
 
Zkušební �ád Svazu záchranných brigád 
kynolog� 
 
ZZZ - zkouška záchraná�ské zp�sobilosti 
 

 Celkem bod�  200 (140) 
1) Stopa  50 
2) Cviky poslušnosti  10+10+10+10+10  50 
3) P�ekonávání p�ekážek  10+10+10+10+10  50 
4) Speciální cviky 10+10+10+10+10 50 

 

1) Stopa:  50 (35) 

 

300 krok� dlouhá cizí stopa zvedaná vzáp�tí po položení, s 1 p�edm�tem položeným v 
prvním úseku cca po 100 krocích, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou klade�e ležící na konci 
stopy a zahalenou ve vlastní p�ikrývce, za�átek stopy je ozna�en a opat�en p�edm�tem 
klade�e v sá�ku k nasumování. Psovod m�že být p�ítomen kladení stopy. Pes musí být však 
vždy umíst�n tak, aby nevid�l klade�e odcházet ani uléhat. 

 

2)  Poslušnost: 50 (35) 
 a) Ovladatelnost na vodítku (ch�ze, klus) s obraty  10 
 b) Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vsta�)  10 
 c) Aport volný libovolného p�edm�tu 10 
 d) Št�kání psa na povel vsed� na vodítku u nohy 10 
 e) Odložení dlouhodobé s rušivými hluky 10 

 

3)  P�ekážky: 50 (35) 
 a) Kladina nízká s náb�hovými prkny  10 
 b) Pohyblivá lávka na sudech 10 
 c) Skok vysoký p�es prout�nou p�ekážku 80 cm vysokou  10 
 d) Skok daleký 150 cm p�es p�íkop nebo p�ekážku 10 
 e) Proplazení rourou 3 m dlouhou 10 

 



 

4)  Speciální cviky:  50 (35) 
 a) Pr�chod mezi dv�ma ohni asi 3 kroky od sebe vzdálenými  10 
 b) P�ekonání nep�íjemného materiálu v prostoru 3x3 kroky 10 

 c) Kontakt se dv�ma cizími osobami za p�ítomnosti 
psovoda(nakládání na dopravní prost�edek apod.) 10 

 d) Doprava na otev�eném dopravním prost�edku (p�ív�s) 10 

 e) P�ímé ozna�ení ležící osoby na 20 krok� v otev�eném 
terénu (pes vidí osobu odcházet a uléhat) 10 

 
 
 
ZZP1-3 - zkoušky záchranných prací prvního až t�etího 
stupn� 
 

 Poslušnost:   100 (70) 
a) Skok daleký 150 cm p�es p�íkop nebo p�ekážka  tam 10 
b) Skok vysoký 80 cm prout�ná p�ekážka tam-zp�t 10 
c) Šplh 180 cm p�ekážka typu A tam-zp�t 10 
d) Kladina pevná vysoká 1 m s náb�hovými prkny tam-zp�t 10 
e) Vodorovný žeb�ík tam 10 
f) Kladina vysoká se žeb�íky tam-zp�t 10 
g) Pohyblivá lávka na sudech tam 10 
h) Kladina se sklopným bodem tam 10 
i) Roura na proplazení 3 m o pr�m�ru 50 cm tam 10 
j) Vysílání na cíl vzdálený 30 krok� (bedna ap.) tam 10 

 

ZZP1 
 

 Speciální cviky: (provádí se 2x) 200 (140) 
a) Vyhledání zavalené osoby v sutinách  40 
b) Ozna�ení zavalené osoby 40 
c) Souhra ve dvojici, káze� p�i vyproš�ování  10 
d) Ochota psa a chu� do práce 10 

•  Terén o rozm�rech 50x100 krok� m�že být v imitovaném prost�edí  
•  1 zavalená osoba je v úkrytu na úrovni nebo pod úrovní terénu  
•   v terénu je voln� poházeno 10 rušivých p�edm�t� s lidským pachem  

 



ZZP2 
 

 Speciální cviky: (provádí se 2x)  200 (140) 
a) Vyhledání zavalených osob v sutinách 20+20 40 
b) Ozna�ení zavalených osob 20+20 40 
c) Souhra ve dvojici, káze� p�i vyproš�ování   10 
d) Ochota psa a chu� do práce  10 

•  terén o rozm�rech 100x100 krok� je v neimitovaném prost�edí  
• 2 zavalené osoby se nacházejí pod úrovní terénu (1 z nich je žena)  
• �ást prohledávaného terénu musí být temná (sklep apod )  

 

ZZP3 
 
 Speciální cviky: (provádí se 2x)  200 (140) 
a) Vyhledání zavalených osob v sutinách 10+10+10 30 
b) Ozna�ení zavalených osob 20+20+20 60 
c) Souhra ve dvojici, káze� p�i vyproš�ování   5 
d) Ochota psa a chu� do práce  5 

• terén o rozm�rech 150x100 krok� je v neimitovaném prost�edí  
• 3 zavalené osoby (2 jsou 1-2 m pod úrovní terénu, 1 osoba je ukrytá asi 2 m nad úrovní 

terénu), 1 z ukrytých osob je žena  
• v terénu ho�í 4 ohn� a ozývají se nárazové hluky (motory apod.)  

 

 

 

ZLP1-3 - zkoušky lavinových prací prvního až t�etího 
stupn� 
 
 Poslušnost:  100 (70) 
a) Ovladatelnost psa za ch�ze, pomalé ch�ze a za poklusu  10 
b) Pr�chod skupinou p�ti osob 10 
c) Št�kání psa na rozkaz vsed� u nohy 10 
d) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vsta�) 10 
e) Plazení psa se psovodem 10 
f) Vysílání psa jedním sm�rem na 30 krok� 10 
g) Odložení psa za pochodu vestoje 10 
h) P�ivolání psa z odložení 10 
i) Aport volný 10 
j) Odložení psa (psovod ve skupin�) 10 

 



ZLP1 - zkouška lavinových prací 1.stupn� 
 
 Speciální cviky:  200 (140) 
a) Trasa lyží 100 krok�, pes ve stop�   20 
b) Vyhledání osoby  40 
c) Ozna�ení zavalené osoby v lavin�  80 
d) Nalezení p�edm�t� 20+20 40 
e) Souhra ve dvojici, káze� p�i vyproš�ování  10 
f) Ochota psa a chu� do práce  10 

• terén o rozm�rech 50x100 krok� v souvislé sn�hové pokrývce  
• 1 zavalená osoba v �áste�n� pošlapaném terénu  
• 2 malé p�edm�ty denní pot�eby pachov� shodné s hledanou osobou  
• kontrola pohybu na lyžích po trase dlouhé 100 krok�  

 

ZLP2 - zkouška lavinových prací 2.stupn� 
 
 Speciální cviky:  200 (140) 
a) Vyhledání osob 20+20 40 
b) Ozna�ení zavalených osob v lavin�  60+60 120 
c) Nalezení p�edm�tu  20 
d) Souhra ve dvojici, káze� p�i vyproš�ování   10 
e) Ochota psa a chu� do práce  10 

• svažitý terén 100x100 krok� se sn�hovou pokrývkou 40-50 cm  
• 2 zavalené osoby 40 cm pod povrchem  
• 1 tlumok napln�ný od�vními sou�ástkami s �erstvým lidským pachem lehce zahrnutý 

sn�hem  

 

ZLP3 - zkouška lavinových prací 3.stupn� 
 
 Speciální cviky:  200 (140) 
a) Vyhledání osob 20+20+20 60 
b) Ozna�ení zavalených osob v lavin�  30+30+30 90 
c) Nalezení vzorku lidského pachu  40 
d) Souhra ve dvojici, káze� p�i vyproš�ování   5 
e) Ochota psa a chu� do práce  5 

• terén horského typu 150x100 krok� se souvislou sn�hovou pokrývkou p�evyšující 50 cm  
• 3 zavalené osoby 1 m pod povrchem  
• 1 imita�ní vzorek lidského pachu lehce zahrnutý sn�hem  

  

 
 



ZVP1-3 - zkoušky vodních prací prvního až t�etího stupn� 
 
 Poslušnost:  100 (70) 
a) Ovladatelnost psa za ch�ze, pomalé ch�ze a za poklusu  10 
b) Pr�chod skupinou p�ti osob 10 
c) Št�kání psa na rozkaz vsed� u nohy 10 
d) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vsta�) 10 
e) Plazení psa se psovodem 10 
f) Vysílání psa jedním sm�rem na 30 krok� 10 
g) Odložení psa za pochodu vestoje 10 
h) P�ivolání psa z odložení 10 
i) Aport volný 10 
j) Odložení psa (psovod ve skupin�) 10 

 

ZVP1 - zkouška vodních prací 1.stupn� 
 
 Speciální cviky:  200 (140) 
a) Odložení na b�ehu p�es cviky 2-4 p�edešlého psa  10 
b) P�ivolání ze �lunu na b�eh na 50 m (pes suchý) 30 

c) Aportování z vody na b�eh (15 m) praktického p�edm�tu odhozeného 
psovodem  30 

d) vyslání pro cizí p�edm�t klidn� plovoucí po hladin� 30 

e) sledování 100 m trasy �lunu od b�ehu k bójce a zp�t, pes následuje 
plaváním psovoda ve  �lunu 100 

 

ZVP2 - zkouška vodních prací 2.stupn� 
 

 Speciální cviky:  200 
(140) 

a) Odložení na b�ehu p�es cviky 2-4 p�edešlého psa  10 
b) p�ivle�ení surfa�e v nesnázích 30 
c) vyslání pro ztracený p�edm�t (pádlo) ze �lunu 30 

d) identifikace vzorku lidského pachu (tablety) v pob�ežním porostu (rákosí) 
v úseku 100 krok�  30 

e) sledování 150 m trasy �lunu, psovod a pes ská�í do vody a plavou 
spole�n�, jednou se p�idržuje psovod psa 100 

 



ZVP3 - zkouška vodních prací 3.stupn� 
 

 Speciální cviky:  200 
(140) 

a) odložení na b�ehu p�es cviky 2-4 p�edešlého psa 10 
b) p�ivle�ení �lunu s osobami 30 
c) pomoc plavci v nesnázích 30 

d) identifikace lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100x100 m vodní 
hladiny (tableta nebo potáp��) 30 

e) sledování 200 m trasy �lunu, pes ská�e na povel ze �lunu a plave za 
�lunem (�ást trasy podél b�ehu) 100 

 

 

ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N - no�ní zkoušky 
No�ní speciální práce se provád�jí pouze 1x a jsou na úrovni 2.stupn� daného druhu zkoušky. 
Pes musí mít 2.stupe� již složen. 

 

 
ZZS - zkouška záchranného stopování 
 

Stopa: provádí se dvakrát (200 + 200) 400 (280) 

 

2000 krok� dlouhá cizí stopa se 2 malými p�edm�ty (do velikosti pen�ženky) a 1 velkým 
p�edm�tem (nap�. batoh nebo kufr), s osobou klade�e na konci stopy, 4x pravoúhle lomená, s 
vyhledáním za�átku stopy, který protíná vyty�ený �tverec 10x10 krok�, s p�edm�tem k 
nasumování uloženým v sá�ku mimo �tverec, p�ek�ížená vzáp�tí po položení druhou osobou 
ve 3 úsecích (nikoliv však ve �tverci na za�átku a ne d�íve než po prvním p�edm�tu), stará 3 
hodiny a pokrývající dva r�znorodé terény (zhruba jednou t�etinou tvaru), nap�. osení-les, 
oranice-louka apod. �asový limit je 30 minut. 

 
a) Vyhledání nášlapu  10 
b) Sledování stopy  100 
c) Ozna�ení osoby  60 
d) Nalezení p�edm�t�  10+10+10 30 

 

 



ZTV - zkouška terénního vyhledávání 
 

Speciální cviky: provádí se dvakrát (200 + 200) 400 (280) 

 

•  terén s obtížn� prostupným porostem (ke�e, maliní) o rozm�rech 150x100 krok� musí 
mít z�eteln� vyzna�eny hranice (cesta, zna�ky, páska apod.). Rozhod�í postupuje t�sn� 
za psovodem, který si podle povahy terénu sám ur�uje sm�r postupu.  

• 3 bezvládné osoby (1 z nich je žena) jsou umíst�ny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (2 
osoby leží v terénu, 1 je umíst�na 2-3 m nad terénem)  

• �asový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut  
 
a) Vyhledání osob 20+20+20 60 
b) Ozna�ení osob 40+40+40 120 
c) Souhra, káze� psa   10 
d) Ochota, chu� k práci   10 

 

 

ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky 
Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl prov��it p�ipravenost psa pro praktické nasazení a 
úrove� jeho praktické upot�ebitelnosti. Z t�chto d�vod� je nutno vždy vybírat terén, který 
maximáln� napodobuje praxi. M�že zahrnovat budovy, houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, 
sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající obtížnost. Úsp�šn� složená ZPJ je 
základním p�edpokladem absolventa k za�azení do pohotovostní jednotky a k jeho využívání 
p�i praktických nasazením SZBK. 

 

Prohledávání terénu o rozm�rech 150x100 krok� se provádí dvakrát, ve dvou r�zných 
terénech. Jedno prohledání se povádí jako denní, druhé jako no�ní práce v nestanoveném 
po�adí. Žádná osoba není použita dvakrát (1 muž, 1 žena). �asový limit pro jedno prohledání 
terénu je 30 minut. 

Rozhod�í se pohybuje terénem nebo volí své stanovišt� podle vlastní úvahy a podle povahy 
terénu. 

Hledají se 2 živé osoby (1 v úrov�ovém úkrytu a 1 ve výšce 2-3 m nad zemí) a 2 vzorky 
mrtvého pachu (jeden asi 20-30 cm pod úrovní terénu a 1 ve výšce asi 2 m), p�i�emž není 
pevn� stanoveno, kolik kterých má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy 
použity varianty 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 v libovolné kombinaci. 



 

1.  Vyhledání osoby v úkrytu v úrovni terénu  50 
2. Vyhledání vzorku v úkrytu v úrovni terénu  50 
3. Vyhledání osoby ve výšce 50 
4. Vyhledání vzorku ve výšce 50 

 

Psovod je vybaven vysíla�kou, kterou oznamuje nálezy rozhod�ímu, volá záchrannou �etu a 
vymezuje jí místo pro vyprošt�ní. Pro no�ní prohledávání je vybaven �elní svítilnou. 

Terén musí mít z�eteln� vyzna�eny hranice (cesta, zna�ky, páska, v noci sv�telné body 
apod.). Psovod si podle povahy terénu sám ur�uje sm�r postupu. 

Hledané osoby i vzorky nesm�jí být vizuáln� zjistitelné. 

Vyprošt�ní se psovod aktivn� zú�ast�uje až p�i �tvrtém nálezu. 

 

VZ1-3 - vytrvalostní zkoušky prvního až t�etího stupn� 
Vytrvalostní zkouška je každoro�ní povinnou prov�rkou kondice psa i psovoda a podmínkou 
pro upot�ebitelnost v praktickém použití. Tuto povinnost je možno individuáln� nahradit 
startem na mezinárodním mítinku po�ádaném SZBK. 

 

VZ1 - vytrvalostní zkouška 1.stupn� 

20 km vyzna�ené trasy p�ekonává psovod na kole se dv�ma p�estávkami v limitu 120 minut 

 

VZ2 - vytrvalostní zkouška 2.stupn� 

20 km vyzna�ené trasy p�ekonává psovod 10 km na kole + 10 km klusem se dv�ma 
nepovinnými p�estávkami v limitu 120 minut 

 

VZ3 - vytrvalostní zkouška 3.stupn� 

Stanovuje se po�adí a ud�lují se tituly Železného psovoda 

20 km vyzna�ené trasy se p�ekonává 10 km na kole + 10 km klusem + 1 km plavání v 
�asovém limitu 150 minut 


