Záchranářská kynologie u HZS ČR
„Pes dokáže to, na co nestačí lidé ani jejich technika.“

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) poskytuje
účinnou pomoc při mimořádných událostech, včetně událostí
vyžadujících nalezení a záchranu pohřešovaných osob.

Vybrané mimořádné události
většího rozsahu posledních let, při
kterých byly nasazeny kynologické
týmy:

Záchranářská kynologie je obor, jehož posláním je výcvik psovoda
se psem k vyhledávání osob v různých terénech a situacích, např.
v sutinách nebo na plochách (volný terén, les, louky). Nejdůležitější
schopností psa při této činnosti je používání velmi dobře
vyvinutého čichu.

17. 2. 2013 – Výbuch a následné
zřícení obytného domu, Frenštát
pod Radhoštěm

Záchranářská kynologie u HZS ČR je v gesci MV-generálního
ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR).

29. 4. 2013 – Výbuch plynu v
Divadelní ulici s následným
částečným zřícením budov, Praha 2
23. 5. 2013 – Zřícení stěny domu a
následné zavalení tří osob, Ostrava

MV-GŘ HZS ČR
- Provádí soustavnou odbornou přípravu (výcvik, cvičení
a instrukčně metodické zaměstnání) pro všechny držitele
kynologických atestů Ministerstva vnitra pro vyhledávací
a záchranné práce.
- Vydává odborné publikace: např. Metodika sutinového
vyhledávání s využitím záchranářských psů.

2. 6. 2013 – Sesun rozmáčeného
svahu, který strhnul chatu se dvěma
osobami, Praha-západ

Odborná kynologická komise
Tvoří ji odborníci z HZS ČR a osoby zastupující subjekty činné
v problematice záchranářské kynologie. Tato komise řeší metodiku
výcviku i zkoušek kynologických týmů. Úkolem komise je též
sjednocení postupů a vymezení kompetencí jednotlivých složek
IZS v dané oblasti.

20. 6. 2014 – Zborcené nádrže v
areálu elektrárny Prunéřov

5. 2. 2014 – Výbuch plynu a zřícení
domu, Ostrava
24. 5. 2014 – Pátrání po
pohřešované osobě, Černilov

4. 9. 2014 – Zřícený kamenný most,
Vilémov
4. 2. 2015 - Zřícený strop kasina,
Prachatice
12. 3. 2015 - Zřícená budova
půjčovny lyží a toalet, Špindlerův
Mlýn
14. 4. 2015 - Pátrání po
pohřešované osobě, Liberec
6. 6. 2015 - Pátrání po pohřešované
osobě, Praha 9
4. 2. 2016 - Pátrání po pohřešované
osobě, Markoušovice
19. 2. 2016 - Zřícení konstrukce ve
výrobním areálu, Bučovice
9. 5. 2016 - Pátrání po pohřešované
osobě - Jánské Lázně
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Záchranářská kynologie u HZS ČR
„Pes dokáže to, na co nestačí lidé ani jejich technika.“
Kynologické atestační zkoušky
- Konkrétní požadavky na psovoda i psa při zkoušce stanovuje Pokyn generálního ředitele HZS ČR
č. 48 z roku 2003.
- Zkoušky jsou organizovány zvláště pro vyhledávání sutinové a plošné cca 2x ročně.
- Důkazem o úspěšném absolvování je platný průkaz, bez něhož nemůže být kynolog se svým psem povolán
k mimořádné události.
Počet držitelů atestů v květnu 2016
- 24 držitelů kynologického atestu ve specializaci sutinové vyhledávání,
- 17 držitelů kynologického atestu ve specializaci plošné vyhledávání.
Dalších cca 50 kynologů je evidováno v seznamu přihlášených k příštím zkouškám.
Seznam složek IZS, jejíž členové jsou držiteli kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR v květnu 2016
Hasičský záchranný sbor ČR
Svaz záchranných brigád kynologů ČR
Policie ČR
Kynologická záchranná jednotka ČR
Městská policie hl. m. Prahy
Sírius
Městská policie Ostrava
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH Hejnice)
Městská policie Frýdek-Místek
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje
Mezinárodní záchranné operace
Urban Search and Rescue odřad (USAR odřad) – samostatná jednotka, jejímž úkolem je vyhledávání,
vyproštění a prvotní ošetření osob uvězněných v sutinách s pomocí vyhledávacích psů a techniky i mimo
území ČR.
NĚCO MÁLO O PSÍCH ZÁCHRANÁŘÍCH
S jakým psem lze zachraňovat?
Pro záchranářský výcvik jsou vhodné všechny typy psů, dokonce i kříženci a malí psíci. Důležité je, aby pes uměl
používat svůj čich, byl inteligentní, vyrovnaný, pracovitý, nebyl agresivní, uměl štěkat na povel a měl by být dobře
motivovatelný (např. pamlsky nebo hračkou).
Jaká plemena jsou nejčastěji zastoupena mezi psími záchranáři?
Německý, belgický či holandský ovčák, knírač velký, borderkolie, labradorský a zlatý retriever, dobrman, ohař, český
horský pes, erdelteriér, ale několikrát je zastoupen i psí kříženec.
Jak dlouho trvá vycvičení psa, než úspěšně složí první atest?
Vše závisí na psovodu a povaze jeho psa. Je-li pes cvičen pravidelně již od štěněte, tak cca 3 roky.
Co je nejobtížnější pro psa při vyhledávání v sutinách?
Na sutinách se pes setká s nebezpečnými materiály a situacemi jako jsou: výšky, tmavé sklepy, kanály, rozbité sklo,
nestabilní lávky, trámy apod. Pes by neměl mít strach z překonávání těchto překážek.
Jak se domlouvá kynolog se svým psem při plošném vyhledávání?
Při plošném vyhledávání musí psi prozkoumat rozsáhlý a často nepřístupný terén, kam se psovod ani nedostane. Pes
musí reagovat na zvukové nebo posunkové povely psovoda i na velkou dálku.

Další informační zdroje: www.hzscr.cz, www.usar.cz
Kontakt: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tel.: 602 215 142, e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

