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Abstrakt
Název:

Výcvik psů pro Policii České republiky

Cíle:

Hlavním cílem této práce je shrnutí informací o použití a výcviku služebních
psů pro Policii České republiky.

Metody: Pro vypracování této práce bylo použito vyhledání studijních pramenů, jejich
rešerše. Dále byl učiněn rozbor získaných dat a pro jejich spojení byla
použita metoda syntézy.

Výsledky: Výsledkem této práce je popis výcviku služebních psů pro Policii České
republiky, shrnutí jejich použití a popis plemen, která jsou nejčastěji
používána.

Klíčová slova: psi, výcvik, služební pes, plemena, Policie České republiky, integrovaný
záchranný systém

Abstract
Title:

Dog training for the Police of the Czech Republic

Objectives: The main goal of this thesis is to summarize information about the use and
training of service dogs for the Police of the Czech Republic.

Methods: To work out this thesis the search for study sources and recherche of
obtained study sources was used. The analysis of the obtained data was
performed and the method of synthesis was used for their connection.

Results:

The result of this thesis is a description of the training of service dogs for the
Police of the Czech Republic, a summary of their use and a description of
the breeds that are most often used.

Keywords: dogs, training, service dog, breeds, Police of the Czech Republic, integrated
rescue system
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Seznam použitých zkratek
IZS - Integrovaný záchranný systém
OPIS - Operační a informační středisko
KOPIS - Krajské operační a informační středisko
HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky
PČR - Policie České republiky
ZZS - Zdravotnická záchranná služba
MV - Ministerstvo vnitra
MU - mimořádná událost
JPO - Jednotky požární ochrany
GŘ HZS ČR - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
SNB - Sbor národní bezpečnosti
ZOS - Zdravotnické operační středisko
ČČK - Český červený kříž
PP - průkaz původu
FCI - The Fédération Cynologique Internationale
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1 Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá využitím služebních psů, konkrétně jejich výcviku pro
účely Policie České republiky a zabývá se také případnou metodikou a problematikou
této disciplíny. Pes se považuje za nejchytřejší domácí zvíře, které si člověk může
pořídit. Některé jeho schopnosti a dovednosti jsou na takové úrovni, že mnohonásobně
předčí úroveň daných schopností a dovedností u člověka.
Jak praví známé přísloví, pes je nejlepší přítel člověka. Bere totiž svého pána jako
vůdce smečky, proto ho poslouchá a plní jeho rozkazy. Od pradávna byl pes využíván
člověkem k pracovním činnostem, jako například k hlídání majetku, obraně stáda před
jinými zvířaty, loveckým účelům nebo jako tažný pes. Postupem času psi čím dál více
zdomácněli, ale stále byli a jsou využíváni k mnoha dalším pracovním činnostem.
V současné době si lidé psa pořizují zejména ze dvou důvodů. Tím častějším je koupě
psa jako domácího zvířete, právě pro jeho chytrost, cvičitelnost a věrnost ke svému
pánovi.
Druhým důvodem je jeho služba člověku. Ať už jako psa hlídacího, loveckého,
pasteveckého nebo služebního v rámci integrovaného záchranného systému. V této době
mnoho lidské a zvířecí práce nahradily stroje, avšak práce psů je tak nepostradatelná, že
svoji náhradu psi zatím nemají. Psi jsou nepostradatelní v záchranných a ozbrojených
složkách zejména kvůli svému vynikajícímu čichu, díky kterému dokáží vyhledat
předměty, zvířata i osoby. Zvládnou vyhledat zraněného, nalézt výbušninu nebo
identifikovat pachatele.
U Policie České republiky jsou psi využíváni už mnoho let k různým činnostem, od
střežení objektu až po zadržení pachatele. K tomu, aby psi svou práci zvládli tak, jak
mají, je velice důležitý jejich výcvik. Psi mají vrozenou vysokou inteligenci, dobrý čich
a jsou lehce cvičitelní. Ovšem aby mohli sloužit člověku a složkám integrovaného
záchranného systému, je zapotřebí jejich kvalitní výcvik.
Nedílnou součástí výcviku služebních psů jsou psovodi, kteří pro účely Policie České
republiky psy cvičí, starají se o ně a při řešení případu psy vedou a dávají jim povely
k vykonání dané práce. Lze tedy říci, že služební pes by bez svého psovoda a správného
výcviku nezvládl odvést kvalitní práci a vyřešit případ. Z této skutečnosti vyplývá, že
psovod se svým psem jsou tým, který společně plní požadované úkoly, jsou sehraní
a navzájem si důvěřují.
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Téma práce „Výcvik psů pro Policii České republiky“ jsem si vybrala zejména proto, že
k výcviku psů mám velice blízko již od dětství, sama jsem si výcvik psa zkusila,
dokonce jsem se věnovala agility sportu (sport se psy podobný koňskému parkuru)
a nyní jsem se chtěla více dozvědět o služebních psech a jejich výcviku.
První kapitola je věnována integrovanému záchrannému systému. Tato část práce
popisuje integrovaný záchranný systém a jeho strukturu. Dále vymezuje a popisuje
činnost základních a ostatních složek, do kterých patří i Policie České republiky. Třetí
kapitola určuje stanovené cíle práce a metody užité při zpracování této práce. Čtvrtá část
je věnována představení psů daných plemen, která jsou nejčastěji využívána pro účely
Policie České republiky. Pátá část se poté věnuje hlediskům pro výběr daného psa, jaká
kritéria je potřeba zvážit a která jsou důležitá u služebních psů. V šesté kapitole je
přiblížen základní a speciální výcvik služebních psů, práce psovoda a policejní zařízení
určená pro chov a výcvik služebních psů. V sedmé kapitole je shrnuta kynologie
v rámci Policie České republiky.
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2 Teoretická východiska
Pro zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, k ochraně jejich zdraví,
života, majetku a přírodního prostředí, je zapotřebí mít jasně stanoveno, jak postupovat
při přípravě na mimořádnou událost nebo kritickou situaci. „Ohlédneme-li se však za
posledními dvaceti lety od vzniku samostatné České republiky, lze konstatovat, že do
konce minulého století se nepodařilo vytvořit a uvést do praxe takovou legislativu, která
by jasně definovala úlohu státu, samosprávy, soukromého sektoru i občanů při hrozbě
vzniku nebo vzniku mimořádných situací spojených s ohrožením života, majetku,
životního prostředí, vnitřní bezpečnosti i ohrožení státní suverenity.“ (Vilášek, Fiala,
Vondrášek, 2014, str. 9)
To se změnilo přijetím tzv. krizových zákonů, které stanovují pojmy týkající se tohoto
tématu, určují postupy a úkoly státu, samosprávy a obyvatelstva a zabývají se
financováním krizového řízení. Jedná se o tyto zákony:


Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů,



zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů,



zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů.

2.1 Integrovaný záchranný systém
Pojem integrovaný záchranný systém začal být používán s platností zákona č. 239/2000
Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, který nabyl své
platnosti od roku 2001. „ Do té doby nebyl tento pojem legislativně ukotven, a nebyl
tudíž ani používán.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 11)
„Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný
postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014, str. 11) Před nabytím platnosti
zákona č. 239/2000 nebyla legislativně vymezena spolupráce a koordinace zasahujících
složek při mimořádných událostech. „Integrovaný záchranný systém se tedy podílí na
přípravě na mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační
práce dvěma a více složkami IZS.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 12)
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Pojmy, které jsou v souvislosti s integrovaným záchranným systémem spojovány, jsou
uvedeny a definovány v § 2 zákona o integrovaném záchranném systému takto:
a. Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při
přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních
prací,
b. mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,
c. záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního
působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení
života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich
příčin,
d. likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou
událostí,
e. ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování,
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany jeho života, zdraví a majetku,
f. zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen "zařízení civilní
ochrany") součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva;
tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky,
g. věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných
a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo
starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez
výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo
starosty obce,
h. osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních
prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce;
osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se
souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.
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2.2 Struktura integrovaného záchranného systému a její úrovně
2.2.1 Struktura integrovaného záchranného systému
„Složky integrovaného záchranného systému spolupracují na provádění záchranných
a likvidačních prací při mimořádných událostech, při kterých je zapotřebí zásah alespoň
dvou složek IZS.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 12)
Základními

složkami

integrovaného

záchranného

systému

podle

zákona

č. 239/2000 Sb. jsou:
1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR),
2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany,
3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS) a
4. Policie České republiky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 12–13)
Ostatními složkami integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000
Sb. jsou:
1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
3. ostatní záchranné sbory,
4. orgány ochrany veřejného zdraví,
5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
6. zařízení civilní ochrany,
7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 13)
Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat:
1. Ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své
působnosti,
2. právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní
ochrany,
3. nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany,
4. poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen urgentní příjem,
5. ostatní složky integrovaného záchranného systému,
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6. ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. (Vilášek, Fiala, Vondrášek,
2014, str. 13)
Základní složky integrovaného záchranného systému fungují nepřetržitě, oproti tomu
ostatní složky poskytují pomoc při záchranných a likvidačních pracích na vyžádání
podle charakteru vzniklé mimořádné události. Ostatní složky jsou do integrovaného
záchranného systému zařazeny na základě smlouvy dle zákona o IZS o poskytnutí
pomoci na vyžádání, poté jsou hasičským záchranným sborem zařazeny také do
poplachového plánu IZS daného kraje. „V době krizových stavů se stávají ostatními
složkami IZS také poskytovatelé akutní lůžkové práce, kteří mají zřízen urgentní
příjem.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 13)
2.2.2 Úrovně řízení integrovaného záchranného systému
„Když zasahuje integrovaný záchranný systém, znamená to, že na místě mimořádné
události zasahují dvě a více složek IZS a je třeba společně řešit vzniklou situaci. Způsob
řízení záchranných a likvidačních prací závisí především na druhu a rozsahu mimořádné
události a také počtu a druhu složek, podílejících se na těchto pracích. Obecně lze
rozdělit způsob řízení do tří úrovní:


Taktické,



operační a



strategické.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14)

„Taktickou úrovní je řízení velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost
související se záchrannými a likvidačními pracemi, kterým obvykle je, pokud zvláštní
právní předpisy nestanovují jinak, velitel jednotky požární ochrany, ten řídí záchranné
a likvidační práce a koordinuje činnost jednotlivých složek IZS (pokud jsou přítomné)
na místě samém. K této činnosti si může zřídit výkonný orgán – štáb velitele zásahu.“
(Fiala, Vilášek, 2010, str. 110)
„Řízení na operační úrovni probíhá v operačních střediscích základních složek
integrovaného záchranného systému, přičemž operační a informační střediska
Hasičského

záchranného

sboru

České

republiky

jsou

současně

operačními

a informačními středisky IZS. Operační střediska (v obecném smyslu) jsou zřízena
v krajích a na ministerstvu vnitra a zajišťují obsluhu linek tísňového volání 150, 155
a 158.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14) Koordinační roli vůči operačním

16

střediskům má Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému
kraje (KOPIS), které zajišťuje i linku tísňového volání 112.
„Strategickou úroveň řízení tvoří přímé angažování starosty obce obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, hejtmana kraje, nebo Ministerstva vnitra do koordinační
činnosti při provádění záchranných a likvidačních prací v případě, že jsou o to požádáni
velitelem zásahu. K této činnosti využívají jako pracovní orgán předem ustanovený
krizový štáb a využívají zpracované krizové plány.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014,
str. 14)
„Zapojení hejtmana kraje a ministerstva vnitra nastává automaticky v případě, kdy je
podle příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému mimořádná
událost klasifikována nejvyšším stupněm poplachu. Ke koordinaci činnosti na
strategické úrovni slouží havarijní plán kraje, který je zpravidla členěn podle správního
území obcí s rozšířenou působností.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 15)

2.3 Operační střediska
Operační střediska složek integrovaného záchranného systému obsluhují linky pro
příjem žádosti o poskytnutí pomoci. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému v § 5 uvádí, že operační a informační střediska integrovaného
záchranného systému jsou povinna:
1. Přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech,
2. zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu podle
§ 19 odst. 3,
3. plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační
práce,
4. zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek
integrovaného záchranného systému a vyrozumění státních orgánů a orgánů
územních samosprávných celků podle dokumentace integrovaného záchranného
systému.

2.4 Základní složky integrovaného záchranného systému
2.4.1 Hasičský záchranný sbor České republiky
„Za první Československé republiky existovaly veřejné (komunální) požární jednotky
z povolání jen v některých větších městech.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 22)
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Tato větší města měla k dispozici pro hašení požárů a další práce s tím spojené veřejné
požární jednotky z povolání, menší města využívala dobrovolné hasičské sbory, ty však
často neměly ani kvalitní vybavení pro danou práci. „Po druhé světové válce byla
požární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra (jemuž také příslušel
nejvyšší dohled a řízení), plnění úkolů na úseku požární ochrany pak zajišťovaly
národní výbory (místní, okresní a krajské), jejichž výkonným orgánem pro tuto oblast
bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní.“ (Vilášek, Fiala,
Vondrášek, 2014, str. 23) Díky tomu se situace s požární ochranou začala na území
Československa zlepšovat.
Od té doby se činnost požárních jednotek rozšířila a neobsahuje jen požární zásahy.
„V současnosti tak většinu činnosti hasičů tvoří vedle samotných požárů také zásahy
u dopravních nehod, při živelních pohromách či zásahy pomocného charakteru jako
odstraňování nejrůznějších překážek, vyprošťování osob apod..“ (Vilášek, Fiala,
Vondrášek, 2014, str. 24) Na přelomu tisíciletí získal Hasičský záchranný sbor České
republiky svůj současný název, s tím se i změnil charakter činností a úkolů, které tato
složka IZS zastává.
„Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) byl zřízen na základě zákona
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.“ (Fiala, Vilášek,
2010, str. 115) Tento zákon byl nahrazen novým právním předpisem a to zákonem
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů ze dne 11. listopadu 2015. Hasičský záchranný sbor České republiky dále
naplňuje své povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
„Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož
základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata
a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Podílí
se na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného
záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek
stanovených právními předpisy.“ (URL1 )
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Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří:


Generální ředitelství HZS ČR,



14 hasičských záchranných sborů krajů,



Střední odborná škola požární ochrany ve Frýdku Místku,



Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku Místku,



Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě,



vzdělávací, technická a účelová zařízení HZS ČR (Institut ochrany obyvatelstva
v Lázních Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany v Praze, Skladové
a opravárenské zařízení v Olomouci, Chemická laboratoř v Kamenici u Prahy)
a další.

2.4.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany
Jak už bylo zmíněno výše, dobrovolné hasičské sbory působily v Čechách v mnoha
obcích, jelikož většina obcí a měst neměla veřejné požární jednotky z povolání. „Za
první dobrovolný spolek na území Rakouska-Uherska, a tím i na území českých zemí,
bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, založený roku 1850.“ (Vilášek,
Fiala, Vondrášek, 2014, str. 33)
„Sbory dobrovolných hasičů v mnoha zemích doplňují činnost profesionálních
hasičských sborů a činnost firemních hasičských útvarů. V České republice jsou
dobrovolné sbory součástí integrovaného záchranného systému.“ (Vilášek, Fiala,
Vondrášek, 2014, str. 33)
„Základním legislativním dokumentem pro jednotky požární ochrany (JPO) je zákon
České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ze dne 17. prosince 1985. Tento
zákon jednak v části čtvrté definuje jednotky požární ochrany jako například druhy
jednotek požární ochrany, pojednává o vojenské hasičské jednotce, jednotkách sboru
dobrovolných hasičů a stanoví základní úkoly JPO. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně byl mnohokráte novelizován a pro jeho nepřehlednost po novelizaci v roce
2000 bylo vydáno jeho úplné znění jako zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně.“
(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 34)
„Možnosti jednotek požární ochrany mají své hranice z hlediska jejich vybavení,
odborné přípravy a kompetencí při provádění zásahu. Při tvorbě systému JPO se
vychází ze dvou základních hledisek:
19

1. Organizace systému jednotek požární ochrany (druhy JPO, jejich vzájemné
vazby, dislokace, vybavení),
2. zásahové činnosti jednotek požární ochrany.“ (Fiala, Vilášek, 2010, str. 120)
„Obě hlediska se navzájem podmiňují.“ (Fiala, Vilášek, 2010, str. 120)
„Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před
požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život
a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení
záchranných, resp. likvidačních prací.“ (URL2) Tyto jednotky mají tedy za úkol
odstranit především bezprostřední ohrožení.
2.4.3 Policie České republiky
„Výkonným orgánem státní moci v oblasti bezpečnosti občanů, ochrany majetku
a veřejného pořádku je Policie České republiky.“ (Fiala, Vilášek, 2010, str. 124)
„Policie České republiky vznikla z dosavadních českých složek Sboru národní
bezpečnosti (SNB) a stala se všeobecným bezpečnostním sborem České republiky. Při
svém vzniku Policie ČR disponovala správní službou, zabývající se především agendou
občanských a zbrojních průkazů, službou pořádkové policie, službou dopravní policie,
službou kriminální policie, službou ochrany ekonomických zájmů, službou ochrany
ekonomických zájmů (protikorupční služby), kriminalisticko-technické a expertizní
služby, vyšetřovací a ochranné služby.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 47)
„Dne 21. června schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České republiky.“
(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 47)
„Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, který završil reformu policie a přinesl některé zásadní změny v postavení
jejích součástí.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 48)
„Policie České republiky je centrálně řízená organizace v resortu ministerstva vnitra
a její rámcové řídící a organizační struktury tvoří policejní prezidium, krajská ředitelství
PČR (13 krajů a Praha) a územní odbory, kterých je 77. Financování její činnosti je
zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra ze státního rozpočtu a její
příjmy (např. pokuty) jsou příjmem státního rozpočtu a jejich výběr kontroluje
ministerstvo financí.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 48)
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Jak je uvedeno v § 20 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky:
a. Policie jako základní složka integrovaného záchranného systému vykonává
v místě provádění záchranných a likvidačních prací úkoly podle tohoto zákona,
b. plněním úkolů k řešení mimořádných událostí a krizových situací se rozumí
i příprava policie na ně,
c. policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních
prací včetně letecké podpory integrovaného záchranného systému a letecké
podpory v krizových situacích,


jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni,



je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo majetku



a jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem.

„Podle statistického vyhodnocení společných zásahů jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému lze konstatovat, že hlavní podíl Policie České republiky na
společných zásazích spočívá v pořádkové činnosti a regulaci dopravy.“ (Vilášek, Fiala,
Vondrášek, 2014, str. 52)
2.4.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
Starost o lidské zdraví a poskytování pomoci byla vykonávaná mnoho let předtím, než
bylo poskytování pomoci definováno legislativním dokumentem. Zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu ze dne 17. března 1966 poprvé definoval péči o zdraví lidu tehdy
v Československé socialistické republice (Zákon č. 20/1966 Sb.).
„Zásadním zlomem v budování a organizaci záchranných služeb, tehdy ještě
v Československé federativní republice, se stala vyhláška Ministerstva zdravotnictví
České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě ze dne 28. 7. 1992,
která nabyla platnosti od 1. 1. 1993. Ve znění několika novel vznikají samostatné
organizace záchranné služby. Nastal trend osamostatňování středisek záchranné služby
a jejich vyčlenění z nemocnic.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 59–60)
„Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byl přijat dne 6. listopadu
2011 a nabyl účinnost od 1. dubna 2012. Tento zákon upravuje podmínky pro
poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele
zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče
k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou
záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické
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záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné
správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014,
str. 61) „Prováděcím předpisem zákona o zdravotnické záchranné službě je s účinností
od 27. července 2012 vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 240/2012 Sb., kterou se
provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014,
str. 67)
„Zdravotnická záchranná služba je tvořena čtrnácti územními středisky ZZS s právní
subjektivitou, pokrývající území všech krajů a hl. m. Prahy, a jejich součástmi jsou
okresní střediska ZZS. Na rozdíl od ostatních základních složek integrovaného
záchranného systému zatím neexistuje samostatný zákon o její činnosti.“ (Fiala,
Vilášek, 2010, str. 123) To znamená, že Ministerstvo zdravotnictví pouze metodicky
usměrňuje zdravotnickou záchrannou službu, přičemž jejími zřizovateli jsou kraje
a hlavní město Praha a ti rozhodují o činnosti ZZS v daném kraji, tím pádem fungování
ZZS na území České republiky není jednotné.
„Posláním zdravotnické záchranné služby je poskytování odborné neodkladné
přednemocniční péče od okamžiku vyrozumění až po předání postiženého do
nemocniční péče a základním principem činnosti je provedení maxima možných
dostupných lékařských výkonů na místě nehody a před hospitalizací. Pro tyto účely je
vytvořena síť zařízení a pracovišť ZZS, jejichž výkonnými prvky jsou výjezdové
skupiny dislokované na svých výjezdových stanovištích.“ (Fiala, Vilášek, 2010,
str. 123–124)
Součástí zdravotnické záchranné služby jsou zdravotnická operační střediska, která jsou
srdcem ZZS a jsou v každém kraji. „Zdravotnické operační středisko (ZOS)
v současnosti není již jen centrálou, kde se přijímají tísňová volání a předávají výzvy
posádkám záchranné služby. Dispečeři mají zdravotnické vzdělání a kromě toho, že
vyhodnocují tísňové výzvy a vysílají sanitní vozy do terénu, také poskytují rady
volajícím, jak co nejúčelněji poskytnout první pomoc.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek,
2014, str. 69)

2.5 Ostatní složky integrovaného záchranného systému
Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou k řešení mimořádných událostí
a provádění záchranných a likvidačních prací povolávány na vyžádání, podle charakteru
dané mimořádné události.
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Podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou:


Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,



ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,



ostatní záchranné sbory,



orgány ochrany veřejného zdraví,



havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,



zařízení civilní ochrany,

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím.

2.5.1 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
Ozbrojené síly České republiky se člení na:


Armádu České republiky,



Vojenskou kancelář prezidenta republiky,

 Hradní stráž.
Pro účely integrovaného záchranného systému je využívaná především Armáda České
republiky. Využití jednotek Hradní stráže pro potřebu provádění záchranných
a likvidačních prací je ojedinělé. „Armáda sice patří mezi ostatní složky IZS, ale její
funkce při rozsáhlých MU a krizových situacích je významná a nezastupitelná.“
(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 91)
2.5.2 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
„Rozhodujícím legislativním dokumentem pro kategorii bezpečnostních sborů je zákon
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v platném
znění.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 93) Do této skupiny patří zejména Celní
správa České republiky a Vězeňská služba České republiky.
2.5.3 Ostatní záchranné sbory
Mezi ostatní záchranné sbory ostatních složek integrovaného záchranného systému
patří:


Báňská záchranná služba (vymezuje ji samostatný zákon),



Vodní záchranná služba ČČK,
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Horská služba České republiky,



Svaz záchranných brigád kynologů ČR.

2.5.4 Orgány ochrany veřejného zdraví
V současné době se orgány veřejného zdraví řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
„Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří následující správní úřady:
ministerstvo

zdravotnictví,

krajské

hygienické

stanice,

ministerstvo

obrany

a ministerstvo vnitra.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 125)
2.5.5 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby jsou služby, které jsou zřizované
právnickými osobami. „Při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťují
okamžité odstranění veškerých poruch.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 135)
Mezi tyto služby patří:


Havarijní a poruchové služby (energetika, vodárenství, plynárenství),



technické služby,



a komunální služby.

2.5.6 Zařízení civilní ochrany
„Prováděcí předpis vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva stanoví postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě
jejich personálu.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 145)
„Zařízení civilní ochrany se zřizují:


U stávajících subjektů, které mají svým charakterem blízko k předpokládané
činnosti a které lze využít při vyhlášení krizových stavů (např. školy, bazény,
ubytovací a stravovací zařízení, sklady, komunální služby, myčky aut apod.),



jako nové organizační jednotky, např. z členů jednotky požární ochrany nebo
z členů různých občanských sdružení, zejména v oblasti požární ochrany
a zdravotnické pomoci.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 145)
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2.5.7 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím
Činnost neziskových organizací a sdružení občanů lze rozdělit na odbornou
a humanitární pomoc. „Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR v současné
době aktivně spolupracuje s řadou občanských sdružení.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek,
2014, str. 149)
Jsou to zejména:
a. V oblasti požární ochrany:
o Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
o Česká hasičská jednota,
o Moravská hasičská jednota,
o Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava,
o Česká asociace hasičských důstojníků.
b. V oblasti zabezpečení integrovaného záchranného systému:
o Český červený kříž,
o Vodní záchranná služba Českého červeného kříže,
o horská služba,
o Svaz záchranných brigád kynologů ČR,
o Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti.
2.5.7.1 Svaz záchranných brigád kynologů ČR
„Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je organizací zabývající se
záchrannými pracemi pomocí psů.“ (URL7) Výcvik těchto psů se zaměřuje na pachové
práce, jejichž cílem je vyhledávání živých i mrtvých osob ve všech možných
prostředích. „Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je členěn do
regionálních brigád, rozložením totožných s územním uspořádáním krajů.“ (URL8)
„Svaz záchranných brigád kynologů České republiky při této činnosti úzce spolupracuje
s HZS ČR, Policií ČR a všemi dalšími organizacemi podobného zaměřením jako je
horská služba, vodní záchranná služba, letecká záchranná služba, Adra, Český červený
kříž a další.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 171)
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3 Cíl práce, úkoly a metody
3.1 Cíl práce
Cílem této bakalářské práce je shrnutí informací zabývajících výběrem psa pro účely
Policie České republiky, následný výcvik a využití psů u Policie České republiky.

3.2 Úkoly
Úkoly, které vedou k naplnění cílů této práce, jsou:


Vyhledání dostupné literatury,



stanovení teoretických východisek,



stanovení cíle práce a úkolů vedoucích k jejich naplnění,



vytvoření rešerše shromážděných a nastudovaných pramenů,



shrnutí a závěr.

3.3 Metodika a postup řešení
V této práci jsou použity metody deskriptivně-analytického charakteru. Pro vypracování
této práce bylo použito vyhledávání studijních pramenů, jejich rozbor, analýza
a následná rešerše. Dále byl učiněn rozbor získaných dat a pro jejich ucelení byla
použita metoda syntézy.
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4 Plemena psů
Každé plemeno má své charakteristické rysy ať už ve stavbě těla, tak v charakteru a liší
se i tím, k jakému účelu byla daná rasa vyšlechtěna. Lidé začali využívat předchůdce
psů asi před 15 000 lety, kdy se k jejich osadám stahovali vlci a právě oni jsou
předchůdci psů. Lidé zjistili, že když mládě vlka nevyrůstá ve své smečce, ale vyrůstá
u lidí, tak se jeho smečkou stanou lidé a je možné vlka i vychovat. Tím pádem začali
lidé odchytávat mláďata vlků účelně, aby jim poté mohli tzv. vlčí psi pomáhat
s každodenní prací. Využívali je k nošení věcí, jako tažná zvířata, k lovu a ochraně
jejich obydlí. Postupem času domestikací a šlechtěním vznikl z vlka jeho potomek pes.
Psi byli a jsou chováni téměř na celém světě, což je důsledkem toho, že lidé vyšlechtili
mnoho rozdílných plemen.
Ta se liší fyzickými dispozicemi, jako je například typ srsti a její přizpůsobivost
podnebí, ve kterém dříve s člověkem žili (nyní jsou všechna plemena rozšířena po
celém světě). Mezi další vzhledové odlišnosti patři i výška a stavba těla. Psi se liší
i charakterovými znaky, jejich vlastnosti jsou spjaty i s jejich posláním, pro které dříve
byli vyšlechtěni. Můžeme tedy dělit psí plemena podle FCI do 10 skupin, jako například
pastevečtí ovčáčtí a honáčtí psi, dále na ohaře, jezevčíky, teriéry, chrty a další. Každá
z těchto skupin má společné hlavní rysy, psi si jsou tedy v některých ohledech podobní,
ale liší se jinými vlastnostmi nebo znaky. Jak už výškou, typem srsti, poslušností nebo
agresivitou. V současné době je podle FCI oficiálně uznáno 354 plemen psů. Plemena
psů spravují a nová navrhují členské a partnerské země FCI, kterých je 99. Tyto země
poté dané plemeno spravují a určují jeho přesnou charakteristiku. (URL3)
Kromě domácích psů existují i jejich divocí příbuzní, kteří žijí téměř všude na Zemi.
(Steiner, 2010, str. 5) Tito psi patři mezi nejpřizpůsobivější savce, můžeme je vidět jak
v pouštích, tak na polárním kruhu nebo na sídlištích. Důvodem je jejich rozmanitost jak
v typu srsti a stavbě těla, tak i v tom, že jsou to zejména všežravci a živí se masem,
hmyzem, rostlinami, ale i zdechlinami. Většina divokých psů, stejně jako psi domácí,
upřednostňuje život a lov ve smečce, ovšem některé druhy divokých psů jsou spíše
samotářské.

4.1 Plemena psů využívaná pro účely Policie České republiky
Policie České republiky se v současné době stará o více jak 1200 psů ve stáří od štěňat
až po psí seniory. Z tohoto počtu tvoří více jak dvě třetiny psi, zbylý počet jsou feny.
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Policie České republiky využívá v současné době 14 plemen psů. Nejčastěji využívá ve
službě německé a belgické ovčáky. Ale i ostatní plemena můžeme u policie spatřit, mezi
častá patří i rotvajler, německý boxer, labradorský nebo zlatý retriever, anglický
kokršpaněl, knírač nebo výmarský ohař. Výjimkou nejsou ani psi plemene český
fousek, německý ohař, border kolie, holandský ovčák, chessepeake bay retriever,
a dokonce i kříženec, což je pes, který nemá předky stejné rasy. Policie tedy nemá psy
jen vybraných plemen, ale v jejich řadách se objevují zástupci různých psích ras, avšak
jak už bylo zmíněno, nejčastější je německý ovčák.
4.1.1 Německý ovčák
Německý ovčák, těž nazýván jako vlčák, je rasa plemena, která jak už je podle názvu
zjevné, pochází z Německa. Plemeno bylo vyšlechtěno zhruba před 6000 lety, kdy lidé
začali využívat psy nejen k lovu a své ochraně, ale zejména v zemědělství k nahánění
stád a ochraně dobytka. V současné době se německý ovčák jako pastevecký pes příliš
nevyužívá. Jsou však pro své zděděné ušlechtilé vlastnosti považováni za psy
nejvšestrannější a nejsnáze cvičitelné. (Bruce, 1999, str. 6) Zakladatel plemene
Stephanitz prozíravě tušil, že společnost nebude v budoucnu potřebovat psy
k zemědělským účelům, jelikož směřovala čím dál více průmyslovým směrem. Proto
přiměl německou vládu, aby uznala plemeno německého ovčáka jako vhodné pro
policejní účely. (Sammsová, 2000, str. 11) Právě zde započalo využití psa k služebním
účelům nejen policií. Mezi využití, které nemůžeme opomenout, je zapojení do
1. světové války, kdy byli psi využíváni jako doručovatelé zpráv, vyhledávali raněné,
hlídali objekty a vyhledávali i miny. (Allan R., Allan C., 1997, str. 17)
Fena německého ovčáka měří 55–60 cm a váží 22–32 kg, pes je větší a mohutnější, měří
60–65 cm a váží 30–40 kg. Rozdíl mezi psem a fenou není pouze ve stavbě těla, ale psi
jsou mnohem častěji samostatnější a důrazněji brání a útočí. Proto se u policie nejen
u tohoto plemena více využívají psi, tvoří více než 2/3 všech služebních psů. Jak
ukazuje obrázek č. 1, charakteristické zbarvení této rasy je černé s pravidelnými
hnědými až žlutými odznaky a pes je krátkosrstý. I přes tuto skutečnost mohou být
zástupci této rasy i dlouhosrstí či zcela úplně černí.
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Obrázek 1 - Německý ovčák

Zdroj: URL9

Německý ovčák je jak po fyzické, tak po psychické stránce ideální pes pro využití
u složek IZS. Je silný, energický, odvážný, pracovitý a má silné pouto ke svému pánovi
(psovodovi). Vlčák přímo vyžaduje, aby ho jeho pán zapojil a využil k práci jak fyzické,
tak i té psychické. Jakmile není pes dostatečně zaměstnaný, tak není spokojený. Psi této
rasy jsou velice učenliví, velice poslušní a lehce se podřídí.
4.1.2 Belgický ovčák
Podle barvy, délky a struktury srsti existují čtyři druhy tohoto plemene: groenendael,
laekenois, tervueren a malinois. Obrázek č. 2 znázorňuje belgického ovčáka malinois,
který je nejčastější varianta belgického ovčáka využívaná u PČR. Lidové pojmenování
varianty malinois je v České republice maliňák. Jak už je zřejmé z názvu, i toto plemeno
bylo původně využíváno jako ovčácký pes a pochází z Belgie. Tato rasa se vyznačuje
svojí pracovitostí, všestranností a nadšením z pracovního nasazení a je využíván u všech
složek IZS.
Obrázek 2 - Belgický ovčák malinois

Zdroj: URL10
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Maliňák je krátkosrstý pes, který se vyznačuje žlutohnědým zbarvením s uhlově
zbarveným hřbetem a černou maskou. Fena je drobnější, váží 20–25 kg a měří kolem 60
cm. Pes váží kolem 25–30 kg a průměr v kohoutku se pohybuje kolem 65 cm. Belgický
ovčák vyžaduje disciplínu, dostatek pohybu a zaměstnání, je velice výkonný
a spolehlivý pes. (Steiner, 2010, str. 12) Oproti německému ovčáku je opravdu
vytrvalostně zdatný, proto jeho využití není jen u složek IZS, ale také ve sportech. Ve
sportu se toto plemeno využívá na agility (pes je veden instrukcemi člověka přes
překážky) a mushing, což je sport, při kterém jeden nebo více psů táhnout člověka.
Mushing se dále dělí podle toho, jak se pohybuje člověk. Existuje tedy canicrossu
(terénní běh, kdy má běžec připoutaného psa na vodítku k sobě), skijöring (člověk na
lyžích je tažen psem), bikejöring (pes je lanem připoután ke kolu a táhne ho), scooter
(pes je lanem připoután ke koloběžce a táhne ji) a další možné kombinace. (URL4)
4.1.3 Rotvajler
Toto psí plemeno pochází z Německa, avšak jeho historie sahá až do dob Starověkého
Říma, kde byli psi využíváni při válce. Do Německa se plemeno dostalo invazí Římanů
do Germánie, tehdejší psi však nevypadali tak jak dnes, svůj vzhled získali rotvajleři až
následným křížením místních psů s těmi, co byli do Německa přivedeny Římany.
(Jönas, 2001) Psi této rasy byli dříve využíváni jako honáčtí psi, dále své využití nalezli
jako tzv. psi řezničtí, jelikož hnali skot na trh a zpět. (Jönas, 2001) Toto využití bylo
způsobeno zejména jejich nebojácností, obratností a neústupností i před skotem.
Jak je zřejmé na obrázku č. 3, rotvajler je středně velký pes černého zbarvení s dobře
ohraničenými odznaky, syté červenohnědé barvy na lících, tlamě, spodní straně krku,
hrudi a nohou, stejně jako nad očima a pod kořenem ocasu. (Jönas, 2001, str. 38)

Obrázek 3 - Rotvajler

Zdroj: URL11
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Fena měří v kohoutku 56–63 cm s váhou kolem 42 kg, psi jsou mohutnější a vyšší,
dosahují výšky v rozmezí 61–68 cm s váhou pohybující se okolo 50 kg. Už v roce 1927
byl rotvajler využíván jako služební pes četnického strážmistra v Pelhřimově. V době
po druhé světové válce byli psi plemene rotvajler používáni u Pohraniční stráže. Jejich
robustní stavba těla vzbuzuje respekt, proto v dnešní době je toto plemeno hojně
využíváno ke střežení objektů jak u Policie České republiky a jiných složek IZS, tak
u rodinných domů obyvatel nebo firemních skladů. Plemeno se vyznačuje svojí
pracovitostí, obratností a vytrvalostí, psi jsou velmi silní a odvážní. Psi jsou lehce
vycvičitelní, inteligentní a dobře ovladatelní, proto jsou tak hojně využíváni právě
u Policie České republiky.
4.1.4 Německý boxer
Jak už je patrné z názvu, psí rasa boxer pochází z Německa, kde byla vyšlechtěna
křížením buldoků a mastifů. Boxeři jsou statní, svalnatí psi (viz obrázek č. 4), kteří
vypadají nemotorně a těžkopádně, jsou ovšem velice obratní. Toto plemeno bylo
vyšlechtěno původně pro štvaní zvěře, proto májí boxeři široké čelisti s dlouhými zuby,
aby svou kořist mohli lehce zakousnout. I přes bojový vzhled a živou povahu je boxer
natolik vnímaný, že je v některých zemích používán jako doprovodný pes. (Alderton,
2007, str. 255)
Obrázek 4 - Německý boxer

Zdroj: URL12

Středně velké plemeno německého boxera je charakteristické krátkou srstí, obvykle
zbarvenou zlatě, žíhaně nebo černě, vždy s černou maskou a bílými znaky. Psi váží
kolem 30 kg a více, jejich výška v kohoutku dosahuje zhruba 60 cm, feny jsou zpravidla
asi o 5 kg lehčí a 5 cm menší. U Policie České republiky jsou boxeři využíváni zejména
pro své pevné nervy, vyrovnanost sebevědomí a nebojácnou povahu. (Steiner, 2010,
str. 43)
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4.1.5 Labradorský retrívr
Předci labradorského retrívra se nazývají St. John´s dog a pochází z Newfoundlandu,
odkud se dostali do Velké Británie, kde byli dále chováni a z nich vyšlechtěny nové
rasy psů, retrívři, mimo jiné i labradorský retrívr. (Schlegl-Kofler, 2016) Psi byli dříve
využíváni zejména k lovu poblíž vody, jelikož se vyznačují svými vytrvalostními
plaveckými schopnostmi. Lovili převážně pernatou zvěř a ryby, ale využívali se
i k jiným úkolům než jen k lovu, například vytahovali na břeh lodní lana.
Jak vyobrazuje obrázek č. 5, labrador je krátkosrstý středně velký pes, který je velmi
přátelský. Feny labradora měří v průměru 54–56 cm a váží 25–32 kg, psi zhruba 56–57
cm a jejich váha se pohybuje v rozmezí 29–36 kg. Labrador je typický ve třech
barevných variantách a to žlutý, čokoládový a černý. V současnosti se labradoři chovají
Obrázek 5 - Labradorský retrívr

Zdroj: ZRL13

ke dvěma účelům, jako výstavní psi, kdy se klade důraz na to, aby splňovali správnou
charakteristiku plemene podle FCI, a jako psi pro pracovní účely. „Pro plnění
pracovních úkolů musí být obratní, rychlí a dobře zvládat terén, mají většinou o trochu
delší nohy než jejich výstavní kolegové a podobají se více původnímu typu labradora.“
(Schlegl-Kofler, 2016, str. 9)
Labradoři mají velice dobrý čich, jsou snadno vychovatelní, rychle se učí a právě proto
jsou využíváni u Policie České republiky, zejména ve speciální kynologii.
4.1.6 Zlatý retrívr
Zlatý retrívr pochází z Velké Británie, a jak už bylo zmíněno, předchůdce retrívrů je
St. John´s dog z Newfoundlandu. V chovné knize, kterou vedl první lord Tweedmouth
je uvedené, že první lordův zlatý retrívr byl jediné žluté štěně z vrhu jinak černě
kudrnatých štěňátek. (Bargh, 2008, str. 6) Zlatý retrívr byl původně vyšlechtěn jako
lovecký pes, který přinášel raněná nebo postřelená zvířata, je tedy dobrý aportér.
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Zlatý retrívr je charakteristický hladkou nebo mírně zvlněnou srstí zlaté nebo krémové
barvy všech odstínů, jak je znázorněno na obrázku č. 6. Psi tohoto plemene dorůstají do
výšky 56–61 cm, feny jsou o trochu menší a drobnější, váha se pohybuje kolem 35–40
kg. Zlatý retrívr je obdařen vysokou inteligencí, je lehce ovladatelný, má skvělou
mírnou povahu a nekonečnou trpělivost. (Bargh, 2008) Právě proto je využíván jako
vodicí pes, záchranář nebo u Policie České republiky u speciální kynologie.
Obrázek 6 - Zlatý retrívr

Zdroj: URL14

4.1.7 Knírač
Toto plemeno pochází z Německa a jeho velikost je v mnoha variantách. Existuje malý,
střední i velký knírač. Dříve se využívali k hubení škůdců a hlídaní, větší typy našly své
uplatnění i v armádě. (Knotková, Nerandžičková, 2004)
Velký knírač byl vyšlechtěn jako poslední ze tří plemen kníračů. Patří mezi velké psy,
svoji výškou v kohoutku dosahuje až 70 cm a váží kolem 35 kg. Střední knírač dosahuje
maximálně 50 cm a 20 kg a knírač malý je asi o 15 cm menší než ten střední a jeho
hmotnost maximálně dosahuje zhruba 7 kg. Jak ukazuje obrázek č. 7, knírači jsou
Obrázek 7 - Knírač

Zdroj: URL15

charakterističtí svou delší hrubou, tvrdou a hustou srstí. Střední a velcí knírači se
vyskytují v barevné kombinaci pepř a sůl a černé, malý knírače můžeme spatřit i v bílé
nebo černo-stříbřité barvě.
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Velcí knírači se využívají u Policie České republiky na střežení objektů, ti malí zejména
na pachové práce, tedy zejména pro vyhledávání drog nebo výbušnin. Knírači jsou
odvážní, energičtí, bystří a velice inteligentní, avšak jejich výcvik není úplně
jednoduchý. (Sheehan, 2004) Při výcviku je zapotřebí důslednost, jelikož knírači jsou
tvrdohlaví a rádi jsou se svým pánem na stejné úrovni.
4.1.8 Další využívané rasy psů
Výmarský ohař je lovecký pes využívaný pro stopování zvěře. Dosahuje výšky až 70
cm a váží i 40 kg. Jak vyobrazuje obrázek č. 9, výmarský ohař má šedou až stříbrnou
barvu srsti, může být krátkosrstý, ale i dlouhosrstý. Psi této rasy jsou silní, neúnavní,
poslušní a přátelští. Pro svůj výborný čich jsou a byli využíváni nejen k stopování zvěře,
ale využívají je i složky IZS, včetně Policie České republiky ve speciální kynologii.
Anglický kokršpaněl je původně slídící a lovecký pes, který je malého vzrůstu. Jeho
výška dosahuje maximálně 41 cm a váha zpravidla nepřekročí 15 kg. Vzhled
kokršpaněla (viz obrázek č. 8) je charakteristický zejména díky jeho uším, které má
pokryté dlouhou, jemnou, zvlněnou srstí. „Dnes se používá kokršpaněl při práci na
celnicích a ochraně hranic jako vyhledávací pes.“ (Steiner, 2010, str. 168)
Obrázek 9 - Anglický
kokršpaněl

Obrázek 8 - Výmarský ohař

Zdroj: URL16
Zdroj: URL17

Dobrman pochází z Německa. Je to velký pes, který dosahuje výšky zhruba 70 cm,
váží kolem 40 kg, a jak znázorňuje obrázek č. 10, má krátkou černou nebo hnědou srst
s vyznačenými rezavými znaky. Je to velice silný, svalnatý a ostražitý pes s velkou
dávkou energie. (Alderton, 2007, str. 250) Dobrmani vyžadují přísný výcvik, jelikož
nesprávným vedením může lehce dojít k agresivitě psa. Primárně je tento pes využíván
u složek IZS jako pes záchranářský, avšak u Policie České republiky je díky svým
sklonům k agresivitě a obraně využíván například jako pes hlídací.
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Border kolie je střední pes černobílého (viz obrázek č. 11) nebo hnědobílého zbarvení,
který je vysoký maximálně 55 cm a jeho váha nepřekročí 20 kg. Dříve byli psi rasy
border kolie využíváni k hlídání ovcí jako pastevečtí psi. Tito psi vyžadují pravidelné
fyzické i duševní zaměstnání, tudíž jsou velice energičtí. Border kolie jsou velice
inteligentní, snadno vycvičitelní psi, kteří prahnou po zaměstnání. Jejich využití
u Policie České republiky je u speciální kynologie, avšak toto plemeno je hojně
využíváno i ostatními složkami IZS, například pro sutinové vyhledávání nebo jako
záchranářský pes.
Obrázek 10 - Dobrman

Obrázek 11 - Border kolie

Zdroj: URL18

Zdroj: URL19
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5 Výběr psa
5.1 Výběr plemena
Ještě než si člověk bude vybírat, které plemeno psa zvolí, měl by se zamyslet nad svým
současným stavem a nad tím, jestli je vůbec dobrý nápad si psa pořídit. Pes je
společenské zvíře, které nemá rádo samotu a vyžaduje sociální kontakt se svojí
smečkou, ať už smečkou psí nebo s lidmi. Proto je potřeba se zamyslet před tím, než si
psa pořídíme, zda budeme mít dostatek času se mu věnovat. Také je potřeba se
pozastavit nad tím, jak to bude třeba za 10 let. Péče o psa není krátkodobá záležitost,
většina plemen se dožívá 10–15 let, proto je důležité myslet i na to, co máme v plánu
v nadcházejících letech. Pokud jsme zvážili všechny vyhlídky do budoucna a stále jsme
si jistí koupí psa, můžeme přejít k dalšímu kroku a tím je výběr plemene.
Zde bychom hned na začátku měli zbystřit, zpomalit a vše si dobře promyslet. Tím je
myšleno, že by člověk neměl kupovat psa jen podle toho, které plemeno se mu líbí
a které si vždy přál, ale že je zapotřebí zvážit své možnosti. Zde jsou hlavní kritéria, na
která je potřeba se zaměřit při výběru rasy psa. Jako první je potřeba zmínit velikost psa.
Pokud bydlíme v malém bytě, je vhodnější pes menší rasy, ve velkém domě se zahradou
si můžeme pořídit psa jakékoli velikosti. Následně je třeba zohlednit i naše časové
vytížení a s tím spojené to, kolik času můžeme denně psovi věnovat. Plemena menších
psů jsou většinou snáze unavitelná než ta větší, tím pádem u větších psů musíme počítat
i s delšími procházkami. Samozřejmě i tady je rozdíl v tom, kde žijeme. Pokud je pejsek
celý den v bytě nebo kotci, potřebuje více pohybu než ten, který tráví den na rozlehlé
zahradě. Jakmile jsme se zamysleli nad naším volným časem, je potřeba zvážit i další
faktory.
Jak už bylo zmíněno výše, psa můžeme mít jak v bytě, tak na zahradě. Pokud si
pořizujeme psa, který bude mít svoji boudu nebo kotec venku na zahradě, je potřeba
myslet na to, aby byl odolný vůči zimě a nachlazení. Tím pádem si nepořídíme
bezsrstého psa, čivavu nebo chrta, kteří trpí na podchlazení. V zásadě by venkovní pes
měl mít mohutnější stavbu těla, srst, která mu v zimních měsících přinese tepelný
komfort a mělo by toto plemeno být ze států, které mají podobné podnebí jako ČR nebo
chladnější. Pokud pes bude žít s námi v bytě nebo domě, měli bychom myslet na alergii
na psí chlupy, která je teď velice rozšířená a před koupí psa si být jistí, že žádný člen
domácnosti takovou alergii nemá. Jestli někdo však alergií trpí, výběr plemen se nám
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velice zúží na hypoalergenní plemena psů. Dalším faktorem je línání psů, které je v bytě
snesitelnější u krátkosrstých psů než u těch dlouhosrstých. I na tento faktor je dobré při
výběru psa do bytu myslet.
Dalším faktorem, který je potřeba zmínit a souvisí s již zmiňovaným časem, který ve
volném čase pro psa máme, je fyzické zatížení. Pokud člověk nepatří mezi sportovce,
denně nechodí na procházky, neběhá a nežije aktivním způsobem, není dobrý nápad si
kupovat psa, který vyžaduje velkou fyzickou námahu a zaměstnání. Například border
kolie, kterou si mnoho lidí kupuje pro její vzhled a učenlivost, vyžaduje dostatečné
zabavení, pokud má nedostatek zaměstnání, může to vést k hyperaktivitě a agresivitě.
Dalším příkladem psa, který je velkým vytrvalostním sportovcem a ke šťastnému
a spokojenému životu potřebuje hodně pohybu, je velký švýcarský salašnický pes nebo
sibiřský husky. Mezi silné stránky huskyho patří rychlost, síla a vytrvalost. Bez
pravidelné činnosti, kde může tyto vrozené vlastnosti využít, psi plemene sibiřský husky
strádají. (Steiner, 2010, str. 85) Proto je potřeba vybrat plemeno psa tak, aby sedělo
i našemu životnímu stylu. To samé platí i u seniorů, kteří si často koupí dané plemeno
z důvodu, že s těmito psy byli vždy spokojeni. Ovšem musí brát ohled na to, že se
změnila jejich situace a styl života, proto koupě temperamentního štěněte, které
vyžaduje i nadměrné množství pohybu také není vhodné.
U rodin je dobré si uvědomit, že psí plemeno, které si budou pořizovat, by mělo být
vhodné k dětem. Tedy že by pes neměl být agresivní a měl by mít trpělivost, aby
nedošlo mezi dítětem a psem k nedorozumění. Obecně se k dětem doporučují rasy psů
jako labradorský a zlatý retriever, bernský salašnický pes, pudl nebo bígl. Opět by
rodina měla myslet i do budoucna a brát ohled na to, pokud plánují v následujících 10
letech miminko. Někteří psi totiž těžce nesou nového člena domácnosti, zejména pokud
pozornost rodiny je věnována právě miminku a pes se cítí odstrčeně.
Ve výběru psa hraje roli i naše zkušenost s výcvikem psů. Pro osoby, které si pořizují
svého prvního psa, se doporučuje vybírat z plemen nenáročných na výchovu a lehce
cvičitelných. Například německý lovecký teriér je tvrdohlavý pes silného charakteru
a potřebuje zkušeného majitele, to samé jeho příbuzný hrubosrstý foxteriér, jehož
sebevědomí, těžká ovladatelnost, lovecké pudy, a vzdorovitost mohou způsobit
v každodenním životě mnoho problémů. (Steiner, 2010, str. 64) Obecně se pro
začátečníky doporučují rasy jako boxer, pudl, bišonek, labradorský a zlatý retriever.
Vyhnout by se začátečníci měli loveckým psům, ohařům a teriérům. Také je lepší si
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vybrat psa menšího vzrůstu, u kterého některé chyby ve výchově nejsou tak vážné, jako
u velkých a mohutných psů.
Poslední kritérium, které při výběru psa zmíním, je jeho využití. Pokud si chce člověk
pořídit rodinného psa, měl by hledět zejména na jeho vycházení s lidmi. Ovšem někteří
lidé si psa pořizují účelně, tedy aby ho mohli využít k nějakému zaměření. Nejčastěji
lidé shánějí hlídacího psa, ať už jako hlídacího psa u rodinného domu, či jako hlídacího
psa nějakého objektu. Pro tento účel se hodí větší, statnější psi, kteří budí respekt,
zejména německý ovčák, rotvajler nebo dánská doga. Myslivci naopak vyhledávají
lovecké a honicí psy. Pro ně jsou vhodní ohaři, teriéři, jezevčíci, honiči a slídiči. Další
využití psů je v zemědělství, kde se využívají ovčácký a honáčtí psi, jejichž úkolem je
zejména ohlídat stáda dobytka. V současné době se psi využívají i ve službách, jako psi
slepečtí nebo společenští, například v domově důchodců. Dále jsou využíváni služební
psi u složek IZS k záchranným, vyhledávacím a dalším pracím.
Při výběru vhodné rasy psa je potřeba mít na paměti, že nezáleží pouze na daném
plemenu, ale zejména na konkrétním jedinci. Charakterové a osobnostní znaky psů jsou
pouze teoretické předpoklady, avšak realita může být jiná, ale stává se to ojediněle.
Také záleží na okolních vlivech, které na štěně a psa působily, špatná zkušenost může
i u labradorského retrívra způsobit agresivní chování. Nejvíce na psa působí jeho pán
a rodina, ve které je vychováván. Proto ve většině případů je chyba ve výchově psa
důvodem nezvladatelného a agresivního chování psa.

5.2 Výběr pohlaví psa
Jakmile se člověk rozhodne, které plemeno psa si chce pořídit, následuje další otázka,
kterou je pohlaví psa. Pes a fena se od sebe liší jak fyzickými dispozicemi, tak
charakterově. I zde bychom při rozhodování měli zvážit některé faktory, které byly
zmíněny už při výběru plemene. Jako první je potřeba zmínit kritérium, z jakého
důvodu si psa pořizujeme. Pokud si pořizujeme psa, který bude mít za úkol hlídat
a chránit nějaký objekt, je vždy lepší vybrat psa před fenou, jelikož psi jsou jak
mohutnější, tak i razantnější v ostraze objektu. Naopak pokud chceme rodinného psa, je
lepší volit fenu, která je lehčeji poslušnější, mazlivější a hravější. Sebevědomí a vrozená
dominance psa ve smečce vyžadují větší zkušenosti s výcvikem. (Fogle, 1999, str. 16)
Například i jako slepeckého psa je lepší volit fenu, zejména z důvodu, že psi mají sklon
k toulání v období hárání fen. (Sammsová, 2000, str. 35) U fen také dvakrát do roka
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probíhá období hárání, které trvá zhruba 3 týdny. V tento čas fena slabě krvácí, což
může být v bytě nepříjemné a i z tohoto důvodu lidé volí raději psa.

5.3 Další hlediska výběru psa
5.3.1 Věk psa
Pokud si majitel pořizuje svého prvního psa, je lepší zvolit štěně. (Piers, 1995)
U dospělých psů z útulku je vhodnější majitel, který má zkušenosti s výcvikem
a v případě chyb ve výchově předchozího majitele zvládne psa převychovat. Na druhou
stranu, pro seniory jsou často vhodnější psi starší, kteří nevyžadují tolik pohybu, nejsou
tak temperamentní a základní výcvik mají za sebou.
5.3.2 Pes s průkazem původu nebo bez
Psi s průkazem původu jsou dražší než psi bez něj. Pes s PP má všechny své předky
stejného plemene, kteří vyhovují charakteristice daného plemene. Pokud se rozhodneme
pořídit si takového psa, můžeme si být jistí, že nepochází z množírny psů. Psi pochází
z chovných stanic a majitelé mají zkušenosti s chovem psů, jsou odborně vzdělaní
a mají dostatečné vybavení. Proto se investice do psa s PP většinou vyplatí i z důvodu,
že štěňata mají dostatek krmiva ke správnému vývoji, fena je zdravá a ze štěňat později
vyrostou zdraví psi, což nám později ušetří peníze za veterinární péči. Pokud si chceme
pořídit psa bez PP, neznamená to hned, že by byl nemocný nebo že by pocházel
z množírny, při koupi však musíme být obezřetnější. Vždy bychom při koupi psa měli
vidět jeho matku, pes by měl být čistý, hravý a měl by být dostatečně starý k odběru od
matky.
5.3.3 Čistokrevný pes nebo kříženec
Jak už bylo zmíněno výše, zda je pes čistokrevný či nikoli, si můžeme být jisti jen u psů
s PP. U ostatních chovatelů nemáme záruku toho, že i otec štěňat je stejného pohlaví
jako matka. Křížence tedy můžeme zakoupit i u chovatele, který nám tvrdí, že psi mají
rodiče stejného plemena nebo můžeme kříženého psa cíleně koupit, někdy u takových
psů majitelé i podají informace, jakého plemene je otec štěňat. U křížence, zvlášť tehdy,
pokud nevíme původ jednoho z rodičů, je těžké odhadnout, jak bude velký, i zda bude
jednoduché ho vycvičit, bude-li hlučný nebo tichý, či zda to bude energický pes, který
vyžaduje hodně pohybu. (Alderton, 1995)
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5.3.4 Původ psa
Variant, odkud si psa pořídíme, je několik. Psa si můžeme pořídit od chovatele
z chovných stanic, u majitelů psů, kteří inzerují štěňata nebo z útulku. Začátečníci by si
měli pořizovat štěňata z chovných stanic nebo od majitelů, kteří psi inzerují, u těch je
ale potřeba si dát pozor, aby se nejednalo o množírnu. Majitelé, kteří se rozhodnout si
vzít psa z útulku, musí počítat s tím, že u něj mohou nastat problémy ve výchově, ať už
se jedná o štěně nebo dospělého psa. Důvodem je fakt, že než se pes dostal do útulku,
mohl zažít nějaký nepříjemný zážitek, mohl být týraný nebo jen špatně vycvičený. Proto
je lepší, když si psa z útulku pořídí člověk, který má s výchovou psů už zkušenosti.
Mezi další možnosti pořízení psa je například adopce. Tu nabízí spolek Chrti v nouzi,
který zachraňuje životy závodních chrtů zejména z Irska. V Irsku je chrt využíván na
závody a jakmile nedosahuje úspěšných výsledků, stává se pro majitele finančně
nevýhodným a to i v nízkém věku. Organizace psy zachraňuje a převáží do ČR, kde si
je lidé mohou adoptovat. I zde je vhodnější, pokud nový majitel má zkušenosti
s výcvikem, jelikož psi často bývají bojácní a nedůvěřiví. (URL5)
Při výběru psa je dobré se poradit i s veterinářem, který může u dané rasy psa upozornit
na znaky špatného vývoje nebo zdravotních komplikací. V zásadě bychom si měli dát
pozor zejména na to, abychom si pořídili zdravého psa, bez zdravotních komplikací.
Ihned po zakoupení psa bychom měli navštívit veterináře. Majitel, od kterého jsme psa
koupili, nám při prodeji předá očkovací průkaz zvířete, kde jsou zapsaná všechna
očkování, která pes dostal. Zjistíme si, kdy psovi byla podána naposledy odčervovací
tableta, a všechny tyto informace předáme našemu veterináři. Ten štěně nebo psa
prohlídne, zda je zdravé, bez náznaku infekčních chorob, netrpí podvýživou a nemá
parazity. (Fogle, 1999, str. 19) Veterinář doočkuje psovi potřebná očkování, poradí
majiteli vhodné krmivo a naplánuje další návštěvu, která, pokud je vše, jak má být, by
měla být až za rok.

5.4 Výběr psů pro Policii České republiky
Policie ČR má v současné době zhruba 1200 psů od štěňat až po psí seniory, ve službě
s platnou kategorií využití je 714 služebních psů. Psovodi májí ve své péči zpravidla
více psů, někteří však mají psa jen jednoho. Policejní psovod může mít svého psa (psy)
u sebe doma, pokud ovšem nemá možnost si svého psa vzít domů, může ho mít
umístěného ve služebním psinci. Pes je ve službě zhruba do svých 8–10 let věku poté si
ve většině případů bere psovod psa domů ke své rodině. Výcvik psa trvá zhruba 2–3
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roky, což znamená, že pes získává atestaci a jde do služby právě ve věku 2–3 let.
Psovodi a služební psi působí na každém krajském ředitelství Policie ČR a na některých
útvarech s republikovou působností, každý kraj má tedy alespoň jednoho psovoda se
služebním psem.
Služebního psa si zpravidla vybírá sám psovod, jelikož je pro budoucí výborné výsledky
důležitý dobrý vztah mezi psovodem a psem. To znamená, že pes, který je ideální pro
jednoho psovoda, nemusí být ideální pro jiného. Psa si psovod může vybrat jak
v chovné stanici Policie České republiky, tak v soukromých chovných stanicích nebo
i v útulku. Výběr původu a rasy psa je tedy také v gesci psovoda. Lze tedy říct, že na
rase a původu psa pro použití PČR nezáleží a je důležité brát ohled na jiná hlediska.
Mezi ta patří i pohlaví psa, zejména u hlídkových, výjezdových a strážních činností jsou
využíváni převážně psi, feny se však objevují ve speciální kynologii. Při výběru pohlaví
psa je důležité zvážit fakt, jakou služební práci by měl pes v budoucnu vykonávat.
Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru psa je jeho zdravotní stav. Pes by měl být
zdravý, stejně tak jeho rodiče by neměli mít žádné zdravotní problémy. Jelikož je
výcvik služebního psa náročný, je důležité zdraví psa, což předurčuje i jeho delší
působnost ve služebním výkonu. „Při návštěvě štěňat je obecně doporučováno
pozorovat motorické schopnosti štěněte, kontrolovat okolí očí, uší, konečníku, srsti (vše
musí být čisté) a pohmatem vyloučit kýlu.“ (Jančaříková, 2019, str. 28)
Při výběru psa je důležité zvážit i jeho charakterové rysy. Štěně by mělo být nebojácné,
temperamentní a zvídavé. Mělo by mít vyrovnanou povahu, nebát se ostatních psů
a lidí, nemělo by být agresivní a zejména by mu neměla chybět ochota pracovat a plnit
pokyny svého psovoda.
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6 Výcvik psů pro Policii České republiky
6.1 Základní výcvik
Téměř ve všech případech si psovod svého psa vycvičuje sám. Každý pes, který je ve
služebním výkonu u Policie České republiky, podstoupil základní výcvik. V případě, že
si psovod pořídí štěně (ve většině případů si psovodi pořizují štěně), jeho výcvik začíná,
jakmile je štěně odstaveno od feny.
Popis optimální výchovy psa lze shrnout do tří klíčových kroků:
1. Vzbudit v psovi zájem o vzájemnou spolupráci,
2. usměrnit zájem psa o provádění přesných úkolů,
3. zajistit, aby se požadovaná práce stala pro psa vášní. (Müller, 2006, str. 42)
Jakmile psovod psa převezme, je nejdůležitější jeho socializace a vytvoření kvalitního
kontaktu mezi psem a psovodem. Tato fáze učení trvá zhruba od 8 týdnů do 5–6 měsíců
věku štěněte. Pes se musí naučit reagovat na své jméno, to by mělo být krátké, pro
budoucí použití je výhodou jméno psa, které má menší počet slabik. Když psovod učí
psa reagovat na své jméno, měl by vždy používat stejný tvar oslovení, nijak jméno
neskloňovat a nepoužívat zdrobněliny. Už od útlého věku by se štěně mělo naučit nosit
obojek, zpočátku se doporučuje psovi obojek nasazovat v době, kdy jsme v jeho
přítomnosti.
Pro socializaci štěněte jsou důležité procházky a čas strávený mimo domov. Procházky
psa rozvíjí více, než se na první pohled může zdát. Na ulici, v parku či v lese má mnoho
nových podnětů a pachů, které může prozkoumat. Psovod by se měl snažit naučit psa
chodit před sebou, aby měl psovod vždy přehled o situaci, ve které se pes nachází
a mohl na ni reagovat. Pes se na procházce učí hlídat si svého psovoda a reagovat na
jeho příkazy i přes rozptýlení jinými podněty. Z počátku se doporučuje vybírat klidnější
místa pro procházku, ale postupem času by měly podněty pro psa přibývat, tudíž by
psovod měl volit pro procházku i místa, kde se objevuje hodně lidí, jiní psi nebo kde je
velký hluk. Jakmile si pes zvykne na obojek a venkovní prostředí, je správný čas ho
začít učit chodit na vodítku. S tím spojené je i přivolání, kdy se pes učí přijít na povel ke
svému pánovi. Opět se doporučuje s výukou přivolání a chůze na vodítku začínat
v klidném prostředí a podněty rozptylující psa stupňovat.

42

Do stáří zhruba půl roku by se štěně mělo naučit všechny činnosti spojené
s každodenním fungováním, tedy již zmíněné chození na vodítku, přiběhnutí na
zavolání a pohyb na procházce bez vodítka. Pes by měl zvládat i jízdu v autě, čistotnost,
disciplínu v domácnosti, tedy nežebrat při jídle, nehrát si s předměty, které nejsou jeho
hračkami, nekousat a nežvýkat předměty, co k tomu nejsou určeny a zejména by měl
zvládat situace, kdy zůstane doma sám bez pána. Mezi základní povely, které se v tomto
věku štěně učí, patří povel „sedni“, „lehni“, „zůstaň“, „štěkej“ a „ke mně“.
Jakmile pes umí všechny základní povely a činnosti spojené s běžnými situacemi,
přechází proces učení v proces výcviku. Fáze výcviku upevňuje získané dovednosti psa
a rozšiřuje je. Pes využívá získané dovednosti a prohlubuje jejich ovládání, přičemž se
učí nové náročnější dovednosti. Štěně je během svého výcviku několikrát
přezkušováno, zda jeho dovednosti odpovídají požadavkům, které by mělo v daném
věku splňovat. Psi jsou přezkušováni při dosažení věku 4, 6, 9 a 12–15 měsíců, podle
daných kritérií, která mají pro daný věk splňovat. Například pro psa, který je starý
4 měsíce, patří do kritérií jednoduché dovednosti jako zájem o aport, návyk na jméno,
chování na ulici, vlastní stopa nebo chování psa při vstupu do místnosti, kde je tma.
Naopak u psů, kteří dosáhli věku 9 měsíců, patří mezi kritéria těžší dovednosti například
jejich reakce na střelbu, odložení psa v leže nebo štěkání na povel.
Při dosažení věku 12–15 měsíců patří psi do kategorie rozpracování, to znamená, že psi
jsou připravovaní k absolvování základního kurzu a následnému zařazení do vyšší
kategorie. Všichni psi, kteří jsou využíváni pro účely Policie České republiky, musí
projít základním výcvikem a úspěšně ho zakončit. Jakmile psi úspěšně absolvují
základní výcvik, stávají se z nich všestranní psi, kteří jsou dále rozřazeni do kategorií
podle specializací. Všichni psi mají zvládnuté základní dovednosti ze všech
specializací, avšak každý pes je vhodnější na jinou pozdější specializaci. Jak už bylo
zmíněno výše, psi větších a svalnatějších plemen jsou používáni zejména jako psi
hlídkoví a strážní, feny a menší psi zase jako specialisté na pachové práce. Někteří psi
jsou už od útlého štěněcího věku vychováváni pro následnou kategorii, u jiných je jejich
pozdější kategorie daná jejich výsledky ve výcviku a jejich silnými stránkami, které
jsou pak v dané kategorii rozvíjeny.
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6.2 Speciální výcvik
Jakmile psi zvládnou projít základním výcvikem, který trvá 10 týdnů, jejich výcvik je
dále zaměřen na jejich zařazení do dané kategorie. Kategorie jsou celkem 4, v každé
kategorii jsou poté různé úrovně nebo zaměření. Psi využívaní ve službě pro Policii
České republiky se dělí do kategorií: hlídkoví psi, pátrací psi, psi specialisté a strážní
psi. „Zařazení psa do určité úlohy a kategorie je podmíněno složením stanovené
zkoušky, tj. dosažením výsledné známky nejméně "uspokojivý", což znamená zisk
minimálně 60% bodů z možného bodového zisku. Hlídkoví psi musí navíc dosáhnout
v disciplínách obrany minimálně 70 % bodů z možného bodového zisku.“ (URL20).
Složením stanovené zkoušky přezkušování psů ovšem nekončí, psi musí každoročně po
dobu své služby plnit přezkoušení, že zvládají svou práci tak, jak mají a že dosahují
kvalifikace dané kategorie. Pokud pes zkoušky nesplní, nemůže být zařazen v dané
kategorii, tím pádem nemůže být využit ve službě a musí podstoupit další výcvik, který
povede k úspěšnému zvládnutí zkoušek dané kategorie. Pokud se stáří psa pohybuje
okolo 8–10 let, může být nezdařená zkouška ukazatelem toho, že pes už není schopný
služebního výkonu a měl by jít do tzv. psího důchodu.
6.2.1 Pachové práce
Pachové práce je potřeba rozvíjet u psa už od štěněcího věku. Pro účely Policie České
republiky by měl každý pes ve služebním poměru ovládat pachovou práci, jelikož
vypracování stopy obsahuje zkouška základního výcviku. Výuka stopování začíná tedy
už v útlém věku, kdy psa učíme základům stopování především formou hry. K výuce
stopování lze využít mnoho metod, avšak stále by měl mít psovod při začátcích na
paměti, že by výuka stopování měla psa především bavit. V začátcích je cílem výuky
naučit psa používat svůj čich k dosažení daného cíle, tedy i odměny pro psa. Důležité je
hned při prvních pokusech spojit aktivitu s pokynem. Nejčastěji se využívá pokyn
„hledej“ nebo „stopa“. Začínat bychom měli s výukou na prostranství, kdy psa dobře
uvidíme a zjistíme tak jeho počínání. Výuku lze trénovat na hledání osoby, hledání
aportu nebo hledání např. pamlsku.
Při zahájení výcviku hledání osoby, je nejlepším způsobem začít s vyhledáváním právě
psovoda. Psovod připraví stopu tak, že od určeného místa, které se snaží označit tak, že
se na něm chvíli pohybuje, vyrazí směrem k místu ukrytí. Pomocník poté dorazí se
psem na dané místo, kde stopa začíná a s povelem „hledej“ nechá psa pracovat. Psovod
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by měl být skrytý tak, aby pes k jeho nalezení nemohl využít zrak ani sluch, ale jen
čich. Až pes psovoda nalezne, měl by ho psovod patřičně odměnit a pochválit, aby se
štěně naučilo, že za splnění úkolu bude pochváleno a odměněno. Při začátcích by stopa
měla být čerstvá a krátká, stopovaný předmět (nebo osoba) by měl být umístěn ve směru
větru. Jakmile pes ovládá tento lehký úkol dobře, přejdeme k výuce v těžším terénu, na
delší vzdálenost a při vyhledávání cizí osoby. Psovod se snaží psa také naučit na
stopovací vodítko, které po prvních zdárných pokusech začne psovi při stopování
připínat. Pes se může učit stopovat jak osoby, tak předměty. Pokud pes ovládá základy
stopování a umí využít svůj čich, psovod by ho měl učit označovat předměty na stopě.
Důležitou součástí nácviku a učení je pochvala a odměna za dobré provedení práce, na
což by psovod neměl nikdy zapomínat.
Pro označení předmětu či osoby při pachových pracích se využívá mnoho druhů
označení. Psovod může psa naučit nalezené předměty nosit zpět psovodovi, označit
osoby nebo místa štěkáním u osoby (místa) nebo u psovoda. Pasivní označení je
vyobrazeno na obrázku č. 12, toto označení využívají zejména psovodi u psích
Obrázek 12 - Pasivní označení

Zdroj: URL25

specialistů na výbušná zařízení, kde by štěkot mohl výbušné zařízení aktivovat. Způsob
označení hrabáním se u služebních psů pro účely Policie České republiky téměř
nevyužívá. Tento způsob se využívá zejména u záchranných psů, především při
lavinovém zavalení.
6.2.2

Zadržení osoby

Zadržení osoby psem (viz obrázek č. 13) patří k dalším dovednostem, které umí všichni
psi ve službě u Policie České republiky. I tato dovednost je zahrnuta v základní zkoušce
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a musí ji umět splnit každý služební pes. S výcvikem zadržení osoby se opět začíná
v útlém věku štěněte, kdy se štěně učí základy formou hry. Pes se musí naučit
zakousnout se do kořisti na povel psovoda „drž“ a být zakousnutý až do doby, kdy
psovod nedá psovi povel „pusť“. Tato dovednost se učí při hře s aportem, neboli kořistí,
kdy se pes učí přetahovat o kořist se svým pánem. Pokaždé, kdy kořist pes drží pevným
stiskem a plným zákusem, je zapotřebí psa pochválit. Přičemž je důležité psa naučit na
povely, které při této dovednosti musí ovládat.
Při zadržování osoby by měl být pes naučen na osobu štěkat. Psa je možné toto naučit
s pomocí figuranta, který psovi na dálku ukazuje kořist nebo aport, který drží v ruce
a poté ho před psem schová. V tu chvíli by měl být pes podrážděný natolik, že by měl
na figuranta začít štěkat, pokud se tak nestane, psovod dá psovi povel „štěkej“. Štěkot
psa by měl být důrazný a hlasitý. „Štěkání má být oznamovací, nikoliv žebravé,
prosebné nebo zuřivé.“ (Müller, 2006, str. 91)
Obrázek 13 - Zadržení pachatele

Zdroj: URL26

Při správném a pravidelném tréninku se u psa přirozeně rozvine pud pro dopadení
kořisti a psovod tak může pokračovat v nácviku dopadení pachatele, zlepšovat techniku
útoku psa a jeho zakousnutí. Nácvik této dovednosti se provádí s rukávem, který si
navleče figurant a pro psa je daný rukáv kořistí. Z počátku psa učíme zejména
zakousnutí do rukávu a figurant rukáv psovi přenechá. Jakmile pes toto zvládá, cvičení
pro psa ztížíme tak, že figurant umístí rukáv do výšky a pes se musí zakousnout do
rukávu ve vzduchu. Dále ztěžujeme cvičení tak, že figurant prodlouží dobu, než psovi
rukáv přenechá, brání se a se psem ve vzduchu třese a točí.
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Pokud pes vše zvládá, přejde psovod k výuce útoku psa na figuranta při útěku. Tato
cvičení se dají poté ztížit tak, že figurant se po psovi bude druhou rukou napřahovat
a bude se snažit ho zastrašit tím, že se snaží ho uhodit. Jakmile pes vše ovládá, dají se
cvičení spojit i s dalšími dovednostmi, jako například nejprve vyhledat figuranta na
povel „hledej“ a poté, co ho pes najde a figurant se bude snažit utéct, pes ho zadrží do
příchodu psovoda pevným a plným zákusem.
6.2.3

Kategorie služebních psů

Jak už bylo zmíněno výše, služební psi pro využití u Policie České republiky jsou
rozděleny do kategorií podle typu jejich zaměření. Psi jsou rozděleni do 5 kategorií,
přičemž jedna je pro psy, kteří jsou teprve ve výcviku. Rozlišujeme tyto kategorie:
1. Rozpracovaní psi,
2. hlídkoví psi,
3. pátrací psi,
4. strážní psi
5. a psí specialisté.
Kategorie hlídkových psů zahrnuje psy, kteří působí ve službě společně s hlídkou,
kterou zvládnou ochránit. Zároveň ovládají pachové práce, které využívají k vyhledání
osob, prohledávání objektů, kde nalezené osoby ukrývající se v objektu zvládnou
zadržet. Další skupinou jsou psi pátrací, kteří mají na vysoké úrovni své stopovací
dovednosti. Využívají se k pátrání po osobách, zvládnou vystopovat stopy několik
hodin staré i stopy na místech, kde je zvýšená frekvence pohybu lidí nebo zvířat. Třetí
kategorií jsou psi strážní, kteří hlídají zejména policejní objekty, jsou vycvičeni střežit
území, zaútočit na případné narušitele území nebo případné narušitele označit štěkotem,
na který mohou zareagovat policisté.
Poslední kategorií jsou psí specialisté. Tito psi mají nadprůměrné výsledky v pachových
pracích a jejich přednost je využívána pro několik kategorií. Psí specialisté jsou cvičeni
k pachovým pracím spojených zejména s kategorií, které jsou součástí. Specialisté na
vyhledávání osob dokáží podle pachu identifikovat osobu podle předmětu nebo stopy
i ve větší skupině lidí. Specialisté pro vyhledávání výbušnin jsou psi speciálně cvičeni
tak, aby vyhledali výbušninu, přičemž se při práci pohybovali opatrně, aby výbušninu
neaktivovali, tudíž pro její označení nemohou využívat štěkot.
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Specialisté v oboru vyhledávání drog a omamných látek musí být cvičeni tak, aby znali
pach víceméně všech drog, se kterými by se ve své službě mohli setkat a na které by
měli upozornit. Stejně tak specialisté k vyhledávání zbraní a munice musí znát pach,
který se této oblasti týká.
Mezi další specializace patří vyhledávání osob při dopravních nehodách nebo jiných
neštěstích, při kterých je důležitá i obratnost psa a často se k takovým pracím využívají
menší plemena psů, která se dostanou i do malých prostorů. Psí specialisté se využívají
nejen při mimořádných událostech, ale například i při pátrání po nezvěstných,
k vyhledávání mrtvol nebo lidských ostatků. Psi umí vyhledat tělo i pod hladinou vody.
Výcvik těchto psů je náročný, při výcviku se využívá potápěč. Pes musí mít rád vodu,
musí umět dobře plavat a nebát se na policejním motorovém člunu. Tito psi dokáží
vyhledat osobu jak živou, zraněnou nebo mrtvou, u utonulé osoby zvládnou zachytit
pach i v hloubce 30 metrů. (URL27) Někteří psi také mají problém se zápachem mrtvých
a utonulých těl. Proto před zahájením výcviku je potřeba dbát i na tento fakt, jelikož by
v budoucnu nemusel být pes ochotný spolupracovat ve vyhledávání.

6.3 Psovod pro Policii České republiky
Člověk, který se chce stát policejním psovodem, musí nejdříve splnit základní odbornou
přípravu. To znamená, že předtím než se stane psovodem, musí se stát policistou.
Absolvování základní odborné přípravy trvá rok a jedná se o vzdělání ve smyslu zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění novel,
pro vybraná služební místa. Jakmile člověk absolvuje základní odbornou přípravu,
může být svým nadřízeným směřován k funkci psovoda a může mu být přidělen
služební pes. Poté musí psovod se svým psem absolvovat základní kynologický kurz
všestrannosti, další výcvik se odvíjí podle toho, do jaké kategorie psů se bude daný pes
hodit a směřovat, zda do kategorie psů hlídkových, pátracích, strážních nebo psích
specialistů.
Mezi nejdůležitější vlastnosti psovoda patří láska ke psům. Psovod by měl psa brát jako
svého kolegu nebo partnera, ne jako služební nástroj. Mezi další vlastnosti patří
zejména důslednost při výcviku psa, sebevědomí, vnitřní klid psovoda, který
nevědomky přenáší na svého psa (psovod by neměl být ve stresu), vytrvalost a pevná
vůle. Psovod by měl být trpělivý, zejména v začátcích výcviku, citlivý a sebekritický.
Měl by být se svým psem tým, tudíž pokud se nějaká akce nevyvede, neměl by psovod
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z toho vinit svého psa, ale hledat problém v celém týmu. Psovod by měl znát také
biologické potřeby zvířete, první pomoc psa a měl by umět číst v jeho chování. Jak
znázorňuje obrázek č. 14, psovod by měl dbát na zdraví psa, vyhodnotit situace správně
a v nebezpečných situacích psovi pomoci, pokud je to v jeho silách.

Obrázek 14 - Psovod se svým služebním psem

Zdroj: URL6

U služební kynologie není kladen důraz jen na výborný zdravotní stav psa, ale i psovod
by měl být ve výborném zdravotním stavu, měl by být fyzicky zdatný, psychicky
odolný vůči zátěžovým situacím. Policejní psovodi dostávají finanční prostředky na
krmivo a vybavení služebního psa.

6.4 Výcviková střediska a chovná stanice
Policie České republiky má pro kynologické účely několik výcvikových středisek
a dokonce i chovnou stanici.
6.4.1 Chovná stanice Policie České republiky
Chovná stanice Policie České republiky byla do konce roku 2018 v Domažlicích
v Plzeňském kraji, nyní se chovná stanice nachází po 6 letech opět v Ústeckém kraji
v obci Prackovice nad Labem. Zde vznikla první stanice už v roce 1953. Pro účely
Policie České republiky stanice v Prackovicích už jednou fungovala, avšak v roce 2012
musela být z ekonomických důvodů uzavřena a přesunuta do již zmíněných Domažlic.
V posledních letech prošla celá Prackovická stanice rekonstrukcí a v roce 2018 byla
opět uvedena do provozu. Kapacita stanice sčítá 70 kotců s výběhy a z domažlické
stanice se do zrekonstruovaných prostor přesunulo 41 fen a štěňat. Domažlická stanice
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ročně odchovala zhruba 100 štěňat, zejména pro účely Policie ČR a jiných složek IZS.
Prackovická stanice má ambice počet odchovaných štěňat navýšit. Jak bylo zmíněno
výše, štěňata se odchovávají zejména pro účely Policie České republiky, pokud není pes
využit u PČR, je nabídnut dalším organizačním složkám státu. Po vyčerpání všech
možností mohou být psi nabídnuti i v civilním sektoru.
Chovatelská stanice poskytuje psům i základní výcvik, pro který má k dispozici v okolí
stanice rozlehlá hřiště pro výcvik. Stanice se zaměřuje na chov psů plemene německý
a belgický ovčák, psi těchto plemen mají u PČR největší využití a zastoupení. „Chod
stanice v současné době zajišťuje přibližně desítka policistů a zaměstnanců, mezi nimiž
jsou nejen chovatelé, ale například i veterinářka.“ (URL21) Z narozených štěňat se
pečlivě vybírají i feny, které ve stanici zůstávají pro účely dalšího odchovu.
Policie České republiky má po celé České republice i několik výcvikových středisek,
která slouží psovodům k výcviku svých psů, přípravě na zkoušky a zdokonalování
dovedností služebních psů. Pro výcvik psů jsou na našem území dva typy výcvikových
středisek a to ta, která se zaměřuje na všestranný výcvik, druhá se poté zaměřuje na
výcvik speciální. „Všestranný výcvik se dělí na disciplíny: pachové práce, poslušnost
a obranné práce. Speciální výcvik se soustředí na speciální pachové činnosti.“ (URL22)
Jak už bylo zmíněno výše, psi se ve speciálním tréninku zaměřují na dovednosti, které
jsou pro jejich kategorii charakteristické, tudíž psí specialisté na vyhledávání výbušnin
se účastní speciálního tréninku právě na pachové práce spojené s výbušninami.
Speciální výcvikový kurz pro psovody a jejich psy trvá zpravidla dva až tři týdny.
6.4.2 Výcvikové středisko služebních psů Býchory
Výcvikové středisko služebních psů Býchory se nachází v obci Býchory v okresu Kolín
a jedná se o nejstarší policejní výcvikové středisko. V tomto výcvikovém středisku se
zaměřují na všestranné využití psa, pes se tedy se svým psovodem zaměřuje na cviky
poslušnosti, obranu a pachové práce. „Psům je po absolvování kurzu a splnění
podmínek přezkoušení zadána kategorie hlídkového či pátracího psa.“ (URL22)
6.4.3 Výcvikové středisko služebních psů Dobrotice
Výcvikové středisko Dobrotice se nachází ve Zlínském kraji, poblíž města Holešov.
Toto výcvikové středisko vzniklo v 90. letech 20. století rekonstrukcí objektu bývalé
školní pohraniční roty. I toto středisko se zaměřuje zejména na všestranný výcvik psů,
tedy na výcvik pátracích a hlídkových psů. Konají se zde také výcvikové kursy pro psí
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specialisty zabývající se pátráním po osobách v dopravních prostředcích. „Tito
specialisté jsou zařazeni především u služby cizinecké policie.“ (URL22) Po absolvování
výcviku a splnění požadavků je pes zařazen do dané kategorie, pro kterou zkoušky
splnil. Kapacita střediska sčítá 80 kotců. Pro služební psy, výcviková hřiště a další
potřebné prostory, která se využívají pro výcvik služebních psů a odbornou přípravu
psovodů.
6.4.4 Výcvikové středisko služebních psů Plzeň - Bílá Hora
Výcvikové středisko Plzeň - Bílá Hora už podle názvu vypovídá o tom, že se nachází
v Plzni, přesněji na okraji Plzně u břehu řeky Berounky a vzniklo koncem šedesátých
let. Středisko se zaměřuje na výcvik speciálních psů na metodu pachové identifikace.
Ve výcvikovém středisku je tedy vybavení pro výcvik těchto psů, v jednopatrové
budově nalezneme místnost pro výcvik pachové identifikace, sklad s pachovými
konzervami i sterilizátor. Pro psovody je zde k dispozici 18 lůžek, nechybí ani sociální
zařízení a kanceláře. “V současné době zde probíhá výchova a výcvik mladých psů pro
doplnění potřeb jednotlivých útvarů Policie ČR.“ (URL22)
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7 Služební kynologie Policie České republiky
Služební kynologie má v českých zemích bohatou historii, první služební psi byli
využíváni už na přelomu 19. a 20. století. Ve 20. století se služební psi začali využívat
k mnoha úkolům, psi byli využíváni i za války, jak k obraným činnostem, tak
k vyhledávání stop. „V období dvacátých let minulého století byl organizován první
kurz psovodů Policie ČSR v Nových Hradech a v následujících letech byla založena
Policejní škola psovodů v obci Pyšely.“ (URL23) Zanedlouho vzniklo první výcvikové
středisko v Býchorách, které už bylo zmiňováno výše. V té době si psovodi pořizovali
služební psy od chovatelů, problém byl však v tom, že v dané době byl kladen důraz
zejména na vzhled psů, kvůli soutěžím a výstavám. Proto Policie zanedlouho
vyhodnotila situaci tak, že psovodi začali odchovávat psy pro své vlastní účely
s důrazem na jejich charakter.
„Policie České republiky je organizačně začleněna pod Odbor služební kynologie
a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky.“
(URL23) Odbor služební kynologie metodicky usměrňuje přípravu služebních psů
a psovodů, zabezpečuje chovnou stanici, řídí chov psů, jejich obměnu a doplňování,
zabezpečuje výcviková střediska a určuje kategorie psů a jejich zaměření. Policie České
republiky také pořádá celostátní soutěže psovodů se služebními psy, u jednotlivých
útvarů Policie ČR se podílí i na spolupořádání kynologických soutěží.
„Psovodi se služebními psy jsou zařazeni na oddělení služební kynologie u všech
krajských ředitelství policie, službě cizinecké policie, ochranné službě. Služební
kynologie u krajských ředitelství jsou organizačně začleněna pod odbory pořádkové
policie krajských ředitelství a na oddělení služební kynologie jsou zařazeni psovodi
specialisté.“ (URL22)
Využití naleznou služební psi i u cizinecké policie, kde zejména kontrolují a
vyhledávají osoby nebo u Útvaru pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby, kde plní
činnosti spojené s vyhledáváním výbušnin a jsou používáni jako hlídkoví psi.
V roce 2019 bylo vyžádáno využití služebních psů s psovodem u 55 235 případů. Tento
údaj přesně udává jen počet vyžádání těchto psů, nikoli skutečné použití psů u případů,
přičemž počet úspěšných použití v daném roce je 4 053. Toto číslo není uváděno
psovodem, nýbrž jiným příslušníkem PČR, který může práci psa považovat za
neúspěšnou, ale v reálu to může znamenat, že pes a jeho psovod zvládli svoji práci
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excelentně, ale nenašli například žádný důkaz (jelikož žádný dohledatelný důkaz
u případu nebyl), což je pro kriminalistu neúspěch. Stejně to tak je u případů, kdy jsou
psi využiti ke speciálním pachovým pracím pro vyhledávání výbušnin, kde se
nenalezení výbušniny považuje za neúspěšnou práci psa i přesto, že pes splnil úkol
správně. Podobné to může být u potvrzení vyhledávání dalších zájmových předmětů
a látek. Proto je potřeba si uvědomit, že uvedené číslo nevyjadřuje kvalitu odvedené
práce psa a jeho psovoda, nýbrž jen počet případů, u kterých práce psa vedla
k úspěšnému vyřešení případu nebo nalezení důležité stopy. (URL24)
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8 Závěr
Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat a popsat výcvik policejních psů. Tím se
zabývá druhá část práce, v té první je popsán integrovaný záchranný systém a jeho
složky. Ve druhé části jsou popsána nejčastější plemena využívaná u Policie České
republiky a výběr konkrétního psa. Tato část dále shromažďuje komplexní informace
o základním a speciálním výcviku psů, popisuje jednotlivé kroky a zkoušky, které musí
služební pes zvládnout, aby mohl být přijat do služby. Práce obsahuje popis chovné
stanice a výcvikových středisek, která se zaměřují na výcvik psů a proškolení jejich
psovodů. Cílem práce bylo přiblížit výcvik psů a práci, kterou služební psi vykonávají.
Ze shromážděných informací vyplývá, že práce psovodů a služebních psů je velice
důležitá nejen pro účely Policie České republiky, ale také pro účely integrovaného
záchranného systému. Psi jsou využíváni v mnoha případech, střeží objekty a majetek
Policie České republiky, jsou využíváni k pátracím akcím, dokáží najít a zadržet
pachatele a ochránit policejní hlídku. Psí specialisté jsou odborníci na vyhledávání
výbušnin, drog, zbraní nebo dokáží identifikovat pachatele. Umí vyhledat osoby
v dopravních prostředcích, stopovat pachatele nebo nalézt utonulého pod vodou.
V bakalářské práci je popsána také role psovoda, jelikož i talentovaný pes by bez
správného vedení a výcviku nezvládl vyřešit případy a pomáhat tím chránit zdraví,
životy a majetek obyvatel.
Z výsledků práce tedy vyplývá, že práce psů pro Policii České republiky je nezbytná
a nenahraditelná, avšak bez zkušeného psovoda by nikdy nebyla vykonána na takové
úrovni.
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