dobu, musí se pravidelně zúčastňovat výcviku a o svého psa denně 

pečovat. Činnost psovoda, při které plní úkoly sluţební kynologie v zájmu HZS ČR, je 

povaţována za výkon sluţby (práce). [7] 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Činnost SH ČMS je také zaměřena na poskytování pomoci při zdolávání 

mimořádných událostí. [4] Jedná se o další z organizací, která se zabývá záchranářskou 

činností a záchranou lidských ţivotů pomocí psovodů a jejich záchranářských psů. Ti se 

připravují pod vedením psovodů, kteří jsou členy jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů 

a řídí se jejími zkušebními řády. 

 

Policie České republiky 

Policie České republiky má rovněţ oblast sluţební kynologie. Sluţební psi policie se 

cvičí k mnoha specifickým úkolům a jedním z nich jsou práce speciální. Mezi tyto práce patří 

například vyhledávání určitých věcí, například zbraní, výbušnin ale také vyhledávání osob 

v různých prostředích. Z tohoto důvodu jsou i psovodi Policie ČR zařazeni mezi záchranáře. 
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Městská policie 

V rámci útvaru psovodů MP působí samostatná jednotka stráţníků kynologů -

 záchranářů. Jedná se o záchranáře, kteří splnili atesty pro práci k vyhledávání zasypaných 

osob v sutinách, nebo při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu. Konkrétně MP Praha 

a Ostrava se od roku 2004 podílí na poskytování plánované pomoci na vyţádání při provádění 

záchranných a likvidačních prací v rámci zásahů IZS. [22] 

 

Armáda České republiky 

Hlavním výcvikovým střediskem psovodů Armády ČR je veterinární základna 

Grabštejn u Hrádku nad Nisou. Zde se realizuje výcvik psů pro všechny vojenské útvary 

vyuţívající sluţební psy pro ostrahu objektů i speciální práce, mezi které patří vyhledávání 

drog, výbušnin, ale také vyhledávání osob zasypaných v troskách. Sluţební psi jsou však 

u Armády ČR vyuţíváni zejména ke stráţní a hlídkové sluţbě (přibliţně 99% z celkového 

počtu psů). [10] 

 

Horská služba 

Horská sluţba je další organizací, která se zabývá hledáním osob v terénu. Činnost 

kynologů horské sluţby je zaměřena především na práce v lavinách. V poslední době se stále 

častěji vyuţívá psů i při pátrání po nezvěstných a zbloudilých turistech v horském terénu. 

Lavinové vyhledávání není v ČR řešeno pomocí atestů MV jako vyhledávání plošné 

a sutinové. Proto má horská sluţba v tomto případě výjimku. Jejich psovodi jsou na lavinové 

vyhledávání specializovaní, a jsou proto povoláváni k případům hledání osob v lavinách. 
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8. Zkušební řády a atesty 

Na území České republiky je pro záchranářskou činnost a její přezkušování k dispozici 

několik zkušebních řádů. Kaţdá z organizací má svůj vlastní zkušební řád. K zásahům v praxi 

se ale psovod se psem dostane aţ po úspěšném sloţení atestačních zkoušek Ministerstva 

vnitra, které jsou shodné pro všechny organizace působící na území České republiky. Je zde 

ale i řád mezinárodní. I přes to, ţe by řády měly mít shodné poslání, a to prověřit úroveň 

vycvičenosti psa v dané oblasti, v některých oblastech se dosti liší. Rozdíly jsou především při 

plnění speciálních cviků v pracovním postupu, tedy v poţadavcích na chování psa a psovoda. 

V mezinárodním zkušebním řádu IRO je kladen důraz na samostatnost psa, v českém 

zkušebním řádu naopak na spolupráci a souhru mezi psem a psovodem. Tyto rozdíly mohou 

přispět k lepšímu vycvičení psa. Pokud je pes vycvičen tak, ţe je schopen plnit poţadavky 

vyšších stupňů obou zkušebních řádů, jedná se o vynikající výsledky v oblasti záchranářské 

kynologie. [23] 

 

8.1 Mezinárodní zkušební řád IRO 

Mezinárodní zkušební řád záchranářů - kynologů sdruţených v organizaci IRO 

zahrnuje sestavu zkoušek, obsahující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů. 

Jsou zde zahrnuty základní práce v sutinách pobořených domů, vyhledávací práce 

v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a také stopování. Kromě 

speciálních cviků zkoušky obsahují ještě disciplíny poslušnosti a dovednosti. Zkoušky jsou 

značeny zkratkou druhu a písmeny A, B nebo C uvádějících stupeň této zkoušky jak je 

znázorněno v tabulce 2. [12] 

Tabulka 2 - Zkoušky mezinárodního zkušebního řádu, zdroj: autor 

Mezinárodní zkušební řád 

Název Zkratka 

Zkouška schopností psa pro záchranné práce RH-E 

Zkouška prací v sutinách stupeň A-B RH-T A, B 

Zkouška prací na ploše stupeň A-B RH-FL A, B 

Zkouška stopařských prací stupeň A-B RH-F A, B 

Zkouška lavinových prací stupeň A-B-C RH-L A, B, C 

Zkouška vodních prací stupeň A-B-C RH-W A, B, C 
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Zkoušky 

Zkoušky se podle mezinárodního zkušebního řádu mohou konat v průběhu celého 

roku. Ke zkouškám mohou nastoupit psi jakékoli velikosti, plemene nebo průkazu původu. 

Jeden psovod se můţe zúčastnit zkoušky s více psy, ale jeden pes můţe být v průběhu 

zkoušky veden pouze jedním psovodem. Nemocní psi nemohou být ke zkouškám připuštěni. 

Rozhodčí pozoruje psa před začátkem a v průběhu celé zkoušky. Kontroluje jeho chování 

k cizím osobám i psům a je povinen při zjevných povahových nedostatcích vyloučit psa ze 

zkoušky. Při vyhledávání osob je nepřípustné jakékoli obtěţování ukryté osoby psem. 

Poranění ukryté osoby psem znamená vţdy diskvalifikaci. 

Při zkouškách se pozoruje rovněţ práce psovoda a psa při těţkých podmínkách, jako je 

dlouhodobá práce, nasazení více psů současně, velké teplo či zima, působení prachu nebo 

kouře apod. Dále se testují povahové nedostatky, jako bázlivost při střelbě, slabost nervů 

a s ní spojená útočnost, přehnaná ostrost, celková bojácnost a další podobné jevy. [24] 

Pes musí splňovat poţadovanou nejniţší věkovou hranici. Ta je u zkoušky typu RH-E 

14 měsíců, u zkoušek typu A 18 měsíců, u zkoušek typu B 19 měsíců a zkoušek typu 

C 20 měsíců. [12] 

U zkoušek jsou výjimky pro malé psy kohoutkové výšky do 35 cm a to úlevy ve 

velikosti překáţek. 

 

8.2 Národní zkušební řád SZBK ČR 

V národním zkušebním řádu záchranářů České republiky jsou zahrnuty zkoušky, ze 

všech druhů záchranářské činnosti. Podobně jako u řádu mezinárodního jsou zde práce 

v sutinách, práce v terénech, v lavinách, práce na vodních plochách a stopařské vyhledávací 

práce. Novou zkouškou je zde speciální zkouška cadaver (vyhledávání mrtvých osob 

v různých druzích prostředí) a zkouška pohotovostní jednotky. Zkoušky jsou označeny 

zkratkou druhu a číslem uvádějícím stupeň této zkoušky jak uvádí tabulka 3. [23] 
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Tabulka 3 - Zkoušky národního zkušebního řádu, zdroj: autor 

Národní zkušební řád 

Název Zkratka 

Zkouška záchranářské způsobilosti ZZZ 

Zkouška záchranných prací 1.-3. stupeň ZZP 1,2,3 

Zkouška lavinových prací 1.-3. stupeň ZLP 1,2,3 

Zkouška vodních prací 1.-3. stupeň ZVP 1,2,3 

Zkouška terénního vyhledávání 1.-2. stupeň ZTV 1,2 

Zkouška záchranného stopování 1.-2. stupeň ZZS 1,2 

    

Speciální zkoušky Cadaver  ZZP, ZLP, ZVP, ZTV 

Zkouška pohotovostní jednotky ZPJ 

 

Zkoušky 

Minimální přípustný věk psa musí být v den konání zkoušky 12 měsíců. Aby účastník 

zkoušku splnil musí získat alespoň 70% moţných bodů v kaţdé disciplíně a současně nalézt 

všechny hledané subjekty. Po splnění určitého stupně zkoušky se můţe pokusit o splnění 

stupně vyššího. Základní podmínkou pro skládání všech dalších zkoušek je vstupní zkouška 

ZZZ (Zkouška záchranné způsobilosti). Jako jedinou ji mohou kromě členů SZBK skládat 

i čekatelé. Psovodi (kromě čekatelů) nastupují ke startu vţdy v kompletní uniformě SZBK. 

Účelem prohledávání terénu, který je vţdy přesně vyznačen, je aby pes vyhledal 

předepsaný počet figurantů ve stanoveném limitu. Přírodní terén by měl obsahovat houštiny 

a prostor obtíţně přípustný pro člověka. Prostor představující budovy po zemětřesení či 

výbuchu musí vzhledem k mnoţství nahromaděného materiálu obsahovat dostatek úkrytů 

a zároveň být pro pohyb psů zcela bezpečný. 

Pes nesmí označit falešný úkryt ani agresivně kontaktovat figuranta. Rovněţ nesmí od 

nalezeného člověka odbíhat. Pokud se tak stane, je okamţitě diskvalifikován. Pes při 

prohledávání nesmí opustit určený prostor (např. za zvěří). Při opakované vybíhání 

způsobeném nekázní, můţe po dvou napomenutích rovněţ vést k ukončení disciplíny. 

Prohledávání musí být ţivé, ovladatelné, se zřejmou snahou o splnění účelu cviku. Účelem 

cviku označení osob je, aby pes všechny nalezené subjekty svým chováním co nejpřesněji 

a nejpřesvědčivěji označil. Pes by měl označovat nálezy ukrytých figurantů štěkotem, ve 
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sněhu i hrabáním. Ukrytý pomocník nesmí psa v průběhu cviku na sebe upozorňovat, vybízet 

jej ke štěkání nebo ovlivňovat jeho setrvání na místě. Při označování úkrytu pomocníka musí 

pes vyčkat na místě a vytrvale štěkat aţ do příchodu psovoda. Jakmile pes označí úkryt 

figuranta, psovod zvednutím ruky hlásí nález a slovně doplňuje o jaký druh nálezu se jedná 

(„ţivá osoba ve výšce apod.“). 

Hledané předměty nebo vzorky pachu musí pes nalézt a označit naprosto samostatně, 

bez jakéhokoli pobízení či jiných povelů psovoda. Mohou být označeny zaujetím některé 

z poloh, štěkáním, hrabáním nebo aportováním. Aportování však není přípustné u vzorků 

lidského pachu. Reakce psovoda na tento nález je stejná jako při nálezu osoby, tedy zvednutí 

ruky a nahlášením nálezu. 

Psi mají dovoleno při speciálních cvicích při pohybu terénem pouţití botiček na 

tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou 

orientaci v temných prostorech a při nočních pracích. 

Pro malá plemena do 35 cm výšky platí opět úpravy zkušebního řádu. [24] 

Pro moţnost nastoupení k atestačním zkouškám musí účastník splnit minimálně druhý 

stupeň daných zkoušek. Podmínky jsou následující. Pro sutinové vyhledávání nalézt pět osob 

v časovém limitu 30 minut ve dvou terénech o ploše 100 x 150 kroků. Pro terénní 

vyhledávání je také pět osob za 30 minut ve dvou terénech o ploše 100 x 200 kroků. 

Zkouška záchranných prací má ještě třetí stupeň, vrcholovou zkoušku. Při vrcholové 

zkoušce třetího stupně typu ZZP3 se hledají maximálně čtyři pohřešované osoby a dva vzorky 

lidského pachu. Časový limit je 30 minut a plocha je 100 x 200 kroků. Ţivé osoby se 

nacházejí nad i pod úrovní terénu, a vzorky lidského pachu pod úrovní terénu a to aţ 1 m. [16] 

 

8.3 Testy záchranné brigády kynologů Jihomoravského 

kraje 

Zkoušky ZBK JmK se skládají pro dva speciální typy a to plošné vyhledávání a sutiny 

viz tabulka 4. Po splnění daného typu můţe kynolog přejít k atestacím MV, které jej budou 

opravňovat k zásahu IZS.  
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Tabulka 4 - Testy ZBK JmK, zdroj: autor 

Testy ZBK JmK 

Název 

Test - plošného vyhledávání 

Test - sutiny 

 

Při testu se zaměřením na sutiny se zkoumá plocha o rozloze asi 1200 m
2
, ve které se 

nachází 0 aţ 4 osoby. Figuranti mohou být umístěni na ploše, do tří metrů nad nebo pod ní. 

Pro splnění zkoušky je moţné jedno falešné označení, při druhém jiţ následuje ukončení 

zkoušky a diskvalifikace. Pokud se hledají osoby tři nebo méně, je nutno označit všechny 

hledané osoby, pokud jsou hledané osoby 4 je moţno označit a vyhledat pouze tři osoby.  

Při plošném prohledávání se posuzuje plocha asi 25 krát větší, tedy 3ha (30 000 m
2
). 

Podmínky jsou stejné jako při vyhledávání sutinovém.  

U obou zkoušek je moţnost výsledku pouze splnil nebo nesplnil. Po úspěšném 

absolvování těchto zkoušek můţe psovod se svým psem skládat atestační zkoušky MV. [19] 

 

8.4 Testy Kynologické záchranné jednotky ČR 

V Kynologické záchranné jednotce ČR probíhají testy ve dvou speciálních odvětvích 

a to v sutinovém a plošném vyhledávání. Oba tyto testy probíhají ve třech stupních viz 

tabulka 5.  

 

Tabulka 5 - Zkoušky Kynologické záchranné jednotky ČR, zdroj: autor 

Testy Kynologické záchranné jednotky ČR 

Název Zkratka 

Sutinový test prvního aţ třetího stupně ST 1 - 3 

Plošný test prvního aţ třetího stupně PT 1 - 3 

 

Zkoušky třetího stupně se jiţ blíţí náročnosti atestů MV, a doporučuje se aby na tyto 

atesty šli psovodi se psy po splnění minimálně druhého stupně zkoušek dané kategorie. 
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Minimální věk psů je rozdělen podle stupňů zkoušky, pro první stupeň je minimální věk 

15 měsíců, pro druhý 20 měsíců a pro třetí 24 měsíců.  

Při testech se hodnotí ovladatelnost a obratnost psa v různých disciplínách (skok 

daleký, aport, ovladatelnost psa u nohy, odloţení psa apod.). Další částí jsou speciální práce. 

Jedná se tedy o sutiny a plošné vyhledávání. Obě disciplíny se dělí do dvou částí, jedna ve 

dne a druhá v noci. Jejich pořadí není normativně určeno. Zkouška je splněna při nálezu všech 

hledaných subjektů a zisku minimálně 70% moţných bodů. Je povoleno jedno falešné 

vyhledání, při druhém jiţ zkouška nemůţe být splněna. Hledané osoby se opět nachází 

v úrovni terénu, nad ní nebo pod ní. Podle zkušebního řádu se nemusí jednat o osoby klidné, 

ale například sténající, a můţe jim část těla vyčnívat z úkrytu. Počet hledaných subjektů 

psovod předem nikdy nezná. 

Při sutinovém vyhledávání se v nejtěţším třetím stupni hledají 2-5 osob na ploše do 

1000 m
2
 do 40 minut. Při plošném vyhledávání je hledání rozděleno do dvou úseků, v prvním 

hledá dvojice psovodů se psy na ploše maximálně 50 000 m
2
 a časovém limitu 30 minut. 

Druhá část má stejné parametry. V obou částech se hledají 0-4 osoby, ale je doporučeno 

celkem 3-6 hledaných osob. [15] 

 

8.5 Zkoušky sboru dobrovolných hasičů 

Zkoušky psů Sboru dobrovolných hasičů kvalifikují jednotlivé psy z hlediska jejich 

účelu. Základní podmínkou pro psa, který se chce ucházet o úspěšné splnění zkoušek je 

minimální přípustný věk, který je 12 měsíců. Zkoušku pes úspěšně splní při nalezení všech 

hledaných subjektů v časovém limitu a při zisku alespoň 70% moţných bodů. První část 

zkoušky obsahuje poslušnost psa, kde je zkoušena ovladatelnost psa bez vodítka, odloţení psa 

na místě, aportování apod. Poté probíhá dovednostní část, kde pes projde různými druhy 

překáţek. Na závěr probíhají speciální cviky na vyhledávání osob v různých terénech, viz 

tabulka 6. Není povoleno ţádné falešné označení úkrytu. Pokud se tak stane, psovod se psem 

svou práci musí ukončit a ve zkoušce jiţ nepokračují. 



 

24 

Tabulka 6 - Zkoušky Sboru dobrovolných hasičů, zdroj: autor 

Zkoušky SDH 

Název Zkratka 

Zkouška plošného vyhledávání typu A, B a noční ZPV A, B, N 

Zkouška sutinového vyhledávání typu A, B ZSV A, B 

Zkouška stopařská typu A, B ZS A, B 

Zkouška kondiční ZK 

Zkouška cadaver ZC 

 

Při plošném vyhledávání pes hledá při zkoušce typu B ve dvou částech dohromady 2-6 

osob, a má časový prostor 30 minut. Mělo by se jednat o plochu přibliţně 22 500 m
2
. Při 

nočním prohledávání se jedná o 2-4 osoby na menší ploše. Při vyhledávání v sutinách pes 

hledá opět 2-6 osob za 30 minut a jedná se o plochu okolo 800 m
2
. Při stopařské zkoušce se 

jedná o stopu minimálně 5 hodin starou a 3000 kroků dlouhou. Časový limit pro vypracování 

stopy je 120 minut. Při kondiční zkoušce musí pes s psovodem absolvovat trasu 15 km za 

dobu nejvýše 180 minut. Na konci trasy následuje vyhledání jedné ţivé osoby. Osoby ve 

všech zkouškách mohou být umístěny v úrovni terénu, nad ní nebo pod ní. Při zkoušce typu 

cadaver hledá pes ve dvou částech, pokaţdé 1-2 pachové zdroje umístěné pod nebo nad 

úrovní terénu. První část je na volné ploše, druhá část prohledávání je v sutinách. 

K moţnému pokusu o splnění atestů MV musí psovodi SDH splnit zkoušky ZPV A 

nebo ZSV A tedy pouze první stupeň. Psovod se psem je povinen opakovat zkoušku, jakoţto 

oprávnění k nasazení, kaţdé 2 roky. [21] 

 

8.6 Zkoušky Hasičského záchranného sboru ČR 

Zkoušky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se řídí dle Pokynu 

č. 48 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 31.10.2003, kterým se stanoví 

kvalifikační poţadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných 

prací ve znění pokynu č. 19 generálního ředitele HZS ČR ze dne 15.5.2008 [6]. 
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8.7 Zkoušky Městské policie 

Zkoušky městské policie jsou shodné se zkouškami hasičského záchranného sboru, 

řídí se tedy výše zmíněným pokynem č. 48 [6]. 

 

8.8 Zkoušky Horské služby 

Zkušební řád pro lavinové psy určené k nasazení v rámci záchranných prací je určen 

pro psovody se psy, které lze vyuţít při pátrání po pohřešovaných osobách v lavinách 

a horském terénu. Jejich zkoušky mohou splnit pouze členové HS nebo IKARu (Mezinárodní 

federace záchranných sluţeb). Minimální věk psa je 12 měsíců. Psovodi musí mít speciální 

lavinovou výbavu, jedná se např. o skialpinistickou výbavu, lavinovou sondu apod.  

Zkoušky samotné se skládají z pěti částí. Jedná se o poslušnost, ovladatelnost psa, 

praktické pouţití psů pro vyhledávání v lavině, teorie lavin a vyhledávání pomocí lavinových 

vyhledávačů, praktické pouţití psů pro vyhledávání v horském terénu a topografie a praktické 

pouţití GPS. 

Poslušnost se skládá ze splnění základních cviků (štěkání na povel, překonávání 

překáţek aj.). Při pouţití psů pro vyhledávání v lavině se třetí stupeň zkoušky vykonává na 

ploše o rozloze přes 3000 m
2
 a zde nalezení aţ šesti subjektů v časovém limitu. Při části teorie 

lavin a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů se psovod snaţí nalézt lavinové 

vyhledávače pomocí sondy. Při praktickém pouţití psů pro vyhledávání v horském terénu se 

hledají dva aţ čtyři subjekty na ploše aţ 50 000 m
2
. Při poslední části se zkouší teoretická 

znalost topografie a praktické pouţívání GPS. 

Zkušební známka po vykonané zkoušce má platnost 1 rok. 

 

8.9 Kynologické atestace Ministerstva vnitra 

Atestace Ministerstva vnitra jsou základní podmínkou pro moţnost nasazení kynologů 

v rámci zásahů IZS. Tyto atesty musí splnit členové všech uvedených organizací, kteří chtějí 

být vyuţiti při praktickém zásahu. 

Psovod musí splňovat minimální věk 18 let, a musí prokázat svou odbornou, fyzickou 

a zdravotní způsobilost. Ta se prokazuje absolvováním praktických zkoušek a teoretických 



 

26 

zkoušek formou ústního přezkoušení nebo písemného testu. Zdravotní způsobilost psovoda se 

posuzuje prohlídkou psovoda, kterou provádí praktický lékař, u něhoţ je psovod registrován. 

Dané atestační zkoušky se kynolog můţe zúčastnit pouze s jedním psem. 

Pes musí být starší 12 měsíců, je třeba u něj prokázat odbornou připravenost, fyzickou 

a vytrvalostní způsobilost, a rovněţ musí mít splněny veterinární poţadavky.  

Atestační zkoušky se provádí formou dvou aţ třídenních soustředění. Posuzování 

kvalifikačních poţadavků psovoda se psem provádí většinou tříčlenná zkušební komise. [6] 

 

Atestační zkoušky 

Při atestačních zkouškách je moţno dosáhnout dvou specializací a to specializace 

S (sutiny) a specializace P (plošné). Specializace S umoţňuje drţiteli kynologického atestu 

nasazení při sutinovém vyhledávání ve zřícených budovách k provádění záchranných prací 

a specializace P umoţňuje drţiteli atestu nasazení k plošnému vyhledávání při pátrání po 

pohřešovaných osobách v rámci IZS. Kynologické atesty jsou vydávány s platností na 

2 kalendářní roky. Vlastník kynologického atestu je evidován v seznamu drţitelů 

kynologických atestů, který spravuje MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR (MV-GŘ HZS ČR) a ten je předán hasičským záchranným sborům krajů.  

Samotná atestační zkouška se skládá ze tří částí a to ovladatelnosti psa, speciálních 

cviků a posouzení fyzické způsobilosti psovoda a psa. 

Ovladatelnost psa je souhrn několika základních důleţitých cviků, které musí pes 

zvládat, jedná se o přivolání psa k psovodovi, ovladatelnost psa u nohy, odloţení psa na 

místě, vysílání psa do určitých směrů a překonávání různorodých překáţek (skokem do výšky 

a do dálky, šplhem, překonávání lávek, ţebříků apod.).  

Speciální cviky jsou zaměřeny především na vyhledání a označení hledaných subjektů 

v prostoru či terénu. Pes musí v co nejkratším čase systematicky a důsledně propátrat daný 

úsek a označit místa, na kterých se nachází hledaná osoba. Při posuzování přesnosti místa 

značení se musí posuzovat i okolní podmínky jako jsou skladba terénu, povětrnostní a jiné 

vlivy, které mohou ovlivnit práci psa.  

Při zkoušce praktického pouţití psů pro sutinové vyhledávání (specializace S) se 

hledají maximálně 4 subjekty a to ukryty v úrovni terénu pod nebo nad ní. Figuranti mohou 

být ukryti volně nebo skrytě. Prohledávají se budovy s minimálně třetinovým podílem sutin 
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rozdělené do několika úseků, kdy velikost úseků nepřesahuje plochu 1000 m
2
. Cvičení se 

skládá z propátrání dvou úseků v první části a jednoho úseku v části druhé. Mezi oběma 

částmi je minimálně hodinová přestávka. Časový limit na jednu část je maximálně 40 minut. 

Tento limit se dá prodlouţit i zkrátit a to podle rozlohy a členitosti terénu.  

U zkoušky praktického pouţití psů pro plošné vyhledávání je opět maximální počet 

hledaných subjektů 4. Postup je podobný jako při vyhledávání sutinovém. Liší se zde rozloha 

dané plochy, která můţe být aţ 50 000 m
2
. Časový limit je i přes velikost prohledávaného 

terénu 40 minut. 

Pro splnění je nutno nalézt všechny hledané subjekty a nesmí dojít k opakovanému 

falešnému značení. 

Fyzická způsobilost se zkouší formou přesunu na místo provádění speciálních cviků 

spojeného s překonáváním praktických překáţek a také z prověření reakcí psa, kdy psovod se 

psem absolvuje vyhledání určeného subjektu mimo část posuzování speciálních cviků. 

Atestační zkoušky se konají ve spolupráci s HZS krajů minimálně dvakrát ročně. [6] 

 

Mezinárodní záchranné operace 

MV-GŘ HZS ČR vede rovněţ seznam psovodů se psy, které lze zařadit do záchranné 

jednotky vysílané do zahraničí (Seznam pro mezinárodní záchranné operace - MZO). 

O zařazení do Seznamu pro MZO můţe poţádat kterýkoli drţitel kynologického atestu. Aby 

mohl být psovod se svým psem zařazen do seznamu pro MZO musí navíc absolvovat 

zdravotní prohlídky ve specializovaném zdravotnickém zařízení a to s klasifikací „Schopen 

nasazení bez omezení“, dále musí projít psychologickým vyšetřením, musí mít mezinárodní 

očkovací průkaz , musí být dosaţitelný mobilním telefonem a dát souhlas s nakládáním s jeho 

osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. [6] 
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9. Kynologie v Integrovaném záchranném systému 

Určitě snahou kaţdého psovoda záchranáře je vychovat psa, který bude získávat tituly 

mistra světa. Ale prioritou a cílem těchto kynologů je jistě splnit zkoušky, které je opravňují 

k tomu, aby mohli být nominováni k atestům Integrovaného záchranného systému. Po jejich 

splnění je psovod se svým psem zařazen do registrace IZS ČR jako psovod schopný nasazení 

při různých mimořádných událostech, při kterých je třeba zachránit lidský ţivot. Kaţdý si 

přeje jezdit pouze na různé sportovní akce, protoţe praktické nasazení znamená vţdy lidské 

neštěstí, ale pokud pes při zásahu nalezne ţivého člověka, čímţ mu většinou zachrání ţivot, 

nahradí to všechen vynaloţený čas a úsilí, které se psem nácviku věnovali. [19]  

Záchranářská kynologie se s ohledem na svou specifiku prioritně řeší v rámci 

integrovaného záchranného systému především vyuţitím zdrojů jiných sloţek IZS, které se 

záchranářskou kynologií aktivně zabývají, a popř. vyuţitím statutu osobní a věcné pomoci. 

Pro zásahy v tuzemsku jsou operační střediska HZS i policie vybavena aktuálními 

seznamy psovodů, kteří úspěšně splnili atestace a jsou pro tyto operace k dispozici. 

V IZS tedy záchranářský pes má nepochybně své nezastupitelné místo. Je praktikován 

systém výběru ze široké základny, ale s velmi přísnými podmínkami výběru a kvalifikace. 

Tento systém se jiţ osvědčil v mnoha zemích světa, včetně těch nejúspěšnějších. Je pro 

společnost výhodný nejen ekonomicky, ale i z mnoha jiných hledisek. [16] 

 

9.1 Právní základ nasazování kynologů 

Z hlediska postavení kynologů na místě zásahu se rozlišuje následující právní 

postavení: Je-li člen kynologické skupiny placeným zaměstnancem sloţky IZS, která byla 

povolána k zásahu, a svou účastí při zásahu vykonává práci vyplývající z jeho pracovně-

právního vztahu, pohlíţí se na člena kynologické skupiny jako na člena zasahující sloţky IZS. 

[9] V případě ostatní sloţky IZS rovněţ jako na člena zasahující sloţky IZS, která poskytuje 

plánovanou pomoc na vyţádání. [9] Pokud není člen kynologické skupiny IZS nebo tato 

sloţka IZS není při zásahu přítomna, je na tohoto člena kynologické skupiny pohlíţeno jako 

na dobrovolného kynologa, který je v postavení osoby poskytující osobní a věcnou pomoc při 

poţárech, ţivelních událostech nebo v jiných obdobných mimořádných případech na výzvu 

velitele zásahu. Dobrovolný kynolog jako fyzická osoba můţe odmítnout poskytnutí osobní 
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pomoci, pokud by tím ohrozil ţivot nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud mu 

v tom brání důleţité okolnosti, které by zjevně způsobily závaţnější následek neţ ohroţení, 

kterému se má předcházet. 

Bezprostředním nadřízeným kynologa na místě zásahu je velitel zásahu nebo ten, koho 

velitel zásahu určí, např. velitel úseku nebo sektoru či velitel jednotky. Nasazení kynologů 

během zásahu koordinuje vedoucí kynologické skupiny po dohodě s přiděleným velitelem. 

Vedoucí kynologické skupiny navrhuje pro zvýšení efektivity provedení úkolu např. rozdělení 

vyznačeného prostoru na menší části, způsob a pořadí pouţití metod vyhledávání dle 

podmínek na místě zásahu, zahájení kontroly a překrývání při pochybách o vyhodnocení 

signalizace apod. [5] 

 

9.2 Speciální druhy záchranářských prací 

Záchranářské práce se dělí do těchto speciálních odvětví:  

 Vyhledávání ve vodě 

 Vyhledávání na ploše 

 Vyhledávání v lavinách 

 Záchranné stopování 

 Vyhledávání v sutinách 

 

Vyhledávání ve vodě 

Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví záchranářské kynologie, kterou je 

vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou za pomocí člunů, na jejichţ přídi leţí pes 

a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. Vedením tohoto speciálního výcviku je pověřena 

Jihočeská záchranná brigáda, která koná kaţdoročně na toto téma výcvikové kursy vodních 

prací. 

Pes, který je schopen splnit zkoušku vodních prací, by měl být schopen splnit úkoly 

jako je sledování trasy člunu plaváním, měl by být schopen zvládnout nosit a tahat různé 

předměty (např. pádlo) ze břehu do člunu, aportovat předměty volně plovoucí na hladině, 

nesmí se bát seskočit ze člunu do vody a doplavat na břeh apod. Pes by měl být schopen 
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rovněţ dotáhnout surf s osobou na určitou vzdálenost popřípadě táhnout člun pomocí lana. 

Důleţitou pomocí je také pomoc plavci v nesnázích, coţ by měl pes vycvičený na nejvyšší 

úroveň zvládat.  

Důleţitou součástí tohoto výcviku je vyhledávání osob pod vodní hladinou. Při 

vyhledávání v pobřeţním pásmu pracuje psovod se psem vţdy ve směru z vody broděním na 

dlouhém vodítku. Při zkoušce se prohledává vytyčený úsek pobřeţí, kde je na mělčině 

(v hloubce 10 cm) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. 

Označení by mělo proběhnout napoprvé, tedy při prvním průchodu jedním směrem. Směr 

prohledávání trasy volí psovod vzhledem ke směru větru. [16] 

Při vyhledávání na vodní ploše leţí pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje 

místo nálezu. Ve vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m vzorek lidského pachu, který 

musí pes nalézt a zřetelně označit. Člun křiţuje vodní plochu podle pokynů psovoda. 

Koupající se plavci mimo vytyčený prostor nebo pohyb osob na břehu by neměly být pro psa 

překáţkou. [24] 

Podle přísnějšího mezinárodního řádu by měl být pes schopen uplavat vzdálenost 

minimálně 1000 m. Dále by měl přivléci záchranný kruh k osobě, která se chová jako tonoucí. 

Rovněţ by měl zvládnout přivlečení dvou osob do bezpečí, tedy do člunu nebo na břeh a to 

tak ţe osobu uchopí za paţi nebo, pokud je toho osoba schopná, uchopí se psa za postroj 

a nechá se psem táhnout. 

Jde o nejnáročnější způsob výcviku v celé záchranářské kynologii. Vycvičených psů 

schopných spolehlivě pracovat v tomto oboru nebude asi nikdy dostatek. Samozřejmostí při 

práci na vodní ploše je překrývání nálezu druhým psem a z jiného směru. K co nejpřesnější 

lokalizaci místa nálezu pak vzhledem k hloubce patří ještě znalost teploty a spodního 

proudění vody. V zahraničí je tento druh výcviku méně rozšířen, zejména proto, ţe 

vyhledávání mrtvých osob v jakémkoli prostředí patří k nejobtíţnějším výcvikovým 

disciplínám vůbec. [16] 

Pes je schopen pomocí pachové stopy nalézt utonulého i v šedesátimetrové hloubce. 

 

Vyhledávání na ploše 

Při terénním vyhledávání pes hledá osoby, které jsou umístěny v terénu na rozsáhlé 

ploše a nejsou zjistitelné zrakem. Jedná se o osoby umístěné jak v úrovni terénu, tak nad ní, 
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přibliţně ve výšce 2 m nad zemí, nebo pod ní a to na ploše větších rozměrů různého terénu, ať 

uţ se jedná o různá strniště, strţe, husté křoví apod. kam se psovod nedostane a psi musí být 

tudíţ schopni reagovat na jeho povely na velkou vzdálenost, ať uţ to jsou povely zvukové, 

nebo posunkové. [24] 

Tento výcvik se běţnému člověku jeví jako bezcílné pobíhání psa po lese, ale opak je 

pravdou. Pro psa je důleţité uloţit si pachy lesa do své čichové paměti, a učí se nebýt těmito 

pachy rozptylován. Psovod vypustí svého psa do vymezeného prostoru, kde se předpokládá 

ztracená osoba. Pes se tuto osobu snaţí nalézt, označit štěkáním a chránit ji do příchodu 

psovoda. [20] 

 

Vyhledávání v lavinách 

Další specializací záchranných psů je vyhledávání osob pod sněhovou pokrývkou. 

Lavinový trénink probíhá pomocí tzv. „hrobů“. Hrob je jednoduchá sněhová kapsa hluboká 

asi 2 metry a metr široká, kde musí figurant vydrţet někdy i hodinu, neţ ho pes najde. 

Zpočátku pes pracuje s kapsami nezasypanými. Zkušenější psi pak jiţ hledají osoby zasypané. 

[11] 

Úkolem psa při zkoušce je na určené ploše nalézt osobu, která je zasypána sněhem 

v hloubce aţ 100 cm a která není zjistitelná zrakem. I přes to, ţe hlavním cílem je nalezení 

osob, je pes schopen nalézt pod sněhem také různé předměty jako jsou čepice, rukavice, 

batohy apod. Pes by měl být schopen pracovat i na svaţitých terénech, které musí být při 

zkouškách projety několika lyţaři. Zkoušky lavinového vyhledávání se provádí ve dne. 

Psovod se pohybuje na lyţích nebo na sněţnicích dle vlastní úvahy. Při mezinárodních 

zkouškách třetího stupně se jedná o plochu aţ 10 000 metrů čtverečních, na které se osoby 

nachází zasypány aţ do hloubky 2 metrů. [24] 

 

Záchranné stopování 

Hlavním cílem záchranného stopování je nalezení kladeče na konci stopy. Nejdříve 

pes musí sám vyhledat začátek stopy. Psovod vede psa na šňůře nebo na volno. Předměty na 

stopě je dovoleno označit kteroukoli z poloh, malé předměty je moţno aportovat, velké 

předměty a osoby je nutno označovat vyštěkáním. U osob na konci stopy je vyštěkání 
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povinné. Poloha osoby na konci stopy je určena, figurant leţí po směru stopy na břiše 

a s obličejem ukrytým mezi dlaněmi. Je nepřípustné jakékoli agresivní chování psa k hledané 

osobě. [24] 

K rozhodujícím podmínkám úspěšné práce psa na stopě patří stáří stopy, teplota 

vzduchu, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, proudění vzduchu, struktura půdy, půdní porost 

a ostatní vlastnosti půdy. 

Stáří stopy je jedním z rozhodujících činitelů úspěšného vypracování stopy. 

Rozeznáváme stopy čerstvé (do 1 hodiny stáří), stopy normální (od 1 do 3 hodin stáří) a stopy 

vychladlé (nad 3 hodiny stáří). Stáří spolu s jinými faktory ovlivňují koncentraci pachu. Práce 

na vychladlých stopách je obtíţná a musí se jí věnovat zvlášť vybraní psi, kteří prodělávají 

speciální výcvik pod vedením zkušených psovodů. 

Denní výkyvy teplot rovněţ ovlivňují kvalitu pachové stopy. Ke zvýšenému 

odpařování dochází především za parného dne, kdy je povrch země vyhřátý. Pachové 

molekuly se intenzivněji pohybují, odpoutávají se od stopy a vypařují se. Při zvýšeném 

vypařování dochází k unášení pachového mraku kolmo vzhůru, pach se rozptyluje a stopa 

rychleji řídne. V noci je situace příznivější, ustává ohřívání a povrch země se ochlazuje. 

Mnoţství a pohyb odpařovaných molekul se zmenšuje a stopa zůstává déle čerstvá. Pachová 

stopa se rychleji zeslabuje a slábne na teplejší a tvrdé půdě, která se rychleji zahřívá. 

K dobrým podmínkám pro stopování patří vysoká relativní vlhkost. V tuto dobu bývá 

obvykle niţší teplota, nastávají tedy nejpříznivější podmínky pro zachování stopy. Je to 

zhruba od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Nejméně příznivé podmínky pro práci se psem na 

stopě jsou v době od 9 ráno do 18 hodin večer. Ideální je drobnější déšť a mlha, kdy je vlhkost 

vzduchu maximální a jsou nejpříznivější podmínky pro práci na stopě. Při silném dešti je sice 

rovněţ maximální vlhkost vzduchu, ale dochází ke vsakování většího mnoţství vody do půdy 

a tedy intenzivnějšímu vypařování molekul pachu. Přesto však lze krátce po silném dešti 

stopu vypracovat, protoţe dochází ke zvýšenému vypařování vody a také zbytků pachu 

z půdy. 

Tlak vzduchu má pro stopování následující význam. Niţší tlak vzduchu znamená 

zvýšenou cirkulaci pachových molekul směrem vzhůru. Nastává tedy zvýšené vypařování 

půdní vody a ve vodní páře narůstá koncentrace pachu. Sníţený tlak vzduchu společně 

s větrným a vlhkým počasím, rozprostírá pach do šířky kolem stopy a umoţňuje pak její 
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nalezení. Vysoký tlak vzduchu se suchým slunečním počasím naopak přispívá k vytváření 

negativních vlivů na trvanlivost pachu. 

Proudění vzduchu a síla větru značně ovlivňují postup a výsledek práce psa na stopě. 

Při stále silnějším větru se pes po stopě pohybuje nejistě, od stopy odbíhá a to i na vzdálenost 

6 metrů. Pes stopu neustále ztrácí a stopu těţko hledá. 

Struktura půdy, půdní porost a ostatní vlastnosti půdy ovlivňují zahřívání půdy, které 

způsobuje rychlejší vypařování. Schopnost půdy vázat půdní vodu a přízemní vlhkost 

usnadňuje nebo ztěţuje práci psa na stopě. Skladba, barva a vlhkost půdy se podílí na jejím 

zahřívání. Čím je půda tvrdší, tím se ohřívá rychleji. Velmi rychle se zahřívají upravené 

terény, jako jsou například ujeţděné cesty a silnice. Porost znesnadňuje přístup větru k půdě, 

a tím ovlivňuje její tepelnou bilanci. Nejvýhodnější podmínky pro zachování stopy jsou 

v lese, kde se nejdéle udrţuje vlhkost a vliv větru je velmi omezen. [1] 

 

Vyhledávání v sutinách 

Jednou z nejpotřebnějších a nejzajímavějších záchranářských disciplín je vyhledávání 

v sutinách. Hledají se zcela zasypaní lidé, lidé ve výškách, hledá se ve tmě apod. Pes musí být 

schopen označit ţivého člověka s přesností maximálně dvou metrů. [14] 

Pes se na sutiny nasazuje bez jakýchkoli doplňků, které by mohly způsobit zachycení 

psa na sutinách (obojku, záchranářské dečky, identifikační známky apod.). Pouţívá se pouze 

vodítko nebo reep-šňůra, a to v případě, pokud musí pes vyhledávat ve zvláště nebezpečné 

oblasti. V místě, kde je velká pravděpodobnost výskytu velkého mnoţství ostrých předmětů je 

moţno psa vybavit ochranou obuví. 

V rámci pracovní výdrţe by měl být pes za optimálních podmínek schopen po dobu 

pěti dní systematického nasazení s následným odpočinkem ve čtyřhodinových intervalech. Ke 

kaţdému psovi je ovšem třeba přistupovat individuálně. Unavený pes je při vyhledávání 

nespolehlivý a bude-li nasazen, nebude schopen plnit své úkoly. [5] 
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9.3 Typy trosek, sutin a poškozených prostor 

Skluzná plocha 

Jedná se o zborcené, ale celistvé panely stěn nebo stropů, které jsou v kupě trosek viz 

obrázek 3. Prostor pod panelem mohl ochránit osoby, ale na panelu se nachází další trosky. 

Zasypaní se nacházejí většinou u spodní hrany sesutého panelu. Šance na přeţití je vysoká. 

Při záchraně osob by se mělo postupovat ze strany panelu, odklizením trosek z horní části 

panelu a jeho následné zvednutí, nebo proniknout do volného prostoru otvorem v panelu. 

Snaţit se vytáhnout panel by mohlo mít katastrofální následky, proto se tento postup 

nedoporučuje. Je třeba dát pozor na trhliny a moţné prolomení panelu. [5] 

 

 

Obrázek 3 - Skluzná plocha, zdroj: [5] 

 

Navrstvení 

Několik panelů je nakupeno na sobě, viz obrázek 4. Čím je sklon panelů větší oproti 

horizontální poloze, tím je mezi nimi méně trosek a sniţuje se pravděpodobnost přeţití osob. 

Plochému navrstvení nosných ploch bez trosek mezi nimi se říká „lístkové těsto“. Zavalení se 

mohou nacházet pod kteroukoli vrstvou, často i na spodní hraně panelů. Pokud je mezi panely 

hodně trosek, šance na přeţití je vysoká. Při záchraně se postupuje podobně jako u sutin typu 

skluzná plocha. Panely se musí odstraňovat vţdy shora. [5] 

 

 

Obrázek 4 - Navrstvení, zdroj: [5] 
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Poloviční prostor 

Tento typ sutin je obdobou skluzné plochy. Sesutý panel ovšem spočívá na jedné 

z původních podpěr nebo stěn viz obrázek 5. Šance zasypaných na přeţití je vysoká, protoţe 

se obvykle nacházejí u původní, ještě stojící stěny. [5] 

 

 

Obrázek 5 - Poloviční prostor, zdroj: [5] 

 

Vyplněný prostor 

Jde o prostor vymezený původními stěnami s rozbitým stropem a zaplněný troskami 

viz obrázek 6. Většinou se jedná o sklepy nebo přízemní byty. Čím více je v suti prachových 

částic, tím je menší moţnost na přeţití pro zasypané osoby. Jejich šance je slabá, přesto není 

vyloučena. Hledání osob je obtíţnější, protoţe zasypaní se mohou nacházet v různých částech 

místnosti. [5] 

 

 

Obrázek 6 - Vyplněný prostor, zdroj: [5] 
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Zahleněný (zalitý) prostor 

Je obdobný jako prostor předchozí viz obrázek 7, avšak šance na přeţití je minimální, 

protoţe prostor je zatopen vodou, která splavila všechny kaly z malty, zeminy a hlíny. Pro 

zasypané proto hrozí velké nebezpečí utonutí. [5] 

 

 

Obrázek 7 - Zahleněný (zalitý) prostor, zdroj: [5] 

 

Prostor vyplněný vrstvami 

Jedná se o typ sutin podobný navrstvení. V tomto případě je obdobnými vrstvami 

vyplněn uzavřený prostor viz obrázek 8. Tento typ sutin vzniká většinou postupným 

propadáním stropů, které se v některém z pater zastaví zapříčené o boční stěny. Mezi panely 

mohou být různé trosky a tak vytvořeny dutiny. Nesmí se v ţádném případě oslabovat boční 

stěny, na které je vyvíjen obrovský tlak. Zasypaní leţí obvykle na spodní hraně sesutých 

panelů a podél zdiva obvodových stěn. Šance na přeţití je střední. [5] 

 

 

Obrázek 8 - Prostor vyplněný vrstvami, zdroj: [5] 
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Naražený prostor 

Je to prostor poškozený, nikoli sesunutý, který se můţe nacházet v kterémkoli podlaţí. 

Stěny jsou téměř zachovány. Trosky pocházejí jen z vlastního prostoru viz obrázek 9. Pro 

zasypané je šance na přeţití velmi vysoká. Je zde hodně prostoru, ve kterém se mohou 

nacházet ţiví. [5] 

 

 

Obrázek 9 - Naraţený prostor, zdroj: [5] 

 

Uzavřený prostor 

Prostor zůstal nepoškozen, trosky se nacházejí v okolí a není ţádná úniková cesta viz 

obrázek 10. Jde o prostor nacházející se většinou v přízemních nebo podzemních podlaţích. 

Zranění osob nacházejících uvnitř se nepředpokládá. Jako první je zapotřebí zabezpečit přívod 

vzduchu a odvrátit nebezpečí zatopení, poţáru, úniku plynu apod. Šance na přeţití je velmi 

vysoká. [5] 

 

 

Obrázek 10 - Uzavřený prostor, zdroj: [5] 
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Vlaštovčí hnízdo 

Prostor ve vyšších patrech a bez přístupové cesty. Část obvodových stěn zůstala na 

svých místech, ale vyčnívají do prostoru viz obrázek 11. Postiţení nemusí být zraněni, ale 

nemají moţnost úniku z prostoru. Jejich šance na přeţití je vysoká, avšak část osob mohla být 

strţena při zřícení a nachází se v okrajových troskách. [5] 

 

 

Obrázek 11 - Vlaštovčí hnízdo, zdroj: [5] 

 

Okrajové trosky A 

Tyto trosky se nacházejí na obvodu budovy mimo její původní půdorys, ale jsou 

k budově přilehlé viz obrázek 12. Zasypaní mohou leţet pod troskami, kdekoli uvnitř 

hromady trosek i na jejich povrchu. Šance na přeţití je slabá, u vymrštěných, a poté troskami 

zasypaných osob minimální. [5] 

 

 

Obrázek 12 - Okrajové trosky A, zdroj: [5] 
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Okrajové trosky B 

Jsou to okrajové trosky, které se při zničení budovy dostaly od budovy do větší 

vzdálenosti a leţí většinou jako volné sutiny viz obrázek 13. Zasypaní mohou leţet zakryti 

troskami i na povrchu. Je zde pravděpodobnost silné vrstvy prachu, proto i lidé leţící na 

povrchu trosek mohou být obtíţně viditelní. Šance na přeţití je velmi nepravděpodobná. [5] 

 

 

Obrázek 13 - Okrajové trosky B, zdroj: [5] 

 

Kužel trosek 

Je tvořen rozsáhlou masou sutin a trosek totálně zřícené budovy s rozpoznatelným 

úhlem sklonu viz obrázek 14. Šance na přeţití je malá. Zavalení se mohou vyskytovat 

v kterémkoli místě, a navíc hrozí jejich zadušení. [5] 

 

  

Obrázek 14 - Kuţel trosek, zdroj: [5] 
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10.  Praktické nasazení v sutinách 

Pro účely praktického nasazení záchranného psovoda se psem vydalo Ministerstvo 

vnitra ČR pokyn č. 48 [6], ve kterém jsou uvedeny poţadavky na jejich odbornou, fyzickou 

a zdravotní připravenost. Pouze ti psi, kteří splní dané nároky, mohou být na základě dohod 

o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému vyuţiti k zásahu při sutinovém 

vyhledávání osob ve zřícených budovách. 

Pro hledání osob se vyuţívá psů především v případech, kdy nelze vyloučit, ţe se ve 

zřícené budově nenacházejí ţádné osoby. Nebo je-li potvrzen výskyt jedné nebo více osob 

v budově, ale dostupnými způsoby a prostředky nelze jejich polohu lokalizovat. [5] 

 

10.1 Vyrozumění a svolání kynologické skupiny 

Operační a informační středisko MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR (OPIS MV-GŘ HZS ČR) nebo územně příslušné operační a informační středisko 

hasičského záchranného sboru kraje (OPIS HZS kraje) vlastní aktualizované seznamy drţitelů 

kynologického atestu specializace S (sutiny), na základě kterých povolává jednotlivé členy 

kynologické skupiny. Pro mezinárodní záchranné operace existuje seznam drţitelů 

kynologických atestů předurčených pro mezinárodní operace, který spravuje pouze OPIS 

MV-GŘ HZS ČR. 

Kontaktování členů kynologické skupiny je rozděleno zpravidla do dvou fází, 

vyrozumění a vyţádání. Fáze vyrozumění můţe být v některých případech přímo nahrazena 

fází vyţádání. 

V první fázi se jedná o vyrozumění člena kynologické skupiny prostřednictvím OPIS 

o vzniku mimořádné události, která můţe vyţadovat nasazení atestovaných kynologů. 

Ve druhé fázi probíhá vyţádání členů kynologické skupiny k zásahu sloţek IZS, 

vyčleněných k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech 

v rámci IZS, opět prostřednictvím OPIS. 

Kynolog při kontaktu s OPIS sdělí, zda je schopen nasazení (podle aktuálního 

zdravotního stavu kynologa a psa, podle okamţité dostupnosti, pokud se jedná o nasazení do 

mezinárodních záchranných operací moţnost vycestování na týdenní nasazení, platnost 

očkování, cestovního dokladu apod.). Po dohodě si domluví kontaktní místo pro jejich 
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vyzvednutí a také si dohodnou potřebný čas na přípravu k odjezdu ze stanoveného 

kontaktního místa (doba na sbalení kynologa se psem k nasazení by měla být do 30 minut) 

a další potřebné ale stručné informace. [5] 

 

10.2 Přeprava kynologa se psem na místo zásahu 

Přeprava členů kynologické skupiny probíhá zpravidla prostředky HZS ČR nebo 

jinými smluvně zajištěnými prostředky sloţek IZS (motorovými vozidly vybavenými 

zvláštním výstraţním zařízením modré barvy, letecky nebo jinými dostupnými dopravními 

prostředky). Při krátké dojezdové vzdálenosti je moţné po domluvě s OPIS, aby se kynolog 

dopravil na místo nasazení soukromým vozidlem. Pro delší vzdálenosti je tento způsob 

dopravy nevýhodný, především při sloţité dopravní situaci. Pes je na místo zásahu 

přepravován dle poţadavku kynologa. Je moţná přeprava psa v zavazadlovém prostoru, je-li 

zajištěno dostatečné větrání. Na delší vzdálenosti se pes přepravuje v dopravní bedně. [5] 

 

10.3 Příjezd kynologa se psem na místo zásahu 

Po příjezdu kynologa se psem na místo zásahu se kynolog prokáţe platným průkazem 

drţitele kynologického atestu se specializací S (sutiny) u velitele zásahu nebo ve štábu 

velitele zásahu. Z přítomných kynologů se určí vedoucí kynologické skupiny. Ten jedná 

s velitelem zásahu nebo jím pověřeným zástupcem a poskytuje informace potřebné k nasazení 

psů a informace o výsledku nasazení. Vedoucím kynologické skupiny v místě zásahu je 

zpravidla kynolog základní sloţky IZS, a pokud zde nikdo takový není, určí se vedoucím 

kynologické skupiny nejzkušenější kynolog. 

Vedoucí kynologické skupiny se obeznámí s danou situací, informuje o počtu členů 

kynologické skupiny, počtu psů ve skupině a o doplňkovém speciálním vybavení. Vyţádá si 

přesnější a doplňující informace o situaci v místě zásahu (zejména počet pohřešovaných osob 

a jejich moţná poloha) a o hrozících nebezpečích pro členy kynologické skupiny (elektrická 

energie, plyn atd.). Vedoucí poţádá vzhledem k situaci o vyklizení prostoru od zasahujících, 

vypnutí agregátů, zkropení sutiny vodní mlhou k usazení prachu. Kynologická skupina 

dostane přiděleno od velitel zásahu určitý počet hasičů, kteří zajišťují její bezpečnost, 

technické vybavení a osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. [5] 
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10.4 Druhy nasazení kynologických týmů 

Kynologickou skupinu je moţné nasadit aţ po likvidaci bezprostředního sekundárního 

nebezpečí (např. poţáru, únik plynu z poškozených rozvodů). Pokud skupina dorazila na 

místo zásahu jiţ před zahájením technických prací, které snesou odkladu, nasazuje se tato 

skupina jako první. 

Pro praktické nasazení záchranářských psů na sutinové vyhledávání se pouţívá 

několik typů nasazení kynologických skupin. Výběr vhodného systému závisí na mnoha 

faktorech jako jsou velikost prohledávané plochy, počet zasypaných osob, počet dostupných 

kynologických týmů apod. 

 

Trojkový systém 

Standardním postupem při průzkumu sutin s pouţitím záchranářských psů je systém 

trojkový. Psi ve trojici pracují ve vhodných intervalech, a snahou je jejich ideální spolupráce 

a doplňování se během práce. V kynologické skupině by měli mít své místo rovněţ psi určení 

pro zvláštní úkoly. Nejsou-li zařazeni do základní trojice, mohou tvořit trojici druhou a nebo 

mohou být součástí zálohy podporující základní tým. Pojem zvláštní úkoly znamená průzkum 

průrev mezi stavebními konstrukcemi (panely), ventilačních šachet a kanálů, prohledávání 

nestabilních oblastí poškozených objektů, jakými jsou např. trámy, nestabilní stropy apod. 

Doporučuje se vycvičit pro tyto úkoly psy menších rozměrů a niţší váhy. Do vyšších podlaţí 

je psa moţno dopravit leteckou technikou v postroji nebo jej kynolog osobně vynese pomocí 

ţebříku a následovně jej pošle k průzkumu terénu, bez jeho osobní přítomnosti na místě. 

V trojkovém systému se pracuje dvěma způsoby: 

V první variantě na sutině pracuje pouze jeden pes. Po ukončení jeho práce je přiveden 

druhý pes. Poté co oba psi prozkoumají celý sektor je přiveden třetí pes, ale pouze do míst jiţ 

dříve signalizovaných prvními dvěma psy, aby dostatečně potvrdil jejich nálezy viz obrázek 

15. Toto je nejdůslednější metoda pouţívaná hlavně při nejisté signalizaci, obtíţném určení 

místa nálezu, směru pachové stopy apod. [5] 
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Obrázek 15 - Trojkový systém 1, zdroj: [5] 

 

Při druhé variantě pracují na sutinách současně dva psi, třetí pes čeká připraven 

k překrytí sutiny a potvrzení nálezu viz obrázek 16. Tato varianta se pouţívá pro urychlení 

průzkumu terénu. [5] 

 

 

Obrázek 16 - Trojkový systém 2, zdroj: [5] 

 

Dvojkový systém 

Při velké rozloze postiţené oblasti, malém počtu psů, nebo únavě některých psů se 

vyuţívá systém dvojkový viz obrázek 17. [5] Tento systém se pouţívá také v případě, ţe se na 

místo zásahu dostavili pouze dva psi, coţ je nejmenší moţný počet přivolaných kynologů na 

místo zásahu. [8] 
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Obrázek 17 - Dvojkový systém, zdroj:[5] 

 

Čtyřkový systém 

Čtyřkový systém je podobný práci trojkové skupiny, kterou navíc řídí koordinátor 

práce psů nebo instruktor. Tento systém napomáhá sloučit přesnost a rychlost průzkumu. 

Pozorování práce psů zkušeným instruktorem umoţňuje přesnější interpretaci jejich chování 

na sutině viz obrázek 18. [5] 

 

Obrázek 18 - Čtyřkový systém, zdroj: [5] 

 

Práce na dvou oddělených místech 

V případě, ţe jeden ze psů bude mít nález, překryje ho pes druhý a to ihned nebo po 

dokončení prohledání jeho sektoru. V případě negativního značení se psi navzájem vymění 

viz obrázek 19. [5] 
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Obrázek 19 - Práce na dvou oddělených místech 1, zdroj: [5] 

 

Pouţití stejného systému při moţnosti nasazení tří psů je podobné, při pozitivním 

značení prvním nebo druhým psem je k překrytí připraven pes třetí viz obrázek 20. 

 

Obrázek 20 - Práce na dvou oddělených místech 2, zdroj: [5] 

 

10.5 Postup při nálezu osob 

Kaţdý pozitivní nález osoby musí být okamţitě oznámen vedoucímu kynologické 

skupiny a přidělenému veliteli. Při oznámení nálezu kynolog sdělí nejpravděpodobnější pozici 

osoby (pachové kanály, vliv povětrnostních podmínek apod.). Podle okolností navrhne další 

postupy (např. při nálezu ve výšce transport psa po ţebříku blíţe k místu značení), a případně 

si vyţádá nasazení dalšího psa k potvrzení nálezu. [5] 
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11. Vyhledávání mrtvých osob 

Záchranářští psi v České republice jsou připravováni jak k hledání ţivých, tak 

i mrtvých osob. V některých zahraničních jednotkách se však připravují dvě speciální skupiny 

psů. První se specializuje na vyhledávání ţivých a po dokončení její práce nastupuje skupina 

druhá, psi určení k hledání pouze mrtvých. 

V případě psa pracujícího na sutinách vycvičeného na vyhledávání ţivých i mrtvých 

osob by mohlo dojít k situaci, ve které by záchranáři na základě označení záchranářského psa 

vyprošťovali mrtvou oběť. Při vyprošťování těchto osob by docházelo ke ztrátě času, 

potřebného pro záchranu osob dosud ţivých. 

Samotná příprava psa určeného k vyhledání mrtvých je velmi náročná jak pro psa 

samotného, tak i pro jeho psovoda a není ji schopen zvládnout kaţdý. Proto je pro práci 

tohoto typu třeba vybírat velmi psychicky odolné a vyrovnané jedince. Kontakt s mrtvou 

osobou můţe v psovi vyvolat velmi traumatizující záţitek, který mnoho psů nedokáţe 

přiměřeně vyhodnotit a osobu přesvědčivě označit. U některých jedinců můţe tento kontakt 

vyvolat silné trauma projevující se aţ panickým strachem. [13] 

Výcvik pro vyhledávání zemřelých, který se označuje termínem „cadaver“ je u nás 

poněkud ztíţen legislativou, která neumoţňuje pouţívat vzorky z lidských těl. [11] Pro nácvik 

a zkoušky tohoto typu vyhledávání se proto vyuţívají pachové tablety. Jejich pouţití je velmi 

nákladné a jejich funkčnost je časově omezena, jedna tableta vydrţí okolo 45 minut. Jsou 

ovšem nutností pro kvalitnější výcvik těchto specializovaných psů. 

Tito psi jsou důleţití především z etické stránky, kdy nalezení těl obětí je podstatné 

zejména pro rodinné příslušníky a známé. Otázka nejistoty je pro tyto lidi otřesná, a nalezení 

těchto obětí je zpravidla vysvobozením. Proto je chvályhodné, ţe se najdou lidé ochotní 

pomáhat i v takto těţkých situacích a prostřednictvím svých psů dokáţí pomoci. 

V České republice je hledání mrtvých osob převáţně v kompetenci policie, ale jejich 

členská základna je velice malá. Jsou zde však dobrovolné organizace, které mají ve svých 

zkušebních řádech speciální zkoušky cadaver. Proto by se mohlo těchto dobrovolných 

kynologů na základě splnění speciálních atestů vyuţít ve prospěch Policie ČR nebo jiných 

sloţek při zdolávání mimořádných událostí. Konkrétně speciální zkoušky cadaver mají v ČR 

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky a Sbor dobrovolných hasičů. 
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V SZBK je vytvořen třístupňový systém zkoušek, z nichţ první dva jsou zaměřeny 

pouze na osoby ţivé. Pro splnění třetího stupně pes vyhledává jak osoby ţivé, tak vzorky 

lidského pachu, které představují osoby mrtvé. Atesty MV, tedy zkoušky opravňující k zásahu 

v rámci Integrovaného záchranného systému můţe skládat pes po splnění jiţ druhého stupně 

zkoušek. 

Podle mého názoru by byl na atesty MV lépe připraven pes po splnění aţ třetího, tedy 

vrcholového stupně, který by se měl těmto atestům co nejvíce přibliţovat svou náročností. 

Také bych chtěl poukázat na nevhodnost začlenění vyhledávání mrtvých do vrcholové 

zkoušky. S tímto řešením zkoušek nemusí mít problém pouze pes, ale rovněţ jeho psovod. Je 

jistě řada lidí, kteří s vyhledáváním mrtvých nesouhlasí nebo k tomu má odpor, ať jiţ 

z jakéhokoli důvodu. 

Dalším důvodem, proč by vyhledávání mrtvých nemělo být součástí zkoušky na 

vyhledávání ţivých je ten, ţe SZBK má ve svém zkušebním řádu speciální zkoušku cadaver. 

Ta se skládá v různých prostředích - na ploše, v sutinách, ve vodě i lavinách. Nejdůleţitějším 

problémem však je, ţe na tuto zkoušku se mohou dostat aţ psi, kteří úspěšně projdou druhým 

stupněm zkoušek pro vyhledávání osob ţivých. Nejedná se zde v ţádném případě o speciálně 

vycvičené psy. 

V České republice je nutno pro moţné vyuţití záchranných kynologů splnit Atesty 

MV, které jsou základním předpokladem pro moţnost nasazení v rámci záchranných prací. 

Tyto zkoušky se provádí ve dvou specializacích, a to S (sutiny) a P (plošné). Jedná se 

o atestace k moţnosti nasazení při hledání ţivých osob. 

Z výše uvedených důvodů si myslím, ţe by se měly zavést specializované zkoušky na 

danou oblast, ať jiţ jde o vyhledávání ţivých nebo mrtvých osob a v praxi pracovat pouze se 

psy, kteří jsou pro tuto konkrétní činnost vycvičeni. 

Přínosem mé práce by měl být návrh na další speciální atestační zkoušku, a to na 

vyhledávání osob mrtvých. Tento návrh by mohl rozšířit členskou základnu speciálně 

vycvičených psů, kde by se mohli realizovat noví zájemci o tuto činnost. 

Při návrhu nové atestační zkoušky pro vyhledávání mrtvých osob vycházím ze 

známých zkoušek speciálního vyhledávání cadaver organizací, které tuto zkoušku mají 

obsaţenou ve svých zkušebních řádech. Dále vycházím z platné atestační zkoušky 

Ministerstva vnitra pro vyhledávání ţivých osob specializace S a P. 
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Navrţená zkouška obsahuje pouze jednu specializaci, a to pro společné sutinové 

a plošné vyhledávání z důvodu malé základny takto vycvičených psů. Chtěl bych doporučit, 

aby po uplynutí určitého časového úseku (přibliţně dvou let) a po vytvoření určité základny 

těchto speciálně vycvičených psů byla atestační zkouška rozdělena na specializace dvě, tedy 

zvlášť vyhledávání sutinové a zvlášť plošné. 
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12. Návrh nové atestační zkoušky 

Tato atestační zkouška slouţí k získání odborné specializace záchranářského psovoda 

se psem na speciální práce, na vyhledávání mrtvých osob (dále označováno jako „cadaver“). 

Po jejím splnění by měl psovod a pes být odborně, fyzicky i psychicky připraven na moţné 

praktické nasazení při sutinovém nasazení ve zřícených budovách nebo k plošnému 

vyhledávání v terénu a k zapojování do mezinárodních operací. 

Doporučením pro organizace zabývající se zkouškou cadaver je dvoustupňový 

zkušební systém. Na atestační zkoušky by měl být připuštěn pes po splnění druhého stupně 

dané zkoušky. 

 

Kvalifikační požadavky na psovoda a psa 

Psovod musí splňovat poţadavky, kterými jsou minimální věk 18 let, odborná, fyzická 

i zdravotní způsobilost. Pes by měl splňovat minimální přípustný věk ke zkoušce, a to 

24 měsíců. Dále poţadovaný stupeň vycvičenosti, fyzickou způsobilost a vytrvalost. 

Veterinární poţadavky na psa jsou tetované číslo zápisu (podle plemene) nebo implantovaný 

čip, absolvované očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngitidě, 

leptospirózám a borelioze pravidelně kaţdý rok a minimálně tři týdny před atestační 

zkouškou. Rovněţ při prohlídce musí veterinární lékař potvrdit dobrý zdravotní stav psa 

a jeho schopnost absolvovat vyšší zátěţ. 

 

Zkušební komise 

Zkušební komise se sestavuje k posouzení splnění poţadavků této atestační zkoušky. 

Zkušební komise je tříčlenná, z nichţ jeden je stanoven předsedou zkušební komise. Sestavuje 

se ze dvou členů MV - generálního ředitelství HZS ČR a jednoho člena Policie ČR. 

Předsedou zkušební komise by měl být psovod, který má za sebou minimálně 5 praktických 

nasazení při záchranných pracích. 
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Organizační provedení atestačních zkoušek 

Organizační provedení zkoušek stanoví předseda zkušební komise. U atestačních 

zkoušek se jedná o dvoudenní soustředění. Datum a místo je určeno minimálně 

30 kalendářních dnů před konáním zkoušek. 

Ţadatelé o atest podají písemnou přihlášku (podle vzoru v příloze č. 2 pokynu 48 [6]), 

a to minimálně 21 dnů před konáním zkoušek. Dané atestační zkoušky se psovod můţe 

zúčastnit pouze s jediným psem. 

 

Kynologický atest 

Tento kynologický atest se vydává jedné specializaci a to: 

Specializace SPC (sutiny, plošné - cadaver) 

Kynologický atest je vydáván s platností na 2 kalendářní roky. Psovod se psem můţe 

opakovat neúspěšné zkoušky maximálně třikrát za sebou. Úspěšný drţitel atestu bude 

evidován v seznamu drţitelů kynologických atestů, který bude spravovat MV - generální 

ředitelství HZS ČR. Tento seznam bude vyuţíván pro moţná nasazení při zásazích IZS. 

 

Obsah atestačních zkoušek 

Atestační zkouška bude probíhat ve třech částech - ovladatelnosti psa, fyzické 

způsobilosti a praktického pouţití. 

 

Ovladatelnost psa 

Chování a připravenost psa je posuzována po celou dobu konání atestačních zkoušek. 

Pokud pes projeví chování, které by mohlo nasvědčovat, ţe se jedná o psa se špatnou 

ovladatelností a připraveností, můţe být z atestační zkoušky vyloučen. Pes nesmí být 

agresivní k cizím psům ani cizím lidem. 

Ovladatelnost psa je ověřována na základě cviků poslušnosti, které musí pes 

zvládnout. Přivolání k psovodovi, ovladatelnost u nohy bez vodítka, odloţení psa na místě 

v sedě, ve stoje i v leţe, procházení skupinkou lidí, plazení, aport předmětu. Pes nesmí 
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reagovat na střelbu nebo rušivé zvuky. Dále se zkouší vysílání psa do určitých směrů. Pes 

také musí být schopen překonat nejrůznější typy překáţek (šplhem, skokem do výšky a do 

dálky, překonáváním lávky, ţebříku apod.). Konkrétní překáţky jsou: pohyblivá lávka na 

sudech, kladina se sklopným bodem, vodorovný ţebřík, průchod rourou, překonání 

nepříjemného materiálu, skok vysoký přes překáţku a skok daleký přes příkop nebo překáţku 

a také šplh přes překáţku.  

 

Fyzická způsobilost 

Fyzická způsobilost psa a psovoda je testována formou přesunu psa a psovoda 

z určeného místa na místo provádění speciálních cviků. Časový limit i trasu přesunu 

s různými praktickými překáţkami určí předseda zkušební komise. 

 

Praktické pouţití 

Zkouška z praktického pouţití psů specializace SPC se skládá z prohledávání dvou 

úseků. První z úseků je budova s minimálně třetinovým podílem sutin s maximálním 

rozměrem 1 000 m
2
. Druhý z úseků je terén o maximální rozloze 40 000 m

2
. Cvičení se 

skládá z propátrání obou úseků, přičemţ jejich pořadí není pevně stanoveno, určí jej předseda 

zkušební komise. Maximální časový limit na kaţdý z úseků je 45 minut. S přihlédnutím 

k aktuálním podmínkám a členitosti terénu můţe být tento limit prodlouţen nebo zkrácen. 

Mezi oběma úseky musí být minimálně hodinová přestávka. Cvičení se mohou provádět 

v jakoukoli denní či noční dobu a roční období. 

V obou úsecích se hledají 1 - 4 vzorky lidského pachu, které mohou být ukryty nad 

úrovní (2 m) nebo pod úrovní terénu (1 m). 

Pro úspěšné splnění zkoušky musí pes označit všechny hledané subjekty. Hodnotí se 

rovněţ souhra psovoda se psem, rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa, 

způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů. Dále pohyb a postup psovoda se psem 

v terénu. Při zkoušce nesmí dojít k opakovanému falešnému značení. 
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13. Zhodnocení práce 

Vzhledem k tématu bakalářské práce, Vyuţití kynologů v rámci zásahů IZS, vyplývá, 

ţe se jedná o specifický obor zahrnující úzký okruh lidí. I proto není literatura tohoto druhu 

příliš rozšířena a je pro běţného občana špatně dostupná. Nejlepším řešením je v tomto 

případě obrátit se na některou z organizací nebo jednotlivce zabývající se touto činností. V mé 

práci jsem se opíral především o Metodiku sutinového vyhledávání s vyuţitím 

záchranářských psů [5], pokyny č. 1 [7] a č. 48 [6] vydané generálním ředitelem HZS ČR. 

Zákonem týkajícím se této oblasti je zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů [9]. Dostupnější literaturou, se kterou lze pracovat, jsou 

všeobecné knihy o psech, které se zabývají výchovou a výcvikem jednotlivých plemen. 

Převáţnou část informací o jednotlivých organizacích zabývající se záchranářskou 

kynologií jsem získal z jejich internetových stránek. Většina organizací tyto stránky 

pravidelně aktualizuje, proto se jedná o rychlý zdroj nejnovějších informací. Uvádějí 

například údaje o svých členech, zkušebních řádech, výcviku i praktických nasazeních. Díky 

celosvětovému propojení internetu jsem mohl čerpat informace z oficiálních stránek 

nadnárodní organizace IRO [12], i jiných zahraničních organizací zabývajících se 

záchranářskou kynologií. 

Po zkušenostech se získáváním informací z různých druhů zdrojů byly pro mou práci 

největším přínosem konzultace s odborníky s letitou praxí. Jedná se o lidi, pro které je jejich 

práce zároveň koníčkem. Při sebemenším zájmu o jejich činnost jsou vţdy ochotni poradit 

a odpovědět na dotazy, ať uţ osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. 
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14. Závěr 

V České republice, ale i ve světě existují různé názory na hledání mrtvých a ţivých 

osob. Některé z těchto názorů jsou velice protichůdné. Objevuje se názor, ţe mrtvého člověka 

najde jakýkoli pes. Jiným názorem je, ţe ţivé či mrtvé osoby najde pouze pes dobře 

vycvičený. Vyhledávání mrtvých či ţivých osob je vrcholem záchranářského výcviku a tudíţ 

toho nemůţou dosáhnout všichni psi. Přikláním se k názoru, ţe spolehlivě vyhledávat osoby 

jak ţivé, tak mrtvé mohou jen ti nejlépe vycvičení psi. 

Práce je zaměřena na jednotlivé organizace zabývající se výcvikem těchto psů. Je 

rozdělena do čtyř částí. První a druhá část obsahuje vysvětlení pojmu kynologie, popisuje 

organizace záchranářské kynologie působící na území České republiky, zkušební řády těchto 

organizací, poţadavky k výcviku záchranářských psů či vlastnosti psů, které je předurčují ke 

speciálním pracím. 

Další část se zabývá jednotlivými druhy záchranářské činnosti se zaměřením na 

vyhledávání osob v sutinách. Jsou zde charakterizovány jednotlivé typy sutin, druhy nasazení 

kynologických týmů, postupy při praktickém zásahu a v případě nálezu osoby. 

V poslední části jsou objasněny problémy s vyhledáváním mrtvých osob. Navrhuji zde 

novou atestační zkoušku, která by měla pomoci vytvořit speciální skupinu psů pro tento druh 

činnosti. 

Cílem bylo zjistit současný stav organizací zabývajících se výcvikem záchranářských 

psů, co všechno musí pes a psovod splnit, aby mohli být vyuţiti při zásahu Integrovaného 

záchranného systému v rámci záchranných prací a návrh rozšíření základny speciálně 

vycvičených psů. 

Důvod, proč jsem se zaměřil na toto téma, je můj zájem o práci se psy. Několik let 

jsem jako pomocník vypomáhal při výcviku záchranářského psa. Zúčastnil jsem se 

soustředění záchranářských psů ve vojenském prostoru Libavá. Získaných zkušeností jsem 

vyuţil při zpracování této práce. 

V průběhu získávání informací o této problematice jsem přišel na problémy 

s vyhledáváním mrtvých osob. Zjistil jsem, ţe existuje pouze malá základna takto 

specializovaných psů. Mnou navrţená nová atestační zkouška by měla tuto skupinu psů 

rozšířit, a to především z řad dobrovolných kynologů. Zkouška by měla vytvořit stejné 

podmínky pro psy z různých organizací působících na území celé České republiky. 
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Cadaver, vyhledávání mrtvých osob, je velmi specifickou a náročnou oblastí v rámci 

záchranářských prací. Výcvik psů na cadaver je v České republice ztíţen současnou 

legislativou, která nepřipouští pro výcvik psů uţití vzorků z lidských těl. Příprava psa 

k vyhledávání mrtvých osob je velmi náročná jak pro psa samotného, tak pro jeho psovoda 

a není jí schopen zvládnout kaţdý jedinec. 

Příprava psa na sloţení této atestační zkoušky a zkušební proces je velmi dlouhá 

a sloţitá záleţitost. V práci jsem se snaţil najít řešení na zjednodušení a urychlení tohoto 

procesu. Po několika konzultacích s odborníky nebylo však moţné tento cíl naplnit. 

Urychlením přípravy by trpěla kvalita výcviku. Pes by nebyl dostatečně připraven a jeho 

moţnosti by nedosahovaly svého maxima. 
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15. Seznam použitých zkratek 

IRO  Internationale Rettungshunde Organisation 

SZBK  Svaz záchranných brigád kynologů 

ZPJ  Zkouška pohotovostní jednotky 

ZZZ  Zkouška záchranářské způsobilosti 

RH - E  Zkouška schopností psa pro záchranářské práce 

ZBK JmK Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje 

KZJ  Kynologická záchranná jednotka 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

SH ČMS Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

MP  Městská policie 

MV  Ministerstvo vnitra 

MV-GŘ HZS Ministerstvo vnitra - generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

MZO  Mezinárodní záchranné operace 

OPIS  Operační a informační středisko 
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