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Úvod 

Tématem této absolventské práce je Využití záchranného kynologického týmu při 

záchranářských akcích. Téma absolventské práce je zvoleno z důvodu pozitivního  

vztahu ke zvířatům a zdravotnictví. 

 

S přibývajícími případy ať už se jedná o živelné katastrofy nebo katastrofy zapříčiněné 

lidským konáním, vstupuje do popředí využití záchranářských psů. Jejich čichové 

schopnosti jsou oproti lidským mnohonásobně citlivější a při správném výcviku a 

důsledném směrování přináší velké pole působnosti. 

V této práci je poukazováno na důležitost využití záchranných týmů při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech.  

 

Bude popsáno vzájemné propojení záchranných kynologických týmů se záchranným 

integrovaným systémem. Jejich nasazení v různých typech záchranných akcí, formy 

komunikace a spolupráce v akutní záchraně lidských životů. 

 

Informace, které zřejmě většina laické veřejnosti k dispozici nemá, je možnost zapojení 

těchto profesionálních a dobrovolných kynologických organizací do pátrání  po 

nezvěstných osobách, které lze nárokovat i v případě, že policie by si podobnou 

asistenci nevyžádala. 

 

Cílem této práce bude popsat spolupráci kynologických záchranných brigád s policií 

České republiky, hasičským záchranným systémem a laickou veřejností se zaměřením 

na sutinové a plošné vyhledávání osob pomocí záchranných kynologů se psy v rámci 

České republiky. 

 

Data na zpracování absolventské práce budou čerpána hlavně z internetových stránek 

z důvodů velmi omezeného množství literatury věnované na dané téma a dále v 

nemalé míře od samotných kynologů. 
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1 Cíl práce 

Cílem práce je zdůraznit důležitost psa při záchranných pracích, popsat využití psů 

v integrovaném záchranném systému (spolupráci s PČR a HZS) a zmapovat 

informovanost veřejnosti. 
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2 Teoretická část 

2.1 Záchranářský pes v historii 

Na samém začátku zdomácnění psa a to už v době kamenné byl využíván k lovu zvěře, 

o něco později pro ochranu osob a majetku. Lidé dále domestikovali i jiná zvířata a tak 

pes začal hlídat stáda. Postupně se začali šlechtit psi bojový, rozrůstal se i chov plemen 

určených ke společenskému soužití s člověkem.  

 

 S objevením střelného prachu a dalších mnohem účinnějších zbraní, se změnila role 

psů ve válkách z přímého útoku na pomoc a podporu vojáků na bitevním poli. Kromě 

hlídkové služby a chytání krys v zákopech sloužili jako kurýři, nosiči munice, lehkých 

zbraní, k průzkumu, tak také pro raněné.  

 

Za první světové války psi velmi rychle, neúnavně a neomylně vyhledávali jen raněné 

vojáky, přičemž bez povšimnutí nechávali pouze nález mrtvého vojáka, prohledávali 

místa nedostupná nebo i taková, na kterých by nikdo raněné nehledal.  

  

Pracovali  hlavně v noci orientovali se podle vynikajícího neomylného čichu,  na hrudi 

měli brašny se základní první pomocí a vodu, tak se zranění vojáci mohli ošetřit sami. 

Pokud byl zraněný voják nepohyblivý, pes se vrátil za psovodem a zavedl ho 

k raněnému s nějakou jeho věcí (např. čepicí). Psi tahali také ambulantní vozíky, na 

kterých převáželi raněné mimo nebezpečí.  

 

Pes jako válečný kurýr dokázal mnohdy proklouznout bojovým polem, dopravit hlášení 

a nejrůznější zprávy v plechovém pouzdře za obojkem. Francouzský Červený kříž  

nechával přepravovat i poštovní holuby na zádech psů. Např. v bitvě u Verdunu 

pomohl vyhrát bitvu, když kurýrní pes proběhl nepřátelským polem k francouzům 

s dvěma poštovními holubi na zádech, ti pak využili poslání zprávy o svém obklíčení. 
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Německý Červený kříž používal různé rasy psů, vybírali hlavně ty jedince, kteří pracovali 

s ochotou a radostí, kdy díky skvělému čichu a sluchu dokázali upozornit na nepřítele 

tichým zavrčením. V tomto ohledu byl pes skutečně nepostradatelný, většina praporů 

se psy neměla u stráží žádné ztráty.  

1966 – 1973 ve válce USA s Vietnamem sloužilo cca 4 tisíce válečných psů, ti zachránili 

asi  10.000 lidských životů. 

 

Po druhé světové válce rozšířili chovatelé a kynologové využití psů v oborech 

humanitárních a lékařských, jako canisterapie, výcvik vodících psů, psi pro zjištění 

rakoviny a psi na vyhledávání ztracených zasypaných nebo utonulých osob. 

Různé potřeby daly základ a vznik šlechtění plemen psů, pro specifické požadavky na 

povahu, velikost a nadání psa. 

[www.panzernet.net, 1] 

 

2.2 Integrovaný záchranný systém 

Už samotný vznik planety země doprovázely četné živelné pohromy. Živelná pohroma 

jakéhokoliv druhu, ať v důsledku přírodního nebo lidského působení ničivě zasahuje 

přírodu, ale i samu společnost.  

 

Tyto procesy velmi negativně pozměňují či destruují status našeho prostředí. 

Předpokládá se, že za vznikem takových živelných pohrom stojí i astronomické 

události, (i když toto nebylo vědecky doloženo), další možností jsou náhodné události, 

které ještě tuto sílu umocňují. 

 

Živelné pohromy označujeme jako přírodní katastrofy, mohou mít velmi rychlý a 

intenzivní projev, který po sobě zanechá značné materiální škody a v nemalé míře i 

oběti na životech. Při takových dochází k uvolňování obrovského množství energie a k 

přesunům velkých objemů hmot, jako například vody, vzduchu, půdy atd. 

 



9 

Jejich existencí vznikly specializované integrované záchranné složky, které se velmi 

efektivně pomáhají vypořádat s takovou složitou situací. Zachraňují lidské životy, 

majetek, zvířata a přírodu. 

 

Vznik integrovaného záchranného systému (dále IZS) ustanovuje zákon č. 239/2000 Sb, 

jehož základy byly položeny už v roce 1993. Integrovaný záchranný systém sdružuje 

každodenní spolupráci hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek. 

 

Integrovaný záchranný systém je rozdělen na základní a ostatní složky. 

 

Základní složky IZS: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

 zdravotnická záchranná služba, 

 Policie České republiky. 

 

Ostatní složky IZS: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 obecní policie, 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 zařízení civilní ochrany, 

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

likvidačním pracím. 

Ar – zzs Integrovaný záchranný systém*online+. 2005 *cit. 2011-10-08+ Dostupný z 

WWW : < http://www.ar-zzs.cz/Izs-cr/ > 
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Hasičský záchranný sbor. 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech, ať již se jedná se o živelné pohromy, průmyslové havárie či teroristické 

útoky. 

 

Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou IZS, který zabezpečuje koordinovaný 

postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací.  

 

Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami 

IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými 

a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi i občany. 

 

Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěžejní roli i v přípravách státu na 

mimořádné události. Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného 

sboru ČR (HZS ČR) s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS ČR ve své působnosti 

i ochranu obyvatelstva - podobně, jako tomu je i v některých dalších evropských 

státech. 

 

Policie České republiky. 

Práce policie České republiky (PČR) spočívá ve službě veřejnosti, chránit bezpečnost a 

pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, 

preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o 

trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Závazkem PČR je prosazování zákonů vůči 

společnosti a to přiměřenými prostředky, maximálně spolupracovat s veřejností, 

státními a nestátními institucemi. 

[www.ar-zzs.cz, 2] 

 

 



11 

Zdravotnická záchranná služba.  

Posláním zdravotnické záchranné služby (ZZS) je zajištění odborné přednemocniční 

neodkladné péče u stavů ohrožujících lidský život, která mají výjezdová stanoviště po 

celé zemi. Ta je zajišťována skrze operační střediska - dispečink, které přijímají a  

vyhodnocují tísňová volání na lince 155 nebo 112.  

 

Posádky záchranářských vozů se dělí na: 

 vozy rychlé zdravotnické pomoci (RZP), řidič a zdravotnický záchranář, 

 vozy rychlé lékařské pomoci (RLP), řidič, lékař a zdravotnický záchranář, 

 vozy rychlé lékařské pomoci (RV) – rande vue, lékař a řidič záchranář,  

 letecká záchranná služba (LZS).  

 

Kromě standardních vozidel a techniky pro každodenní provoz disponují záchranné 

služby také speciálními vozy pro mimořádné události jako je záchranářský kamion nebo 

člun k zajištění sezónního provozu vodních ploch. 

*BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.3 Záchranářská kynologie 

 

Spadá pod Svaz záchranných brigád kynologů ČR, které  pomocí speciálně vycvičených 

psů vyhledávají živé i mrtvé osoby, v různém prostředí a v různých ročních obdobích. 

[www.cmku.cz, 3]  

 

2.3.1 Záchranářské organizace, historie, vznik a vývoj 

 

V Holandsku český emigrant J. R. Toman založil první mezinárodní brigádu záchranných 

psů. Jejich dovednosti uplatnil v chilském hornickém městečku El Cobre, které v březnu 
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1965 zachvátilo zemětřesení s přívalovou vlnou z protržené přehrady Valpareisa. 

Okamžitě letecky odcestoval i se svým psem Dorem. Doro dokázal v sutinách s téměř 

stoprocentní spolehlivostí detekovat místa, kde se až v osmimetrové hloubce nacházeli 

zasypaní lidé. 

 

Tato zpráva se rychle šířila světem a tehdy vzniká i první oficiální československá 

brigáda záchranných psů datována 2. 5. 1968 v Příbrami. Pro podporu rozvoje 

uranového průmyslu v Příbrami je ustanovena na jeden rok pro ochranu horníku 

v uranových dolech. Po roce působení složili psovodi se psy praktické zkoušky 

v holandském Amsterdamu, zároveň byla ukončena jejich oficiální činnost. 

 

V roce 1972 se pokouší založit aktivní člen příbramské skupiny Georgij Pokrovskij 

Česko-Krumlovskou kynologickou brigádu.  

 

V roce 1975 je založena Jihomoravská brigáda kynologů, tato organizace v roce 1998 ze 

svazu vystoupila, stala se samostatným subjektem. V současnosti je členem 

Mezinárodní záchranářské organizace IRO a patří do složek IZS.  

 

Pokusy o zakládání kynologických brigád v tehdejším Československu na různých 

místech republiky se potýká s negativním postojem administrativních rozhodnutí. Pod 

patronátem Českého červeného kříže, Svazu chovatelů či Svazarmu, přestála svou 

existenci pouze hrstka z nich.  

 

Po roce 1989 vznikají další Svazy záchranných brigád České republiky (SZB ČR). Jejich 

rozložení odpovídá dnešnímu uspořádání krajů, kde brigády fungují zcela samostatně. 

Avšak existují tu jisté vazby v podobě sedmičlenného prezidia,  dvakrát ročně svolává 

zasedání svazu, tvořené ze zástupců regionálních brigád, kterých je v dnešní době 

zaregistrováno čtrnáct. 
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Současnost se stala základem pro kvalitativní vznik a rozvoj kynologické záchranařiny 

v ČR. Čeští kynologové to dokazují nejen na mistrovských závodech, ale i v praxi v rámci 

samotné české republiky a ve světe. 

[www.portal.sarsystem.cz, 4]  

 

2.3.2 Požadované nároky na psovoda 

 

Velmi důležité a podstatné je nadšení a zapálení pro záchranářskou činnost, hlubší 

seznámení s prací kynologa-záchranáře. Vyžaduje obětavost, houževnatost, odříkání, 

velkou dřinu a to za jakéhokoliv počasí. Nemalé fyzické a psychické odolnosti, při 

záchraně lidských životů.  

   

Psovod musí splňovat tyto požadavky: 

 dosažení 18 let, 

 odborná způsobilost, 

 fyzická způsobilost, 

 zdravotní způsobilost, 

 kynologické znalosti kolem výchovy a výcviku psa. 

mvcr Kynologie v integrovaném záchranném systému*online+. 2005 *cit. 2011-11-13]  

Dostupný z WWW : 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/predpisy/interni/2003/pokyn48_hasici.html#

pokyn> 

 

Kromě toho je od psovodů vyžadována i celá řada dalších znalostí a dovedností 

potřebná pro práci kynologického záchranáře jako jsou: první pomoc i první pomoc při 

zranění psa, znalost slaňování z vrtulníku, práce s mapou, práce s GPS, dovednost 

vyhodnotit povětrnostní a meteorologické  podmínky, navrhnout taktiku prohledávání 

terénu, apod. 
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2.3.3 Požadované nároky na psa 

 

Neexistuje plemeno, které je vyšlechtěno pro záchranářskou práci. Proto rozhodujícím 

aspektem pro výběr psa pro tuto činnost hraje: v první řadě vyrovnaná povaha, fyzické 

předpoklady, inteligence, vynikající čich, ovladatelnost, pracovitost, přiměřený 

temperament, odolnost vůči stresovým situacím, samostatnost při práci a absolutní 

soustředěnost při vyhledávání lidského pachu. 

 

Většina psů záchranářů pochází z pracovních linií s průkazem původu, ale najdeme mezi 

nimi i křížence. V dnešní době se používají hlavně tato plemena: belgický ovčák 

malinois, německý ovčák, border kolie, zlatý a flat coated retriever, teriéři středního a 

vyššího vzrůstu, ohaři.  

Hlavní a velmi důležité je také začít s výcvikem psa už ve štěněcím věku.  

 

Kvalifikační požadavky na psa: 

 věk minimálně 12 měsíců, 

 konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro 

nasazení při zásahu, 

 odborná příprava a stupeň výcviku, 

 fyzická způsobilost a požadovaná vytrvalost, 

 veterinární požadavky.  

 

Veterinární požadavky na psa: 

 tetované číslo zápisu (dle plemene) nebo inplantovaný čip, 

 platné očkování proti vzteklině, psince parvoviroze, hepatitidě, laryngitidě, 

leptospiróze, borelióze a to minimálně 3 týdny před atestační zkouškou a 

každoroční přeočkování, 

 zdravotní posudek veterinárního lékaře s ohledem na vyšší stupeň zátěže, 

 dvakrát ročně odčervení. 
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mvcr Kynologie v integrovaném záchranném systému*online+. 2005 *cit. 2011-11-13]  

Dostupný z WWW : 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/predpisy/interni/2003/pokyn48_hasici.html#

pokyn> 

[aplikace.mvcr.cz, 5; www.kzjcr.cz, 8]  

 

2.3.4 Vybavení psa a psovoda 

 

Obecně platné předpisy pro výstroj  psa a psovoda se obecně řídí interními předpisy 

každé jednotlivé organizace. 

 

Je tedy na uvážení psovoda o jaké další prvky rozšíří základní výbavu určenou pro 

zkoušky, další akce dle propozic mezinárodního zkušebního řádu pro zkoušky 

záchranných psů. 

 

Na všech kynologických akcích je psovod povinen zajistit pro svého psa napájení, 

popřípadě i krmení. Množství vody, popřípadě krmiva, určuje psovod dle místních 

podmínek a není jeho povinností nosit při sobě vodu, popřípadě krmivo, při provádění 

cviků poslušnosti a dovednosti, či při provádění pachových prací jakékoliv specializace. 

 

K provádění cviků poslušnosti a dovednosti: 

 

ústroj psovoda 

   oděv odpovídající povětrnostním, teplotním a dalším místním podmínkám 

(dlouhé rukávy a nohavice ani pevná kotníková obuv nejsou podmínkou), 

 výstroj kynologického týmu, 

   hladký řetízkový obojek, 

   vodítko, 

   aport (pouze pro provádění cviku aport volný). 
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K provádění pachových prací ve specializaci: plošné vyhledávání: 

 

ústroj psovoda 

   oděv s dlouhými nohavicemi (dlouhý rukáv není podmínkou), 

   pevná kotníková obuv, 

výstroj kynologického týmu 

 lékárnička, 

 hladký obojek, 

 vodítko. 

 

K provádění pachových prací ve specializaci: vyhledávání v sutinách: 

ústroj psovoda 

 oděv s dlouhými nohavicemi a dlouhými rukávy, 

 pevná kotníková obuv, 

 ochranná přilba s podbradním páskem, 

 pracovní rukavice, 

výstroj kynologického týmu 

 lékárnička, 

 hladký obojek, 

 vodítko, 

 svítilna. 

 

K provádění pachových prací ve specializacích pes lavinář: 

ústroj psovoda 

 oděv odpovídající povětrnostním, teplotním a dalším místním podmínkám, 

 pevná kotníková obuv (popřípadě lyžařská obuv, lyže, sněžnice), 

výstroj kynologického týmu 

   lékárnička, 

   hladký obojek, 

   vodítko. 
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K provádění pachových prací ve specializacích: pes stopař a vodní vyhledávání: 

 

ústroj psovoda 

   oděv odpovídající povětrnostním, teplotním a dalším místním podmínkám (dlouhé  

  rukávy a nohavice ani pevná kotníková obuv nejsou podmínkou), 

výstroj kynologického týmu 

   lékárnička, 

   hladký obojek, 

   vodítko. 

 

Doporučený (nepovinný) minimální obsah lékárničky: 

 

 2 páry pryžových chirurgických rukavic, 

 resuscitační rouška, maska, nebo vak, 

 2x obvaz hotový vel. 4, 

 škrtidlo pryžové (min. 6 cm široké a 100 cm dlouhé), 

 izotermická fólie. 

 

Za vhodné lze považovat mít v dosahu (například v lékárničce v automobilu) i další 

zdravotnické potřeby např.: 

 

 desinfekce (např. roztok Betadine, Septonex spray), 

 pinzeta s rovnými branžemi nebo pean, 

 3% roztok peroxidu vodíku (ne starší 3 měsíců) v množství 30 ml, 

 aktivní (živočišné) uhlí v množství. 

 

Zbkjmkcr vystroj-psovoda [online]. 2012 [cit. 2012-01-01] Dostupný z WWW :        

<http://www.zbkjmkcr.cz/data/dokumenty/vystroj-psovoda.pdf> 

[www.zbkjmkcr.cz, 6]  
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2.4 Kvalifikační požadavky a atestace ministerstva vnitra pro        

záchranářskou praxi 

  

Testy slouží k prověření kynologického týmu při vyhledávání osob v  určitých 

podmínkách a různých terénech ve dne i v noci. Smyslem je ověření dovedností, 

ovladatelnosti a povahových vlastností psa. 

 

Každý psovod vykonává nejdříve několika stupňové zkoušky v rámci organizace, ve které 

je zaregistrován. Ty se mohou u jednotlivých brigád či organizací lišit. Až v případě 

ukončení těchto zkoušek si mohou u těchto kynologických brigád či organizací požádat 

o  zaregistrování k atestačním zkouškám, tzv. čekatelům,  vydaným Ministerstvem vnitra 

(dále jen MV). 

 

Pro praktické nasazování psů je tedy nutné splnit atesty MV s názvem Sbírka interních 

aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV. Ta stanoví kvalifikační požadavky na 

kynologický tým pro praktické nasazování při záchranných akcích. 

 

Toto ustanovení určuje kvalifikační požadavky na záchranářský tým, při nasazování 

v rámci záchranných prací. Ty jsou vydávány za účelem odborné, fyzické, ale i zdravotní 

připravenosti psovoda se psem, které lze na základě dohod ve spolupráci 

s integrovaným záchranným systémem použít k zásahu u sutinového vyhledávání 

v troskách budov, při plošném vyhledávání po pohřešovaných osobách, tak i zapojení se 

do mezinárodních záchranných akcí. 

 

Teprve v  případě ukončení všech stupňů výcviku v organizaci kde je psovod registrován, 

může pod její záštitou podat písemnou přihlášku k atestačním zkouškám. 

  

Samozřejmostí  je odborná, fyzická a zdravotní připravenost psovoda, tu prokazuje při 

absolvování praktických a teoretických zkoušek ústním nebo písemným testem. 
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Pes pro atestaci  potřebuje vyjádření od veterinárního lékaře o dobrém zdravotním 

stavu se schopností absolvování vyšší zátěže. 

   

Po doložení a schválení všech potřebných osvědčení jsou připuštěni psovod se psem k 

atestačním zkouškám. Ty jsou zpravidla dvou až třídenní a žadatelům o atest musí být 

znám datum konání včetně propozic a dalších organizačních záležitostí s dvacetidenním 

předstihem.  

 

Kynologický atest MV-generální ředitelství HZS ČR vydává atest pro dvě specializace: 

1. S (sutiny) – opravňuje držitele atestu pro vyhledávání ve zřícených budovách a 

zásahu záchranných akcí v rámci IZS. 

2. P (plošné) - opravňuje držitele atestu k plošné vyhledávání po pohřešovaných 

osobách v rámci IZS. 

[aplikace.mvcr.cz, 9] 

 

Pro udělení kynologického atestu pro každou specializaci je podmínkou: 

 potvrzení od organizace o ukončeném odborném nejvyšším stupni výcviku 

kynologického týmu, 

 potřebné kvalifikační požadavky na psovoda a psa jsou uvedeny výše, 

 absolvování zkoušek atestace pro určené zaměření. 

mvcr Kynologie v integrovaném záchranném systému *online+. 2005 [cit. 2012-01-01]  

Dostupné z WWW : 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/predpisy/interni/2003/pokyn48_hasici.html#

pokyn> 

 

Po úspěšném absolvování kynologického atestu je držitel evidován do seznamu  

držitelů kynologických atestů. Ten je vydáván pro následné využití hasičským 

záchranným sborům krajů, dále pro potřeby poplachového plánu IZS. Spravuje MV-

generální ředitelství HZS ČR. 
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Atest je platný dva roky. Neuspěje-li kynologický tým při atestačních zkouškách, může je 

pro určité zaměření se stejným psem opakovat pouze dvakrát. 

 

Součástí atestů je i příprava do mezinárodních záchranných operací – vzhledem k tomu, 

že se tato práce zaměřuje na záchranářskou kynologii v rámci České republiky, bude 

tato část vynechána.  

 

Pro stanovení kvalifikačních požadavků na dobrovolné kynology se psy určené 

k nasazení v záchranných a likvidačních pracích, s platnými atestačními zkouškami je 

uloženo řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR toto: 

a) organizovat ve spolupráci s HZS krajů atestační zkoušky v termínech dle potřeb, 

minimálně dvakrát ročně, 

b) zabezpečovat nezbytnou odbornou přípravu držitelů kynologických atestů, 

c) zpracovávat podklady pro vydání kynologických atestů, 

d) zpracovávat seznam držitelů kynologických atestů a Seznam pro MZO, 

e) jmenovat předsedu zkušební komise,   

f) pro potřeby operačního řízení na území České republiky vést aktuální přehled 

akceschopnosti držitelů kynologických atestů, 

g) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko MV-

generálního ředitelství HZS ČR povolávalo pro potřeby záchranných a likvidačních prací 

pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného kynologického atestu se specializací, 

jež musí odpovídat charakteru zásahu, 

h) ode dne účinnosti tohoto pokynu zajistit, aby operační a informační středisko MV-

generálního ředitelství HZS ČR povolávalo pro potřeby zapojování České republiky do 

mezinárodní záchranné operace pouze psovody se psy, kteří jsou držiteli platného 

kynologického atestu s příslušnou specializací a jsou uvedeni v Seznamu pro MZO,  

ředitelům HZS krajů, 

ch)  prokazatelně seznámit se zněním pokynu obsluhu operačních a informačních 

středisek HZS kraje a příslušníky HZS kraje s velitelskou pravomocí, 

i) spolupodílet se na organizaci atestačních zkoušek,  



21 

ředitelům vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a řediteli SOŠ PO a 

VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku zařadit pokyn přiměřeně do výuky na úseku IZS, 

operačního řízení a výkonu služby. 

mvcr Kynologie v integrovaném záchranném systému *online]. 2005 [cit. 2012-01-01]  

Dostupné z WWW : 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/predpisy/interni/2003/pokyn48_hasici.html#

pokyn> 

 

2.5 Metodika vyhledávání 

 

Když se řekne záchranářský pes, určitě si hodně lidí vybaví velkého svatobernardského 

psa se soudkem rumu na krku vyhrabávajícího ve sněhu zasypaného člověka. 

 

Za tímto obrázkem je však velmi tvrdá práce psa i člověka se speciálním výcvikem pro 

záchranu lidských životů v těžko přístupných terénech, pod vodní hladinou, osoby 

zavalené v sutinách různého charakteru za všech povětrnostních podmínek. V zimních 

měsících pak vyhledávání osob zavalených v lavinách.  

 

2.5.1 Vyhledávání v sutinách 

 

Záchranářský pes, který vyhledává zasypané osoby je svým psovodem vyslán do 

prostoru zřícených budov, kde pomocí čichu prohledává škvíry sutin, aby zachytil lidský 

pach. V případě zachycení pachu člověka pes okamžitě označí místo hrabáním a 

hlasitým štěkáním a to až do příchodu psovoda. Využívá se hlasitého štěkání, protože 

pes často pracuje ve vzdálenosti od psovoda z důvodů hrozícího dalšího sesuvu. 

Hrabáním zpřesňuje místo polohy těla v sutinách.  

 



22 

2.5.2 Vyhledávání v plochách 

 

V plošném vyhledávání se psovod spoléhá na fyzické a psychické síly psa a samozřejmě 

jeho čenich. Pes pracuje v rozmanitém a rozlehlém terénu při pátrání po 

pohřešovaných lidech v různých povětrnostních podmínkách i terénu. Práce probíhají 

v rojnici, přičemž psi prohledávají terén proti větru metodou cik-cak, tak aby se 

prohledávané úseky vzájemně překrývaly. V případě překážek v prohledávaném úseku 

jako jsou potůčky či říčky, jde rojnice vždy proti toku. 

 

2.5.3 Vyhledávání v lavinách 

 

Jedná se o vyhledávání osob v těžko přístupných terénech ve sněhu a mrazu. Většinou 

spojeno se zimními sporty a neopatrností lidí. Záchrana na horách nekončí ani po zimní 

sezóně, lavinový psi pomáhají vyhledávat osoby ztracené v nepřístupném terénu. Psi 

prohledávají lavinové pole před těsnou rojnicí používající sondážní zařízení, aby 

nedocházelo  tzv. ke znečištění lavinového pole. Pes by měl zachytit jakýkoliv lidský 

pach a označit štěkáním a hrabáním, i když se jedná jen o část oblečení člověka. 

 

2.5.4 Vyhledávání na vodních plochách 

 

Vyhledávání na vodních plochách je nejmladší disciplínou kynologické záchranařiny.  

Spočívá v tom, že pes s psovodem leží na přídi člunu brázdící vodní hladinu proti větru, 

nebo proudu vody. Pes označuje místo štěkáním nebo jiným způsobem, které je pro 

psovoda znakem nálezu. Bohužel se většinou jedná o utonulé osoby.  
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2.5.5 Záchranné stopování 

 

Identifikace pachu z předmětu pohřešované osoby. Pes načichá tento pach a vyhledá 

stopu se stejným pachem. Lze využít v přírodě tam, kde je jasně dané místo odkud 

pohřešovaný zmizel (chata, stan). Je nejznámější, ale méně používaná možnost hledání 

ztracených lidí, úspěšnost závisí na tzv. čistotě prostředí, v případě prohledávání osoby 

v terénu je úspěšnost vyšší, než tam kde je stopa prošlapána rušivými pachy.  

[www.americanpitbullterrier.estranky.cz, 7; www.is.muni.cz, 10; www. theses.cz, 11]     

 

2.6 Sutinové vyhledávání  

 

Dojde-li ke zřícení budov nebo objektů, kde je velký nebo jasný předpoklad, že pod 

troskami zůstali lidé, je v moci hasičského záchranného systému povolat kynology se 

psy.  

 

Kynolog se psem tvoří tzv. kynologický tým se speciálním výcvikem a atestací se 

specializací na sutiny, zaměřenou na biologické vyhledávání osob za využití čichových 

schopností psa.  Psovod zná velmi dobře svého psa, je tedy schopen číst v reakcích 

svého svěřence a okamžitě rozpoznat případný nález osoby. 

 

2.6.1 Hlavní indikací pro nasazení kynologického týmu:  

 

 vyhledávání osob zasypaných sutí, troskami budov či jiným materiálem, 

 vyhledávání osob, které jsou uvězněny při rozsáhlých dopravních a leteckých 

nehodách a při průmyslových haváriích, 

 prohledání nepřístupných míst, kde by se mohla nacházet osoba (otvory, jámy, 

šachty, sklepy atd.), 

 prověření prostorů, zda-li se v nich nenacházejí náhodné osoby. 
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HRADIL, Tomáš, et al. Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranných psů. 1. 

vyd. Praha : [s.n.], 2005. 40 s. ISBN 80-86640-38-8. s. 4. 

 

Kynologický tým v případě nasazení při zřícení budov nebo objektů určuje nebo 

vylučuje možný výskyt jedné nebo více osob zasypaných v sutinách za předpokladu, že 

požární jednotky i další složky integrovaného záchranného systému již vyčerpaly své 

možnosti, způsoby a prostředky pro zmapování sutin. 

 

2.6.2 Svolávání kynologické skupiny 

 

Svolávání kynologické skupiny má pod patronátem Operační a informační středisko 

Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky nebo územně příslušné operační a informační středisko hasičského 

záchranného sboru kraje na základě aktualizovaného seznamu držitelů kynologických 

atestů se specializací sutiny, toto platí i pro mezinárodní operace podle aktualizovaného 

seznamu kynologických atestů předurčených pro mezinárodní záchranné operace. 

HRADIL, Tomáš, et al. Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranných psů. 1. 

vyd. Praha : [s.n.], 2005. 40 s. ISBN 80-86640-38-8 s. 5. 

 

2.6.3 Příjezd kynologického týmu 

 

Příjezdu kynologického týmu na místo zásahu předchází jeho vyžádání na záchranné a 

likvidační práce pro mimořádné události v rámci integrovaného záchranného systému. 

V případě kladné možnosti kynologa se zúčastnit výjezdu což znamená aktuální 

zdravotní stav psovoda a psa, okamžitá dostupnost v případě mezinárodních akcí i 

vycestování na delší dobu, platné očkování psa i psovoda, platný cestovní doklad 

apod.). Psovoda se psem vyzvedne přepravní prostředek hasičského záchranného 

systému České republiky nebo jiné složky integrovaného záchranného systému.  
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Po příjezdu na místo zásahu se  kynologický tým prokazuje platností atestačního 

průkazu se specializací sutiny a hlásí se u velitele zásahu. Pokud je na zásah povoláno 

více kynologů, určí se jeden velitel kynologů a ten jedná s velitelem zásahu, který podá 

hlášení počtu kynologů a psů. 

 

Kynologickým týmům jsou sděleny důležité a známé informace o celkové situaci zásahu 

jako např.: je-li znám, nebo předpokládán počet pohřešovaných osob a popřípadě jejich 

možné polohy v sutinách, dále možnost hrozícího nebezpečí (plyn, elektrický proud…). 

Kynologové naopak vysloví své požadavky na zabezpečení místa zásahu (např.: vyklizení 

prostoru, vypnutí agregátů, pro usazení prachu zkropení vodou). 

 

Sestaví se harmonogram provádění záchranných prací a spolupráce ostatních jednotek 

integrovaného záchranného systému, předávání informací od kynologů až po velitele 

zásahu. Na vyhledávání by měl být kynologický tým nasazen co nejdříve nebo pokud to 

situace dovolí jako první v pořadí, hned po odstranění možného nebezpečí úrazu (požár, 

unikající plyn, elektrickým proud…). 

 

Pro zvýšení efektivity zásahu navrhuje kynologický vedoucí: 

 rozdělení vyznačeného prostoru na menší části a určení pořadí průzkumu 

jednotlivých částí, 

 způsob a pořadí použitých metod, vyhledávání dle podmínek zásahu na místě 

zásahu, 

 odklizení nebo zabezpečení částí, které mohou být nebezpečné pro psovody a 

psy, 

 vypnutí strojů a přístrojů na místě zásahu a v jeho bezprostřední blízkosti, ovšem 

za podmínky, že tím nevznikne další nebezpečí, 

 stažení zasahujících složek a přihlížejících z místa nasazení do vzdálenosti, která 

nebude negativně ovlivňovat vyhledávání, 

 zastavení probíhajících prací kynologických týmů, jestliže dojde ke zvýšení 
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ohrožení života psovodů a psů, nebo v případě značné únavy psů, 

 na prioritní nasazení psů a následné odklízení sutin včetně způsobu provedení, 

 zahájení kontrolního a překrývacího vyhledávání při pochybách signalizace psa 

místem možného nálezu, 

 také dostatečný časový interval nezbytný pro systematický a důkladný průzkum. 

Spěch při pátrání sebou nese velké riziko omylu. Úkolem psovoda je mít jistotu, 

že pes má dostatečně velký časový interval pro správné prohledání místa 

zásahu, 

 nebytné přestávky pro odpočinek a regeneraci sil psovodů a psů, 

 zajištění nezbytné veterinární péče, 

 přidělenému veliteli postupy v oblasti taktiky a činností a požadavků na výstroj. 

HRADIL, Tomáš, et al. Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranných psů. 1. 

vyd. Praha : [s.n.], 2005. 40 s. ISBN 80-86640-38-8. s. 10. 

 

2.6.4 Bezpečnost a zdraví kynologického týmu při zásahu 

 

Doporučené vybavení pro sutinové vyhledávání viz příloha č. 1. 

 

V místech kde může dojít k ohrožení zdraví nebo života poskytne velitel zásahu 

dobrovolným kynologům odborný dohled a odpovídající ochranné pracovní prostředky, 

dále také po určité době nápoje, stravu a místo na odpočinek či ubytování. 

 

Bezpečné prohledávání v místech kde je vytyčen nebezpečný prostor a neumožňuje 

vstup psovoda, prohledává tento prostor pes sám, aby se zamezilo jeho zachycení 

v nebezpečném prostoru. V tento okamžik je pes zbaven obojku, záchranné dečky i jiné 

výstroje. Do zvláště nebezpečné oblasti by měl být pes připnut na dlouhé vodítko. 

K zamezení dalšího poranění psa v místě výskytu střepů nebo jiných ostrých předmětů 

by měl mít pes ochranné botičky. 
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Zkrácení zásahu v zakouřeném prostoru nebo kde je výskyt toxických plynů s ohledem 

na počet psů a jejich dobu prováděného vyhledávání, ale i velikosti místa zásahu. 

 

Vyhledávání je velmi náročné a vyčerpávající jak pro psa tak pro psovoda, proto 

potřebují střídat krátké nebo dlouhé pauzy k načerpání sil a odpočinku podle podmínek 

za kterých pracují. Ohlásí vedoucímu kynologovi nebo veliteli zásahu a průzkum tak 

dokončí jiný kynologický tým. 

 

Součástí prohledávání sutin je i práce nad volnou hloubkou, tu mohou vykonávat pouze 

osoby s odbornou přípravou a užitím jen schváleného vybavení pro práci ve volné výšce 

nebo nad volnou hloubkou. Kynolog je schopen s použitím této techniky se dostat do 

jinak těžko přístupných míst, provádění zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou na 

budovách, v terénu apod. Kynolog se psem musí být jištěni proti pádu odsedávací 

smyčkou, kdy pes má na sobě tzv. slaňovací postroj. Detailní popis kynologické práce ve 

výšce a nad volnou hloubkou viz příloha č. 2. 

 

Při zásahu je třeba také myslet na možnost poranění kynologa nebo psa. 

Poranění kynologa je třeba hlásit, i když jde jen o „škrábnutí“, důvodem je možnost 

pozdějších komplikací, vše se musí na místě zaznamenat do dokumentace zásahu. 

Pokud se zraní pes, okamžitě psovod ukončí další prohledávání, uvědomí velitele 

kynologů nebo velitele zásahu. Je-li přítomen veterinář, ošetří psa na místě nebo může 

požádat o převoz psa na veterinární kliniku. Opět se provede záznam okolnosti úrazu. 

 

2.6.5 Způsoby vyhledávání v sutinách 

 

Standardním způsobem je tzv. Trojkový systém. Pracují při něm tři kynologické týmy 

sestavené tak, aby se vzájemně doplňovali. K základním týmům je vhodné přiřadit psy 

určené krom sutin ještě k zvláštním úkolům nebo jako součást podpory základního 

týmu. K vysvětlení pojmu zvláštní úkol se rozumí takové situace, kdy je třeba 
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prozkoumat ventilační šachty, kanály, průrvy, prohledávání nestabilních oblastí sesutých 

objektů jako stropy, trámy atp., velmi úzké a stísněné prostory, které mohou být i ve 

vysokých výškách. Z toho vyplývá, že do takových prostor je třeba psů menších rozměrů 

a nižší váhové kategorie.  

 

2.6.5.1 Trojkový systém - má dvě varianty 

 

1. Varianta – je nejdůslednější metodou v případě nejistého určení místa pachové 

stopy. Vypadá následovně, na sutiny je nasazen jeden pes, po ukončení prohledávání 

vytyčené části sutin se nasadí druhý pes, ten prohledá stejný úsek jako pes jedna a třetí 

pes je zaveden na místa, která označili pes jedna  a dvě. 

 

2. Varianta – urychluje prohledání vytyčené části sutin, hned dvěma psy najednou. Po 

ukončení prohledávání obou psů, nasadí třetího psa na překrytí sutiny a potvrzení 

možného nálezu. 

 

2.6.5.2 Dvojkový systém 

 

Užívá se ho pro velké sutinové plochy, při únavě některých psů nebo na místo zásahu 

přijeli jen dva psi. Na sutiny se nasadí jen jeden pes, druhý kynolog sleduje práci a 

chování psa při prohledávání sutin. Druhý pes po ukončení prohledávání prvního psa 

překryje sutiny a potvrdí možný nález. 

 

2.6.5.3 Čtyřkový systém 

 

Umožňuje rychlý a přesný průzkum. Uplatňují se zde tři kynologické týmy s vysoce 

zkušeným koordinátorem, který dostatečně se všemi psovody sleduje probíhající práci 
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psů na sutinách k lepšímu a přesnějšímu interpretování případného značení možného 

nálezu psy. Třetí pes slouží k dodatečnému překrytí a potvrzení možného nálezu.  

 

 2.6.5.3. Nasazení na dvou oddělených místech 

 

U tohoto systému nasazení prohledávají nezávisle dva kynologické týmy dvě vytyčená 

místa v sutinách. V případě nálezu se nechá místo překrýt druhým psem a naopak. Když 

jsou obě místa negativní, psi se vymění.   

Označí-li oba psi nález, překrývá se ještě třetím psem.  

 

2.6.6 Typy sutin 

 

Za zmínku stojí i přehled možných typů sutin z hlediska šance na přežití osob: 

1. Skluzná plocha obr. č. 1 viz příloha č. 3. 

Jedná se o prostor vzniklý ze zborcených, ale celistvých panelů nebo jiného 

konstrukčního materiálu stěn či stropů, kde vznikne stříška pokrytá rozdrceným 

materiálem. 

Šance na přežití jsou velmi vysoké, osoby se nacházejí ve vzniklém prostoru po stříškou. 

2. Navrstvení obr. č. 2 příloha č. 3. 

Konstrukce je navrstvená na sobě v úhlu oproti horizontální poloze. Šance na přežití 

zavalených osob je vysoká. Čím je, ale úhel oproti horizontální poloze ostřejší snižuje se 

šance zavalených osob na přežití. 

3. Poloviční prostor obr. č. 3 příloha č. 3. 

Podobá se skluzné ploše, jen s tím rozdílem, že sesutá konstrukce se opírá o původní 

podpěru či stěnu. I zde je velmi vysoká šance na přežití. 

4. Vyplněný prostor obr. č. 4 příloha č. 3. 

Jde nejčastěji o sesuté sklepy nebo byty v přízemí, prostor je ohraničen z původních 

stěn zaplněný zříceným stropem a dalšími troskami. Hrozí další sesutí. 
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Šance na přežití je oproti výše popsaným slabší, závisí na použitém stavebním materiálu 

a na jeho prašnosti. 

5. Zalitý prostor obr. č. 5 příloha č. 3. 

Stejný jako u vyplněného prostoru, ve kterém došlo k vytopení vodou a ke spláchnutí 

všech částic ze stavby jako malta, kal, zemina. Pro přežití je šance minimální, osoby se 

zadusí nebo utonou. 

6. Prostor vyplněný vrstvami obr. č. 6 příloha č. 3. 

Vypadá jak typ navrstvení, vzniká tak, že zřícená konstrukce prorazí strop a zarazí se o 

boční stěny spolu s ostatním drobnějším materiálem, kde se mohou tvořit dutiny.  

Šance pro přežití je 50 %. 

7. Naražený prostor obr. č. 7 příloha č. 3. 

Trosky pocházející z vlastního prostoru objektu se mohou nacházet v jakémkoliv 

podlaží. Obvodové zdivo je zachováno. Hrozí zde nebezpečí dalšího sesutí částí 

konstrukce. 

I tak je šance na přežití velmi vysoká. 

8. Uzavřený prostor obr. č. 8 příloha č. 3. 

Nepoškozený prostor, který má většinou v přízemí nebo podzemí zasypaná okna i dveře  

nánosy sutin. Osoby uvnitř jsou ohroženy nedostatečným přísunem vzduchu a hrozí 

nebezpečí v podobě zatopení, požáru, úniku plynu apod. Jinak je šance na přežití velmi 

vysoká. 

9. Vlaštovčí hnízdo obr. č. 9 příloha č. 3. 

Části obvodových stěn jsou stržené, do prostoru vyčnívají části stropů a podlah, bývají 

výše položené bez přístupových cest.  

Šance na přežití je vysoká s ohledem na možnost dalšího zřícení u tohoto typu sutin. 

10.  Okrajové trosky. 

I. trosky jsou přilehlé k budově mimo její půdorys obr. č. 10 příloha č. 3, 

II. trosky  mohou ležet ve větší vzdálenosti od budovy tzv. volné sutiny obr. č. 

11 příloha č. 3. 

Šance na přežití je minimální, osoby mohly být při sesutí budovy vymrštěny a po té 

zasypány nebo mohou ležet i mimo trosky. 
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Trosky objektu mohou ležet i poměrně daleko od původní budovy. 

Šance na přežití je spíše nepravděpodobná, osoby mohou být hluboko pod troskami 

nebo na povrchu pod silným nánosem prachu. 

11. Kužel trosek obr. č. 12 příloha č. 3. 

Spočívá z obrovského množství zříceného materiálu objektu v určitém místě. Šance na 

přežití je mizivá, hrozí udušení.  

 

Nejdůležitější při zásahu je bezesporu moment, kdy kynolog vypozoruje určité změny 

v chování psa, které mohou vést k nálezu zasypané osoby. Okamžitě tuto skutečnost 

oznámí vedoucímu kynologů nebo veliteli zásahu. 

 

Psovod určí přesné místo tam, kde pes označil nález, upřesní nejmožnější polohu osoby 

dle pachových kanálů s přihlédnutím na možný vliv klimatických podmínek, navrhuje 

další postupy např. přiblížení psa k místu značení když pracuje z výšky nebo překrytí 

možného nálezu jiným psem. 

 

Při vyprošťování zavalené osoby pes odpočívá, nebo může být nasazen v jiné části 

zásahu podle stupně jeho únavy. 

 

Nasazování psů při zásahu probíhá tak dlouho jak je nutné. 

Po ukončení dalšího vyhledávání v sutinách pomáhá kynolog např. s předlékařskou 

první pomocí, transportuje raněné. 

 

V situaci, kdy je zásah bez pozitivního výsledku, kynolog oznámí vedoucímu kynologů 

nebo veliteli zásahu možnost dalšího opatření a zvážení následného setrvání psů při 

prohledávání sutin. Dojde-li k rozhodnutí velitele pro ukončení dalšího prohledávání 

sutin psy, sepíše se záznam výsledku nasazení.  

[HRADIL, 2005] 
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3 Praktická část 

3.1 Využití záchranných psů v praxi 

 

V praktické části této práce jsou použity tři druhy dotazníků ke zmapování 

informovanosti o využití záchranného kynologického týmu při záchranářských akcích 

k záchraně lidských životů, které jsou vyspecifikované pro složky IZS a to PČR a HZS a 

širokou veřejnost. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření bude uvedeno pro každou složku IZS i veřejnost 

zvlášť. 

 

3.1.1 Dotazník využití záchranných psů PČR 

1. Otázka 

Víte co znamená pojem IZS? 

a) Integrovaný záchranný systém 

b) Integrovaný zásahový sbor 

 

 

 

Graf č. 1  [vlastní] 

53 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 
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2. Otázka 

Víte jaké hlavní a ostatní složky do tohoto pojmu zahrnout? 

 

 

Graf č. 12 [vlastní] 

 

Na tuto otázku odpovídali respondenti vlastními slovy, tím pádem vyhodnocení nebylo 

až zas tak snadné, nakonec byl zvolen postup (viz. graf č. 2): 

respondenti, kteří znali hlavní i ostatní složky IZS jsou označeni písmenem a) těch bylo 

52 respondenti, kteří uvedli pouze hlavní složky IZS jsou označeni písmenem b) těch 

bylo 25. Z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 

 

3. Otázka 

V případě ztracených osob kontaktujete někoho o pomoc? Koho? 

a) Hasičský záchranný sbor 

b) Kynologickou záchrannou brigádu 

c) Rychlou záchrannou službu 
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Graf č. 3 [vlastní] 

0 respondentů zatrhlo možnost a), možnost b) zatrhlo 40 respondentů a možnost c) 

zatrhlo 13 respondentů z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 

 

4. Otázka 

Víte kdo a jak může atestované psovody povolat na zásah? 

a) Velitel zásahu si psovody vyžádá přes operační středisko, to může žádat psovody 

přes Generální ředitelství HZS. 

b) Psovody je možné povolat přímo z místa zásahu rovnou, aby se předešlo 

zbytečnému prodlení v čase na místě zásahu. 

 

 

 

Graf č. 4 [vlastní] 

53 respondentů zatrhlo odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) z vrácených 53 

vyplněných dotazníků. 
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5. Otázka 

Víte, že existuje databáze psovodů s atestem MV? 

a) Ano  

b) Ne 

 

 

Graf č. 5 [vlastní] 

53 respondentů zatrhlo odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) z vrácených 53 

vyplněných dotazníků. 

 

6. Otázka  

Víte kde je zpřístupněná taková databáze? 

a) Na každém operačním středisku HZS. 

b) Na každém městském nebo obecním úřadě. 
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Graf č. 6 [vlastní] 

53 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 

 

7. Otázka  

V případě povolání kynologických záchranářů je možné? 

a) Povolat všechny psovody, kteří jsou schopni zásahu s jakýmikoliv zkouškami. 

b) Povolat pouze ty psovody s platným atestem a navíc se specializací (např. sutiny, 

plochy). 

 

 

Graf č. 7 [vlastní] 

 

0 respondentů zatrhlo odpověď a) a 53 respondentů zatrhlo správnou odpověď b) 

z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 
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8. Otázka 

 

Víte jaké podmínky zajistit pro kynologický tým při zásahu v plochách? 

a) Vůbec nezáleží na tom kdo se na místě zásahu pohybuje a to včetně cizích lidí, 

popř. další techniky vedoucí k záchraně osob v terénu. 

b) Je třeba se s kynology domluvit, aby v místě kde bude prováděn zásah bylo co 

nejméně rušivých elementů a to z důvodů negativního ovlivnění práce psů.  

 

 

Graf č.8 [vlastní] 

0 respondentů zatrhlo odpověď a) a 53 respondentů zatrhlo správnou odpověď b) 

z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 

 

9. Otázka 

 

Je každý záchranářský pes cvičen pro všechny typy vyhledávání? 

a) Ne, existují různé specializace jako sutiny, plochy, na vodní hladině, 

v lavinách a každý pes má jen určité zaměření. 

b) Ano, každý záchranářský pes může být nasazen do všech typů zásahu, 

protože je na všechny typy vyhledávání vycvičen. 
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Graf č. 9 [vlastní] 

53 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 53 vyplněných dotazníků. 

 

10. Otázka 

 

Myslíte si, že mají záchranářští psi v IZS své pravé opodstatnění a jsou nepostradatelní 

při zásazích např.: v sutinách, v lavinách, v plochách, při záchranném stopování, na 

vodní hladině? 

a) Rozhodně ano. 

b) Ne, jsou dostupnější a mnohem lepší prostředky techniky. 

 

 

Graf č. 10 [vlastní] 

 

47 respondentů zatrhlo odpověď a) a 6  respondentů zatrhlo odpověď b) z vrácených 

53 vyplněných dotazníků. 



39 

3.1.2 Dotazník využití záchranných psů HZS 

1. Otázka 

Víte co znamená pojem IZS? 

a) Integrovaný záchranný systém 

b) Integrovaný zásahový sbor 

 

 

Graf č. 11 [vlastní] 

77 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 

 

2. Otázka 

Víte jaké hlavní a ostatní složky do tohoto pojmu zahrnout? 

 

 

Graf č. 12 [vlastní] 
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Na tuto otázku odpovídali respondenti vlastními slovy, tím pádem vyhodnocení nebylo 

až zas tak snadné, nakonec byl zvolen postup (viz. graf č. 12):  

respondenti, kteří znali hlavní i ostatní složky IZS jsou označeni písmenem a) těch bylo 

52 respondenti, kteří uvedli pouze hlavní složky IZS jsou označeni písmenem b) těch 

bylo 25. Z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 

 

3. Otázka 

V případě ztracených osob kontaktujete někoho o pomoc? Koho? 

a) Hasičský záchranný sbor 

b) Kynologickou záchrannou brigádu 

c) Rychlou záchrannou službu 

d) Jiné 

 

 

Graf č. 13 [vlastní] 

8 respondentů zatrhlo odpověď a), 49 respondentů zatrhlo odpověď b), 10 

respondentů zatrhlo odpověď c). 

U této otázky výběr ze tří možností některým respondentům nestačil a tito dopsali do 

dotazníku spíše své názory, které jsou uvedeny jako možnost d) takto (viz. graf č. 13): 

7 respondentů dopsalo, že by volali hasiče nebo linku 150, 112 

3 respondenti dopsali, že by volali KOPIS  

Z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 
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4. Otázka 

Víte kdo a jak může atestované psovody povolat na zásah? 

a) Velitel zásahu si psovody vyžádá přes operační středisko, to může žádat psovody 

přes Generální ředitelství HZS. 

b) Psovody je možné povolat přímo z místa zásahu rovnou, aby se předešlo 

zbytečnému prodlení v čase na místě zásahu. 

 

 

Graf č. 14 [vlastní] 

73 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 4 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 

 

5. Otázka 

Víte, že existuje databáze psovodů s atestem MV? 

a) Ano  

b) Ne 
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Graf č. 15 [vlastní] 

67 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 10 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 

 

6. Otázka  

Víte kde je zpřístupněná taková databáze? 

a) Na každém operačním středisku HZS. 

b) Na každém městském nebo obecním úřadě. 

c) Nevím. 

 

 

Graf č. 16 [vlastní] 

75 respondentů zatrhlo odpověď a) a 1 respondent zatrhl odpověď b)  

U této otázky výběr ze dvou možností jednomu respondentovi  nestačil a  dopsal do 

dotazníku, že odpověď na otázku neví, uvedeno jako možnost c) (viz. graf č. 16) 

Z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 
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7. Otázka  

V případě povolání kynologických záchranářů je možné? 

a) Povolat všechny psovody, kteří jsou schopni zásahu s jakýmikoliv zkouškami. 

b) Povolat pouze ty psovody s platným atestem a navíc se specializací (např. sutiny, 

plochy. 

c) Nevím. 

 

 

Graf č. 17 [vlastní] 

11 respondentů zatrhlo odpověď a) a 65 respondentů zatrhlo odpověď b). U této 

otázky výběr ze dvou možností jednomu respondentovi  nestačil a  dopsal do dotazníku, 

že odpověď na otázku neví, uvedeno jako možnost c) 

Z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 

 

8. Otázka 

Víte jaké podmínky zajistit pro kynologický tým při zásahu v sutinách? 

a) Vůbec nezáleží na tom kdo se na místě zásahu pohybuje a to včetně cizích lidí, 

popř. další techniky vedoucí k záchraně osob v sutinách. 

b) Je třeba se s kynology domluvit, aby v místě kde bude prováděn zásah bylo co 

nejméně rušivých elementů a to z důvodů negativního ovlivnění práce psů.  
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Graf č. 18 [vlastní] 

6 respondentů zatrhlo odpověď a) a 71 respondentů zatrhlo správnou odpověď b) 

z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 

 

9. Otázka 

 

Je každý záchranářský pes cvičen pro všechny typy vyhledávání? 

a) Ne, existují různé specializace jako sutiny, plochy, na vodní hladině, v lavinách a 

každý pes má jen určité zaměření. 

b) Ano, každý záchranářský pes může být nasazen do všech typů zásahu, protože je 

na všechny typy vyhledávání vycvičen. 

 

 

Graf č. 19 1[vlastní] 

63 respondentů zatrhlo správnou odpověď a), 13 respondentů zatrhlo odpověď b) a 1 

respondent napsal v dotazníku, že odpověď na tuto otázku neví je uvedena jako 

možnost c)   z vrácených 77 vyplněných dotazníků. 
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10. Otázka 

Myslíte si, že mají záchranářští psi v IZS své pravé opodstatnění a jsou nepostradatelní 

při zásazích např.: v sutinách, v lavinách, v plochách, při záchranném stopování, na 

vodní hladině? 

a) Rozhodně ano. 

       b)   Ne, jsou dostupnější a mnohem lepší prostředky techniky. 

 

 

Graf č. 20 [vlastní] 

76 respondentů zatrhlo odpověď a) a 1 respondent zatrhl odpověď b) z vrácených 77 

vyplněných dotazníků. 
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3.1.3 Dotazník využití záchranných psů veřejností 

1. Otázka 

Víte co znamená pojem IZS? 

a) Integrovaný záchranný systém 

b) Integrovaný zásahový sbor 

 

 

Graf č. 21 [vlastní] 

73 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 12 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 85 vyplněných dotazníků. 

 

2. Otázka 

Víte jaké hlavní a ostatní složky do tohoto pojmu zahrnout? 

 

 

Graf č. 22 [vlastní] 

Na tuto otázku odpovídali respondenti vlastními slovy, tím pádem vyhodnocení nebylo 
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až zas tak snadné, nakonec byl zvolen postup (viz. graf č. 22):  

respondenti, kteří znali hlavní i ostatní složky IZS jsou označeni písmenem a) těch bylo 

28. Respondenti, kteří uvedli pouze hlavní složky IZS jsou označeni písmenem b) těch 

bylo 45. Respondenti, kteří nevěděli vůbec jaké složky do tohoto pojmu zahrnout jsou 

označeni písmenem c) těch bylo 12. Z vrácených 85 vyplněných dotazníků. 

 

3. Otázka  

Slyšeli jste někdy o záchranářských psech? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

Graf č. 23 [vlastní] 

85 respondentů zatrhlo odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) z vrácených 85 

vyplněných dotazníků. 

 

4. Otázka 

V jakých situacích se využívají záchranářští psi? 

a) Jako slepečtí psi. 

b) Na vyhledávání v sutinách. 

c) Na agility. 

d) Na ochranu osob a majetku. 

e) Při frisbee. 
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Graf č. 24 [vlastní] 

85 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 0 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 85 vyplněných dotazníků. 

 

5. Otázka 

Můžete se obrátit na kynologické záchranáře s prosbou o pomoc jako soukromé osoby? 

a) Povolat by je měla PČR a HZS, v případě, že tak neučiní, mohou apelovat na 

jejich povolání sami soukromé osoby. 

b) Povolat je lze jen přes instituce jak je Červený kříž, ADRA a jiné dobrovolné 

organizace. 

 

 

Graf č. 25 [vlastní] 

55 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 30 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 85 vyplněných dotazníků. Z vrácených 85 vyplněných dotazníků. 
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6. Otázka  

 

Víte na jakou vzdálenost je schopen záchranářský pes zachytit pach zasypaného 

člověka? 

a) Až několik desítek metrů. 

b) Pouze pár centimetrů. 

 

 

Graf č. 26 [vlastní] 

47 respondentů zatrhlo správnou odpověď a) a 38 respondentů zatrhlo odpověď b) 

z vrácených 85 vyplněných dotazníků. 

 

7. Otázka  

Myslíte si, že máte o záchranářských psech dostatek informací? 

a) Ano, je o nich množství dostupné literatury v češtině. 

b) Ne, není příliš mnoho literatury v češtině. 
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Graf č. 27 [vlastní] 

44 respondentů zatrhlo odpověď a) a 41 respondentů zatrhlo správnou odpověď b) 

z vrácených 85 vyplněných dotazníků. 
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3.1.4 Vyhodnocení dotazníkového výzkumu   

 

 

Graf č. 28 [vlastní] 

Pro každou jednotlivou skupinu bylo rozdáno 100 ks dotazníků, přičemž návratnost 

vyplněných dotazníků byla od PČR 53 ks, od HZS 77 ks a od veřejnosti 85ks. 
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4 Diskuze 

Tato absolventská práce je na téma: Využití záchranného kynologického týmu při 

záchranářských akcích. Cílem práce je důležitost psa při záchranných pracích, využití 

záchranářských psů integrovaným záchranným systémem a informovanost veřejnosti. 

Bylo využito dotazníkového šetření pro složky IZS a pro veřejnost. Pro každou 

jednotlivou skupinu bylo rozdáno 100 ks dotazníků, přičemž návratnost vyplněných 

dotazníků byla od PČR 53 ks, od HZS 77 ks a od veřejnosti 85ks.  

 

Při vyhodnocování dotazníků PČR se nevyskytly téměř žádné zvláštnosti v odpovědích 

respondentů až na jednoho, který se výcvikem záchranářských psů aktivně zabývá, 

přidal pár zajímavých poznámek k dotazníku: využití záchranářských týmů je uvedeno 

v instrukčním metodickém pokynu, který obsahuje jakým způsobem a jak tyto týmy 

povolávat. Samozřejmě se to liší kraj od kraje, ale většinou PČR tyto týmy nepovolává. 

Jako hlavní důvod se nabízí možnost, jak uvádí již respondent výše, policie není povinna 

povolávat atestované psovody na plošné vyhledávání, neboť jim to nenařizuje zákon a 

panuje zde i jistá nedůvěra. Raději se nasadí rojnice a prohledává se daná oblast, kde 

došlo k pohřešování osoby. I když policie vlastní služební psy, rozhodně nejsou cvičeni a 

připravování na tento druh vyhledávání, jejich výcvik je zaměřen spíše na dohledávání a 

zadržování osob.  

 

Při vyhodnocování dotazníků HZS bylo celkem překvapením. Respondenti dopisovali do 

dotazníků i jiné možnosti, které jsou uvedeny v praktické části a zmapované v grafech.  

Také někteří respondenti HZS využili možnosti k vyplněným dotazníkům dopsat své 

zkušenosti se záchrannými týmy. Ti mají mnohem více zkušeností a celkem aktivně 

kynologické záchranné týmy povolávají k sutinovému vyhledávání. Velmi mile 

překvapilo jednoznačně kladné hodnocení při výpomoci těchto týmů a velmi dobrá 

spolupráce s nimi.  
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Veřejnost většinou měla nějaké informace o záchranářských psech a více či méně se 

celkem dobře poprala s odpověďmi na otázky v dotazníku. Asi polovina respondentů se 

přiznala, že této problematice buď vůbec nerozumí, nebo se o ni nezajímá a tudíž 

odpovědi jak se říká naslepo typovali. 

  

Při psaní této práce bylo zjištěno, že na dané téma existuje jen velmi málo dostupné 

literatury v českém jazyce. Tedy bylo použito četné množství internetových stránek a 

také četné dotazy na samotné kynology, kteří mi při vzniku této práce pomáhali. Přitom 

v naší republice existuje mnoho institucí, které sdružují kynology záchranáře 

podporující jejich výcvik a vedou je ke složení atestů MV. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této práce je popsání využití záchranářských psů v integrovaném 

záchranném systému a informovanost veřejnosti, které bylo zmapováno pomocí 

dotazníkového šetření určené pro policii České republiky,  hasičský záchranný sbor a pro 

veřejnost.  

 

V práci je zmínka o procesu domestikace psů od doby kamenné až po současnost, jejich  

nasazování ve válkách jako součást záchrany vojáků na bitevních polích a následné 

položení základů záchranářské kynologie. Jsou popsány základní složky integrovaného 

záchranného systému, vzájemné propojení se záchrannými kynologickými týmy, které 

pomocí speciálně vycvičených psů vyhledávají živé i mrtvé osoby v různém prostředí a 

v různých ročních obdobích, typy záchranných akcí, formy komunikace a spolupráce 

v akutní záchraně lidských životů. 

 

Také je věnována kapitola o vzniku a vývoji Záchranných organizací, kdy díky 

nadšencům vznikly kynologické brigády. 

 

Velkou dřinu, obětavost, houževnatost, odříkání, stejně tak i fyzickou a psychickou 

odolnost klade na psovoda tato činnost a to za jakéhokoliv počasí.  

 

Ze strany psa to vyžaduje inteligenci, vyrovnanou povahu, fyzické předpoklady, 

vynikající čich, ovladatelnost, pracovitost, přiměřený temperament, odolnost vůči 

stresovým situacím a absolutní soustředěnost při vyhledávání lidského pachu. 

K prověření kynologa se psem slouží několika stupňové zkoušky v rámci každé 

kynologické organizace. Ty jsou předstupněm pro přihlášení se na atesty vydané MV. 

Teprve po složení zkoušek z atestů MV je možné nasazení kynologického týmu v praxi.  

 

Stručně je popsána metodika vyhledávání, v které jsou uvedeny specializace pro 

vyhledávání v sutinách, terénního vyhledávání, v lavinách, na vodních plochách a 
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záchranné stopování. 

 

V této práci je poukázáno na důležitost využití záchranných týmů při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech. Cíl této práce byl splněn. 
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Zusammenfassung 

 

Ausnutzung des kynologisches Rettungsteams bei Rettungsarbeiten 

 

In meiner Arbeit habe ich mich mit dem Thema Ausnutzung des kynologisches 

Rettungsteams bei Rettungsarbeiten befasst. Das Thema der Absolventenarbeit habe 

ich auf Grund der positiven Beziehung zu Tieren und Gesundheitswesen gewählt.  

Mit zunehmenden Fällen, ob es sich schon um Naturkatastrophen handelt oder 

Katastrophen verursacht durch menschliches Handeln, tritt in den Vordergrund die 

Ausnutzung von Rettungshunden. Ihr Riechvermögen ist gegenüber dem menschlichen 

vielmal empfindsamer und bei richtiger Dressur und konsequenter Richtung bringt es 

ein großes Feld an Wirkungsbereich. 

 

Ich habe den Prozess der Domestikation von Hunden seit der Steinzeit bis heutige Zeit, 

wann die Grundsteine der Rettungskynologie  gelegt wurden, wenn die Hunde in den 

Kriegen als ein Bestandteil der Rettung von Soldaten auf den Schlachtfeldern genutzt 

wurden, erwähnt. 

 

Ich habe die Grundbestandteile des integrierten Rettungssystems beschrieben, die 

gegenseitige Verbindung mit kynologischen Rettungsteams, die mit Hilfe von speziell 

dressierten Hunden lebendige und auch tote Personen im verschiedenen Umfeld und 

verschiedenen Jahreszeiten suchen. Typen von Rettungsaktionen, Formen der 

Kommunikation und Zusammenarbeit in akuter Rettung von menschlichen Leben. 

 

Ein Kapitel habe ich auch der Entstehung und Entwicklung von Rettungsorganisationen 

gewidmet, wann dank Enthusiasten kynologische Brigaden entstanden sind. 

 

Diese Tätigkeit erfordert eine schwere Arbeit, Aufopferung, Zähigkeit, Entsagung, 

genauso wie auch physische und psychische Widerstandsfähigkeit seitens des 
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Hundeführers bei jeglichem Wetter.  

Seitens des Hundes Intelligenz, ausgeglichenen Charakter, physische Voraussetzungen, 

hervorragendes Riechvermögen, Beherrschbarkeit, Arbeitsamkeit, angemessenes 

Temperament, Widerstandsfähigkeit gegen Stresssituationen und absolute 

Konzentration bei der Suche nach menschlichem Geruch. Zur Überprüfung des 

Kynologen mit dem Hund dienen mehrstufige Tests im Rahmen jeder kynologischen 

Organisation. Diese sind die Vorstufe zur Anmeldung zu Attesten ausgegeben vom 

Innenministerium. Erst nach dem Ablegen der Tests von den Attesten kann das 

kynologische Team in der Praxis eingesetzt werden. 

  

In Kürze habe ich die Methodik der Suche beschrieben, wo die Spezifikation der Suche 

in Trümmern, Terrainsuche, in Lawinen, auf Wasserflächen und Rettungsabspüren 

aufgeführt sind. 

 

In meiner Arbeit wollte ich auf die Wichtigkeit der Ausnutzung von Rettungsteams bei 

Naturkatastrophen und sonstigen außerordentlichen Schadensfällen hinweisen.  

 

Die Unterlagen für meine Arbeit habe ich vor allem aus den Internetseiten auf Grund 

der sehr begrenzter Menge von diesem Thema gewidmeten Literatur geschöpft und in 

nicht geringem Maße habe ich Informationen von den Kynologen selbst geschöpft. 

 

Für den praktischen Teil habe ich eine Fragebogenuntersuchung, die ich zwischen die 

Laienöffentlichkeit, Polizei der Tschechischen Republik und Feuerwehr verteilte, 

genutzt. 

 

Für jede einzige Gruppe 100 Stücke Frageboden ausgeteilt war, wobei die Rückfluss 

Frageboden ab Polizei der Tschechischen Republik 53 Stücke ausgefüllten  war, ab 

Feuerwehr 77 Stücke udn 85 Stüke ab der Laienöffentlichkeit.  

Das Ziel dieser Absolventerarbeit nachgekommen war. 
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Schlüsselwörter: kynologisches Team – Rettungsaktionen – Trümmer – integriertes 

Rettungssystem – kynologische Brigade – Atteste des Innenministeriums – 

Feuerwehrretttungsdienst – Polizei der Tschechischen Republik – Hundeführer – Hund. 
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PČR – policie České republiky  

ZZS - zdravotnická záchranná služba  

LZS - letecká záchranná služba  

SZB ČR – Svaz záchranných brigád České republiky 

Atesty MV  – atesty ministerstva vnitra 

NPŠ – národní park Šumava  

KOPIS – krajské operační a informační středisko HZS 

IRO – mezinárodní zkušební řád 
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Příloha č. 1 

 

Vybavení člena kynologické skupiny ČR 

(ZÁKLADNÍ POVINÁ a doporučená výbava) 
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HRADIL, Tomáš, et al. Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranných psů. 1. 

vyd. Praha : [s.n.], 2005. 40 s. ISBN 80-86640-38-8. s. 31. 

Název materiálu 
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 -

 p
ár

 

Upřesnění – poznámky 

Uložení 

V
la

st
n

í 

u
 s

e
b

e
  

sp
o

le
čn

ě
 

ZÁSAHOVÝ ODĚV 1 Materiál Nomex + Gore - tex - např. Záchranář II   X   

NÁHRADNÍ PRACOVNÍ ODĚV 1 Bavlna   X   

ZÁSAHOVÁ OBUV - MIN.KOTNÍKOVÁ NEBO VYŠŠÍ 1 s Gore-tex membránou   X   

NÁHRADNÍ PRACOVNÍ OBUV 1     X   

PRACOVNÍ RUKAVICE 1 další jsou ve společné výbavě   X   

CHIRURGICKÉ RUKAVICE - NESTERILNÍ 1 další jsou ve společné výbavě   X   

OCHRANNÁ PŘILBA horolezecká 1 např. Ecrin ST   X   

Čelová SVÍTILNA + NÁHRADNÍ ZDROJE 1 kombinace žárovka - led diody   X   

OCHRANNÉ BRÝLE s čirým sklem 1 ocharan zraku proti prachu   X   

RESPIRÁTOR s výdechovým ventilem 2 další jsou ve společné výbavě   X   

BATOH - CCA 60-80 LITRŮ 1 na veškeré věci kynologa   X   

LEDVINKA 1 na drobné věci do terénu   X   

LÉKÁRNIČKA - OSOBNÍ v ledvince 1 
obvaz,dezinfekce,škrtidlo,termofolie,náplast,rouška 
pro dýchání z úst do úst   X   

LÁHEV NA VODU PRO PSA 1     X   

CHEMICKÉ SVĚTLO 1 bílé na 12 hodin   X   

PÍŠŤALKA 1     X   

VODÍTKO + OBOJEK NA PSA 2 včetně náhradních X     

OSVĚTLENÍ PSA 1 na suchý zip       

NŮŽ 1   X     

DOKLADY v nepromokavém obalu 1 
Průkaz totožnosti,průkaz držitele kynologického 
atestu,očkovací průkaz psa X     

NÁHUBEK PRO PSA 1 materiál PVC X     

POSTROJ NA PRÁCI VE VÝŠKÁCH PRO PSA 1         

DENNÍ DÁVKA KRMENÍ PRO PSA 2   X     

OSOBNÍ HYGIENICKÉ POTŘEBY 2 základní - další se vezou společně X     

Náhradní svítilna 1   X     

Miska pro psa 1     X   

Termoska na tekutiny 1 nerozbitná ,nerez   X   

Jídelní nádobí 1 nerez / ešus,hrnek,příbor /   X   

Spací pytel 1 komfort -5 až -8˚C     X 

Karimatka 1         

Souprava spodního prádla 1 trenýrky,ponožky,tílko X     

Pláštěnka - nepromokavá / kabát / bunda 1     X   

Bedna na psa 1     X   

Obal na bednu na psa 1 Nepromokavý   X   

Dečka na psa 1   X     

Karabina se zámkem a pojistkou 1   X     

REEP šnůra průmer 6 mm 10 m         

Zahřívací chemické polštářky 3     X   

Návleky / botičky / pro psa 2 pro případ zranění apod. X     
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Příloha č. 2 

Kynologická specifika práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

Pohyb na místě nasazení může být spojen s nejednou překážkou, kdy je nutné, aby 

kynolog nebo samotný pes překonal výškové rozdíly na místě zásahu. Nejvhodnější je 

použití lanové techniky, kdy pomocí lanové techniky je kynolog schopen transportu na 

jinak dostupná místa a provádět činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou na budovách, 

v terénu, apod. 

 

Veškeré práce ve výšce a nad volnou hloubkou mohou provádět pouze osoby, které  

prošly odbornou přípravou a splňují odborné požadavky v souladu s obecně 

závaznými předpisy nebo podle interních předpisů zasahujících složek IZS. Rovněž tak 

je samozřejmostí používání pouze schválených věcných prostředků pro práci ve výšce 

a nad volnou hloubkou. 

 

A. ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU 

Zajištění  kynologa proti pádu se provádí sebejištěním a pracovním polohováním. 

Zajištění psa – pes je zajištěn v situaci, kdy je nutné zajištění psovoda, dále během níže  

uvedených pracovních postupů. Platí zásada, že před jištěním psa musí být kynolog 

zajištěn proti pádu. 

 

Kynolog využívá pro zajištění psa odsedávací smyčku, která mu nahrazuje vodítko  

a zajišťuje psa proti pádu z výšky. Odsedávací smyčka se připevňuje karabinou 

 ke slaňovacímu postroji psa a k určenému bodu zachycovacího postroje kynologa. 

 

Upozornění: Spojením kynologa se psem odsedávací smyčkou vzniká nebezpečí, že pes  

může být příčinou pádu kynologa z výšky svým nečekaným chováním a pohybem, proto 

je třeba věnovat zvýšenou pozornost pohybu a chování psa v nebezpečných úsecích. Pes 

by se měl chovat klidně a reagovat na stanovené povely kynologa. 
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B. SLAŇOVÁNÍ KYNOLOGA SE PSEM 

Jedná se o postup, kdy psovod standardním způsobem slaňuje po laně se psem  

ustrojeným do slaňovacího postroje. Tento postup je možné použít při překonání 

terenních překážek, slanění do otvorů a objektů. 

 

Pracovní postup ; 

1.fáze 

 ustrojení kynologa a psa do slaňovacího postroje, 

 kontrola ustrojení a slaňovacích prostředků, 

 zajištění kynologa a psa odsedávací smyčkou, 

 připnutí slaňovacího postroje psa k postroji kynologa. 

2.fáze 

 nasazení slaňovacího prostředku na lano. 

3.fáze 

 převěšení váhy kynologa na lanu : důležité upozornění: kynolog se psem 

upevněným na hrudi má omezenou pohyblivost, přihlédneme-li ke hmotnosti 

psa. Při přesedání na lano je nutné maximálně dobrat lano . Zejména 

v případech, kdy kynolog překonává při nasednutí překážku jako je zábradlí 

balkónu, okno, apod. Po nasednutí se kynolog vytáčí zády do prostoru do 

natažených nohou. 

4.fáze 

 Slanění - během slanění drží psovod rukou lano pod slaňovacím prostředkem 

o něco níže než je běžné při normálním slanění. Má větší přehled při slanění 

a kontroluje lano, aby se neomotalo psovi okolo končetin nebo ocasu a tím 

mu nezpůsobilo poranění nebo nezkomplikovalo slanění psovoda. Rychlost 

slanění je nutno korigovat. Opět je nutné přihlédnout na hmotnost psovoda 

se psem, která při větší rychlosti sjíždění po laně způsobí poškození lana 

nebo nedobrždění slanění při dosedání. 
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5.fáze 

 dosednutí na cíl – psovod dosedá do kleku, pes stojí na zemi, 

 odpoutání slaňovacího postroje psa od postroje kynologa, 

 odpoutání psovoda od lana, 

 pes zůstává zajištěn odsedávací smyčkou k psovodovi. 

 

C. SPOUŠTĚNÍ A VYTAHOVÁNÍ PSA 

 

Psa je možné spouštět nebo vytahovat na určená místa. Spouštění a vytahování 

je náročnější postup, ale v mnohém je bezpečnější než ostatní způsoby 

(lezení,slaňování,….). 

Vytahování psa je možné provádět pomocí kladek a kladkostrojů. Druh 

kladkostroje závisí na : 

 délce úseku vytahování nebo spouštění psa, 

 dostupném materiálu, 

 potřebném čase. 

Spouštění psa – psa spouštíme s využitím slaňovacího prostředku nebo vytvořením  

poloviční lodní smyčky v karabině HMS, která je vhodná pro účely spouštění břemen. 

Karabinu HMS připevňujeme do určeného bodu zachycovacího postroje kynologa, který 

je individuálně zajištěn proti pádu, nebo do pevného bodu. 

 

Pracovní postup 

1.fáze 

 ustrojení psa do slaňovacího postroje, 

 zajištění odsedávací smyčkou k postroji kynologa, 

 kontrola ustrojení a zajištění. 
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2.fáze 

 zajištění do lana, 

 odjištění psa od odsedávací smyčky k psovodovi. 

3.fáze 

 vytahování, spouštění. 

4.fáze 

 dosednutí na cíl, 

 zajištění odsedávací smyčky k psovodovi, 

 odjištění od lana. 

 

HRADIL, Tomáš, et al. Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranných psů. 1. 

vyd. Praha : [s.n.], 2005. 40 s. ISBN 80-86640-38-8. s. 36 – 38. 
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Příloha č. 3 

Typy trosek, sutin a poškozených prostor. 

 

Obrázek č. 1 

 

 

Skluzná plocha 

[HRADIL, 2005, s. 25] 

 

Obrázek č. 2 

  

 

Navrstvení 

[HRADIL, 2005, s. 25] 
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Obrázek č. 3 

 

 

Skluzná plocha 

[HRADIL, 2005, s. 26] 

 

Obrázek č. 4 

 

 

Vyplněný prostor 

[HRADIL, 2005, s. 26] 
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Obrázek č. 5 

 

 

Zalitý prostor 

[HRADIL, 2005, s. 27] 

 

Obrázek č. 6 

 

 

Prostor vyplněný vrstvami 

[HRADIL, 2005, s. 27] 
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Obrázek č. 7 

 

 

 

Naražený prostor 

[HRADIL, 2005, s. 28] 

 

Obrázek č. 8 

 

 

Uzavřený prostor 

[HRADIL, 2005, s. 28] 
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Obrázek č. 9 

 

 

Vlaštovčí hnízdo 

[HRADIL, 2005, s. 29] 

 

Obrázek č. 10 

 

 

Okrajové trosky I. 

[HRADIL, 2005, s. 29] 
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Obrázek č. 11 

 

 

Okrajové trosky II. 

[HRADIL, 2005, s. 29] 

 

Obrázek č. 12 

 

Kužel trosek 

[HRADIL, 2005, s. 30] 
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Příloha č. 4 

Obrázky ze zásahů a cvičení 

 

Obr. č. 1 Praktické nasazení (plochy) Dobříš 2009 -  2012 [cit. 2012-23-04+ Dostupný z 

WWW :<http://zachranaristredocesi.galerie.cz/5428922-patrani-dobris#79785616> 

 

 

 

 Obr. č. 2 Kurz slaňování 2012 *cit. 2012-23-04+ Dostupný z WWW :  

<http://www.zachranari-praha.org/foto/new/slanovani1.jpg> 
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Obr. č. 3 Slaňování Tovačov [online]. 2012 [cit. 2012-23-04+ Dostupný z WWW :  

<http://woogie.rajce.idnes.cz/Tovacov_cviceni_2011#DSC07533.jpg> 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Záchranářský výcvik (sutiny) [online]. 2012 [cit. 2012-23-04] Dostupný z 

WWW: <http://rdcz.rajce.idnes.cz/2012_-_Unor/#DSC_0265.jpg> 


