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Abstrakt 

Název: Výcvik psů pro Horskou záchrannou službu 

Cíle: Cílem práce je sestavení uceleného souboru informací o výcviku psů pro 

Horskou záchrannou službu a popsání dalších okolností, bez kterých by 

výcvik nebyl úspěšný.  

Metody: V práci byla využita metoda rešerše a metoda sběru dat a informací. Dále 

pak metody analýzy a syntézy získaných informací z problematiky 

záchranářské kynologie a analýza statistik nasazení psů u Horské služby 

za posledních šest let. 

Výsledky: V práci byl popsán výcvik psa pro plošné a lavinové vyhledávání u 

Horské služby a další faktory, které vedou k úspěšnému zařazení 

záchranářského psa do služby. 

Klíčová slova: Záchranářská kynologie, výcvik psa, plošné vyhledávání, lavinové 

vyhledávání, horská služba, integrovaný záchranný systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 
 

Title: Dog training for the Mountain Rescue Service   

Objectives: The aim of this work is to compile a comprehensive set of information 

related to dog training for the Mountain Rescue Service and to describe 

other circumstances without which the training would not be successful. 

Methods: The research method and data and information collection methods were 

used for the sake of this work as well as the methods of analysis and 

synthesis of information obtained from the issue of rescue cynology and 

analysis of statistics on the use of dogs at the Mountain Service in the last 

six years. 

Results: The training of a dog for area and avalanche searching for mountain 

services and other factors that lead to the successful inclusion of a rescue 

dog in services are described in this work. 

Keywords: Rescue cynology, dog training, area search, avalanche search, mountain 

service, integrated rescue system. 
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1  Úvod 

Psi mají neobyčejně vysoký potenciál učit se různě složité dovednosti. Tento jejich 

potenciál lidé dokáží využít ve svůj prospěch. Je až neuvěřitelné, kolik věcí je možné 

tohoto tvora naučit. Dokonalý čich psů se dá využít především pro vyhledávání osob, 

zbraní, drog, výbušnin, ale také třeba na diagnostiku lidských nemocí. Psi jsou také 

skvělými a chytrými společníky, kteří se dokážou postarat o osoby se specifickými 

potřebami či ochránit svého pána před hrozícím nebezpečím. To vše je možné za 

předpokladu, že pes bude vycvičen zkušeným psovodem. 

Psovod se svým psem musí tvořit dokonale sehraný tým, který dokáže zachraňovat lidské 

životy. Činnost tohoto záchranářského týmu je zcela nepostradatelná právě v horském 

prostředí, kam lidé často vyráží za zábavou a dobrodružstvím jak v zimních, tak i v letních 

měsících. Spousta lidí se vydává do nebezpečných horských terénů, kde pod vlivem 

adrenalinu mnohdy přecení své síly či opomenou důležitost správného vybavení. Tímto 

nezodpovědným chováním se lidé snadno dostanou do situace, ve které musí bojovat o 

holý život. Pro takovéto případy je u Horské služby připraven zachraňovat výborně 

vycvičený pes, který je dokonce ochoten položit svůj vlastní život za život někoho úplně 

cizího. Doposud neexistuje spolehlivější a rychlejší technologie, která by nahradila 

preciznost a rychlost tohoto čtyřnohého záchranáře s neutuchající chutí do práce. 

Cílem deskriptivně-analytické části práce je co nejlépe popsat výcvik psů pro Horskou 

záchrannou službu a uvést další okolnosti, které podmiňují úspěšnost a nasazení psa do 

záchranářské činnosti. Tato část práce by měla také vyzdvihnout náročnost na zkušenosti 

a nekonečnou práci psovoda, bez kterého by se obyčejný pes nikdy nestal psem 

záchranářským. Teoretická východiska obsahují informace o integrovaném záchranném 

systému, horské službě, historii záchranářské kynologie a další organizace, které 

využívají záchranářské psy. Nedílnou součástí práce jsou také statistiky nasazení psů u 

Horské služby. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) nemá příliš dlouhou historii. První 

dokument, kde se použil pojem integrovaný záchranný systém, bylo usnesení vlády č. 

246 ze dne 29. května roku 1993. V tomto dokumentu bylo schváleno 13 zásad 

integrovaného záchranného systému. Pojem IZS se začal používat později v roce 2001 

poté, co došlo k legislativnímu zakotvení tohoto pojmu přijetím zákona č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

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

zákonů vymezuje: „Integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen 

„krizové stavy“).“ (Zákon č. 239/2000 Sb.) 

Samotný pojem integrovaný záchranný systém je důležité chápat jako koordinovaný 

postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

„Integrovaný záchranný systém není institucí, úřadem, sborem, sdružením ani 

právnickou osobou. Integrovaný záchranný systém je skutečně systém práce s nástroji 

spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými činnostmi) a je součástí systému 

pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Jedná se o systém smluvních ujednání podle 

předpisy stanovenými pravidly.“ (Hanuška, Skalská, Dubský, 2010, s. 8) 

Dle § 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů je vymezeno několik pojmů souvisejících s integrovaným záchranným 

systémem takto (Zákon č. 239/2000 Sb.): 

1. „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. 
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2. 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. 

3. Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. 

4. 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. 

5. Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součástí právnické osoby nebo 

obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na 

základě dohody a věcné prostředky. 

6. Věcnou pomocí 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. 

7. Osobní pomocí 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.“ 

(Zákon č. 239/2000 Sb.) 

Dle § 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů platí, že: „Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik 

mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma 

anebo více složkami integrovaného záchranného systému.“ (Zákon č. 239/2000 Sb.) 

Když zasahuje integrovaný záchranný systém, znamená to, že se na místě mimořádné 

události sejdou dvě a více složek integrovaného záchranného systému a je třeba společně 

řešit vzniklou situaci. Způsob řízení záchranných a likvidačních prací závisí především 

na druhu a rozsahu mimořádné události a také na počtu a druhu složek, podílejících se na 

těchto pracích. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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Způsob řízení lze rozdělit do tří úrovní (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014): 

• Taktická úroveň  je řízena velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost 

související se záchrannými a likvidačními pracemi. Pokud zvláštní právní 

předpisy nestanovují jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany, 

který řídí záchranné a likvidační práce a koordinuje činnost jednotlivých složek 

IZS (pokud jsou přítomné) na místě samém. 

• Operační úroveň probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, 

přičemž operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru ČR jsou 

současně operačními a informačními středisky IZS. Operační střediska jsou 

zřízena v krajích a na ministerstvu vnitra a zajišťují obsluhu linek tísňového 

volání 150, 155 a 158. Operační a informační středisko IZS kraje (KOPIS) má 

koordinační roli vůči operačním střediskům; ovládá systémy varování a 

vyrozumění obyvatelstva, je spojovacím bodem mezi místem zásahu a nejvyšší 

úrovní řízení. Rovněž zajišťuje příjem linky tísňového volání 112.  

• Strategickou úroveň řízení tvoří přímé angažování starosty obecního úřadu 

s rozšířenou působností, hejtmanem kraje, nebo ministerstvem vnitra do 

koordinační činnosti při provádění záchranných a likvidačních pracích v případě, 

že jsou o to požádáni velitelem zásahu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

2.1.1  Složky integrovaného záchranného systému 

V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů jsou složky integrovaného záchranného systému rozděleny na základní složky 

IZS a na ostatní složky IZS.  

Základními složkami IZS jsou: 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

• poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

• Policie České republiky. 

„Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. 
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Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky.“ 

(Zákon č. 239/2000 Sb.) 

Ostatními složkami IZS 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. 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a 

likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají 

ostatními složkami integrovaného záchranného systému také poskytovatelé akutní 

lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem. Pokud tito poskytovatelé zdravotních 

služeb uzavřou s místně příslušným poskytovatelem zdravotnické záchranné služby nebo 

krajským úřadem dohodu o plánované pomoci na vyžádání, začlení je hasičský záchranný 

sbor do poplachového plánu IZS a stanou se ostatními složkami IZS i pro období mimo 

krizový stav. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

2.2  Horská služba  

2.2.1  Historie Horské služby 

V dávných dobách horské oblasti nebyly lidmi příliš oblíbené. Hory lidem naháněly 

strach. Vydávaly se do nich jen ty nejstatečnější, jejichž motivací bylo hledání zlata, 

vzácných bylin či lov zvěře. V průběhu let se do hor začalo vydávat více lidí a docházelo 

k postupnému osidlování horských oblastí. Obyvatelé hor museli být velmi otužilí a 

dokázali se přizpůsobit často se střídajícímu a drsnému počasí. Za krásou hor začínají 

později cestovat i turisté, a proto vzniká v roce 1850 služba nosičů a průvodců, kteří jsou 

zároveň připraveni poskytovat první pomoc. (URL13) 

První organizovaná záchranná akce proběhla v Krkonoších v roce 1900. V Krkonoších 

24. března roku 1913 Václav Vrbata pomohl svému kamarádovi Bohumilovi Hančovi 
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poskytnutím své vlastní bundy i když věděl, že je v ohrožení i jeho vlastní život. Tento 

čin vedl ke vzniku Dnu Horské služby v ČR, který se slaví právě 24. března. (URL13) 

K velkému rozmachu aktivit v horském prostředí dochází po 1. světové válce. Zvyšuje se 

počet návštěvníků lyžařů, a tím přibývá i počet vážných úrazů. Lékaři školí místní hasiče 

v poskytování první pomoci a k hasičům se pak přidávají také někteří místní obyvatelé a 

členové spolků provozující horské sporty. (URL13) 

Činnost těchto lidí nebyla jednotná, proto vznikl v roce 1934 samostatný záchranný sbor 

v Krkonoších, který měl 6 oddílů. Hned v roce 1935 vznikla v Krkonoších jednotná 

organizace Horské služby. Velkým problémem bylo malé množství potřebného vybavení, 

které často poskytovali členi Horské služby ze svých vlastních zdrojů. (URL13) 

Existence Horské služby byla přerušena kvůli 2. světové válce. Myšlenka Horské služby 

přetrvávala i za okupace. Činnost Horské služby je obnovena po 2. světové válce v září 

roku 1945. Postupně se rozšiřuje i do dalších horských oblastí (Jeseníky a Šumava - 1948, 

Orlické hory - 1949, Beskydy - 1951, Jizerské hory - 1954, Krušné hory - 1955). V roce 

1950 je Horská služba zařazena do tehdejšího Státního výboru pro tělesnou výchovu a 

sport v Praze a jsou schváleny stanovy HS ČR. (URL13) 

V roce 1954 se sjednocují dvě největší záchranné organizace ČSSR, a to Tatranská horská 

služba a Horská záchranná služba. Bylo ustanoveno celostátní působení Horské služby a 

byly založeny oblastní komise. V roce 1957 byl zrušen Státní výbor pro tělesnou výchovu 

a sport a vzniká Československý svaz tělesné výchovy. Horská služba tedy spadá pod 

vedení tohoto svazu. (URL13) 

Se zvyšující se úrovní Horské služby se zlepšuje také materiální vybavení všech stanic. 

Velký vliv má také větší spolupráce s kolegy z alpských zemí, která vede k zavedení 

mezinárodního značení horských tratí. Používají se také radiostanice s SOS telefony. 

Usnadnění přesunů v horách přinášejí sněžné skútry, které se začaly využívat v roce 

1967. (URL13) 

V roce 1967 je Horská služba ČSSR přijata za člena IKAR (Mezinárodní federace 

záchranných služeb). V roce 1975 je schválen nový statut, který ale v roce 1986 nahrazuje 

další nový statut. V roce 1990 vzniká Sdružení horských služeb ČR a každá oblast má 

svou právní subjektivitu. V roce 2001 vzniká Horská služba ČR jako občanské sdružení, 

které je financované hlavně z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Toto se ale mění v roce 
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2004, kdy Horskou službu zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jako podporu 

cestovního ruchu. (URL13) 

O rok později 1. 1. 2005 vzniká na základě rozhodnutí vlády obecně prospěšná společnost 

- Horská služba ČR, o. p. s. a přebírá veškerou odpovědnost za činnost Horské služby 

v České republice. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je občanské sdružení 

považováno jako spolek, který je zapsán do spolkového rejstříku jako Horská služba 

České republiky, z. s. (URL13) 

2.2.2  Současnost Horské služby 

Horská služba ČR (dále jen „HS ČR“) je jednou z ostatních složek IZS a řadí se mezi 

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

pracím a zároveň k ostatním záchranným sborům. „V létě členové Horské služby poskytují 

pomoc zejména zraněným turistům, cyklistům, ale třeba i dělníkům v lese či obyvatelům, 

kteří v horském terénu žijí. V zimních měsících převažuje zdravotní pomoc lyžařům a 

běžkařům.“ (Jelínková, 2018, s. 21) 

Horská služba ČR, o. p. s. společně s Horskou službou ČR z. s., zajišťuje veškerou 

současnou činnost horské služby v České republice. Hlavní sídlo Horské služby je ve 

Špindlerově Mlýně, působí však ve všech pohořích České republiky, a to v oblastech 

Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. (Statut 

HS ČR, 2020) (URL1) 

Symbolem HS ČR je znak horské služby, který je znázorněný na obrázku č. 1. Členové 

HS ČR při své činnosti používají jednotný stejnokroj, který je zpravidla v kombinaci 

barev červená a modrá a je opatřený znakem horské služby, nebo označením Horská 

služba. (Stanovy HS ČR, 2017) 

Obrázek č. 1 - Znak Horské služby ČR 

 

Zdroj: HS ČR (online) 
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2.2.3  Poslání a úkoly Horské služby  

Účelem Horské služby je zajišťovat podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt místních 

obyvatel či návštěvníků hor, a to prostřednictvím celoroční aktivní činnosti svých členů. 

Organizuje a vykonává preventivní a záchranářskou činnost, poskytuje první pomoc a 

provádí práce vyplívající z účelu HS ČR, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů a z členství v mezinárodním federaci 

záchranných služeb (IKAR). (Stanovy HS ČR, 2017) 

Horská služba ČR vykonává zejména tyto činnosti (URL2): 

• „organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, 

• poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, 

• vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, 

• zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, 

• provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, 

• spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů, 

• informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a 

opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, 

• spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a 

jinými orgány a organizacemi, 

• sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje 

opatření k jejímu snížení, 

• provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu 

na stanicích a domech HS, 

• provádí lavinová pozorování, 

• připravuje a školí své členy a čekatele, 

• spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.“ (URL2) 

2.3  Záchranářská kynologie 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 15. 11. 2012, kterým se stanoví podmínky 

pro zřízení služební kynologie u HZS ČR, definuje záchranářskou kynologii jako 

kynologický obor. Posláním tohoto pokynu je: „výcvik a nasazení psovoda se psem 

vedoucí k nalezení pohřešovaných osob v sutinách, ve volném terénu, lavinách, pod vodní 

hladinou apod. za využití čichových schopností psa.“ (Pokyn generálního ředitele HZS 
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ČR ze dne 15.11.2012) Pokud psovod a jeho pes chtějí působit v oboru záchranářské 

kynologie, musí tvořit dokonale sehraný tým. Psa lze využít jen za přítomnosti jeho 

vlastního psovoda. (Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 15.11.2012) 

2.3.1  Historie záchranářské kynologie 

Historie využití záchranářských psů sahá do dob 1. světové války. V 1. světové válce byli 

psi součástí sanitní služby a jejich úkolem bylo vyhledávat zraněné vojáky a osoby 

zasypané po bombardování. Na základě zkušeností s využitím záchranářských psů během 

válečných konfliktů se po 2. světové válce začal rozvíjet výcvik lavinových psů 

v horských oblastech Švýcarska, Rakouska a Francie. Němečtí ovčáci, kteří v těchto 

oblastech zachránili mnoho lidských životů, prokázali svou nezastupitelnou roli v nově 

vznikajícím oboru - záchranářství. (Makeš, 2009) 

Vznik organizovaného výcviku záchranných psů v Evropě je zásluhou českého kynologa 

J. Rudolfa Tomana, který emigroval do Holandska a založil zde první mezinárodní 

brigádu záchranných psů pro vyhledávání zasypaných osob a stal se jejím vedoucím. J. 

R. Toman měl své vlastní metodiky, podle kterých cvičil své psy. Tomanovy metodiky 

výcviku se osvědčily v roce 1963, kdy pes Roy Roland vyhledal v troskách domů po 

zemětřesení v Peru 156 osob. V roce 1965 Tomanova brigáda ihned reagovala na neštěstí 

v Chile, kde pes Doro (přezdívaný jako Doro-detektor) po zemětřesení vyhledal 78 

zasypaných osob. Úspěch záchranné brigády v Chile odstartoval zakládání 

kynologických záchranných organizací po celém světě. Po chilském neštěstí proběhlo na 

mnoha místech Československa několik pokusů o založení záchranných brigád psů. 

Vytvořit oficiálně a všestranně vybavenou brigádu se podařilo pouze v Příbrami. Tady 

vznikla v roce 1968 první československá brigáda záchranných psů, jako státní projekt 

Základny rozvoje uranového průmyslu Příbram. Tato brigáda byla ustanovena pro 

potřeby této instituce, a to na jeden rok jako tematický úkol řešení ochrany horníků 

uranových dolů. V dalších letech na území Československa byly kynologické 

záchranářské skupiny zastřešovány nejrůznějšími organizacemi, např. Svazem pro 

spolupráci s armádou, Českým červeným křížem a Svazem chovatelů drobného zvířectva. 

V roce 1972, po zrušení příbramské brigády, vznikla v Českém Krumlově druhá 

záchranná brigáda na území Československa, kde byl odstartován trend současné 

existence a vývoje záchranného výcviku. V Českém Krumlově proběhly první 

československé záchranné zkoušky, které byly zařazeny do tehdejšího zkušebního řádu 

Svazarmu. Prvními absolventy těchto zkoušek se v roce 1977 stali tři psi, kteří prošli 
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pětiletým výcvikem u Českého červeného kříže. V roce 1990 vznikla samostatná 

organizace Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (SZBK ČR), který byl 

v roce 1993 jedním ze zákládajících členů mezinárodní kynologické záchranářské 

organizace IRO. Čeští psi jsou dnes považováni za stabilní součást světové záchranářské 

výkonové špičky. Důkazem skvělé práce českých psů jsou nejen mezinárodní úspěchy, 

ale hlavně výkony při nasazení v praxi, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí. (Makeš, 2009) 

(URL3) 

2.3.2  Historie kynologie u Horské služby 

Horská služba začala používat psy primárně na vyhledávání osob zasypaných v lavinách. 

Zprvu se jednalo o lavinové vyhledávání hlavně v oblastech slovenských hor, kde hrozilo 

lavinové nebezpečí více než v Čechách. První záznam o použití psa u horské služby je 

z roku 1956, kdy došlo k lavinovému neštěstí v Nízkých Tatrách. Systematickým 

výcvikem a výchovou lavinových psů se HS začala zabývat až v roce 1968, kdy došlo 

k obrovskému neštěstí na Kubínské hoľi, kde lavina strhla 54 turistů, z nichž 6 zahynulo 

a mnoho dalších bylo zraněno. Další neštěstí se stalo v Krkonoších na polské straně 

v oblasti Białeho Jaru, kde zahynulo 19 osob. Tyto události byly hlavním impulzem pro 

pořízení psů (německých ovčáků) do horských oblastí s výskytem lavin a byl zahájen 

jejich výcvik. Vzorem pro výcvik byla metodika z alpských zemí, která se postupně 

přizpůsobovala podmínkám českých hor. Prvními psovody v českých horách byli W. 

Berger, M. Sitte a K. Novák. Wolfang Berger zachraňoval se svou fenou Hermou při 

neštěstí v Białom Jaru. V roce 1993 se při lavinové komisi IKARU založila subkomise 

lavinových psů a postupně se sjednotila metodika výcviku lavinových a pátracích psů. 

V současnosti se psi u horské služby využívají především na pátrací akce po 

pohřešovaných osobách než na lavinové vyhledávání. (URL4) 

2.3.3  Další organizace zabývající se záchranářskou kynologií 

V České republice jsou nejvíce využíváni služební psi u Policie ČR. Hlavním důvodem 

je okamžitá dostupnost a velké zastoupení těchto psů po celém území ČR. Každé krajské 

ředitelství policie disponuje několika desítkami psovodů s všestrannými služebními psy. 

Psovodi se psy z ostatních složek IZS se použijí v případě, kdy policejní pátrací akce 

trvají déle a je třeba navýšit počet pátracích psů. Psovodi dobrovolnických organizací 

připravují své psy převážně na soutěže podle sportovních kategorií. Tito psovodi se 

nespecializují pouze na jednu problematiku (např. vyhledávání osob), ale snaží se své psy 
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připravit na všechny druhy záchranářských disciplín (sutinové, plošné, vodní či lavinové 

vyhledávání). Takovéto sportovní pojetí záchranářské kynologie přináší jisté nevýhody. 

Pokud psovod chce, aby práce jeho psa byla maximálně spolehlivá a precizní, je zcela 

nevhodné kombinovat odlišné záchranářské specializace. (Makeš, 2009) 

Záchranářskou kynologií se dále zabývají zejména tyto organizace (Makeš, 2009): 

• Policie ČR. 

• Hasičský záchranný sbor ČR. 

• Městská policie Praha a Ostrava. 

• Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

• Svaz záchranných brigád kynologů České republiky. 

• Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje. 

• Armáda ČR.  

 

Policie ČR 

Jak již bylo zmíněno výše, Police ČR má největší počet psovodů a psů k praktickému 

použití. Disponuje vlastními chovatelskými stanicemi a výcvikovými středisky, proto se 

psi k výcviku vybírají výhradně z vlastního chovu. U policie se dbá na kvalifikované 

instruktory s letitými zkušenostmi, kteří zajišťují přípravu psovodů. Následně 

kvalifikovaní psovodi s dobře vycvičenými psy působí v jednotlivých útvarech Policie 

ČR i celého IZS. Policie má psy jak s všestranným výcvikem, tak i se speciálním 

(vyhledávání zbraní, drog, výbušnin, hořlavin atd.). Téměř každé pátrací akce v terénu se 

účastní policejní psovodi se psy. (Makeš, 2009) 

Hasičský záchranný sbor ČR 

Hasičský záchranný sbor ČR se zabývá zejména vyhledáváním osob v sutinách a plošným 

vyhledáváním pohřešovaných osob při pátracích akcích ve spolupráci s Policií ČR. 

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) odpovídá 

za oblast záchranářské kynologie, kterou v rámci integrovaného záchranného systému 

koordinuje a řídí, administruje seznam držitelů kynologického atestu Ministerstva vnitra, 

vede seznam přihlášených k atestaci a vydává kynologický atest. MV-GŘ HZS ČR je 

gestorem pro kynologický atest Ministerstva vnitra ve specializaci sutinové a plošné 

vyhledávání. GŘ HZS ČR organizuje pro atestované psovody instruktážně metodická 

zaměstnání a různá školení, která zvyšují kvalitu jejich práce. (URL5) 
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Svaz záchranných brigád kynologů ČR (URL6) 

Svaz záchranných brigád kynologů ČR (dále jen „SZBK“) je nejpočetnější 

dobrovolnickou organizací v České republice zabývající se záchrannými pracemi pomocí 

psů. Svaz záchranných brigád kynologů ČR má své jednotlivé brigády v každém kraji 

ČR. Rozložení těchto brigád odpovídá územnímu uspořádání krajů. Každá brigáda 

vykonává činnost na svém území zcela samostatně. Všechny brigády zastřešuje a řídí 

sedmičlenné prezidium svazu. Dvakrát ročně se svolává plénum svazu, které se skládá ze 

zástupců všech čtrnácti krajských brigád. Z aktuálně nejlepších členů SZBK se sestavuje 

a pravidelně doplňuje Pohotovostní jednotka SZBK. Tato jednotka je vždy připravena na 

případný zásah ať už v České republice, nebo v zahraničí. Aby psovodi se psy mohli 

zasahovat, musí být připraveni jak odborně, tak i fyzicky a psychicky. (URL6) 

Záchranářský pes může být vycvičen pro pět specializací, a to konkrétně pro vyhledávání 

osob v sutinách, plošné vyhledávání, vyhledávání osob pomocí stop, lavinové 

vyhledávání a pro záchranné práce ve vodě, ke kterým patří také hledání utonulých. 

Záchranný výcvik psů u SZBK je nejvíce zaměřen na sutinové vyhledávání. 

V podmínkách ČR se jedná hlavně o prohledávání zřícených domů, sesutých staveb či 

továren po haváriích. Přes zimu je primární činností vyhledávání osob ztracených 

v zasněženém terénu či zasypaných pod lavinou. V létě se jedná zejména o vyhledávání 

zbloudilých či pohřešovaných osob, často jsou to malé děti či starší osoby. Nejmladší 

specializací v záchranářské kynologii je záchrana tonoucích a vyhledávání utonulých. 

Tento speciální druh výcviku vedou zástupci brigády z Jihočeského kraje, kteří pravidelně 

konají výcvikové kurzy na toto téma. (URL6) 

V zahraničí svaz záchranných brigád kynologů pomáhá s vyhledáváním osob, které se 

staly oběťmi rozsáhlých zemětřesení, jako tomu bylo například roku 1999 v Turecku nebo 

v Tchaiwanu. Svaz záchranných brigád kynologů při této činnosti úzce spolupracuje 

s HZS ČR, Policií ČR a všemi dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je právě 

Horská služba, Vodní záchranná služba, Letecká záchranná služba, Adra, Český červený 

kříž a další. (URL6) 
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Symbolikou svazu záchranných brigád kynologů je žlutý kruhový znak, který obsahuje 

modrý trojúhelník a kříž záchranného systému a je překrytý hlavou záchranného psa. Po 

obvodu je uveden plný název spolku. Tento znak je znázorněn na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2 - Znak svazu záchranných brigád kynologů ČR 

 

Zdroj: Obrázky Google (online) 
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3  Cíle, úkoly a metodika práce 

3.1  Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je sestavení uceleného souboru informací o výcviku psů pro 

Horskou záchrannou službu. Práce se věnuje jednotlivým složkám výcviku a dalším 

faktorům, které mohou ovlivnit úspěšnost výcviku psa. Dále je v práci uveden výběr psů, 

důležitost dobrého vztahu psa a psovoda a také zkoušky, které pes musí plnit, aby byl 

zařazen do služby a mohl setrvat v záchranářské činnosti. V neposlední řadě jsou v práci 

zahrnuty statistiky četností nasazení psů Horské služby. 

3.2  Úkoly práce 

• Shromáždění veškeré potřebné literatury, publikací a internetových zdrojů. 

• Nastudování shromážděných materiálů a následné vytyčení cílů práce. 

• Konzultace problematiky s profesionálním psovodem. 

• Realizace práce ze získaných informací. 

3.3  Metodika práce 

Pro realizaci práce a naplnění stanovených cílů byla použita metoda rešerše a metoda 

sběru dat a informací. Dále pak metody analýzy a syntézy získaných informací 

z problematiky záchranářské kynologie. V teoretických východiscích je popsán 

integrovaný záchranný systém, horská služba, záchranářská kynologie a další organizace 

zabývající se touto kynologií. Deskriptivně-analytická část je zaměřena na správný výběr 

psa, vztah psovoda a psa, podrobné informace o výcviku psa specializovaného na plošné 

a lavinové vyhledávání a také analýza statistik s četností nasazení psů Horské služby. 

Zdrojem informací pro sepsání práce byly především monografické publikace, právní 

předpisy, internetové stránky Horské služby a jiných organizací a další internetové 

publikace. 
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4  DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1  Výběr psa 

Výběr vhodného plemena psa je prvním a nejvíce důležitým rozhodnutím záchranářského 

psovoda. Schopný a zkušený psovod dokáže vycvičit i méně nadaného psa se slabšími 

dispozicemi, ale bude ho to stát více úsilí, než když si vybere psa s perfektními 

dispozicemi pro danou specializaci. Správně vybraný pes dosáhne úspěchu dříve a může 

tak déle vykonávat službu. V procesu výběru hraje roli také osobnost psovoda a jeho 

dovednosti a zkušenosti. (Jančaříková, 2019) 

Ne každý pes má dobré předpoklady stát se záchranářským psem u horské služby. Psi u 

horské služby musí mít především dobrou fyzickou kondici, kterou potřebují při 

dlouhodobém pohybu v náročném prostředí. V horách dochází k častým klimatickým 

změnám, proto je nutné vybrat si psa, který je na horské prostředí zvyklý a dobře snáší 

například silný vítr, mráz či sněhové vánice. Pes by proto měl být přizpůsobivý, otužilý 

a také jeho srst by neměla být ani příliš krátká, ani příliš dlouhá. 

„Důležitý je i psychický stav psa, který určuje jeho temperament, motivační schopnost, 

schopnost učit se, schopnost socializace s člověkem, odvahu, vyrovnanost, citlivost na 

bolest, citlivost na hluk a celkový vztah ke svému okolí.“ (Makeš, 2009, s. 36)  

Výběr psa začíná výběrem zkušeného chovatele či chovatelské stanice. Při výběru je 

důležité soustředit svou pozornost nejen na štěně, ale také na rodiče štěněte. Štěně je 

vhodné odebírat ve věku 7 týdnů, kdy je již možné pozorovat jeho vrozené dispozice. 

Štěně by mělo být nebojácné, radostné a mělo by projevovat zájem o lidi. Při výběru je 

také dobré pozorovat srst, okolí očí, uší a konečníku, které vypovídá o zdraví psa. 

(Jančaříková, 2019) 

Dobrými záchranářskými psy se mohou stát psi i feny. Volba pohlaví záleží na 

individuálních požadavcích psovoda. Ondřej Zeman (člen Šumavské HS ČR) říká: 

„Výběr feny byl trochu problematický, jelikož se feny u horské služby musejí kastrovat 

z důvodu celoročního použití. Vybral jsem si fenu, protože věřím v souznění opačného 

pohlaví a také proto, že samotný výcvik je dost náročný a neměl bych čas řešit ještě 

dominanci samce vzhledem k ostatním psům. Má fenka Enigma je můj nejbližší kolega, 

trávím s ní hodně času nejen v práci, ale také s rodinou, a protože mám malé dítě, věděl 

jsem, že právě fena bude na dítě mírnější.“ Dle Jančaříkové (2019) jsou feny obecně 
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ovladatelnější, poddajnější, méně konfliktní a více soustředěné na svého majitele. Psi 

samci bývají více samostatní, více konfliktní s jinými psy a lépe ustojí chyby psovoda. 

Dle kolektivu odborníků - kynologů (1955) v padesátých letech minulého století byl za 

nejvhodnějšího psa pro záchranu osob v horském prostředí považován bernardýn. Později 

se osvědčilo, že pro záchranu v horách je vhodnější lehčí pes s výborným čichem, vysoce 

inteligentní, pracovitý, rychlý a důvěřivý k osobám. Tyto podmínky skvěle splňoval 

německý ovčák, který se hojně využívá i dnes. Oblíbeným plemenem je dnes také border 

kolie, která dříve byla mnoha psovody zavrhována.  

Z průzkumu Jančaříkové (2019) vyplývá, že mezi pět nejoblíbenějších plemen pro 

záchranářský výcvik v České i Slovenské republice patří (v následujícím pořadí): 

německý ovčák, border kolie, labradorský retrívr, belgický ovčák malinois a zlatý retrívr. 

Tato plemena převažují i u horské služby.  

4.2  Vztah psovoda a psa 

Fungující vztah mezi psovodem a jeho psem je základem veškeré záchranářské práce. 

Pokud záchranářský tým chce být při pátrání užitečný, musí se toho jak pes, tak i psovod 

hodně naučit. Pro fungující tým jsou důležité nejen znalosti psovoda (např. z oblasti 

kynologie, topografie, první pomoci), ale také dobrá fyzická kondice a zdravotní stav 

psovoda i psa. Dalším faktorem je také odhodlání a finanční zázemí psovoda. Dispozice 

pro fungující tým znázorňuje obrázek č. 3. (Jančaříková, 2019) 

Obrázek č. 3 - Dispozice psa a psovoda 

 

Zdroj: Jančaříková (2019) 
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Psovod se svým psem musí tvořit dokonale sehranou dvojici, která si ve všem rozumí. 

Pes by měl svému psovodovi plně důvěřovat, měl by mít jistotu, že se o něj psovod 

postará. Za to se pes odvděčí svou oddaností a láskou. Vztah mezi nimi nebude fungovat, 

pokud se psovod svému psovi nebude dostatečně věnovat. Dle Jančaříkové (2019) nestačí 

psa jen cvičit a trénovat, ale také by s ním psovod měl trávit volné chvilky, odpočívat 

s ním, hrát si s ním. Psovod by svého psa neměl považovat za nástroj, ale měl by ho 

respektovat, obdivovat a milovat. Pes podá svůj nejlepší výkon pouze tehdy, když bude 

mít svého psovoda upřímně rád. Pokud si psovod bude dokazovat svou moc nad psem a 

budou mezi sebou soupeřit, je velice pravděpodobné, že pes pod takovýmto vedením bude 

agresivní a nestane se z něho opravdu dobrý záchranář.  

Dobrý vztah musí mít pes i k ostatním lidem, neměl by se nikdy chovat agresivně. Může 

od psovoda odejít, nechat se pohladit, ale pokud se mu něco nelíbí, měl by i přesto zůstat 

klidný a nejevit známky agrese.  

Ondřej Zeman (člen Šumavské HS ČR) říká: „U Horské služby je pes majetkem psovoda, 

nikoli organizace jako tomu je například u Policie ČR či Armády ČR. Z tohoto důvodu 

mám ke svému psovi bližší vztah a trávím s ním více času. U horské služby dbáme hlavně 

na dobrou socializaci psů, protože pes je členem rodiny a často se svým psovodem tráví 

i dovolenou.“  

 

4.3  Výcvik psa 

Výcvik psa probíhá u všech záchranářských specializací v podstatě stejným způsobem. 

Hlavním cílem výcviku jakéhokoli záchranářského psa je vypátrat pohřešované osoby. 

Dle Jančaříkové (2019) je cílem vycvičit záchranářského psa tak, aby byl schopen najít 

pohřešovanou osobu či její pozůstatky, nebo aby spolehlivě určil, že v daném terénu se 

pohřešovaná osoba nevyskytuje. 

Dřívějším cílem psovodů u horské služby bylo vycvičit psa, který bude schopen rychle a 

systematicky nalézt osoby zavalené ve sněhu. Postupem času se u horské služby začalo 

vyskytovat více pátrání a hledání po zbloudilých, nezvěstných a zraněných osobách než 

po obětech lavinového neštěstí. Z tohoto důvodu se v dnešní době cvičí psi pro horskou 

službu jak pro lavinové vyhledávání, tak i pro plošné vyhledávání, které se stalo jejich 

primární činností.  Jelikož výcvik psů pro plošné vyhledávání u horské služby převažuje, 

bude mu v práci, oproti lavinovému vyhledávání, věnovaná o něco větší pozornost. 
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4.3.1  Obecné zásady výcviku psa 

Pes se stane dobrým a spolehlivým záchranářem, pokud se u něho vybudují správné 

základy. Makeš (2009) ve své knize uvádí několik obecných zásad, kterými by se každý 

psovod měl řídit: 

1. Cvik je potřeba rozfázovat do několika dílčích částí, které se následně spojují 

v celek. 

2. Při řetězení činností vždy postupovat od nové činnosti ke známé. 

3. K další fázi cviku by se mělo pokračovat až po zvládnutí fáze předchozí. 

4. Pro upevnění podmíněného reflexu je třeba naučené fáze opakovat. 

5. Pokud nastane problém ve výcviku, je nutné vrátit se minimálně o jeden krok zpět, 

do fáze, kdy pes pracuje zcela bezchybně a poté pokračovat ve výcviku pomaleji. 

6. Každé cvičení musí pro psa skončit radostně, úspěchem, který zaručí chuť do další 

práce. 

7. Cvičení musí být přiměřeně náročné a dlouhé, aby psa bavilo a aby aktivně 

spolupracoval. 

8. Nutností je motivace psa a udržení vysoké chutě psa do práce, kterou navodí 

například opakování krátkých a lehčích cvičení. 

9. Obtížnost je třeba navyšovat postupně a velmi pomalu, aby pes chápal spojitost 

s předchozími cvičeními. 

10. Psovod musí být důsledný, vytrvalý, trpělivý a musí od psa vyžadovat přesnost. 

11. Psovod na psa zbytečně moc nemluví, jen tehdy, kdy je potřeba povzbudit nebo 

usměrnit chování psa. 

12. Pro psa je efektivní trénovat každý den krátkou dobu, než občas a několik hodin. 

13. Výcvik by měl být promyšlený a neměl by se zbytečně uspěchat. 

4.3.2  Výcvik psa pro plošné vyhledávání 

Pes pro plošné vyhledávání musí být vycvičen tak, aby našel osobu v jakémkoli prostředí. 

S jeho dokonalým čichem dokáže nalézt osobu i v místech, kde je velmi malé procento 

pachu pohřešované osoby. Pes by měl být schopný dohledat pachový zdroj i v takzvaném 

„pachovém mraku“ (vysvětleno níže) na velkou vzdálenost. Další důležitou součástí 

výcviku je poslušnost a ovladatelnost psa. Je nezbytné, aby pes také uměl dokonale 

označit nalezenou sobu. (Makeš, 2009) 
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4.3.2.1  Ovladatelnost 

Ovladatelnost je nedílnou součástí výcviku. Neovladatelný a neposlušný pes nikdy 

nedosáhne úspěchu. Výhodou u plošného vyhledávání je, že pes nemusí přesně chodit u 

nohy nebo nosit aport. Pes cvičený v této specializaci pracuje na volno, bez vodítka, proto 

musí za každé situace reagovat na přivolání psovodem, hlavně když hrozí nebezpečí. 

Dalším důležitým prvkem ze základů ovladatelnosti je „odložení psa“, kdy na určitý 

povel psovoda musí pes zaujmout naučenou polohu a nesmí toto místo opustit do vydání 

jiného povelu. Psovod svého psa odkládá v případech, kdy se musí samostatně věnovat 

jiné činnosti, jako je například záchrana osoby. (Makeš, 2009) 

4.3.2.2  Označení nalezené osoby 

Pokud by pes neuměl označovat nalezenou osobu, nikdo by se o ní nedozvěděl. Zprvu si 

psovod musí zvolit způsob, jakým chce, aby pes označoval nalezenou osobu, dále pak 

povely, které bude pro vyhledávání osob používat. Nejčastějším a nejrozšířenějším 

způsobem označování je štěkání. Způsoby označování nálezu psem jsou: 

1. u nalezené osoby - zde pes vytrvale štěká až do příchodu psovoda, 

2. u psovoda - v tomto případě je možné použít několik variant (štěkáním, 

uchopením „nálezky“ = předmět, co má psovod u sebe a ví, že když si ho pes 

například vezme do tlamy, znamená to nález). (Makeš, 2009) 

4.3.2.3  Nácvik označení 

Dle Makeše (2009) při nácviku označení osoby se pes k figurantovi přibližuje pomocí 

pachu neseného vzduchem (tzv. „pachový mrak“) a nikdy ne po jeho přímé stopě. 

Figurant by tedy měl odcházet obloukem a vítr musí vát od figuranta směrem k psovi (viz 

obrázek č.4). Tímto způsobem se pes naučí hledat právě pomocí pachového mraku.  

Obrázek č. 4 - Jednoduchý nácvik označování nálezu 

 

Zdroj: Makeš (2009) 
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V úvodní fázi má psovod psa na vodítku, aby mohl jeho chování usměrňovat. Následují 

další fáze nácviku označování nálezu, kdy se postupně přechází na samostatnou práci psa 

(tzn. pracuje na volno) a vzdálenost figuranta se zvětšuje. Pes je zprvu vysílán ihned po 

zastavení figuranta a tato doba se postupně prodlužuje.  

Je velice důležité zařazovat do nácviku značení osob v nejrůznějších pozicích (sedících, 

ležících na břiše, na zádech, na boku, klečících). Každá změna polohy figuranta může pro 

psa znamenat odlišný prvek, proto pes musí pochopit, že je třeba označovat osobu 

v jakékoliv zaujaté poloze. (Jančaříková, 2019) 

4.3.2.4  Vyhledávání osob návětřím 

Jak již bylo zmíněno výše, pes pro plošné vyhledávání musí umět najít osobu pomocí 

pachu neseného vzduchem. Figurant se ukrývá tak, aby nebyl spatřen psem dříve než po 

krátkém sledování pachového mraku. Výhodné je toto cvičení provádět v noci, kdy 

figurant nemusí chodit příliš daleko, aby ho pes neviděl. Figurant nastupuje z návětrné 

strany tak, aby pes necítil jeho pachovou stopu. Po vytvoření dostatečně silného 

pachového mraku přichází psovod se psem a postupují vymezeným prostorem kolmo 

k vytvořenému pachovému mraku (viz obrázek č. 5). Tento nácvik se opět postupně a 

pomalu ztěžuje vzdáleností figuranta a časovou prodlevou od vypuštění psa a úkrytu 

figuranta. (Makeš, 2009)  

 

Obrázek č. 5 - Nácvik navětření pachu osoby 

 

Zdroj: Makeš (2009) 
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4.3.2.5  Vyhledávání předmětů 

Dalším úkolem psů je značit také veškeré předměty patřící dané osobě. Psi jsou schopni 

najít předměty osob, protože to, co mívá osoba delší dobu u sebe, je silným zdrojem 

lidského pachu. Je ovšem žádoucí, aby pes vždy označoval jako první osobu, a ne její 

věci (to platí hlavně u lavinového vyhledávání). Psovod by měl svého psa naučit 

označovat předměty jiným způsobem než osoby. Například pokud pes označuje osobu 

štěkáním, předmět může označit „zalehnutím“ (tzn. pes si lehá vedle předmětu).  

4.3.2.6  Střídání figurantů 

Střídaní figurantů je důležité proto, aby nedošlo k vytvoření spojitosti cviku pouze se 

známou sobou. Zprvu u každého nového cvičení, jsou potřeba zkušení figuranti, kteří 

vědí, jak se k psovi mají chovat, jak ho mají správně chválit a kdy přesně ho mají odměnit.  

Psům, kteří jsou již dobře vycvičeni v označování osob, je třeba zařazovat do výcviku co 

nejvíce cizích osob. Měli by se vystřídat figuranti různého věku, národnosti, s různými 

nemocemi nebo třeba s duševním postižením. Psovod může figuranty také požádat, aby 

se chovali neobvykle. Neobvyklým chováním se rozumí například telefonování, čtení 

knížky či přítomnost vlastního nekonfliktního psa. (Jančaříková, 2019)  

4.3.2.7  Prostředí výcviku 

Další velice důležitou roli hraje ve výcviku prostředí. Je nezbytné, aby pes uměl odvést 

precizní práci v jakémkoli prostředí a za jakýchkoliv podmínek. Proto psovod musí svého 

psa odmalička navykat na různá místa. Ondřej Zeman (člen Šumavské HS ČR) říká: „Je 

důležité měnit prostředí výcviku co nejvíce. Měníme prostory, budovy, trní, plech, plasty, 

bažiny, průmyslové objekty atd. Čím více toho pes pozná během výcviku, než půjde do 

ostré akce, tím méně situací ho zaskočí.“  

Začátky výcviku by měly probíhat ve psovi známém prostředí bez rušivých podnětů. 

Nejvhodnější jsou kynologická cvičiště či domov. Také trénink úplně nových prvků je 

vhodné nacvičovat v klidu domova. Poté, co pes skvěle zvládá daný prvek v klidném a 

známém prostředí, se výcvik přesouvá do rušnějšího prostředí. Rušné prostředí znamená 

pro každého psa něco jiného. Dle Jančaříkové (2019) patří mezi nejčastější rušivé 

elementy zvířata a jejich exkrementy, přítomnost jiného psa, přítomnost lidských 

exkrementů, pohozené zbytky jídla a další předměty. Rušivé jsou také různé zvuky, 

hlavně ty nárazové, mezi které patří například střelba. O psech, co zvládnou daný cvik 

v rušném, cizím a někdy hlučném prostředí, se dá říci, že cvik opravdu ovládají. 
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4.3.2.8  Příprava psa na reálné situace  

V této fázi se připravují situace, které se mohou stát v realitě. I tady platí postupné 

navyšování náročnosti, které se koriguje vzdáleností figuranta, obtížností terénu a 

přítomností rušivých podnětů jako je hluk a zvěř. Důležité je také cvičit v různých 

klimatických podmínkách (mráz, horko, déšť, sníh, tma, mlha). Cvičení se připravují tak, 

aby se předešlo neúspěchu psa a nesnižovala se tím jeho motivace k práci. (Makeš, 2009) 

4.3.3  Výcvik psa pro lavinové vyhledávání 

Lavinové vyhledávání osob je speciálním druhem plošného vyhledávání. V zimních 

měsících se záchranáři setkávají s lidmi, kteří vyráží do hor bez patřičného vybavení, jsou 

nevhodně oblečeni či nemají naplánovanou trasu a snadno se pak ztratí. Stačí, aby tyto 

lidi potkalo nepříznivé počasí a jejich život je náhle v ohrožení. Díky lavinovým psům je 

větší šance najít takovéto osoby rychle a včas.  

Lavinový pes je stále nejrychlejším a nejúčinnějším vyhledávačem. Psovi stačí dvacet 

minut na prohledání prostoru o rozloze jednoho hektaru. Záchranáři s lavinovými 

sondami by plochu o stejném rozměru prohledávali více něž dvě hodiny. Čich psa je 600x 

vyvinutější než čich lidský. Proto je pes schopný nalézt osobu, která je zavalená až pod 

pětimetrovou vrstvou sněhu. (URL7) Největší překážkou rychlého zásahu záchranářů 

v horách je špatně přístupný terén. Do místa zásahu se psovodi se svými psy často 

dopravují vrtulníkem. Z tohoto důvodu je nutné psa navykat i na transport vrtulníkem. 

Vrtulník by neměl psovi evokovat strach či stres.  

Jak již bylo v práci řečeno, v dnešní době u horské služby jsou potřeba psi, kteří ovládají 

jak plošné, tak i lavinové vyhledávání. Výcvik tedy probíhá velmi podobným způsobem, 

jako byl výše popsán výcvik psa pro plošné vyhledávání. 

S příchodem zimního období může psovod zahájit výcvik pro lavinové vyhledávání. 

Výcvik u mladších a méně zkušených psů probíhá tak, že se přes zimu trénují prvky 

zaměřené pro lavinové vyhledávání a nekombinují se s prvky pro plošné vyhledávání. 

Kombinace je vhodná až u psů starších, kteří mají již více zkušeností. Psi u horské služby 

obecně nemívají problém s přecházením z jedné specializace na druhou. Psi moc dobře 

vědí, co mají dělat, když sníh je či není. Od malička jsou na sníh navykáni. V zasněženém 

prostředí by se měli cítit komfortně a bez známek stresu. Rozdílem od plošného 

vyhledávání je, že při lavinovém vyhledávání se prohledává prostor s o dost menší 

rozlohou. U plošného vyhledávání bývá prostor velký 5 až 10 hektarů, kdežto u lavin je 
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rozloha hledacího prostoru maximálně do hektaru. (Ondřej Zeman - člen Šumavské HS 

ČR, 2021) 

4.3.3.1  Nácvik vyhledávání v lavinách 

Při jakémkoli výcviku psa je nesmírně důležité cvičit psa formou hry. Pro psa to musí být 

zábava, na kterou se bude vždy těšit a bude vědět, že za dobře odvedenou práci dostane 

lahodnou odměnu. Výcvik psa by se bez neustálé motivace neobešel. Je důležité, aby 

každý trénink končil úspěchem. Pokud se psovi během tréninku příliš nedaří (ať už se 

jedná o trénink prvků z plošného nebo lavinového vyhledávání), měl by psovod zařadit 

taková cvičení, kdy pes snadno najde figuranta během krátké doby (většinou do deseti 

minut). Ve chvíli, kdy pes figuranta najde, musí psovod projevit velké nadšení a musí psa 

pořádně pochválit a odměnit. Tato jednoduchá cvičení vedou ke zvýšení motivace a 

povzbuzují psa do další práce. (URL12) 

Výcvik pro lavinové vyhledávání začíná v podstatě hrou psa s psovodem a figurantem ve 

sněhu (viz obrázek č. 6). Jako první se ve sněhu vyhrabe díra (takzvaná „kaverna“). 

Kaverna musí být dostatečně velká, aby zde figurant, popřípadě i psovod, měl dostatečný 

prostor pro hru se psem (např. přetahování se o hračku). Kaverna se z počátku nechává 

otevřená (tzn. nezasypává se sněhem), aby do ní pes měl zcela volný přístup. Pes je ze 

začátku slovně lákán figurantem či psovodem do kaverny. U horské služby jsou psi 

navykáni hlavně na figuranty, proto do kaverny chodí psovod jen v případě, kdy má pes 

v kaverně se samotným figurantem strach či je vystresovaný. Toto cvičení se provádí do 

té doby, dokud pes nebere hru v kaverně se samotným figurantem jako běžnou činnost. 

Pes musí vědět, že mu v kaverně nic nehrozí a musí se tam cítit příjemně. (Ondřej Zeman 

- člen Šumavské HS ČR, 2021) 

Poté, co je pes na kavernu zvyklý, začne se postupně zmenšovat vchod a figurant už psa 

do kaverny neláká. Pes se postupně učí dostávat k figurantovi čím dal menším otvorem. 

Nejprve je otvor velký tak, aby se pes lehce protáhl celým tělem. Poté se zmenší pouze 

na velikost hlavy psa. Tímto způsobem se pokračuje až do fáze, kdy je vchod do kaverny 

zcela zahrazen a pes se musí k figurantovi prohrabat. Pak už se jen navyšuje vrstva sněhu, 

pod kterou je figurant zasypán. Všechna tato cvičení probíhají za přítomnosti psa, kdy 

pes vidí, kde je figurant zahrabáván. (Ondřej Zeman - člen Šumavské HS ČR, 2021) 
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Obrázek č. 6 - Hra figuranta a psovoda se psem 

 

Zdroj: Obrázky Google (online) 

Pokud pes výborně zvládá výše uvedená cvičení, přichází fáze, kdy je figurant zahrabáván 

bez přítomnosti psa. Postupně se navyšuje počet figurantů. Figuranti jsou rozmístěni 

nejprve v menší vzdálenosti od sebe a tato vzdálenost se pak postupně zvětšuje. 

Prodlužuje se také doba mezi zahrabáním figurantů a vypuštěním psa. (Ondřej Zeman - 

člen Šumavské HS ČR, 2021) 

Jak již bylo v práci řečeno, poslední fází výcviku je příprava situací, které simulují 

reálnou akci. Ve chvíli, kdy pes dokonale zvládá všechna tato cvičení a dokáže jistě a 

bezchybně označit všechna místa nálezu, je možné říci, že byl skvěle vycvičen. 

Připravenost psa je pak samozřejmě ověřována zkouškami.  

4.3.3.2  Zahrabávání či ukrývání figuranta  

Figuranti, kteří pomáhají při výcviku lavinových psů, to nemají vůbec jednoduché. Tito 

figuranti musí být dostatečně otužilí, protože mnohdy musí ve sněhu vydržet i dvě hodiny 

a samozřejmě to nemohou být klaustrofobici. Figuranti mohou být buďto zahrabáváni 

(pod sněhem) nebo ukrýváni (není nutný sníh). Platí několik zásad, které se při 

zahrabávání a ukrývání figuranta musí dodržovat. 

Zásady zahrabávání (URL8): 

- Rozměry tzv. „záhrabu“ musí být dostatečně velké (délka 1,8 m, šířka 1,4 m, 

výška 1 m). Prostor musí být tak velký, aby se pes mohl bez problému 

k figurantovi dostat. 

- Figurant musí mít kvalitní teplé oblečení, deku, funkční vysílačku, lavinový 

přístroj zapnutý na vysílání a sondu. 

- V záhrabu figurant nesmí v žádném případě kouřit. 

- Používají se takové svahy, kde nehrozí nebezpečí opravdové laviny. 
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- Figurant musí být psovodem poučen, aby jeho chování nemělo negativní dopad 

na výcvik psa. 

- Psovod musí vědět, kde se figurant nachází a musí ho mít pod stálým vizuálním a 

rádiovým kontaktem. 

Zásady ukrývání (URL8): 

- Prostor pro ukrytí musí být opět dostatečně velký. 

- Figurant má oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, případně deku, mobilní 

telefon či vysílačku. 

- Figuranta je možné ukrýt na úrovni terénu, pod úrovní terénu (příkopy, díry, 

sklepy, …) nebo nad úrovní terénu (střechy, okna, sloupy, stromy, …) 

- Figuranta lze ukrýt do uzavřeného prostoru (bedna, skříň, …)  nebo do otevřeného 

prostoru za překážku (stojící, sedící, ležící). 

 

4.3.4  Doba trvání výcviku 

Je nesmírně důležité zdůraznit, že výcvik psa je v podstatě nekončícím procesem. Psovod 

svého záchranářského psa cvičí po celý jeho aktivní život. Výcvik nekončí tím, že pes 

složí zkoušky. Každoročně je pes přezkušován, aby potvrdil své naučené dovednosti a 

také to, že je stále připraven být nasazen do ostré akce. 

Každý pes je zcela individuální, a proto výcvik netrvá vždy stejnou dobu. Nejšikovnější 

psi zvládají potřebné dovednosti již ve dvanácti měsících. Ke zkouškám připustí psa, 

který má nejméně 12 měsíců. Vzhledem k psychickému vývoji psa se doporučuje stáří 2 

roky. (Ondřej Zeman - člen Šumavské HS ČR, 2021) 

Doba, kterou pes stráví ve výkonu služby, závisí především na jeho zdraví. Většinou pes 

končí službu kolem osmého někdy až desátého roku života. Péče o psa je proto zcela 

zásadní. Pokud pes bude dostávat prvotřídní péči, sníží se tím riziko nemocí a prodluží se 

tak doba psa ve službě. Některé nemoci jsou bohužel geneticky dědičné a nelze se jím 

zcela vyhnout. Další příčinou, která psa vyřadí ze služby, je nesplnění každoročních 

zkoušek. Dále také záleží na posouzení veterináře či na rozhodnutí samotného psovoda, 

zdali chce, aby jeho pes stále vykonával službu. 
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4.4  Zásady nasazení psa  

Ve chvíli, kdy je psovod se svým psem nasazen do akce, postupuje se následujícím 

způsobem (URL9): 

Transport do místa zásahu 

Pes a psovod musí být do místa zásahu transportováni tou nejrychlejší cestou a s co 

nejmenším vypětím sil. V případě, kdy je příznivé počasí, dopravují se na místo výhradně 

vrtulníkem. Jak již bylo v práci zmíněno, pes proto musí být na vrtulník zvyklý. Při 

nepříznivém počasí se využívají auta, lanovky, skútry, rolby atd. (URL9) 

Hledací prostor 

Pokud je hledací prostor příliš rozsáhlý, je třeba ho rozdělit na primární a sekundární. 

Jako první se prohledává primární prostor z důvodu větší šance nálezu osoby a až poté 

následuje prohledání prostoru sekundárního. Prohledávání velkého prostoru se rozdělí na 

pruhy o šířce cca 50 m, které se částečně překrývají. (URL9) 

Místo nasazení 

Pes musí být nasazen několik metrů před již určeným hledacím prostorem. Je to z toho 

důvodu, že hledaná osoba může být na okraji vytyčeného hledacího prostoru. Pach této 

osoby může být unášen větrem mimo vytyčený prostor a pes tento pach může jednoduše 

přeběhnout. Při hledání je také důležité částečně překrývat již prohledaný prostor. (URL9) 

Počasí 

Počasí hraje při nasazování psa velkou roli. Podle síly větru jsou pachy osob odnášeny 

různými směry a různě daleko. Pokud je to možné, měl by pes být nasazován proti větru. 

Je třeba, aby psovodi mysleli na proměnlivý vítr a na změny jeho směru v hloubeních, 

podél skal, v průsecích atd. Psovodi by se měli pohybovat na závětrné straně, aby jejich 

pach byl v hledacím prostoru minimalizován a nerušil práci psa. Velmi také záleží na 

mrazu. V případě velkého mrazu nemůže být pes vzhledem k ochraně jeho zdraví 

nasazen. (URL9) 

Práce psa 

Je důležité, aby pes pracoval samostatně. Psovod svého psa soustředěně pozoruje a 

nechává ho pracovat. Podle situace ho pak může usměrňovat, povzbuzovat, ale není třeba 

ho rušit zbytečnými příkazy. (URL9) 
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Označení 

V případě, kdy si pes je jistý, že našel osobu, označí ji naučeným způsobem (štěkáním, 

zalehnutím, uchopením nálezky). Pokud psovod vidí, že si pes není zcela jistý, nechá 

místo prohledat ještě jiným psem, nebo svého psa na chvíli odloží a vrátí se na místo o 

chvíli později. (URL9) 

Faktory vedoucí k neúspěchu 

Je několik faktorů, které mohou ovlivnit zásah. Psovodi mohou mít špatné informace, 

špatně odhadnou situaci. Pes může být unavený nebo nemusí mít zrovna svůj den a jeho 

chuť do hledání je příliš malá. Záleží také na počasí, zdali je silný déšť, mráz, sníh, vítr, 

atd. (URL9) 

4.5  Zkušební řád u Horské služby 

Zkušební řád pro psy a psovody u horské služby zajistí jejich odbornou, fyzickou a 

zdravotní způsobilost. Psovody se psy, kteří splní veškeré zkoušky, je možné využít pro 

plošné vyhledávání (převážně v horském terénu) a pro lavinové vyhledávání. Zkušební 

řád byl zpracován zkušenými odborníky služební kynologie Horské služby ČR a na 

základě organizačních potřeb lavinové a kynologické subkomise Horské služby ČR. 

(URL10) 

Aby pes mohl být zařazen do služby, musí úspěšně splnit potřebné zkoušky. Jak již bylo 

řečeno, pes u Horské služby musí mít specializaci jak na lavinové, tak i na plošné 

vyhledávání, a proto musí složit zkoušku z obou těchto specializací. 

Podmínky účasti na zkouškách  

Psovod musí splňovat podmínky, kterými jsou: 

• Musí být členem horské služby nebo organizace, která je součástí IKARU 

(Mezinárodní federace záchranných služeb). 

Pes musí splňovat tyto podmínky: 

• Pes nebo vykastrovaná fena jakéhokoliv plemene musí mít věk minimálně 12 

měsíců, 

• konstituce a správný typ vyšší nervové soustavy, 

• odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti, 
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• dokonalá kondice, hlavně vytrvalostní, a také odolnost a přizpůsobivost 

klimatickým podmínkám, 

• převozní povolení a platná veterinární prohlídka. (URL10) 

Povinná výstroj (URL11) 

Ke zkoušce v letním období musí mít psovod u sebe tyto věci: 

• Batoh, čelová svítilna, lékárnička člena horské služby, vysílačka, pevná obuv, 

úvazek pro práci ve výškách, dohledávací světlomet, GPS a mobilní telefon. 

V zimním období musí mít psovod tyto věci: 

• Batoh, čelová svítilna, lékárnička člena horské služby, vysílačka, lavinová sonda, 

lavinová lopatka, lavinový vyhledávač, skialpinistická výzbroj a výstroj, mačky, 

cepín, pevná obuv, úvazek pro práci ve výškách, dohledávací světlomet, GPS a 

mobilní telefon. 

Vybavení psa: 

• Stahovací obojek hladký, vodítko, náhubek, postroj pod vrtulník, záchranná 

dečka, lavinový vysílač, osvětlení pro práci v noci a GPS lokátor. (URL11) 

Zkušební komise 

„Ředitel HS ČR, o. p. s., na základě doporučení kynologické komise jmenuje zkušební 

komisi v tomto složení: 

• zástupce vedení HS ČR, o. p. s., 

• zástupce kynologické komise, 

• instruktoři kynologie, 

• rozhodčí kynolog z organizace mimo HS ČR.“ (URL10) 

Organizace zkoušek 

Kynologická subkomise Horské služby organizuje a pořádá několikadenní letní kurz pro 

plošné vyhledávání v horském terénu a týdenní zimní kurz pro lavinové vyhledávání. 

Zkoušky probíhají každý rok a k jejich zrušení dojde jen v případě nepřijatelného počasí. 

(URL10) 
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Zkouška se skládá z následujících částí:  

1. „Poslušnost a ovladatelnost psa. 

2. Praktické použití psa pro vyhledání v lavině. 

3. Teorie lavin a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů. 

4. Praktické použití psů pro vyhledávání v horském terénu. 

5. Topografie a praktické použití GPS.“ (URL10) 

 

4.5.1 Jednotlivé zkoušky  

I. Zkouška poslušnosti a ovladatelnosti psa 

Ovladatelnost je zcela základní dovedností, kterou pes musí zvládat. Konkrétně musí 

zvládat tyto cviky: 

- „přivolání k psovodovi, 

- ovladatelnost u nohy psovoda, 

- odložení psa na místě, 

- vysílání do určených směrů, 

- překonávání různých překážek, 

- štěkání na povel.“ (URL10) 

II. Zkouška praktického použití psa pro vyhledávání v lavině (URL10) 

Pes musí být schopný nalézt osobu zasypanou sněhem (viz obrázek č. 7). Podle stupňů 

obtížnosti se postupně podmínky ztěžují. Hodnocení psa (i psovoda) probíhá po celou 

dobu zimního kurzu. Podle toho pak komise rozhodne o úspěšnosti psa s psovodem 

výcvikovou známkou od A do C, přičemž C je nejlepší hodnocení. (URL10) 

• Stupeň A - Pes musí najít až 4 lehce zasypané subjekty (těmi jsou osobní 

předměty figurantů, figurant samotný či skupina figurantů) 40 až 60 cm hluboko 

na cvičné lavině o rozloze 1500 m2. 

• Stupeň B - Pes musí najít až 5 subjektů zasypaných v hloubce 1 m na cvičné 

lavině o rozloze 3000 m2. Na nalezení má pes daný čas. 

• Stupeň C - Pes musí najít až 6 subjektů zasypaných v hloubce 2 až 3 m na lavině 

o rozloze 3000 m2. Je opět daný čas na nalezení a u psa musí být vidět naprostá 

jistota při označení.  
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Obrázek č. 7 - Vyhledávání psa horské služby v lavině 

 

Zdroj: Obrázky Google (online) 

III. Zkouška z teorie lavin a vyhledávání pomocí vyhledávačů 

Tato zkouška ověřuje psovodovy teoretické znalosti z lavinové problematiky a praktické 

používání lavinových vyhledávačů. Psovodi podstupují písemný test na ověření 

teoretických znalostí a poté praktický test s lavinovým vyhledávačem takto: 

Na cvičební ploše velké cca 30 x 30 m musí najít a označit sondou dva zasypané lavinové 

vyhledávače, které se nacházejí v hloubce cca 1 m a jsou zakryté ochrannou deskou 30 x 

30 cm. Vyhledávače jsou od sebe minimálně 5 m a na jejich nalezení a označení mají 

psovodi 5 minut. (URL10) 

IV. Zkouška praktického použití psa pro vyhledávání v horském terénu  

Zkouška probíhá podobně jako zkouška z lavinového vyhledávání, akorát plocha má o 

dost větší rozlohu. Opět se postupně ztěžují podmínky podle stupňů obtížnosti. Pes se 

hodnotí v průběhu celého letního kurzu a udělují se známky zase od A až po C. 

• Stupeň A - Pes musí ve cvičném prostoru o ploše 10 000 m2 najít dva figuranty 

v úrovni terénu. Na nalezení je určený čas. 

• Stupeň B - Pes musí ve cvičném prostoru o ploše 50 000 m2 najít 2 až 4 subjekty. 

Subjekty jsou ukryté pod úrovní terénu, nad úrovní terénu, nebo se skrývají 

souběžně s terénem za různými překážkami či bez nich. Cvičení může probíhat 

v denní i noční dobu a v jakémkoli ročním období. Na nalezení je dán čas. 

• Stupeň C - Pes musí ve cvičném prostoru o ploše 50 000 m2 najít 2 až 4 subjekty. 

Ukryté jsou stejným způsobem, jako u stupně B. Cvičení také probíhá buď v denní 

či noční dobu a je určen čas pro nalezení. Přibývá naprostá jistota při označení. 

(URL10) 
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Na obrázku č. 8 je znázorněné plošné vyhledávání psů v letním i zimním období. 

Obrázek č. 8 - Plošné vyhledávání u Horské služby 

 

Zdroj: Obrázky Google (online) 

 

V. Zkouška topografie a praktické použití GPS (URL10) 

Mezi další nutné znalosti psovodů patří teoretická znalost topografie a praktická znalost 

používání GPS. Teorie opět formou testu a praktické použití GPS následujícím 

způsobem. 

„Při zkoušce se hodnotí: 

- souhra psovoda se psem, 

- rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa, 

- způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů, 

- pohyb a postup psovoda v terénu, 

- psovod se psem musí najít všechny hledané figuranty.“ (URL10) 

Pokud pes projde touto zkouškou, získává hodnocení na stupni A. Pokud psovod se svým 

psem chce vyšší kvalifikaci, musí absolvovat další kurz u Horské služby ČR. Psovod 

může potvrdit kvalifikaci také předložením účasti na jiném kurzu (kde se také získává 

platná známka). Zkoušku vyššího stupně může skládat pouze pes, který dovršil věku 3 let 

a dostal souhlas od zkušební komise. (URL10) 

Zkušební komise sepisuje průběh a výsledek všech zkoušek. Sepsaný zápis posílá radě 

náčelníků HS ČR a náčelníkovi HS ČR. Úspěšně absolvovaná zkouška platí 1 rok, proto 

každý rok musí docházet k přezkušování. V odůvodněných případech je možné 

prodloužit platnost zkoušky na 2 roky. (URL10) 
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4.6  Organizace kurzů Horské služby 

V rámci Horské služby ČR se každoročně konají tyto kurzy (URL10): 

1. Lavinový kurz  

Kurz trvá pět dní a pořádá se v dubnu. Součástí tohoto kurzu jsou zkoušky 

z ovladatelnosti a poslušnosti psa, a hlavně ověření dovedností z lavinového 

vyhledávání. Psovod má teoretický test ověřující jeho znalost lavin a praktické 

použití lavinových vyhledávačů.  

2. Atestační kurz 

Tento kurz trvá tři dny a probíhá v září až v říjnu. Zde se zkouší praktické použití 

psa pro plošné vyhledávání (v horském terénu). 

3. Podzimní kurz 

Kurz trvá čtyři až pět dnů a koná se v listopadu až v prosinci. Zaměřen je na 

topografii a praktické použití GPS. 

4. Ostatní kurzy a cvičení 

Další kurzy se konají v období květen - listopad. Na těchto kurzech se psovod a 

pes mohou zdokonalovat. Kurzy jsou jak jednodenní, tak i vícedenní. (URL10) 

Někteří psovodi jezdí také na kurzy do zahraničí, které pořádá IKAR (Mezinárodní 

federace záchranných služeb). V průběhu roku vycestuje na kurzy kolem pěti až sedmi 

psovodů HS ČR. Na zahraniční kurzy jezdí psovodi HS ČR hlavně proto, aby získali nové 

zkušenosti a mohli si se zahraničními psovody vyměňovat názory a poznatky. Nabyté 

zkušenosti z těchto kurzů pak předávají svým kolegům v České republice. Nové užitečné 

techniky výcviku psů pak aplikují na své psy. (Ondřej Zeman - člen Šumavské HS ČR, 

2021) 

 

4.7  Aktuální počet psovodů a psů u Horské služby  

V tabulce č. 1 je uveden aktuální počet psovodů a jejich psů u Horské služby ČR. Tabulka 

obsahuje jména psovodů i psů, informace o kvalifikaci psa (A-C), pohoří a konkrétní 

okrsek v jakém pes se svým psovodem působí.  
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Tabulka č. 1- Aktuální počet psovodů a psů u Horské služby 

Zdroj: Internetové stránky Horské služby ČR (online) 

4.8  Nároky kladené na psovoda u Horské služby 

Psovod, který pracuje u Horské služby ČR, musí mít spoustu vědomostí a praktických 

zkušeností. Psovod musí mít především výbornou fyzickou zdatnost a musí se skvěle 

orientovat v topografii. Mezi topografické znalosti psovoda patří: 

- znalost základních topografických pojmů, 

- dokonalé čtení a orientace v mapách, 

- perfektní orientace v terénu, 

- schopnost stanovit vlastní stanoviště v terénu, vyhodnotit trasu, analyzovat další 

postup pátrání, 

- určení zeměpisné i kilometrové souřadnice známého bodu na mapě či naopak 

určení pomocí těchto souřadnic bod na mapě (dále pak určení nadmořské výšky 

těchto bodů), 

- určování zeměpisných stran s technickými pomůckami ale i bez nich, 

- práce se satelitními navigačními systémy, elektronickými mapovými aplikacemi 

či přímo s aplikací horské služby. (URL11) 

Seznam psovodů HS 

rok 2021 

číslo Příjmení Jméno Jméno psa kvalifikace Pohoří Okrsek 

1 Smejkal  Pavel Class C Krkonoše Strážné 

2 Zmatlík Stanislav Benji C Krkonoše Pec pod Sněžkou 

3 Dunka Štěpán Fík A Krkonoše Špindlerův Mlýn 

4 Hepnar Jan Casi C Orlické hory Deštné 

5 Tříska Ondřej Hektor B Jeseníky Kouty nad Desnou 

6 Spiller David Cora A Jeseníky Červené Sedlo 

7 Koňerza Marek Cedr A Jeseníky Karlov 

8 Szlaur Filip Johny C Beskydy Jablunkov 

9 Pospíšil Petr Alf B Šumava Železná Ruda 

10 Zeman Ondřej Enigma B Šumava Modrava 

11 Vank Ondřej Šuplik A Krušné hory Boží Dar 

12 Bittner Aleš Yahoo v přípravě na zkoušky Jizerské hory Bedřichov 

  Bittner Aleš Bohouš v přípravě na zkoušky Jizerské hory Bedřichov 

13 Messner Martin Rocky v přípravě na zkoušky Krkonoše Strážné 

14 Matějec Josef Sirius v přípravě na zkoušky Krkonoše Strážné 

15 Hamáček Michal Lucky v přípravě na zkoušky Krkonoše Špindlerův Mlýn 

16 Hepnar Josef Albi v přípravě na zkoušky Orlické hory Deštné 

17 Mašek Zdeněk Flake v přípravě na zkoušky Krušné hory Boží Dar 

18 Šimeček Jan Black v přípravě na zkoušky Krušné hory Boží Dar 
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Dále se také musí orientovat v meteorologii (hlavně kvůli proudění větru), musí znát 

teorii lavin a umět zacházet s lavinovými vyhledávači a sondami. V neposlední řadě musí 

umět poskytnout první pomoc. Řada psovodů u Horské služby jsou zároveň záchranáři, 

proto s poskytováním první pomoci nemají potíže. (Ondřej Zeman - člen Šumavské HS 

ČR, 2021) 

Jak již bylo v práci uvedeno, práce psovoda je v podstatě nekonečná. Psovod svého psa 

cvičí po celý jeho aktivní život, chodí s ním na kurzy a na každoroční přezkoušení. Tráví 

s ním opravdu velké množství času, a proto je to pro psovody spíše srdeční záležitost než 

obyčejná práce. 

4.9  Statistiky četnosti nasazení psů u Horské služby 

Následující tabulky (tabulky č. 2 - č. 7) obsahují údaje o pátracích akcích, které proběhly 

v posledních šesti letech (roky 2016 - 2021). V tabulkách jsou uvedeny dny konání 

pátracích akcí a místa, kde pátrací akce proběhly. Tabulky obsahují také informace o tom, 

kdy se jednalo o pátrací akce Horské služby ČR, nebo kdy byla Horská služba ČR 

požádána o spolupráci dalšími složkami integrovaného záchranného systému. 

4.9.1  Pátrací akce v roce 2016 

Tabulka č. 2 - Pátrací akce v roce 2016 

Rok 2016 

Datum Místo Účel 

21.1. Jizerské hory Pátrací akce HS ČR 

9.5. Jánské Lázně Pátrací akce na žádost Policie ČR 

3.7. Krkonoše Pátrací akce na žádost Police ČR 

1.8. Krkonoše Pátrací akce na žádost Policie ČR 

20.8. Lenora Pátrací akce HS ČR 

17.9. 

Špindlerův Mlýn 

a okolí Pátrací akce HS ČR 

30.9. Jizerské hory Pátrací akce HS ČR 

14.11. Trutnov Pátrací akce HS ČR 

Zdroj: Autor, dle dat z archivu kynologické brigády HS ČR. 
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Z výše uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že za rok 2016 proběhlo celkem 8 pátracích akcí. 

Z těchto osmi pátracích akcí převažovaly akce Horské služby ČR, kterých bylo 5. Další 

3 pátrací akce Horské služby byly na žádost Policie ČR. 

4.9.2  Pátrací akce v roce 2017 

Tabulka č. 3 - Pátrací akce v roce 2017 

Rok 2017 

Datum Místo Účel 

21.2. 

Říčky 

v Orlických 

horách Pátrací akce na žádost Policie ČR 

23.2. Chodová Planá Pátrací akce na žádost Policie ČR 

15.4. 

Deštné v 

Orlických horách Pátrací akce na žádost Policie ČR 

26.4. Bedřichov Pátrací akce na žádost Policie ČR 

28.4. Žacléř Pátrací akce na žádost Policie ČR 

29.4. Beskydy Pátrací akce na žádost Policie ČR 

7.5. 

vodní nádrž 

Nýrsko Pátrací akce na žádost Policie ČR 

7.6. Dolní Morava Pátrací akce na žádost Policie ČR 

12.6. Špindlerovka Pátrací akce HS ČR 

20.6. Ještěd Pátrací akce na žádost Policie ČR 

27.6. Trutnov Pátrací akce na žádost Policie ČR 

11.7. Pec pod Sněžkou Pátrací akce HS ČR 

9.8. 

Deštné v 

Orlických horách Pátrací akce na žádost Policie ČR 

27.8. Keply Pátrací akce HS ČR 

30.8. Pec pod Sněžkou Pátrací akce HS ČR 

3.9. Strážné Pátrací akce HS ČR 

8.11. Orlické Záhoří Pátrací akce na žádost Policie ČR a GOPR 

Zdroj: Autor, dle dat z archivu kynologické brigády HS ČR. 
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Z Tabulky č. 3 vyplývá, že v roce 2017 proběhlo celkem 17 pátracích akcí, to znamená o 

9 akcí více než v předchozím roce. V roce 2017 převažovaly pátrací akce Horské služby 

na žádost Policie ČR, těchto akcí proběhlo 11. Pátracích akcí Horské služby bylo 5. Jedna 

pátrací akce byla na žádost Polské Horské služby („GOPR“) a Policie ČR. 

4.9.3  Pátrací akce v roce 2018 

Tabulka č. 4 - Pátrací akce v roce 2018 

Rok 2018 

  

Datum Místo Účel 

1.2. Jizerské hory Pátrací akce na žádost Policie ČR 

15.2. 

Nové Hutě - 

Šindlov Pátrací akce HS ČR 

27.4. 

Jizerské hory - 

Bedřichov Pátrací akce na žádost Policie ČR 

9.6. 

Beskydy - 

Javorový Pátrací akce HS ČR 

8.7. 

Kostelec nad 

Orlicí Pátrací akce na žádost Policie ČR 

21.7. Vimperk Pátrací akce na žádost Policie ČR 

21.9. 

Slovensko - 

Dolní Kubín Pátrací akce na žádost slovenské HZS 

Zdroj: Autor, dle dat z archivu kynologické brigády HS ČR. 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že v roce 2018 bylo o dost méně pátracích akcí než v roce 2017. 

V roce 2018 proběhlo celkem 7 pátracích akcí, to znamená o 10 akcí méně než v roce 

2017. Z těchto sedmi akcí převažovala opět spolupráce Horské služby s Policií ČR (4 

akce). Pátrací akce Horské služby proběhly 2. V tomto roce si jednou vyžádala spolupráci 

také Horská záchranná služba Slovenské republiky. 
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4.9.4  Pátrací akce v roce 2019 

Tabulka č. 5 - Pátrací akce v roce 2019 

Rok 2019 

  
Datum Místo Účel 

29.1. Pec pod Sněžkou Pátrací akce na žádost GOPR 

12.2. Churáňov Pátrací akce HS ČR 

15.2. 

Nové Město nad 

Metují Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

14.5. 

Kostelec nad 

Orlicí Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

28.5. Špindlerův Mlýn Pátrací akce HS ČR 

28.5. 

Deštné v 

Orlických horách Pátrací akce HS ČR 

1.7. 

Besedice na 

Jablonecku Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie  

4.8. Nový Bydžov Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

12.8. Rejdice Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

18.9. Dlouhá Ves Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

29.9. Pec pod Sněžkou Pátrací akce na žádost Policie ČR 

21.10. Prostějov Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

22.10. Jizerské hory Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a Policie ČR 

18.11. Hrádek u Sušice Pátrací akce na žádost Policie ČR 

Zdroj: Autor, dle dat z archivu kynologické brigády HS ČR. 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že v roce 2019 proběhlo celkem 14 pátracích akcí, to znamená o 

7 méně než v předchozím roce. V tomto roce proběhlo nejvíce pátracích akcí Horské 

služby na žádost Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného 

sboru ČR (dále jen „KOPIS HZS ČR“) a Policie ČR. Těchto akcí proběhlo celkem 8. 

Pátrací akce Horské služby proběhly 3. Na žádost Policie ČR proběhly 2 akce a také 

jednou o spolupráci požádala Polská Horská služba („GOPR“). 
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4.9.5  Pátrací akce v roce 2020 

Tabulka č. 6 - Pátrací akce v roce 2020 

Rok 2020 

  

Datum Místo Účel 

2.4. 

Říčky 

v Orlických h. 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

30.5. Krkonoše 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

7.6. 

Jablonec nad 

Nisou 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

3.7. Přepychy 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

18.7. Javorník - Vacov 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

23.7. Jánské Lázně 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

3.8. Ovčárna Pátrací akce HS ČR 

17.8. Praděd 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

19.8. Ovčárna Pátrací akce HS ČR 

26.8. Žďárský potok Pátrací akce HS ČR 

27.8. Lipové Lázně 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

10.9. 

Rokytnice v 

Orlických horách 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

12.9. Ralsko 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

19.9. Ovčárna Pátrací akce HS ČR 

19.9. Horská Kvilda 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

4.10. 

Deštné v 

Orlických horách Pátrací akce HS ČR 

26.11. Horská Kvilda 

Pátrací akce na žádost KOPIS HZS a 

Policie ČR 

28.12. Lenora Pátrací akce na žádost Policie ČR 

Zdroj: Autor, dle dat z archivu kynologické brigády HS ČR. 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že v roce 2020 proběhlo nejvíce pátracích akcí, a to celkem 18 

(tzn. o 4 akce více než v roce 2019). Převažovaly pátrací akce na žádost KOPIS HZS ČR 
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a Policie ČR, těchto akcí bylo celkem 12. Akcí Horské služby bylo 5 a 1 akce byla na 

žádost Policie ČR. 

4.9.6  Pátrací akce v roce 2021 

Tabulka č. 7 - Pátrací akce v roce 2021 

Rok 2021 
 

Datum Místo Účel 

24.1. 

Deštné v 

Orlických horách Pátrací akce HS ČR 

2.3. 

Celná - Orlické 

hory Pátrací akce na žádost Policie ČR 

2.4. Maliník Pátrací akce na žádost Policie ČR 

8.4. 

Olešnice - 

Orlické hory Pátrací akce na žádost Policie ČR 

10.4. Tvrdkov Pátrací akce na žádost Policie ČR 

Zdroj: Autor, dle dat z archivu kynologické brigády HS ČR. 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že v letošním roce proběhlo zatím 5 pátracích akcí, z nichž 4 byly 

na žádost Policie ČR a 1 Horské služby. 

4.9.7  Porovnání všech uvedených statistik  

Od roku 2016 do dubna roku 2021 proběhlo celkem 69 pátracích akcí, kterých se Horská 

služba ČR účastnila. Lze jednoznačně říci, že nejvíce převažují pátrací akce Horské 

služby na žádost Policie ČR (celkem 25 akcí). Dále převažují pátrací akce, kde Horská 

služba působila společně s Hasičským záchranným sborem ČR a Policií ČR (celkem 20 

akcí). Malé množství pátracích akcí proběhlo také na žádost složek sousedících států, a 

to konkrétně 2x na žádost Polské Horské služby a 1x Horské záchranné služby Slovenské 

republiky. Ze statistik také vyplývá, že psovodi Horské služby opravdu zasahují převážně 

v horském terénu. Statistiky potvrzují (dle uvedených datumů pátracích akcí), že jsou psi 

využíváni hlavně pro plošné vyhledávání. Většina pátracích akcí proběhla v období od 

jara do podzimu.  
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5  Závěr 

Cílem této bakalářské práce je popis výcviku psů pro Horskou službu a uvedení dalších 

faktorů, které výcvik psa mohou značně ovlivnit. Mezi tyto faktory patří správný výběr 

psa a fungující vztah psovoda se psem, které jsou v práci zdůrazněny. Práce je zaměřená 

konkrétně na výcvik pro plošné vyhledávání a pro lavinové vyhledávání, protože psi u 

Horské služby musí splnit zkoušky z obou těchto specializací. V práci jsou tyto zkoušky 

rozepsány. Poukázáno bylo nejen na dokonalý výcvik psa, ale také na nároky a 

nekonečnou práci psovoda. 

Nedílnou součástí bakalářské práce jsou statistiky četností nasazení psů u Horské služby. 

Z analýzy těchto statistik vyplývá, že jsou psi u Horské služby nasazováni převážně 

v období od jara do podzimu. Tímto se potvrdilo, že plošné vyhledávání v horském terénu 

je převládající činností psovodů se psy. V zimním období je pes stále nejrychlejším 

vyhledávačem, a proto by neměl být opomínán ani výcvik pro lavinové vyhledávání.  

Během roku proběhne sice malý počet pátracích akcí, ale jakákoli činnost vedoucí 

k záchraně lidských životů, je činnost nezbytná. Psovodi se psy mají u Horské služby své 

oprávněné místo. Člověk si může myslet, že v dnešní době plné technologických 

vymožeností, už nejsou psi potřeba. Takový člověk je ale na omylu. Nenahraditelnost psů 

lze vidět jak u lavinového, tak i u plošného vyhledávání. V případech, kdy se ztratí či jsou 

zasypáni lavinou osoby, které u sebe nemají patřičné vybavení, stává se jejich 

nejrychlejším zachráncem právě pes, který dokáže pach osob ucítit i pod 

několikametrovou vrstvou sněhu. V letním období je to vlastně podobné. V horském 

prostředí se často stává, že lidé, kteří mají mobilní telefon, nemusí mít vždy signál, a proto 

je pak těžké takovéto lidi zaměřit. Obecně zaměřování polohy osob v lese a horském 

terénu je mnohdy nepřesné. Nejpřesnější je, když osoba sama pošle pomocí aplikace 

ZÁCHRANKA svou polohu, ale toto často nepřichází v úvahu vzhledem k charakteru 

situace, ve které se pohřešované osoby nacházejí. Z toho vyplývá, že psí záchranář je 

opravdu nenahraditelný.  
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