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Abstrakt 

Název:   Sutinové vyhledávání 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je seznámení s pojmem sutinové 

vyhledávání, popsání složek pracujících se psy a následné využití 

v terénu. Popsání výcviku psů pro sutinové vyhledávání je též 

náplní práce. 

Metody: Práce je čistě teoretická, tudíž hlavní metodou je práce s literaturou 

a srovnání různých teoretických přístupů dané problematiky. 

Úkol: Úkolem je seznámení s prací kynologů při nasazení na sutinové 

vyhledávání. Výcvik pro práci v terénu je velmi důležitý, proto je 

cílem ho řádně popsat. 

Klíčová slova: pes, sutiny, vyhledávání, záchrana 

  



Abstract 

Title:   Rubble search 

Objectives: The aim of this bachelor´s thesis is to get acquainted with the 

concept of rubble search, description of components working with 

dogs and subsequent use in the field. Description the training of 

dogs for rubble search i also the taks.  

Methods: The work is purely theoretical, so the main method is to work with 

the literature and compare different theoretical approaches to the 

issue. 

Task: The task is to acquaint the work of cynologists in the deployment 

of rubble search. Field training is very important, so the goal is to 

describe it properly.  

Keywords:  dog, rubble, search, rescue 
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Seznam zkratek 

ČSČK   Československý červený kříž 

ČR   Česká republika 

HS ČR   Horská služba České republiky 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

INSARG  Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání a záchranu 

IRO International Rettungshunde Organisation (Mezinárodní 

organizace záchranných psů) 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JPO   Jednotka požární ochrany 

JSDHO  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí 

KZJ ČR  Kynologická záchranná jednotka České republiky 

LZS   Letecká záchranná služba 

MV   Ministerstvo vnitra 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 

OPIS   Operační a informační středisko 

OPIS HZS ČR Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

PČR   Policie ČR 

RLP   Rychlá lékařská pomoc 

RZP   Rychlá zdravotnická pomoc 

SAR   Search and rescue 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SIRIUS  Záchranná kynologická organizace 

SZBK ČR  Svaz záchranných brigád České republiky 

USAR   Urban Search And Rescue 

ZBK Jmk ČR Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje České 

republiky 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba
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1 Úvod 

Práce psa je ve společnosti brána jako samozřejmost. Z historie vyplývá, že pes je vhodný 

k hlídání statku či dobytka. V poslední době není výjimkou, že si lidé psy pořizují do 

domácností jako svého společníka a kamaráda na hraní nebo z důvodu, aby se necítili 

sami. To je pes v obraze jako přítel člověka. Ovšem jeho práce například i na statku je 

nenahraditelná. To samé platí u záchrany člověka. Člověk nemá vyvinutý čich tak, aby 

dokázal najít zavalenou osobu například pod sutinami nebo pod lavinou. Právě díky 

čichu, kterým psi disponují, je důležitost psa při záchraně více než jasná.  

Samozřejmě pes sám od sebe nezačne hledat a není z něj od narození nejlepší vyhledávač 

na světě. K tomu je zapotřebí dlouhý a namáhavý výcvik, šikovný psovod je podmínkou. 

Práce psovoda není jednoduchá, najít si svého parťáka není všední záležitost a samotný 

výcvik také ne. Nicméně pokud se dostaví úspěch, kterému předchází složitý a dlouhý 

výcvik, díky kterému se zachraňují lidé, tehdy je kynolog se svým psem náležitě odměněn 

hrdostí a dobrým pocitem ze záchrany. Kdo jiný než dobře vycvičený pes dokáže 

vyčenichat v sutinách uvízlého či zavaleného člověka nebo najít osobu pod sněhem.  

Ovšem nález dané osoby nezávisí pouze na pachových schopnostech psa, ale i na 

propracovaném systému a na spolupráci složek integrovaného záchranného systému při 

hledání. Existují ale i jiné složky, které vypomáhají při hledání lidí. Jednou z těchto 

složek je například Svaz záchranných brigád kynologů ČR. Díky těmto svazům, které 

vypomáhají na záchranných pracích, existují výcviky psů, ale i psovodů, které umožňují 

a zvyšují šanci k nalezení jedinců. 

Složky integrovaného záchranného systému se při záchranných a likvidačních pracích 

řídí určitými pravidly, podle kterých postupují při zásahu. Záchranné práce v sutinách se 

provádějí taktéž podle určité metodiky. Právě stanovené metodiky a pravidla jsou stěžejní 

pro úspěch zásahu. Správná kooperace složek je určitou podmínkou pro rychlé a správné 

řešení. 

Závěrečná práce je zaměřena na sutinové vyhledávání s využitím psů.  Úkolem této 

bakalářské práce je seznámení s výcvikem a nasazením psů v sutinovém vyhledávání. 

V poslední řadě seznámení s metodikou vyhledávání v sutinách za pomocí psů.  
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2 Teoretická východiska 

V České republice je záchranářská kynologie na velice dobré úrovni. V podmínkách, 

které jsou v České republice, je nejrozšířenější vyhledávání právě v sutinách, dále 

v nepřístupných terénech a v zimním období i lavinové vyhledávání. Po zemětřeseních 

v Turecku, kde se naši psovodi účastnili záchranných prací, se v České republice začaly 

zakládat brigády, které se věnovaly záchranné kynologii. Dobrovolným organizacím 

i profesionálům byly sjednoceny atestační zkoušky, které jsou podmínkou pro zásah, jak 

v tuzemsku, tak v zahraničí. Nejvýznamnější dobrovolnou organizací v České republice 

je Svaz záchranných brigád kynologů ČR, který úzce spolupracuje s HZS ČR. Další 

složky, které se zabývají záchranářskou kynologií, jsou například Horská služba ČR, 

Policie ČR, Celní správa apod. 

3 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. (zákon č. 239/2000 

Sb.) Tato definice ze zákona o IZS stanovuje, co je míněno integrovaným záchranným 

systémem. Pokud zasahuje pouze jedna složka, nemluví se o integrovaném záchranném 

systému, ten vzniká pouze, pokud zasahuje dvě a více složek.  

Integrovaný záchranný systém provádí záchranné a likvidační práce na místě mimořádné 

události. Mimořádnou událostí se rozumí taková událost, kde dochází ke škodlivému 

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. (zákon č. 239/2000 Sb.) Záchranné práce jsou činností „odvracející 

nebo omezující bezprostřední působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve 

vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení 

jejich příčin.“ (zákon č. 239/2000 Sb.) Likvidační práce jsou pak práce, které odstraňují 

již vzniklé následky na místě mimořádné události.  

Dále definuje zákon o integrovaném záchranném systému pojmy: 

 Ochrana obyvatelstva je plnění civilní obrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. 
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 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. 

 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 vědomím 

velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje. 

 Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných 

a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele, hejtmana kraje nebo 

starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně 

bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty obce 

nebo hejtmana kraje.  

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 11-12) 

Při provádění záchranných a likvidačních prací musí probíhat dobrá kooperace složek 

IZS, tato kooperace má tři úrovně: 

 Taktická 

 Operační 

 Strategická 

Taktická úroveň IZS je na místě mimořádné události, kde jsou všechny složky 

integrovaného záchranného systému řízeny velitelem zásahu, který odpovídá za 

vykonanou práci. Pokud není stanoveno jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky 

požární ochrany. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14-15) 

Operační úrovní se rozumí operační a informační střediska. Každá linka tísňového volání 

má své operační a informační středisko, OPIS HZS ČR je zároveň operačním 

a informačním střediskem IZS. Existují tedy OPIS policie ČR (158), zdravotnické 

záchranné služby (155), hasičský záchranný sbor České republiky (150, 112). 

„Velitelem“ mezi informačními a operačními středisky je OPIS IZS kraje. Koordinuje 

ostatní operační a informační střediska, varuje obyvatelstvo, na žádost velitele zásahu 

posílá ostatní složky IZS na místo zásahu.“ (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14-15) 
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Pokud se v rámci žádosti velitele zásahu zapojí do kooperace složek IZS starosta obce 

s rozšířenou působností, hejtman kraje nebo ministerstvo vnitra, jedná se o strategickou 

úroveň, při které je mimořádná událost převažující schopnosti velitele zásahu. Je svolán 

krizový štáb, který jedná se starostou ORP, hejtmanem či ministerstvem vnitra. Krizové 

štáby se řídí krizovými plány, tedy havarijním plánem a vnějším havarijním plánem. 

Havarijní plán kraje je zpracováván orgány kraje  a je určen podle území ORP, vnější 

havarijní plán se zpracovává pro objekty s výraznou možností katastrofy, tedy jaderné, 

biologické a chemické havárie. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 14-15) 

Je-li daná situace velmi vážná, hejtman kraje může vyhlásit stav nebezpečí, popřípadě 

požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Stav nebezpečí a nouzový stav patří do 

skupiny tzv. krizových stavů, tyto stavy by měly ulehčovat řešení daných problémů 

a kooperaci složek či řízení obyvatel. Kromě těchto dvou krizových stavů, je dále stav 

ohrožení státu a válečný stav. 

3.1 Složky integrovaného záchranného systému 

Složky integrovaného záchranného systému jsou stanoveny zákonem č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů. Složky integrovaného 

záchranného systému jsou členěny na základní a ostatní složky IZS. 

Základní složky integrovaného záchranného systému jsou rozmístěny po celé České 

republice a zajišťují nepřetržitou pohotovost, aby mohly zasáhnout na mimořádné 

události. (zákon č. 239/2000 Sb.) 

„Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na vyžádání. 

Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu IZS“ 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 13). Ostatní složky integrovaného záchranného 

systému jsou povolávány podle určitých právních předpisů k záchranným a likvidačním 

pracím. Tyto složky zařazuje do poplachového plánu IZS kraje Hasičský záchranný sbor 

ČR, se kterým ostatní složky integrovaného záchranného systému předem uzavřely 

dohodu o poskytnutí pomoci na vyžádání. Celé zařazení do ostatních složek IZS je 

v rámci kraje. (Vilšek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 13) 

 



15 

 

Mezi základní složky IZS patří: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany,  

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

 Policie 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 obrany, neziskové organizace a sdružení občanů, které lze 

využít k záchranným a likvidačním pracím. 

(zákon č. 239/200 Sb.) 

Složky, které jsou povinné poskytnout pomoc na vyžádání, tvoří:  

 ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své 

působnosti, 

 právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby 

civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

 poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízený urgentní příjem, 

 ostatní složky integrovaného záchranného systému, 

 vojenské záchranné útvary, 

 ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 

(zákon č. 239/2000 Sb.) 

Pokud je vyhlášen krizový stav, jsou součástí ostatních složek integrovaného 

záchranného systému poskytovatelé akutní lůžkové péče. V případě, kdy mají tyto 

poskytovatelé lůžek již uzavřenou dohodu o poskytnutí pomoci na vyžádání s HZS ČR, 
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jsou členy ostatních složek IZS i mimo krizový stav. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, 

str. 13)  

3.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky  

Hasičský záchranný sbor ČR se řídil zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru České republiky a o změně některých zákonů. Tento zákon byl však zrušen k roku 

2016, kdy byl vydán v účinnost zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů, kterým se hasiči řídí dnes. Dalšími 

důležitými zákony pro HZS ČR jsou například, 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.  

Hasičský záchranný sbor ČR je součástí základních složek IZS, tedy podílí se při přípravě 

na mimořádnou událost a je koordinátorem ostatních základních i ostatních složek IZS 

při provádění záchranných a likvidačních prací. Organizační struktura HZS ČR je na 

obrázku č. 1. Základním úkolem HZS ČR je však chránit životy, zdraví obyvatel 

a majetek před požáry. Ačkoliv vyplývá, že hasiči mají základní úkol zdolávání požárů, 

není tomu tak. Vypomáhají u každé mimořádné události, ať u havárií způsobené lidským 

faktorem či přírodními vlivy. (Vilášek, Fiala, 2014, str. 26-27) 
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Obrázek 1 Struktura Hasičského záchranného sboru ČR 

 

Zdroj: URL2 

3.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany  

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje nemají za úkol vynaložit 

veškeré úsilí k vyřešení mimořádné události. Tyto složky jsou především k řešení požárů, 

záchranně životů, zdraví obyvatel a majetku, k vykonávání záchranných a likvidačních 
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prací. Řídí se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 

2014, str. 34-35) 

Jednotky požární ochrany jsou děleny do 4 kategorií dle zřizovatele jednotky požární 

ochrany a osob vykonávajících tuto činnost: jednotky HZS ČR, jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obce, jednotky HZS podniku, jednotky sboru dobrovolných hasičů 

podniku. Tyto jednotky jsou rozděleny podle doby dojezdu a místa působnosti. Máme 6 

skupin, JPO I-VI, kdy pouze JPO I je jednotka hasičského záchranného sboru ČR, které 

jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, 2014, str. 36-37) 

3.1.3 Policie České republiky 

Policie České republiky vznikla v roce 1991, v tuto dobu byl vydán zákon č. 283/1991 

Sb., o Policii České republiky, ten byl zrušen k roku 2009. Dále byl v roce 2009 vydán 

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který přivedl též zásadní změny. 

Například byla rušena okresní ředitelství. V roce 2010 už bylo 14 krajských ředitelství, 

tedy v každém kraji a v Praze. (Vilášek, Fiala, Vondráček, 2014, str. 48-49) 

Policie ČR, stejně jako hasičský záchranný sbor České republiky, spadá pod ministerstvo 

vnitra. V krajích má svá krajská ředitelství a územní obory. Organizační struktura Policie 

ČR je na obrázku č. 2.  

Pokud se jedná o činnosti vykonávané příslušníky policie České republiky v rámci 

výkonu na mimořádných událostech a ve spolupráci s ostatními základními složkami 

IZS, jedná se hlavně o regulování osob v místě události, řízení dopravy, uzavíraní 

prostorů, identifikaci mrtvých či jiné úkoly, které zadává řídící složka nebo velitel zásahu. 

(Vilášek, Fiala, Vondráček, 2014, str. 51-52) 
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Obrázek 2 Organizační schéma Policie ČR 

 

Zdroj: URL10 

3.1.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

V Praze se první pokusy o založení záchranné služby datují k roku 1798, kdy byla 

založena Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí 

smrti se ocitnuvších. Pražská záchranná služba je nejstarší záchrannou službou v Evropě, 

tato služba byla založena v roce 1857. V roce 1864 byla založena organizace Červený 

kříž. Roku 1925 začal Československý červený kříž zřizovat celostátní síť automobilních 

záchranných stanic. V roce 1940 přebírají síť hasiči, jelikož byl Československý červený 

kříž zakázán. Roku 1946 se část vozů vrací ČSČK, avšak v roce 1952 se transformuje 

socialistické zdravotnictví do krajských a okresních ústavů národního zdraví. V letech 
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1987 byl zahájen provoz letecké záchranné služby a také byl zahájen systém Rendez-

Vous. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 52-53) 

V roce 2011 byl vyhlášen zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, který 

pozměnil povinnosti poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a uvedl je v činnost 

v roce 2012, kdy začal zákon o zdravotnické záchranné službě platit.  

Neméně důležitou roli, dalo by se říci, že velmi důležitou roli, má ve zdravotnické 

záchranné službě OPIS, tedy zdravotnické operační středisko (155), které vypomáhá na 

dálku, posílá vozy k volajícím, vyhodnocuje stav volajících. Za telefonem sedí vždy 

odborník. Pokud je poslaný vůz na místo volajícího, přijíždí též kvalifikovaný odborník, 

který dokáže v některých případech pomoci na místě, popřípadě i při převozu zraněného. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 68-69) 

ZZS má 14 středisek, tedy v každém kraji a v Praze je jedno středisko ZZS, ke střediskům 

patří i výjezdové stanoviště. Na rozdíl od Policie ČR a HZS ČR je ZZS zřizována krajem 

a Hlavním městem Prahou. V každém středisku je zdravotnické operační středisko. 

Existují různé výjezdové skupiny, rychlá zdravotnická pomoc (RZP), rychlá lékařská 

pomoc (RLP), pokud jede na výjezd RZP a RLP, jedná se o tzv. Rendez-Vous, 

v neposlední řadě letecká záchranná služba (LZS). Výjezdové skupiny jsou po kraji 

řazeny v takovém systému, aby byl příjezd zdravotnické záchranné služby do 20 minut. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 73-74) 

Složení RZP je posádka bez lékaře, RLP je pod lékařským vedením, Rendez-Vous je 

složen ze záchranáře (řidič) a lékaře. LZS má posádku tvořenou zdravotnickým 

záchranářem a lékařem. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 73-74) 
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4 Cíle, úkoly, metody 

4.1 Cíle 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s pojmem sutinové vyhledávání, popsání složek 

pracujících se psy a následné využití v terénu. Popsání výcviku psů pro sutinové 

vyhledávání je též náplní práce.  

4.2 Úkoly 

Úkolem je seznámení s prací kynologů při nasazení na sutinové vyhledávání. Výcvik pro 

práci v terénu je velmi důležitý, proto je cílem jej řádně popsat. 

4.3 Metody 

Práce je čistě teoretická, tudíž hlavní metodou je práce s literaturou a srovnání různých 

teoretických přístupů dané problematiky. 

5 Sutinové vyhledávání  

5.1 Historie 

Cílem záchranářské kynologie je nalezení a záchrana osob zavalených v sutinách 

a lavinách. Zapotřebí k tomuto nalezení je kynolog (psovod) a pes, kteří tvoří jednu 

z nejdůležitějších částí záchranného týmu. Záchranu, při které je zapotřebí vyhledat 

zavalenou osobu v sutinách, řídí hasičský záchranný sbor ČR. (URL2) 

Záchranářská kynologie a tedy i sutinové vyhledávání má svojí historii. Již za 2. světové 

války psi vyhledávali osoby. Jednalo se o osoby mrtvé či zraněné, zavelené pod sutinami.  

Přibližně v roce 1920 začali s výcvikem psů v Československu, od roku 1950 již byly 

výcviky prováděny kynology, jen kynology amatéry. (URL1) 

V roce 1961 J. R. Toman, národností Čech, založil v Holandsku první mezinárodní 

brigádu záchranných psů. V roce 1965 v Chille, přesněji ve městě El Cobre, propuklo 

zemětřesení. J. R. Toman se vydal do Chille, aby se svým psem pomohl při záchranných 

pracích. Jeho pes Doro získal státní vyznamenání Kříž za zásluhy. Dokázal najít osoby 

do hloubky až 8 metrů a díky této skutečnosti mu přezdívali Doro-Detektor. Jako reakce 

na výbornou práci v El Cobre, se kynologové v Československu snažili založit brigády, 

které se danou problematikou budou zabývat. Opravdu se tak povedlo pouze v Příbrami 
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a v roce 1968 vznikla 1. čs. brigáda záchranných psů, která byla založena na ochranu 

horníků. (URL3) 

Bohužel 1. čs. Brigáda záchranných psů neměla dlouhého trvání, po roce byla ukončena. 

Avšak byla završena praktickými zkouškami a začala se budovat základna pro záchranu 

v sutinách. Na jihu Čech vznikla Jihočeská záchranná brigáda, která jako jediná ze 

vznikajících skupin vydržela až do roku 1989, tento rok přinesl i založení Svazu 

záchranných brigád kynologů ČR.  (URL3) 

V roce 1999 vznikla specializovaná vyhledávací jednotka USAR (Urban Search And 

Rescue). USAR vypomáhal v zahraničí na místech, která byla postižena zemětřesením 

a bylo zapotřebí nasazení záchranných psů. Pro svůj rozvoj využívaly prostředky HZS 

Hl.m. Prahy. V roce 1999 zasahovala tato organizace v Turecku i Taiwanu, v roce 2003 

v Íránu a v Alžírsku. Do záchranných akcí se začleňovali i kynologové ze Svazu 

záchranných brigád kynologů ČR. (URL2) 

Po událostech, které se odehrály v zahraničí, začal HZS ČR spolupracovat s kynology, 

byly vytvořeny podmínky pro vznik služební kynologie HZS ČR. Dále byly stanoveny 

postupy pro aktivaci záchranných týmů kynologů pro různé typy mimořádných událostí. 

Jedná se hlavně o mimořádné události, kde je zapotřebí vyhledat osoby v sutinách, 

vyhledat pohřešované osoby ve volném terénu atd. (URL2) 

K vyhledávání v místech zasažených seismickou činností, popřípadě v lavinách nebo 

těžkém terénu je zapotřebí určitý výcvik, fyzická zdatnost a znalosti. To také patřilo mezi 

hlavní úkoly HZS ČR, stanovit a sjednotit výcviky a připravit psovody na spolupráci se 

složkami IZS při společných zásazích. Z tohoto důvodu byla stanovena metodika výcviku 

a byly vytvořeny zkoušky, kterými se musí projít při záchranářské kynologii. Pro kontrolu 

a řešení této problematiky byla založena v roce 2003 odborná kynologická komise 

generálního ředitele HZS ČR. Členy této komise byly osoby, které byly významné a činné 

v řešení problematiky záchranné kynologie. Následné sjednocení postupů a vytvoření 

normy, která dbá na fyzickou a psychickou připravenost záchranářských kynologů, 

požaduje určitou odbornost a správné vyhodnocování situací. Atestační zkoušky byly 

schváleny všemi členy odborné kynologické komise a musí je splnit každá osoba 

přihlášená k atestaci. (URL2) 
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Pro možnost účastnit se záchranných akcí se v roce 2003 konaly atestační zkoušky 

Ministerstva vnitra. Zkouška byla zaměřena na sutinové vyhledávání, byla jedinečná 

v tom, že se poprvé sešli kynologové z různých organizací. Celkem z 16 přihlášených 

kynologů uspělo celkem sedm a stali se prvními atestovanými kynology v sutinovém 

vyhledávání. V současnosti se pořádají zkoušky dvakrát ročně. (URL2) 

5.2 Současná situace 

Sutinové vyhledávání je specifický obor, řeší se v rámci IZS a to vlastními zdroji a zdroji 

složek, které jsou se záchranářskou kynologii seznámeny. Jedná se jak o profesionály, tak 

i dobrovolníky, kteří jsou nedílnou součástí. Seznam držitelů atestu pro sutinové 

vyhledávání drží ministerstvo vnitra, tedy i generální ředitelství, které pod ministerstvo 

spadá. (URL2) 

Kynologové se svými psy, kteří se pokusí získat atest v sutinovém vyhledávání nebo 

v plošném vyhledávání, jsou hodnoceni komisí, kterou stanoví odborná kynologická 

komise. Atest pro plošné vyhledávání plní pouze zaměstnanci Policie ČR, protože Policie 

ČR je jediná instituce odpovědná za pátrání. Specializace pro lavinové vyhledávání, 

vyhledávání pod vodní hladinou apod. není řešeno pod touto atestací, a tedy ani pod 

Ministerstvem vnitra. Těmito atesty se zabývají jiné organizace, tímto atestem se IZS 

nezabývá. (URL2) 

Držitelé atestu pro sutinové vyhledávání se několikrát ročně scházejí a jsou i nadále 

drženi v odborné připravenosti a výcviku. Tyto výcviky pořádá Ministerstvo vnitra- 

generální ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR). Jedná se o zlepšení spolupráce 

s jednotkami požární ochrany, o zlepšení pohybu po sutinách a spolupráce se psy. Jedná 

se též o zlepšení spolupráce mezi kynologickými skupinami. Pořádají se soutěže a hlavně 

Mistroství ČR, kterého se zúčastní složky IZS zabývající se záchranářskou kynologií. 

Kynologové se zapojují do cvičení a výcviku s USAR a zapojují se i do mezinárodních 

cvičení. (URL2)  

5.3 Organizace a složky zabývající se kynologií v ČR 

V České republice máme několik organizací, i složek patřících jak do základních, tak i do 

ostatních složek IZS, které se zabývají výcvikem psů a psovodů, nejen po jejich fyzické 

schránce, ale i po psychické stránce. Po následném výcviku a složení zkoušek, jsou 
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někteří členové organizací povoláváni k hledání osob. Některé tyto organizace a složky 

jsou: 

 SZBK ČR – Svaz záchranných brigád kynologů ČR  

 SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 ZBK Jmk ČR – Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR 

 KZJ ČR – Kynologická záchranná jednotka ČR 

 HS ČR – Horská služba ČR 

 HZS ČR – Hasičský záchranný sbor ČR 

 PČR – Policie ČR 

 SIRIUS – Záchranná kynologická organizace 

5.3.1 Svaz záchranných brigád České republiky 

Tato organizace se zabývá vyhledáváním osob, tedy záchrannými pracemi pomocí psů, 

jedná se o vyhledávání živých i mrtvých osob. SZBK ČR je segmentována do 

regionálních brigád. Regionální brigády fungují zcela samostatně a jejich uspořádání je 

shodné s rozmístěním krajů. Celé odvětví svazu je řízeno prezidiem, jedná se o sedm 

členů, volených na sjezdu, který se pořádá vždy po 5ti letech. Dvakrát do roka je také 

svoláváno plénum svazu, které je tvořeno zástupci ze všech regionálních svazů. (URL3) 

Ti nejlepší psovodi se svými psy jsou průběžně doplňováni do Pohotovostní jednotky 

SZBK ČR. Výcvik psů je zaměřen na vyhledávací práce v sutinách, pátrání po osobách 

v terénu, po stopě, a nakonec hledání osob v lavinách a záchranné práce na vodě. U nás 

je nejrozšířenější záchrana v sutinách a hledání osob v těžkém terénu, následně v zimním 

období se jedná o lavinové vyhledávání. (URL3) 

Členství organizace svazu záchranných brigád kynologů je čistě dobrovolné. Tato 

organizace se stala členem mezinárodní záchranné organizace kynologů (IRO – 

International Rettungshunde Organisation) a prostřednictvím Českomoravské 

kynologické unie je členem Mezinárodní kynologické federace. (URL3) 

Psovodi, kteří jsou členové Svazu záchranných brigád kynologů ČR, jsou povoláváni 

k zásahu a k hledání osob, ať se jedná o osoby živé, či neživé, téměř dvacetkrát ročně. 

Bohužel ve většině případů se jedná o nález již zemřelých osob, najdou se ovšem i šťastné 
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zásahy, kdy se osoba podaří nalézt živá, tato skutečnost je pro členy největším 

motivátorem k pokračování v dané práci. (URL3) 

Svaz je registrován u Ministerstva vnitra, jedná se o občanské sdružení, a nikdo z členů 

Svazu záchranných brigád kynologů ČR není placen. Pro zásah a pomoc integrovanému 

záchrannému systému je sestavena Pohotovostní zásahová jednotka kynologů. Členové 

této jednotky se svými psy prochází fyzickými i psychickými prověrkami. (URL3) 

Tato pohotovostní jednotka je součástí záchranné jednotky Ministerstva vnitra. Tudíž je 

vybavena a kdykoliv připravena na zásah jak v tuzemsku, tak v zahraničí. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014, str. 171) 

5.3.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

SAR DOG UNIT of Association of Bohemia, Moravian and Silesan Volunteer 

Firefighters, je jednotka dobrovolných hasičů, kteří vyhledávají pohřešované osoby a 

zároveň spolupracují s organizací Search and rescue, byla založena v roce 2000. 

Zakladatelé po zkušenostech se zemětřesením v Turecku a Taiwanu a po hledání osob 

v Rakousku a na Slovensku, věděli, že je potřeba mít připravenou jednotku se psy, jak na 

našem území, tak v zahraničí. (URL4) 

Mimo hledání osob v terénech, jako jsou lesy, jeskyně, skály apod. Zdejší hledací team, 

který se skládá z psovoda a jeho psa, je cvičený i na hledání osob v sutinách. Psovodi se 

svým psem jsou připraveni na zásah kdykoliv. Psi hledají osoby pomocí vůně ve vzduchu, 

nepotřebují jejich individuální pach a je jedno, jestli se daná osoba pohybuje nebo leží 

na místě. Psovod je vycvičen v práci s mapou, ovládání GPS, umí poskytnout první 

pomoc a také se dostat na nepřípustná místa například pomocí slaňování. Spolupracují 

s Policií ČR a HZS ČR. (URL4) 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má svá družstva psovodů. Psovodi SDH 

Bernartice nad Odrou, Psovodi JSDHO a SDH Hejnice, Psovodi SDH Horní Bříza, 

Psovodi SDH Lhota, Psovodi SDH Liteň, Psovodi SDH Petrov nad Desnou, Psovodi 

SDH Všechlapy, Psovodi SDH Zbůch, Psovodi SDH Zvole, Psovodi SDH Želiv 2 

a Psovodi SDH Žihle, kteří jsou zatím čekatelé. (URL4) 
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5.3.3 Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje 

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje se zabývá záchrannou kynologií, 

jednou z prací je také sutinové vyhledávání. Jedná se o občanské sdružení, vypomáhají 

jak IZS, kde jsou členy, ale také občanům. Jsou též členy IRO (Internationale 

Rettungshunde Organization). Zaměřují se na výcvik záchranářských psů a následné 

využití v terénu. (URL5) 

5.3.4 Kynologická záchranná jednotka České republiky 

Kynologická záchranná jednota České republiky je organizace, která se zabývá 

záchrannou pomocí psů a jejich výcvikem. Základní kámen této organizace položila 

Záchranná brigáda kynologů města Brna, která se následně stala součástí SZBK ČR. 

(URL6) 

U vzniku obou organizací, jak Záchranné brigáda kynologů města Brna, tak KZJ ČR, byla 

Dana Lišková, díky které je dnes KZJ ČR známá v tuzemsku i v zahraničí. (URL6) 

Na Ministerstvu vnitra je KZJ ČR zapsána od roku 2005, právě Ministerstvo vnitra udává 

atesty psům a psovodům pro řádné vyhledávání v sutinách, poté plochách, s platností 

v tuzemsku i v zahraničí (atesty pro vyhledávání v sutinách mají zde tři členové). Dále je 

KZJ ČR samostatným právním subjektem s přímým členstvím v IRO. Členy mezinárodní 

kynologické federace jsou prostřednictvím IRO. (URL6)  

Někteří členové této organizace zasahovali již dříve v Turecku, Slovensku, Rakousku. Na 

našem území v Brně, u Dalešické přehrady apod. Úzce spolupracují s HZS 

Jihomoravského kraje, Policií ČR a Českým červeným křížem. (URL6) 

5.3.5 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor ČR začal od roku 1999, kdy se uskutečnily velké záchranné 

akce v Turecku, spolupracovat s dobrovolníky v záchranářské kynologii. Vede záznamy 

všech členů, kteří mají platné atesty, někteří z nich jsou členové HZS ČR, a v případě 

potřeby kontaktuje dané osoby a přepraví na místo výkonu záchranných prací. (URL2) 
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5.3.6 Záchranná kynologická organizace 

Členové organizace SIRIUS mají splněné atesty u Ministerstva vnitra, nebo 

u mezinárodní organizace IRO. Zasahují v tuzemsku i v zahraničí. Kvůli nabývání 

zkušeností psovodů se členové účastní praktických součinnostních cvičení a soutěží, 

které jsou pořádané buď Ministerstvem vnitra, nebo organizací IRO. Pro připravenost 

psovodů a psů se také účastní záchranářské sportovní činnosti. (URL7) 

Organizace SIRIUS se nesoustředí pouze na záchranu osob, ale snaží se informovat širší 

veřejnost o možnosti využití psů při záchranných pracích. Podporuje zájemce a pomáhá 

jim s výcvikem a socializací psa. (URL7) 

6 Výběr psa 

V záchranářské kynologii je velká škála plemen. Obecně platí, že každé plemeno může 

být záchranářským psem, pokud ho psovod řádně vycvičí. Ovšem platí pravidlo, že 

některé plemeno se pro záchranu a určitě pro práci v sutinách hodí více a jiné méně. 

Taková menší plemena, jako je například jezevčík, čivava, teriér apod. se nejspíše na 

vyhledávání v sutinách nehodí. Není to nemožné, ale bylo by to velmi obtížné, už jen 

při překonávání překážek. K vyhledávání v sutinách se nejčastěji používají psi, jako jsou 

němečtí a belgičtí ovčáci, border kolie, labradorští a zlatí retrívři. (Soukupová, 2013, str. 

14) 

Existuje velká škála plemen, která se hodí k práci v sutinách více a které méně, na co se 

dá zaměřit je obratnost psa, čichové vlastnosti, vytrvalost apod. V sutinách mohou 

pracovat i němečtí boxeři, tervuereni, kelpie, knírači, pitbuli, stafordi, mohou se uplatnit 

i lovecká plemena. (Soukupová, 2013, str. 14) 

Při výběru psa nejde pouze o plemeno jako takové, pes musí spolupracovat s psovodem. 

Pes vycítí osobnost psovoda a každému psovodovi „padne“ jiný pes a každému psovi 

„padne“ jiný psovod. Tudíž je důležité se zaměřit i na osobnost a vlastnosti psa, obzvláště 

na ty, které vyhovují danému psovodovi. Tato skutečnost by se měla zohlednit i u pohlaví 

psa. (Jančaříková, 2019, str. 22) 
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6.1 Výběr plemene 

Pro práci v sutinách, tedy vyhledávání zavalených osob, není vyšlechtěné žádné plemeno, 

na rozdíl od jiných využitelností psa, jako je lov, pastevecká a ovčácká práce. Avšak se 

pro tuto specifickou práci vybírá pes podle určitých faktorů, které mohou hrát svojí účastí 

důležitou roli při výcviku a následné práci. (Jančaříková, 2019, str. 22) 

 Skupina plemen podle využitelnosti, 

 Přiměřenost výšky a hmotnosti, 

 Přiměřenost osrstění, 

 Dlouhověkost, 

 Zdraví, 

 Schopnost kooperace, 

 Náhoda.  

(Jančaříková, 2019, str. 22) 

Při vyhledávání se psi setkávají s různými situacemi, s jinými psy a musí být připraveni 

na dlouhou práci. Z tohoto důvodu by psi neměli být agresivní, jak na jiné psy, tak na lidi, 

měli by být trpěliví, ochotní pracovat, velmi fyzicky zdatní. Celkově by měli být vyvážení 

z psychického hlediska i z fyzického. (Soukupová, 2013, str. 15) 

6.1.1 Čich 

Pes, který vyhledává osoby v zavalených místech, by měl mít samozřejmě čich na velmi 

dobré úrovni. Vyšlechtění psi pro pachovou práci budou mít lepší čichové schopnosti, 

než psi, kteří na to vyšlechtěni nejsou. (Jančaříková, 2019, str. 24) 

Co se týče rasy, pokaždé se může najít jedinec s vynikajícím předpokladem 

pro stopařskou práci, Dr. Vilém Eis ve své publikaci Pachové práce služebních psů uvedl, 

„nedávám v tomto oboru přednost žádné rase“ (Eis, 2018, str. 31). Z předpokladu, že se 

jedná o výrok profesionála, se v každé z ras může najít jedinec, který je výborný 

v pachové práci, je jen otázkou, jak takového jedince vyhledat, pokud se nejedná 

o čistokrevné psy. 

Čichové schopnosti se naštěstí projevují už u štěněte, na rozdíl od jiných vloh, jako je 

například agresivita. Čím lepší vlohy pro čich má štěně a čím dříve se projeví, tím lepší 
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bude pes v dospělosti, samozřejmě za předpokladu odborného výcviku. V Německu 

a hlavně ve Švýcarsku existují chovy pro výkon, kde se z řad úspěšných generací rodí 

jedinci nadaní právě pro tuto práci. (Eis, 2018, str. 32-33) 

6.1.2 Spolupráce 

Neochotní psi a psi samotáři nejsou dobrou volbou pro tuto práci. Pes může mít i dobrý 

čich, ale nemusí spolupracovat, v tento moment je dobrý čich nevyužitelný. Tudíž je 

spolupráce dalším faktorem, který se ze šlechtitelského hlediska upřednostňuje. 

(Jančaříková, 2019, str. 24) 

6.1.3 Adekvátnost 

Pes záchranář by neměl být velmi těžký a osrstěný, v terénu by mohl mít problémy 

se zachytáváním srsti v přírodním porostu a váha v sutinách by mu stěžovala práci, 

nehledě na to, že by se mohl v určitých situacích propadnout. (Jančaříková, 2019, str. 24-

25) 

Naopak druhý extrém, malý pes má výhodu v sutinách, dostane se na velmi těžko 

přístupná místa, podleze překážky, které by měl jiný pes problém zdolat. Ale nepřekoná 

výškové překážky, které se v sutinách objevují. Pes menšího vzrůstu se tedy pro práci 

v sutinách hodí, ale v některých situacích si neporadí. (Jančaříková, 2019, str. 24-25) 

Nejlepším typem pro záchranářskou práci a pro práci v sutinách je pes středního vzrůstu, 

který je řádně fyzicky zdatný, velcí psi se mohou unavit a je problém například 

při slaňování, kdy psovod musí vynaložit větší sílu. Nehledě na zdravotní problémy 

velkých psů ve stáří. Není vhodné, aby měl dlouhou srst, ale neměl by být úplně bez srsti. 

Pes, který je bez srsti, má problémy se vstupem do zarostlých částí. Tedy co se týče srsti, 

nejvhodnější je střední délka. (Jančaříková, 2019, str. 24-25) 

6.1.4 Zdravotní hledisko 

Důležité při výběru psa je zaměření na dlouhověkost. Pokud se pes dožije pouze pěti nebo 

šesti let, kdy trénink trvá prakticky celý život, je dobré vzít v úvahu, jestli to má smysl. 

Následně v kolika letech psa se začínají plnit první atesty. Většinou to bývá po 

několikaletém výcviku. (Jančaříková, 2019, str. 25-26) 
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Je dobré se při výběru psa podívat na dlouhověkost předků, může se totiž stát, že 

i plemeno, které je známé svojí dlouhověkostí, může mít rod, který se velkého věku 

nedožívá. Nejlepší je výběr psa s dlouhým věkem, hlavně kvůli dlouhodobému výcviku. 

(Jančaříková, 2019, str. 25-26) 

6.1.5 Pohlaví 

Z pohledu profesionálních psovodů je pohlaví u psů rovnoměrné, někdo preferuje fenu, 

jiný psy. Někteří mají názor na pohlaví nejednoznačný a mají názor, že na pohlaví 

nezáleží. Tyto názory u profesionálů jsou víceméně vyrovnané. (Jančaříková, 2019, str. 

26-27) 

Jančaříková Kateřina ve své publikaci Záchranářská kynologie uvádí, že psi jsou více 

tolerantnější k chybám psovoda. Jsou více samostatní a nenarušuje jim práci hárání,  

popřípadě štěňata. Právě feny mají nevýhodu v hárání, kdy se tak děje dvakrát ročně. 

Psovod se může rozhodnou pro chov, to je dalším zdržením ve výcviku a „stopka“ 

v záchranářských akcích. Feny jsou na rozdíl od psů méně konfliktní s jinými psy, jsou 

více poddajnější a více upnuté na svého psovoda. (Jančaříková, 2019, str. 26) 

6.1.6 Chov 

Na chovatelské stanici velice záleží. Když se nám líbí štěně z nějaké chovatelské stanice, 

která není zrovna proslulá. Lepší je si počkat na štěně u chovatele, který je známý 

a kvalitní. (Jančaříková, 2019, str. 27-28) 

Hlavním důvodem při vybírání chovatele je ten, že štěně se socializuje právě u něj. 

Z tohoto důvodu je nutné vybrat chovatele, který se soustředí na rozvoj svých štěňat, 

následně vybírá psy pro svoji fenu s náležitým rozmyslem. (Jančaříková, 2019, str. 27-

28) 

Ne vždycky znamená, že nejaktivnější štěně při naší návštěvě je opravdu to nejvíce akční. 

Nevíme, co štěňata dělala před naší návštěvou. Chce si opravdu promyslet a počkat se 

správným výběrem. (Jančaříková, 2019, str. 27-28) 
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6.1.7 Výběr štěněte 

Výběr štěněte se musí provádět s velkou opatrností, není nic špatného si každé štěně 

prohlédnout a nějaký čas jej sledovat. Zkontrolovat štěně, zda vypadá zdravě, pozorovat 

jeho chování, zda se nebojí lidí, jak vychází s ostatními štěňaty, a když štěně nevyhovuje, 

tak počkat na jiný vrh či navštívit jiné chovatelské stanice.  

 Dr. Vilém Eis ve své knize Pachové práce služebních psů uvádí, že „z určitého počtu 

velmi výkonných zvířat je v uvedených vlohách dědičně nejnadanější zvíře, u kterého se 

nejdříve projevily“ (Eis. 2018, str. 32).  

Jančaříková Kateřina ve své publikaci Záchranářská kynologie uvádí, že své štěně Aywy 

hledala velmi pečlivě. Navštívila tři chovatelské stanice a až ve čtvrté své štěně našla. 

(Jančaříková, 2019 str. 29) 

Výběr toho správného psa je velmi těžký, mnohdy záleží na štěstí, není však hanbou, 

naopak pokud se jedná o začátečníka, poradit se s chovatelem o výběru, popřípadě se 

domluvit s profesionálním kynologem, který poradí se správným výběrem. 

7 Výcvik psa pro sutinové vyhledávání 

Pátrání v sutinách probíhá v místech, kde došlo k nějaké havárii a následně ke zborcení 

budov. V sutinách mohou být zavaleny osoby, které potřebují pomoci a právě pes dokáže 

v rozmezí několika metrů vyčenichat lidský pach a tím zachránit život. Největší hledací 

práci odvede pes, ale psovod musí být zkušený a říci, kde se osoba může v hloubce sutin 

nacházet. Pro úspěšnou záchranu je zapotřebí kooperace mezi psem a psovodem, pes 

musí být řádně vycvičen a psovod musí mít určité charakterové vlastnosti k zdárnému 

ukončení výcviku a následné práci. 

7.1 Psovod 

Na výcviku psa nese největší podíl jeho psovod, tudíž musí psovod – záchranář mít určité 

charakteristické vlastnosti, aby dokázal výcvik psa dovést k úspěšnému konci tak, aby 

byli spolu schopni zachraňovat a vyhledávat osoby, které jsou zavalené v troskách obydlí, 

či jiného staveniště. Pes s psovodem musí tvořit pár s dokonalou harmonií 

a porozuměním.  
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Dr. Vilém Eis ve své knize Pachové práce služebních psů píše o důležitosti vztahu mezi 

psovodem a psem, jak je důležité, aby se pes se svým psovodem stali jedním. Musí mít 

mezi sebou neskonalé pouto a důvěru v druhého, je důležité, aby pes měl důvěru ve svého 

psovoda a psovod ve svého psa. Pokud pes vycítí nedůvěru ve vykonávanou práci, 

přestane pracovat na svém maximu. Pes začne být nejistý a nemusí odvádět práci 

s vysokým nasazením.  (Eis, 2018, str. 25-30) 

Zároveň se Dr. Vilém Eis zmiňuje o vlastnostech psovoda, jako je trpělivost, vytrvalost, 

láska k psovi, sebevědomí a pevná vůle (Eis, 2018, str. 25). O těchto vlastnostech se 

zmiňuje i Soukupová Iveta ve své knize Výcvik záchranářského psa pro práci v sutinách.  

Zmiňuje se také o zodpovědnosti, spolehlivosti, citlivém přístupu k práci, ovládání emocí 

a sebekritičnosti. Právě sebekritičnost je důležitá k výcviku, kdy psovod musí 

komunikovat s kolegy, aby zlepšoval svoje schopnosti i schopnosti psa. (Soukupová, 

2013, str. 15-16) 

Jančaříková Kateřina se ve své publikaci Záchranářská kynologie dívá na schopnosti 

psovoda z pohledu tréninku. Důležitou vlastností psovoda je přemýšlení o tréninku, 

promyšlení jednotlivých částí tréninkové jednotky, znalosti o svém psovi. Právě 

připravenost na trénink je důležitá, do tréninkového plánu by se měly zařazovat i rizika, 

která mohou nastat. Snažit se rizikům vyhýbat a popřípadě je umět správně vyřešit. 

(Jančaříková, 2019, str. 144-145) 

Podle publikací by psovod měl mít vlastnosti, které jsou důležité jak k výcviku, tak 

k tréninku samotnému. Měl by být vyrovnaný, trpělivý, vytrvalý. Svého psa by měl 

milovat a trávit s ním mnoho času a tréninkové plány připravovat s náležitým 

rozmyšlením, připravit se i na případné rizikové scénáře, které mohou nastat. Zároveň 

musí psovod umět poskytnout první pomoc. 

7.2 Socializace a motivace psa 

7.2.1 Socializace 

Socializace psa je klíčovým elementem pro to, aby v budoucnu mohl pracovat bez rušení 

a dosahovat dobrých pracovních či soutěžních výsledků. Jedná se o zvykání si na lidi, jiné 

psy, prostředí apod. Už u chovatele začínají rané fáze socializace, takže je nutné dobře 

vybírat. Další socializaci už mají na starost psovodi sami.  
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Socializace je různorodá, jinak se socializuje pes, kterého čeká výcvik na obranáře, jiná 

bude pro psa, který vyhledává lidi v sutinách, v těžkém terénu apod.  

Specifika pro socializaci záchranářského psa: 

 „Vztah s psovodem a jeho rodinou, 

 Vztahy s lidmi obecně, 

 Vztahy se psy, 

 Přivykání na různá prostředí.“  

(Jančaříková, 2019, str. 34-35) 

Záchranářský pes by se měl od štěněte učit být v přítomnosti lidí, jiných psů. U jiných 

psů je složitější socializace. Pes by do budoucna neměl nabýt špatných zkušeností se psy 

a spíše je ignorovat, aby se mohl soustředit na práci. Pokud si tedy štěně hraje s jiným 

psem, je důležité dávat pozor na to, aby nebyly nepříjemné situace. (Jančaříková, 2019, 

str. 34-35) 

To samé platí i s lidmi. Pes, který hledá lidi, musí mít lidi nadevše rád, nesmí se jich bát 

a vyhýbat se kontaktu s nimi. V socializaci se dává pozor na špatné hrátky s dětmi 

a na lidi, kteří psovi chtějí ublížit. Naopak je dobré psa brát na místa, kde se lidi pohybují 

a nechat psa hladit od cizích lidí, mohou k tomu podávat i pamlsek, aby si pes vytvořil 

o lidech kladnou představu. (Jančaříková, 2019, str. 34-35) 

Jsou psi, kterým socializace nedělá žádné problémy, a rychle si přivyknou na vše kolem 

sebe. Ale většina psů potřebuje se socializací pracovat a postupem času si zvykat na určité 

podněty. (Soukupová, 2013, str. 18-19) 

7.2.2 Motivace psa 

Jedním z úkolů psovoda je namotivovat psa k práci, aby pes měl chuť pracovat a rád se 

zúčastňoval tréninku. Na motivaci psa je kladen velký důraz, protože je stěžejní 

při výcviku následně i při práci. Existuje několik motivačních pomůcek, na které se pes 

po výkonu může těšit. Ať se jedná o nějakou hru se psem, pamlskem, aport míčku, či jiné 

hračky, je na psovodovi, aby našel správnou motivaci pro svého psa, protože každý pes 

reaguje na určitý způsob motivace úplně jinak.  
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Pokud se psovod rozhodne používat pamlsky, obzvláště když pes má pamlsky nejraději, 

neměl by pes před tréninkem jíst, aby nebyl přejedený a na pamlsek se těšil. Psovod by 

měl svého psa znát natolik, aby věděl, jaký pamlsek má nejraději, ten následovně použít 

při tréninku. Soukupová Iveta ve své knize Výcvik záchranářského psa pro práci 

v sutinách radí použít na jídlo plastové krabičky, jsou lépe manipulovatelné. (Soukupová, 

2013, str. 18-19) 

Aportovací odměna má ve své podstatě výhodu, že se nemusí vařit nějaký pamlsek 

pro psa, pokud je tedy pamlskem vařené jídlo. Zde záleží na tom, jak má pes aportování 

rád  a zda-li ho uspokojí natolik, aby to pro něj byla motivace. (Soukupová, 2013, str. 18-

19) 

Psi se také mohou rádi tahat a „prát“, v tomto případě je dobrým motivátorem tahací 

hračka, kdy se pes pře s figurantem po jeho nálezu. Naopak psi, kteří se rádi mazlí a jsou 

chváleni, mají opačný přístup, kdy po nálezu se se psem řádně pomazlí a vynachválí. 

(Soukupová, 2013, str. 20-21) 

Po nějakém čase výcviku se může přihodit, že psa přestane daná odměna bavit a je 

ohrožena i práce a motivace k výcviku. Z tohoto důvodu je dobré dané odměny po čase 

měnit. Pokud to tedy pes vyžaduje, může se stát, že daná odměna postačí po celou dobu 

výcviku i práce. 

Například v publikaci Soukupové Kateřiny se doporučuje, pokud má pes rád jak 

aportování, tak pamlsky nebo přetahování, je dobré střídat při výcviku následovně, při 

vyštěkání pamlsek a finálním odměna aport nebo pešek. (Soukupová, 2013, str. 20-21) 

7.3 Označení figuranta/osoby 

Než se začne výcvik psa specializovat na sutinové vyhledávání, je zapotřebí, aby pes 

zvládal a dokonale uměl základní věci z výcviku, který je základem každého 

záchranářského psa, jedná se například o značení nalezené osoby.  

7.3.1 Figurant 

Pro nácvik značení osoby je samozřejmostí osoba, která je značena. Tato osoba se 

považuje za figuranta a je nedílnou součástí výcviku a nácviku určitých dovedností a je 
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zapotřebí, aby figurant uměl svou roli dobře zahrát a věděl, jak reagovat na psa a posléze 

po úspěšném nalezení ho uměl správně odměnit.  

„Člověk v roli figuranta musí mít cit a odhad, co který pes v danou chvíli potřebuje, kdy 

mu pomoci, kdy ho pochválit, a kdy naopak nechat pracovat samostatně“ (Soukupová, 

2013, str. 20). 

Figurant neboli pomocník se ocitá v různých situacích na různých místech, ať jsou to lesy, 

louky, na stromech nebo v sutinách, pro jiné výcviky i pod sněhem apod. Je důležité, aby 

byl psychicky odolný a dané prostředí zvládl. Jestliže má někdo problémy s výškami, 

nebude dělat figuranta na skále či na stromě a člověk s klaustrofobií nebude zavalený pod 

sutinou. (URL9)  

7.3.2 Označení osoby 

Existuje více druhů označení, tedy dávání najevo, že je v okolí nalezena osoba. Je pouze 

na psovodovi, jakou metodu označení zvolí, kterou bude pes používat při nálezu. 

Druhy značení: 

 Štěkání 

 Hrabání 

 Značení tělem 

 Přinesení nálezky 

 Přirozené značení 

Štěkání 

Při hledání se používají dva druhy vyštěkání, a to u nalezené osoby a poté u psovoda. 

Někteří psovodi učí kombinace těchto dvou způsobů označení. Štěkání u osoby probíhá 

způsobem, že po nalezení osoby pes štěká a vyčkává u ní. Naopak u psovoda probíhá 

značení opačným způsobem, kdy pes po nalezení běží za svým psovodem a štěká, 

následně dovede psovoda k nalezené osobě. (Soukupová, 2013, str. 22-23) 

Kombinace značení spočívá v zaštěkání na místě nálezu a poté pes běží za svým 

psovodem, kde následně štěká znovu a dovádí ho k nalezené osobě. (Jančaříková, 2019, 

str. 82-83) 
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Hrabání 

Po nalezení osoby pes hrabe na místě, může u toho i štěkat. Jančaříková Kateřina uvádí, 

že se hrabání používá nejčastěji na místech, kde nehrozí zranění osoby nebo figuranta, 

jedná se tedy o sutinové vyhledávání a lavinové vyhledávání. (Jančaříková, 2019, str. 84-

85) 

Značení tělem 

Pes zůstává u nalezené osoby ležet nebo sedí a čeká na příchod psovoda a pomoci 

(Soukupová, 2013, str. 23). Pes může značit i aktivně, buď u místa nálezu, nebo dobíhá 

za psovodem, jedná se například o skočení na prsa, doteky packou apod (Jančaříková, 

2019, str. 84-85). 

 Přinesení nálezky 

Po nálezu osoby pes uchopí nálezku a donáší jí za psovodem, kterého následně dovádí na 

místo nálezu. Proces může probíhat i obráceně, kdy pes uchopí nálezku až u psovoda. 

Nálezka může být jakýkoliv předmět, který si určí psovod. 

Přirozené značení 

Na toto značení je nutné svého psa dokonale znát. V praxi při nasazení se může stát, že 

pes nezareaguje tak, jak je psovod zvyklý. Většinou za to můžou okolnosti, které 

nastávají, jiný pach, nepříčetnost nalezené osoby, pozůstatky nalezené osoby, popřípadě 

hloubka závalu dané osoby. V ten okamžik je pes zmatený a psovod poznává, podle 

chování psa, že se uskutečnil nějaký nález. (Jančaříková, 2019, str. 87-88) 

Nácvik štěkání 

Nejpoužívanějším způsobem označení je štěkot. Nácvik označení osoby štěkáním má 

podobný princip, jako u označení jiného. Nácvik by se měl začít trénovat co nejdříve. 

Začíná se štěkáním na blízkou vzdálenost a poté se vzdálenosti zvětšují, po postupném 

pokračování se figurant schovává tak, aby nebyl vidět. Figurant by měl psa po nalezení 

vždy řádně odměnit. (URL9) 
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Psovod při prvních nácvicích štěkání pracuje se svým psem sám, kdy ho dostatečně 

vydráždí hraním, zábavou, přetahováním, samozřejmě zábavnou formou a poté přestane. 

Následně psa nechá přijít na způsob, jak dosáhnout další „zábavy“ až přijde na štěkání. 

Pokud je pes šikovný, může se nácvik zkusit s cizí osobou. (Soukupová, 2013, str. 24-25) 

Po čase, hlavně poté, co si pes zvykne na vyštěkání svého pamlsku, míčku apod., je 

zapotřebí začít zkoušet štěkání na figurantovi, který po určité délce štěkání zahájí hraní 

se psem, tady s náležitou odměnou (Soukupová, 2013, str. 26-27). 

Po zvládnutí vyštěkání na místě je následuje vyštěkání na určitou vzdálenost. Figurant 

„vyprovokuje“ psa, kterého drží psovod, a odběhne do určité vzdálenosti, nejprve na 

krátkou, pak se mohou zvětšovat. Pes je následně vypuštěn, vypouští se s povelem, a dále 

následuje stejný proces, psovod přichází k psovi až po odměně. Po zvládnutí těchto 

způsobů nácviku může figurant měnit polohy nálezů. Je důležité, aby se trénink 

neuspěchal. (Soukupová, 2013, str. 27-28) 

7.3.3 Fyzická zdatnost psa 

Pro práci v sutinách potřebuje pes určité fyzické a motorické dovednosti. Pes se pohybuje 

mezi troskami, zároveň i přechází různá místa, podlézá a přelézá překážky, které mu brání 

v cestě, z tohoto důvodu je zapotřebí, aby se psovod se svým psem zaměřoval též na 

pohyb po sutinách. Vytrvalost je nutná při dlouhém hledání.  

Nácvik pohybu na sutinách se může provádět různými způsoby. Záleží na psovodovi, 

který způsob zvolí. Jedná se buď o nácvik se psem, který je na vodítku, pes neodbíhá 

a nepohybuje se samovolně po sutinách. Dalším způsobem je nácvik bez vodítka, kdy pes 

má v trokách větší volnost. (Soukupová, 2013, str. 32-33) 

Motorické dovednosti psa se mohou nacvičovat i mimo sutiny, jde například o cvičební 

pomůcky na obratnost, které se nalézají na cvičištích, nebo je možné provádět trénink na 

procházkách s různými adaptacemi překážek v přírodě. (Soukupová, 2013, str. 32-33) 

Obratnost a pohyb psa se zdokonaluje i volným pohybem v přírodě a na procházkách. Je 

podstatné dbát na vytrvalost psa, protože i velmi schopný hledací pes je nepoužitelný 

v terénu, pokud nemá motorické dovednosti a vytrvalost. Významné při práci jsou také 

povely psovoda a poslušnost psa. (Jančaříková, 2019, str. 92-93) 
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7.3.4 Hledání osob 

Vyhledávání figurantů, přesněji nácvik vyhledávání v sutinách, se provádí po získání 

určitých zkušeností, jak s pohybem po sutinách, tak právě s vyštěkáváním osob. Pes, 

který se nebojí pohybu v místech, kde byla zbořena budova, a který má motorické 

dovednosti k tomuto pohybu může začít s nácvikem, tak aby to pro něj bylo bezpečné 

a užitečné. Začnou-li psovodi se svými psy s tréninkem brzy, pes se spíše soustředí 

na pohyb než na hledání samotné. To se stává i v praxi, právě tehdy, kdy byl trénink 

uspěchán. 

Začátek vyhledávání v prostorech zbořenišť by mělo ze začátku probíhat jednoduše 

a v malém prostoru. Na začátku je figurant u psa a psovoda, následně odbíhá a schovává 

se do určité části sutin, ne moc daleko. Poté, co se figurant schová, psovod vydává povel 

a pes začíná hledat. Jelikož pes neví, kam se figurant schoval, musí hledat pomocí čichu. 

Psovod nesmí psovi nijak pomáhat, u výcviku musí být trpělivý a nic neuspěchat. Poté co 

pes najde psovoda a řádně označí daným označením, například štěkáním, které je 

nejpoužívanější, dává figurant psovi odměnu. (Soukupová, 2013, str. 40-41) 

Celou práci psa psovod sleduje a chodí u psa, aby sledoval jeho reakce a naučil se 

poznávat svého psa, nesmí být ovšem psovi v „patách“. Figurant na sebe nesmí nijak 

upozorňovat, terén by měl být přiměřený k náročnosti výcviku, aby hned na začátku pes 

nezdolával překážky, se kterými se třeba ještě nesetkal. (Soukupová, 2013, str. 40-41) 

Při nácviku hledání v sutinách je zapotřebí dané sutiny střídat a měnit. Po čase si pes totiž 

používané úkryty zapamatuje a nedochází k rozvoji potřebných dovedností. (URL9) 

7.3.5 Úkryty 

Figurant se může schovávat v různých typech úkrytů, protože v praxi se nikdy nemůže 

předpokládat, že zavalená osoba nebude pouze na úrovni země, nýbrž se může vyskytovat 

i ve výškových a hloubkových úkrytech. Pro hledání v terénu je zapotřebí, aby psovod 

se psem trénoval i hledání ve sklepení, kdy pes nevidí a musí si přivyknout na pohyb 

bez zraku. 

Hloubkové úkryty se nacvičují s figurantem následovně. Figurant je u psa a psovoda, má 

u sebe pamlsek, hračku, či jinou odměnu a před zraky psa se schovává do hloubkového 

úkrytu. Pes je stále u psovoda a po vydání povelu běží za figurantem, který by měl vždy 
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být pohotový a odměnit psa po vyštěkání, poté přichází psovod a psa odměňuje také. 

Figurant by ze začátku měl volit snazší hloubkové úkryty, a pokud má pes problémy, tak 

ho řádně vyprovokovat a nalákat. Nikdy se pes do tréninku a správného provedení nenutí 

a nepoužívají se donucovací prostředky. (Soukupová, 2013, str. 42-43) 

Výškové úkryty se nacvičují obdobně. Figurant například šplhá na strom před zraky psa, 

který ho následovně vyštěkává, samozřejmě po vypuštění na povel, je dobré, aby figurant 

na tomto stromě byl už před tím a pach byl na místě silnější (Jančaříková, 2019, str. 120-

121). Nácvik hledání osob ve výškách začíná na malé výšce, kdy figurant stoupá 

například do metru, pes následně na povel figuranta odbíhá a vyštěkává. Po každém 

nalezení přichází odměna pro psa, nejprve od figuranta a až poté přichází psovod a psa 

odmění také. (Soukupová, 2013, str. 46-47) 

Při nácviku, jak hloubkových, tak výškových úkrytů, se začíná od nejlehčího a dále se 

podmínky ztěžují. Těžší podmínky přichází, když pes s jistotou zvládá vyštěkání na přímo 

výškových i hloubkových úkrytů. Pokud má pes s určitou fází problém, tak se nácvik ještě 

o něco zlehčí, či se mu nepřímo pomůže, například větším provokováním. Tyto úkryty se 

zařazují do tréninku, aby pes věděl, že hledaná osoba může být ve výšce i pod zemí. Dále 

se osoba v sutinách nalézá v uzavřeném prostoru nebo v tmavých částech zbořeniště. 

Poté, co pes zvládá otevřené úkryty v úrovni terénu, nad i pod ním, zahajuje se výcvik 

částečně zakrytého úkrytu. Začátek nácviku vždy bývá jednodušší, pes vidí, kam figurant 

odbíhá, vidí do úkrytu apod. Časem se podmínky ztěžují, ale až poté, co si je pes jistý 

svým jednáním. (Soukupová, 2013, str. 50-51) 

Mezi hledání osob v sutinách patří také uzavřené úkryty, tento nácvik je vhodné zařadit 

do tréninku, až když je pes starší. Figurant zde nemůže psa náležitě odměnit, takže by pes 

už měl mít základní hledání zvládnuté. (Jančaříková, 2019, str. 120-121) 

Při nasazení v terénu, kdy zavalená osoba leží určitý čas pod sutinami, se pach dané osoby 

šíří a vytváří mnohem větší plochu, pes se může v daném pachovém území zmást. V této 

chvíli je zapotřebí, aby psovod uměl svého psa „přečíst“ a vyznal se v pachu. S ohledem 

na povětrností podmínky apod. by měl psovod určit, kde dohledávat zavalenou osobu. 

(Jančaříková, 2019, str. 122-123) 
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7.3.6 Přiblížení praxi v terénu 

Při pátrání v sutinách je pes nejvíce úspěšný, když se mu nechává volnost při pátrání, jsou 

ovšem situace v praxi, kdy pes musí umět hledat na povel, na vysílání do určitých směrů. 

Je dobré tedy zařazovat občas do tréninkové jednotky i tyto dovednosti, ovšem vždy pes 

musí být posílán přímo do směru, kde se schovává figurant. (Jančaříková, 2019, str.. 124-

125) 

 Při zásahu v terénu je na místě zásahu i spousty rušivých elementů, které psa mohou 

zmást a rušit při hledání. Jedná se zejména o hluk vyprošťovací techniky, jídlo a jiné 

pachy na místě probíhajícího zásahu. Z toho důvodu u zkoušek psů bývají rušivé 

elementy zařazovány. Je dobré a také žádoucí s rušivými elementy pracovat i při 

tréninku, tedy je občas zařadit do tréninkového plánu. (Soukupová, 2013, str. 50-51) 

Při záchranných pracích se na místě zásahu objevují i místa, kde pach může psa zmást, 

není výrazný, jedná o tzv. bezpachovou zónu. I s tímto problémem musí umět pes 

pracovat, ať se jedná o zásah nebo o trénink. Psovod při zásahu může pomoci, pokud je 

zkušený a má pojem Pachu, ovšem při zkouškách psovodi psa navádět nesmějí. 

Bezpachová zóna je například uváděna v publikaci Jančaříkové Kateřiny, „pokud je 

figurant ukryt v dlouhé betonové rouře, která se zužuje a fouká od figuranta z roury 

směrem ke psu, cítí pes pach, jde za ním až k úzkému ústí roury. Zde ho cítí, ale figurant 

je od něj ještě hodně daleko. Zkušený pes dokáže projít terénem nad rourou., ve kterém 

pach není, až k jejímu druhému konci a teprve tam figuranta označit“ (Jančaříková, 2019, 

str. 124-125). 

Z důvodu bezpachových zón by psovod o pachu měl mít dobré povědomí, zařazovat tyto 

prvky do tréninkových jednotek, aby při zásahu a u zkoušek nebyl pes příliš zmaten 

a dokázal označit osobu, která se na podobném místě nachází. Obzvláště v sutinách tento 

pojem bývá často. 

Párkrát ročně je vhodné, aby psovod se svým psem absolvovali trénink s více psovody, 

jakožto simulaci skutečného pátraní. Nejenže si pes zažije hledání s více psy, které je 

nutné v praxi, ale i psovod si ozkouší své znalosti a může se přiučit něco od svých kolegů, 

popřípadě kolegům poradit.  
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Nácvik v sutinách, který má být přesvědčivý, není snadnou záležitostí. Na místě zásahu 

pracuje určité množství lidí, psů, a je zde spousta elementů, které mohou pátrání ztížit. 

Z tohoto důvodu je velmi obtížné takovouto simulaci připravit. I přesto se takové 

simulace připravují i na mezinárodní úrovni. Kynologické týmy z různých zemí si 

zkoušejí spolupráci při pátrání. Na místě by měli být figuranti, kteří znázorňují zraněné 

a zavalené osoby, i záchranáře apod. Vyskytovat by se určitě měla i technika, která se 

používá pro vyprošťování lidí a je jedním z rušivých elementů. Simulace má vypadat 

opravdově. (Jančaříková, 2019, str. 130-131) 

Příklad simulace: 

„Na cvičné misi v Estonsku, které jsem se s Aywy zúčastnila v roce 2017, byli na místě 

zásahu i civilisté, tedy figuranti, kteří podle pokynů hráli roli nešťastných příbuzných 

zavalených osob a dělali na pracovištích velký ruch a zmatek. Naříkali, prosili o pomoc, 

tahali psovody za rukáv do sektoru, který jim byl přidělen, lákali psy k sobě nebo je 

naopak odháněli máváním hole od pracoviště“ (Jančaříková, 2019, str. 130). 

Jak uvádí Jančaříková Kateřina, takováto simulace proběhla v Estonsku, tehdy si zde 

uvědomila, že na to není její pes připraven, proto by se simulace pátrání v sutinách měli 

zúčastnit psovodi, kteří chtějí pomáhat v terénu. Díky těmto tréninkům si psovod 

uvědomí nedostatky, může se poradit s jinými kolegy, natrénuje se kooperace mezi 

různými kynologickými týmy a postupy, které se při záchranných pracích využívají.  

7.3.7 Shrnutí  

Výcvik záchranářského psa je záležitostí, která zabere léta. Je zapotřebí, aby psovod byl 

trpělivý a žádnou etapu výcviky neuspěchal. Po čase se trénink ztěžuje, vyhledává se více 

figurantů, jsou  těžší úkryty apod. Aby pes měl řádný výcvik a fungoval v terénu, musí 

být trénink kvalitní, od psovoda k figurantovi. Vyvarovat se nápověd, dávat dostatečnou 

odměnu, to vše je důležité při provádění tréninku, aby pes fungoval správně a měl stále 

chuť do práce.  
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8 Vlastní činnost 

Hasičský záchranný sbor ČR má přesně popsané práce kynologů, tedy jejich svolání, 

nasazení, vybavení apod. v dokumentu Metodika sutinového vyhledávání s využitím 

záchranářských psů. Podle této metodiky se postupuje při aktivaci 

kynologů/kynologických týmů.  

8.1 Vybavení  

Pokud pes se svým psovodem úspěšně splní atesty a jsou schopni pomoci při zásahu, tedy 

přesněji vyhledávat zavelené osoby v troskách při záchranných pracích, je zapotřebí, aby 

měli určitou výbavu. Z hlediska bezpečnosti práce je zapotřebí, aby psovod měl 

následující pomůcky: 

 Zásahový oděv, 

 Zásahová obuv – min. kotníková nebo vyšší, 

 Náhradní pracovní obuv, 

 Pracovní rukavice, 

 Chirurgické rukavice – nesterilní, 

 Ochranná přilba, 

 Svítilna + náhradní zdroje, 

 Ochranné brýle, 

 Respirátor, 

 Batoh – cca 60-80 litrů, 

 Ledvinka, 

 Lékárnička – osobní, 

 Láhev na vodu pro psa, 

 Chemické světlo, 

 Píšťalka, 

 Vodítko + obojek pro psa, 

 Osvětlení psa, 

 Nůž, 

 Doklady, 

 Náhubek pro psa, 
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 Postroj pro práci ve výškách pro psa, 

 Denní dávka krmení pro psa, 

 Osobní hygienické potřeby. 

(kolektiv autorů, 2005, str. 29) 

Psovod dále může mít: 

 Náhradní svítilnu, 

 Misku pro psa, 

 Termosku na tekutiny, 

 Jídelní nádobí, 

 Spací pytel, 

 Karimatku, 

 Soupravu spodního prádla, 

 Pláštěnku, nepromokavý kabát (bunda), 

 Bedna na psa, 

 Obal na bednu na psa, 

 Dečka na psa, 

 Karabina na zámek a pojistkou, 

 REEP šňůra průměr 6mm,  

 Zahřívací chemické polštářky, 

 Návleky (botičky) pro psa. 

(kolektiv autorů, 2005, str. 29)  

8.2 Kontaktování a svolávání kynologů  

Kynolog se svým psem je nasazován tehdy, pokud se jedná o zásahy, „při nichž je 

podezření, že se ve zříceném objektu vyskytuje jedna nebo více osob, jejichž pozici nelze 

běžnými prostředky jednotek požární ochrany přesně určit, či případy, kdy standartními 

silami a prostředky zúčastněných složek IZS nelze vyloučit, že se ve zříceném objektu 

nenacházejí žádné osoby“ (kolektiv autorů, 2005, str. 4). 
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Kynolog se psem, či kynologická skupina má na místě zásahu úkol najít živé osoby a to 

v těchto případech: 

 Vyhledávání osob zasypaných sutí, troskami budov či jiným materiálem, 

 Vyhledávání osob, které jsou uvězněny při rozsáhlých dopravních a leteckých 

nehodách a při průmyslových havárií, 

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

šachty, sklepy atd.), 

 Prověřování prostorů, zda-li se v nich nenacházejí náhodné osoby.  

(kolektiv autorů, 2005, str. 4) 

Samotné kontaktování kynologických skupin má na starost Operační a informační 

středisko MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen OPIS 

MV-GŘ HZS ČR) nebo územně příslušné Operační a informační středisko hasičského 

záchranného sboru kraje (dále jen OPIS HZS kraje). Pro kontaktování kynologa mají 

seznamy kynologů, kteří jsou úspěšnými držiteli atestu pro zásah v sutinách (S). (kolektiv 

autorů, 2005, str. 5) 

Pokud se jedná o zásah do zahraničí, mezinárodní záchranné operace, musí mít kynolog, 

který je na takový zásah povolán, atest určený pro mezinárodní záchranné operace. 

V tomto případě kontaktuje kynologickou skupinu pouze OPIS MV-GŘ HZS ČR. 

Členové jsou OPISEM MV-GČ HZS ČR nebo OPISEM HZS ČR kraje kontaktováni ve 

dvou fázích a to vyrozuměním a vyžádáním. (kolektiv autorů, 2005, str. 5) 

Vyrozuměním se rozumí, „vyrozumění člena kynologické skupiny prostřednictvím OPIS 

o vzniku mimořádné události, která může vyžadovat nasazení atestovaných kynologů. 

Vyrozumění předá OPIS vedoucímu složky IZS, na kontaktní místo složky IZS nebo přímo 

místně příslušnému atestovanému členu složky IZS. V případě přímého vyrozumění 

místně příslušného atestovaného člena složky IZS je vedoucí této složky IZS informován 

cestou tohoto člena“ (kolektiv autorů, 2005, str. 5). 

Vyžádání se rozumí, „vyžádání člena kynologické skupiny k zásahu složky IZS, 

vyčleněných k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech 

v rámci IZS, prostřednictvím OPIS. Vyžádání předá OPIS vedoucímu složky IZS, na 
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kontaktní místo složky IZS nebo přímo místně příslušným atestovaným členům složky IZS. 

V případě přímého vyžádání místně příslušného atestovaného člena složky IZS je vedoucí 

této složky IZS informován cestou tohoto člena“ (kolektiv autorů, 2005, str. 5). 

Pokud je kynolog kontaktován k nasazení na zásah, a je schopný, předává operačnímu 

a informačnímu středisku informace, které jsou zapotřebí k řádnému nasazení. Jedná se 

především o zdravotní stav kynologa a psa. O platnost dokladů a očkování, pokud se 

jedná o výjezd do zahraničí. Dále by měl OPIS informovat o době nutné ke sbalení věcí, 

která by neměla překročit dobu 30 minut, do tohoto času se nezapočítává cesta ze 

zaměstnání, tedy dojezdová. Dále informuje, kde se nachází místo vyzvednutí.  

Je-li kynolog dobrovolníkem a je zapotřebí uvolnění ze zaměstnání, stane se tak na 

základě překážky v práci zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel je 

povinen dát pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, zároveň bude zaměstnanci 

poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavateli refundována 

mzda, jelikož se považuje ztráta zaměstnance za vniklou škodu. (kolektiv autorů, 2005, 

str. 6) 

Uvolnění z práce, které je odůvodněno, jako překážka v práci z důvodu obecního zájmu 

umožňuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v §200. 

Překážky v práci z obecného zájmu jsou dále upřesněny v zákonu č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v §202, výkon občanské povinnosti: „ poskytnutí osobní pomoci při 

požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech 

a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc 

poskytnout“ (zákon č. 262/2006 Sb.). 

8.3 Přeprava psovoda 

Po kontaktování se kynolog dostává na místo zásahu zpravidla odvozem určité složky 

IZS, nejčastěji HZS ČR. Odvoz je zajištěn motorovými vozidly vybavenými zvláštním 

výstražným zařízením modré barvy, letecky nebo jinými dostupnými dopravními 

prostředky. Jednou z možností dostavení se na místo zásahu je i doprava vlastním 

vozidlem. Tato možnost však nebývá častá a žádoucí z hlediska vzdálenosti a možnosti 

zdržení, stává se tak pokud je místo zásahu v blízkosti bydliště nebo pobytu psovoda, 

v tomto případě má psovod povinnost kontaktovat OPIS. (kolektiv autorů, 2005, str. 6) 
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Pes je přepravován podle požadavků psovoda. Zavazadlový prostor musí být větrán, 

pokud je zvolen k přepravě. V přepravní bedně pes bývá zpravidla u přepravy na delší 

vzdálenost. Naopak u letecké přepravy musí být přepravní bedna, která je pro tento 

transport určena a schválena, pokud pilot nestanoví jinak. (kolektiv autorů, 2005, str. 6-

7) 

Při nástupu do vrtulníku má být pes zajištěn buď na vodíku, nebo na odsedávací smyčce. 

Při letu pes nemá mít známky agrese nebo bázně, je zajištěn odsedávací smyčkou a má 

na sobě náhubek, pokud není možnost dodržet tyto pokyny, je pes přepravován 

v přepravním kotci. Místo, kde se nalézá pes při přepravě, určuje palubní inženýr, 

vysazovač. (kolektiv autorů, 2005, str. 37) 

8.4 Příjezd kynologa 

Po příjezdu na místo zásahu je kynolog povinen se ohlásit veliteli zásahu, který zpravidla 

mívá vestu s nápisem „Velitel zásahu“ nebo má červenou pásku kolem paže, popřípadě 

se kynolog nahlásí na štábu velitele zásahu, kde se příjezd zaznamená. Dále se prokáže 

platným průkazem držitele kynologického atestu se specializací sutiny (S). (kolektiv 

autorů, 2005, str. 6) 

8.5 Vedoucí kynologické skupiny 

Z důvodu usnadnění komunikace mezi velitelem a kynologickou skupinou, která přijíždí 

na místo, je zvolen vedoucí kynologické skupiny. Vedoucí kynologické skupiny „předává 

informace potřebné k nasazení psů a informace o výsledku nasazení“ (kolektiv autorů, 

2005, str. 7). 

Vedoucím kynologické skupiny se stává buď kynolog, který je členem základních složek 

IZS, pokud takový kynolog není na místě, stává se vedoucím osoba, která je nejzkušenější 

z kynologů, po domluvě, popřípadě kynolog, který je nejstarším držitelem atestu. 

(kolektiv autorů, 2005, str. 7) 

„Vedoucí kynologické skupiny na místě zásahu nebo ve štábu velitele zásahu: 

 Se seznámí se situací, informuje o počtu členů kynologické skupiny, počtu psů ve 

skupině a o doplňkovém speciálním vybavení, 



47 

 

 Vyžádá si doplňující a upřesňující informace o situaci na místě zásahu (zejména 

počet pohřešovaných osob a jejich možná poloha) a o hrozících nebezpečích pro 

nasazení kynologické skupiny (plyn, elektrická energie…), 

 Předá požadavky na specifické zabezpečení s ohledem na zvláštnosti nasazení psů 

(např. vyklízení prostoru od zasahujících, vypnutí agregátů, zkropení sutiny vodní 

mlhou k usazení prachu).“  

(kolektiv autorů, 2005, str. 7)  

Nadále jsou přiřazeni hasiči, kteří pomáhají kynologům, apod. Tyto hasiče přiděluje 

velitel zásahu. Určuje se způsob komunikace mezi kynology a velitelem zásahu, 

popřípadě štábem velitele zásahu. Pro provedení práce je sestaven harmonogram, který 

stanovuje postup záchranných a likvidačních prací a také součinnost mezi zasahujícími 

složkami. (kolektiv autorů, 2005, str. 8) 

8.6 Nasazení kynologů na místě zásahu 

Nasazení a práce kynologů na místě zásahu se řídí určitými pravidly, která stanovují jak 

taktiku hledání, tak obecná bezpečností pravidla.  

V metodice sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů jsou vypsány zásady 

a systémy, kterými se kynologové na místě zásahu řídí. Zásady práce se psem na 

záchranných a likvidačních prací jsou: 

 Pes se na sutiny nasazuje bez obojku, záchranářské dečky, identifikační známky, 

popř. jiné výstroje, která by mohla způsobit zachycení psa na sutinách. Hrozí-li 

nebezpečí, že pes zamíří do zvláště nebezpečné oblasti, pak je vhodné použít 

vodítko nebo reep-šňůru. Pokud se v místě nasazení vyskytuje velké množství 

ostrých předmětů (např. rozbité sklo, ostré plechy), tak by pes měl být vybaven 

ochrannou obuví. 

 Po každém nasazení se pes prohlédne, zda není poraněn. Nemocný nebo zraněný 

pes se dál nemůže zúčastnit zásahu. 

 Z hlediska pracovní výdrže psa by měl být pes za optimálních podmínek schopen 

systematického 4-hodinového nasazení s následným 4-hodinovým odpočinkem 

v opakujícím se cyklu po dobu 5-ti dní. Pes stejně jako člověk podléhá 

po vyčerpávající práci únavě, a proto potřebuje kratší nebo delší přestávky na 
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odpočinek. Unavený pes je při vyhledávání nespolehlivý a bude-li nasazen 

k vyhledávání, nebude schopen plnit své úkoly. Ve chvíli, kdy kynolog zjistí 

jakékoli známky únavy psa, musí přerušit jeho nasazení, nahlásit tuto skutečnost 

vedoucímu kynologické skupiny a zajistit, aby další kynolog se psem dokončil 

průzkum.  

 Kynologická skupina se nasazuje tak dlouho, jak dlouho je to potřebné. Kynolog 

plní jiné úkoly (např. první předlékařskou pomoc, transport raněných k ošetření) 

pouze v případě, že již není nutné provádět další vyhledávání v sutině. 

 Během vyprošťování zavalené osoby pes odpočívá, nebo dle stupně únavy 

a konkrétní situace je nasazena k vyhledávání v jiné části místa zásahu.  

(kolektiv autorů, 2005, str. 16) 

Pro úspěšné hledání v sutinách je zapotřebí mít určitou taktiku neboli systém, kterým se 

řídí kynologové a psi při zásahu, jedná se o systém dvojkový, trojkový a čtyřkový, dále 

se může stát, že kynologové zasahují na různých místech, poté se postupuje jiným 

způsobem.  

8.6.1 Trojkový systém 

Trojkový systém vyhledávání je používán na zásazích a je standartním způsobem 

průzkumu. Je možné využít dvě varianty, kdy je na sutinách pouze jeden pracující pes, 

nebo pracují na sutinách dva psi.  

Pokud pracuje na sutině pouze jeden pes, tak podle metodiky sutinového vyhledávání 

s využitím záchranářských psů: „Po ukončení jeho práce je připraven pes č. 2. Oba psi 

prozkoumají celý sektor. Pes č. 3 je zaveden do již dříve signalizovaných míst psy č. 1 a 2, 

a to s úkolem dodatečného potvrzení. Tato metoda je nejdůslednější a měla by být použita 

při nejisté signalizaci, obtížném určení místa a směru nálezu a směru pachové stopy, atp“ 

(kolektiv autorů, 2005, str. 17). Kynologové sledují práci psa, který vykonává práci 

v sutinách, viz obrázek č. 3. 
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Obrázek 3 Trojkový systém Varianta č. 1 

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2005, str. 18 

Varianta č. 2 se používá pro urychlení práce. Práce kynologických týmů je přizpůsobena 

k hledání s dvěma psy, kdy kynolog č. 1 a 2 pozorují pracující psy. Kynolog č. 3 sleduje 

jejich práci, pes č. 3 mezitím čeká, poté potvrzuje nález, viz obrázek č. 4. (kolektiv autorů, 

2005, str. 17) 

Obrázek 4 Trojkový systém Varianta 2  

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2005, str. 18 

V týmu by měli být psi, kteří jsou specializovaní na vyhledávání ventilačních šachet, 

kanálů, průrev mezi stavebními konstrukcemi apod. Jedná se o zvláštní úkoly, na které se 

hodí lehčí a menší psi. Pokud nejsou součástí základní trojice, mohou být tito psi v záloze, 
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která je podpůrná základní trojici, nebo mohou tvořit druhou nebo třetí trojici. (kolektiv 

autorů, 2005, str. 17) 

8.6.2 Dvojkový systém 

Pokud není na místě zásahu dostatečný počet psů, kteří by mohli provádět vyhledávání 

v sutinách, nebo už jsou někteří psi svými psovody označeni za unavené, tedy nejsou 

schopni řádného vyhledávání, dále pokud je velká rozloha místa, tehdy se používá 

k vyhledávání dvojkový systém. (kolektiv autorů, 2005, str. 18) 

Vyhledávání probíhá ve skupině, kde jsou pouze dva kynologové a dva psi, způsobem, 

že jeden kynolog nasadí svého psa na sutiny, druhý kynolog pozoruje psa prvního 

kynologa a čeká na nález, druhý pes čeká, poté překrývá sutiny a potvrzuje nález, viz 

obrázek č. 5. (kolektiv autorů, 2005, str. 18) 

Obrázek 5 Dvojkový systém  

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2005, str. 18 

8.6.3 Čtyřkový systém  

K tomuto systému vyhledávání je zapotřebí, aby psi byli dobře vycvičení. Je zde velice 

důležité, aby psům nevadil pohyb jiných psů při práci. Práci psů pozoruje mimo kynology 

i instruktor nebo trenér. Výhoda v tomto systému je, že přítomnost trenéra nebo 

instruktora umožňuje lepší „čtení“ chování psů. (kolektiv autorů, 2005, str. 18) 

Práce kynologů a instruktorů při čtyřkovém systému: „Koordinátor práce psů 

(instruktor) koordinuje a dohlíží na práci týmů. K9-týmy č. 1 a č. 2 pracují. Kynolog č. 3 
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pozoruje pátrání. Pes č. 3 čeká stranou připraven k překrytí sutiny a potvrzení nálezu“ 

(kolektiv autorů, 2005, str. 18). 

8.6.4 Práce na dvou místech 

Pokud pracují kynologové se svými psy na různých místech, probíhá vyhledávání 

obdobně, jako u předchozích systémů. Jestliže vyhledávají dva psi a jeden z nich má 

potencionální nález, buď se nechá pes číslo dva dodělat práci ve svém území, tedy 

dohledat svůj terén a poté půjde překrýt a potvrdit nález u psa číslo jedna, nebo se tam 

pes číslo dvě dostaví ihned, viz obrázek č. 6. (kolektiv autorů, 2005, str. 18) 

Jsou-li na místě zásahu tři psi a hledá se na více místech, přesněji na dvou místech 

najednou, pracují pouze dva kynologové se svými psy. Třetí pes vyčkává, a pokud jeden 

ze psů číslo jedna nebo číslo dva má potencionální nález, překrývá toto území a potvrzuje 

nález pes číslo tři, viz obrázek č. 7. (kolektiv autorů, 2005, str. 18) 

Obrázek 6  Vyhledávání na dvou místech, dva psi  

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2005, str. 18 
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Obrázek 7 Vyhledávání na dvou místech, tři psi  

 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2005, str. 18 

8.6.5 Postup při nálezu osoby 

Jestliže kynolog usoudí, že na daném místě se nalézá zavalená osoba, nahlásí tuto 

skutečnost vedoucímu kynologické skupiny a přidělenému veliteli.  

Oznámení: 

 „sdělí přesné místo značení psem,  

 dle vyhodnocení situace upřesní nejpravděpodobnější pozici osoby (pachové 

kanály, vliv klimatických podmínek apod.), 

 podle okolností navrhne další postupy (např. při nálezu ve výšce transport psa 

blíže k místu značení po žebříku), 

 případně vyžádá nasazení dalšího psa k potvrzení nálezu.“ 

(kolektiv autorů, 2005, str. 12) 

Na zásahu, který se koná v zahraničí, nebo má mezinárodní charakter, je označení nálezu 

řízeno metodikou mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávácí a záchranné práce 

INSARAG. (kolektiv autorů, 2005, str. 12) 

Metodika INSARAG stanovuje pravidla na značení prostorů, osob, které jsou po smrti, 

i ty, které jsou naživu. Značený prostor je označen čtvercem 1 x 1 metr, kde jsou vypsány 

základní informace. Na této desce jsou informace o bezpečnosti, o vstupu, datum zahájení 
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nebo ukončení vyhledávání, polohy obětí apod. Po ukončení veškerých prací na daném 

místě, ke kterému se značící čtverec vztahuje, se kolem čtverce nakreslí kruh. Poté co je 

jasné, že na tomto místě nejsou žádné pohřešované osoby, přeškrtne se zakroužkovaná 

čtvercová značka vodorovnou čarou. (kolektiv autorů, 2005, str. 30) 

Na značení obětí havárie jsou dána pravidla. Oběti se značí vždy. Pouze tehdy, kdy je 

oběť hned vyprošťována se značení vynechává. U místa, kde se nalézá oběť, je 

fluorescentní barvou vyznačeno velké písmeno „V“. S tímto písmenem jsou tam nadále 

i písmena „D“ a „L“, s těmito písmeny jsou udávána i čísla. Písmeno „D“ představuje 

živé oběti, písmeno „L“ představuje naopak mrtvé oběti. Jestliže je s obětí navázán 

kontakt, je jisté, že oběť je naživu, udělá se u písmena „V“ šipka. Pokud je jisté, že oběť 

je mrtvá, písmeno se horizontálně přeškrtne. Poté, co jsou vyprošťovací práce na místě 

dokončeny, je kolem písmena „V“ nakreslen kruh. (kolektiv autorů, 2005, str. 31) 

9 Bezpečnost kynologické skupiny 

Kynolog by měl disponovat určitým vybavením, aby chránil jak sebe, tak psa. Toto 

vybavení je vypsáno v kapitole 8.1 Vybavení. Následná bezpečnostní pravidla, která se  

dodržují na místě zásahu, od pohybu kynologa, pohybu psa, po očkování kynologa, jsou 

důležitá k řádnému dokončení zásahu tak, aby nevzniklo vážné zranění zasahujících týmů 

a složek. Tyto pravidla jsou vypsána v Metodice sutinového vyhledávání s využitím 

záchranářských psů.  

Velitel zásahu musí podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně zajistit kynologům, kteří provádějí záchranné práce poskytnout tyto minimální 

podmínky a rozsah poskytované péče: 

 „Ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití ochranných prostředků 

v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 

hodin, 

 Stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 

4 a půl hodiny, 

 Vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při 

zásahu déle než 12 hodin.“ 

(nařízení vlády č. 172/2001) 
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S nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně se „osobám, 

které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádění práce v místech ohrožení 

jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající 

osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci“ 

(nařízení vlády č.172/2001 Sb.). 

Kynologové, kteří zasahují se svými psy na místě mimořádné události, kde je zapotřebí 

provádět vyhledávací práce v sutinách, musí být očkováni proti tetanu, dále je 

doporučeno očkování proti žloutence typu A. Tato očkování jsou povinná a doporučená 

na zásahy v tuzemsku. Povinná očkování v zahraničí jsou dána zvláštním předpisem. 

(kolektiv autorů, 2005, str. 10) 

Pohyb kynologů na místě zásahu je dán metodickými listy Bojového řádu jednotek 

požární ochrany. Pokud se na místě zásahu pohybuje dobrovolný kynolog, je mu přidělen 

hasičský dozor, který volí správný postup podle dané metodiky. Je-li kynologem hasič, 

řídí se danou metodikou a asistenci nepotřebuje. (kolektiv autorů, 2005, str. 10-11) 

Pohyb psů na místě zásahu má v režii kynolog. Jestliže jsou na místě místa, kde hrozí, že 

by se pes mohl zaseknout apod., je na místo vyslán bez obojku a záchranné dečky. Pes je 

vyslán do míst, kam je kynologovi z důvodu nebezpečí zakázán vstup, sám. Kynolog 

svému psovi nasazuje botičku, popřípadě omezuje nasazení, podle podmínek na místě 

zásahu, jako je například množství psů, velikost prostoru apod. (kolektiv autorů, 2005, 

str. 11) 

9.1 Práce nad volnou hloubkou 

Pokud je na místě zásahu zapotřebí použít lanové techniky ke zdolání překážek, které by 

jinak byly velmi obtížně překonatelné, a dále provádět práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou, je zapotřebí, aby osoby, které tuto činnost chtějí provádět, prošly odbornou 

přípravou a splňovaly požadavky pro provádění této činnosti v souladu s podmínkami 

složek IZS. Pro tuto činnost je dále nutné používat pouze schválené prostředky k tomu 

určené. (kolektiv autorů, 2005, str. 34) 

Kynolog může pro překonání určitých překážet využít dva způsoby, buď se se psem 

spustí, nebo spustí psa samotného. Spouštění psa samotného je obtížnější postup, ale 

bezpečnější. (kolektiv autorů, 2005, str. 34) 
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9.2 Zranění 

Jestliže je kynolog při zásahu jakýmkoliv způsobem zraněn, je velitel zásahu povinen 

danou událost zavést do dokumentace o vedení zásahu. Dále je povinen obstarat náležitou 

zdravotní péči, pokud je potřeba. (kolektiv autorů, 2005, str. 11) 

Pes je kynologem po utrpění zranění ihned odvolán z nasazení. Kynolog provádí ošetření 

psa, pokud je na místě zásahu veterinární lékař, požádá o ošetření veterinárního lékaře, 

pokud tomu tak není, požádá o převoz psa k veterinárnímu lékaři. Celou událost nahlásí 

vedoucímu kynologické skupiny, sepíše zprávu, kterou předá veliteli zásahu. (kolektiv 

autorů, 2005, str. 12) 

9.3 Náhrada škod 

Náhrada za vzniklou škodu je stanovena zákony a nařízeními vlády. Mezi těmito zákony 

je například zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dále nařízení 

vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném 

odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany. Dále je 

náhrada škody řešena v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a  změně některých zákonů, v § 30. 

10 Závěr  

V době, která je charakteristická svým uspěchaným způsobem života, kdy je člověk 

neustále ve stresu z práce, ze školy, je jednoduché šlápnout vedle. V téhle době je 

jednoduché způsobit dopravní nehodu nebo zapomenout zapnutý sporák a zapálit si dům. 

Tyto případy a také mnoho podobných událostí mohou vyústit v mimořádné události, ty 

dále můžou eskalovat v krizové situace. Funkční integrovaný záchranný systém, přesněji 

složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří např. Hasičský záchranný 

sbor ČR, odvrací hrozící nebezpečí a dostává mimořádnou událost nebo krizovou situaci 

zpět do běžného stavu.  

Právní legislativa, tedy krizové zákony, kterými se složky řídí, usnadňuje jejich práci 

a kooperaci na místech zásahu. Pokud je místem zásahu zbořená budova a je zde riziko, 

že jsou pod sutinami té budovy zavaleni lidé, je neodmyslitelnou součástí zasahujících 

složek kynologická skupina.  
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Kynolog se svým psem je unikátní dvojice, která díky schopnostem psa a zkušenostem 

kynologa, dokáže vyhledat zavalenou osobu v troskách, a tím ji pomoci zachránit. 

Existuje metodika pro vyhledávání v sutinách s pomocí psů, která se využívá při zásahu, 

též jsou i mezinárodní pravidla, např. jak značit nález osoby.  

Propracovaný systém vyhledávání a spolupráce jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému je podmínkou pro uvedení mimořádné situace nebo krizové situace 

do běžného stavu. Také tato spolupráce složek umožňuje záchranu lidských životů.  

V této bakalářské práci jsou uvedeny zákonem stanovené základní a ostatní složky 

integrovaného záchranného systému. Byla zde uvedena základní legislativa, kterou se řídí 

jednotlivé složky IZS. Byl popsán výcvik záchranářského psa, který je nesmírně důležitý 

pro práci s ním. Za použití literatury, zabývající se právě výcvikem záchranářského psa 

a výcvikem psa pro sutinové vyhledávání, byl výcvik psa popsán. Až na malé odchylky- 

spíše v terminologii - jsou výcviky zaměřené na sutinové vyhledávání stejné. Následně 

byla uvedena metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů, kterou se 

řídí kynologové na místě zásahu. V poslední řadě byla popsána bezpečnost kynologa a 

jeho psa, dále bylo vypsáno jeho vybavení, kterým by měl kynolog disponovat.  

Propracovaná metodika sutinového vyhledávání a velmi těžký a dlouhý výcvik psa, ale 

také kynologa jsou podmínkou pro úspěšné záchranné práce. Podmínka pro začlenění do 

záchranných a likvidačních prací je splnění atestů u Ministerstva vnitra. Díky těmto 

atestům, metodice, profesionálům, ale také dobrovolníkům, je v České republice sutinové 

vyhledávání na velmi dobré úrovni.  
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