
ÚVOD 
V dnešní době lidé chtějí chránit svůj majetek a osoby v blízkém okolí. Pro ochranu 
svého  majetku  využívají  mechanické,  elektronické  zabezpečovací  systém. Pro  
vlastní ochranu vlastní obranné prostředky. Jen hrstka z nich má předchozí systémy a 
prostředky doplněny vlastním vycvičeným psem kterého mohou lidé využívat 
k ochraně své osoby i majetku. 
Cílem výcviku je možnost využití psa, jako obranného prostředku s důrazem na 
zadržení osoby podezřelé. Výcvik psa v podmínkách soukromé osoby a průmyslu 
komerční bezpečnosti pojednává o tom jakými způsoby pes zadržuje pachatele a jak 
je k těmto účelům cvičen. V praxi dochází ke specifickým sebeobranným situacím a 
situacím profesní obrany, kde majitel psa musí relevantně použít psa k zadržení. 
 
Psovod u bezpečnostní služby 68-001-H . 

Zkoušky pro psovody u bezpečnostních služeb nejsou zatím povinné. Jediná 
podmínka je mít kvalifikaci na strážného 68-008-E. Úspěšným absolvováním 
kvalifikace 68-001-H se zvyšuje kvalita výkonu a profesionalita v oboru. Pro získání 
musí uchazeč prokázat teoretické a praktické znalosti s problematikou. V teoretické 
části musí znát problematiku pracovních psů u bezpečnostních služeb a orientaci v 
oblasti etologie psa. Musí vysvětlit rozdíly mezi psy ochočenými a domestifikovanými, 
znát rozdělení psů podle nervové činnosti do čtyř skupin.  

Psovod musí znát rozdíly v chování psa jako je hrozba, podřízení a podmíněné 
chování. Dále je vyžadováno znalostí z teorie výcviku podmiňování, základního 
výcviku, důležitých návyku u štěňat a popsání nežádoucích návyků a jejich možné 
odstranění.  Nedílnou součástí zkoušek je orientace  v zákonech.  Uchazeč  musí  
vlastními  slovy  vysvětlit  zákony  č.409/2008  Sb., na ochranu zvířat proti týrání, KN  
a NO § 28  a  § 29 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., hlavní zásady BOZP při používání 
psa vzorový příklad pro možné použití §76, odst. 2 (omezení osobní svobody) TŘ. 
Konečnou částí teoretické zkoušky se zaměřuje na správnou péči o psa a jeho zdraví. 
Praktická zkouška je rozdělena na dvě části.  

První část výcviku se zaměřuje na ovladatelnost a poslušnost psa. Psovod ukáže 
správný nácvik a vhodný postup ve vztahu k psovi a jeho věku. Zahrnuto je přivolání 
psa, znalost základních cviků na povel, ovladatelnost psa při chůzi psovoda, odložení 
psa a překonávání překážek.  

Druhá část obsahuje obranu psovoda. Musí předvést prověřování terénu psem, 
vyhledání a označení hledané osoby psem a přesun podezřelé osoby za aktivní účasti 
psa. Obrana psovoda a přihlížejících osob proti útoku podezřelé osoby.  

Norma pro využívání psů v PKB.  

Pracovní psi jsou využíváni jako doplňková ochrana, proto musí mít dobré životní 
podmínky, aby podávali optimální výkony. Správnou péči o psa a jeho fyzickou a 
psychickou stránku, získáme potřebnou aktivitu psa. Potom můžeme využívat psa na 
celou pracovní dobu, podle typu práce. V podkapitole jsou rozebrány typy prací a jejich 
náročnost pro psa.  

 



Péče o psa 

Pes, stejně jako člověk potřebuje pro optimální výkon fyzickou a psychickou 
vyrovnanost. Pokud by byl pes přetěžován, jeho výkony by klesaly a veškerý předchozí 
výcvik by se minul účinkem. Navíc se může jednat o porušení Zákona na ochranu 
zvířat proti týrání č.246/1992Sb. Krmení, ustájení, pracovní doba psa má svá pravidla. 
Je zapotřebí, aby strava byla kvalitní, vyvážená a dávkovala se 20% před pracovní 
dobou a 80% po pracovní době. Po celou dobu pracovního výkonu musí mít pes 
přístup k čerstvé vodě. Pro ustájení psa je důležité mít přístřešek proti nepříznivým 
podmínkám a kotec pro čas odpočinku. Vše musí mít rozměry dle rasy psa. 

Každý pes používaný v PKB musí být nezaměnitelně označen čipem a jednou ročně 
očkován proti vzteklině. Doporučuje se očkování kombinovanou vakcínou proti 
běžným psím nemocem.  

Výkon služby 

Pracovní směny psovodů se psy mohou mít různý časový interval, ale maximálně 12 
hodin. Důležité je dodržení systému práce, odpočinku, venčení, krmení a napájení psa  

Pochůzková činnost 

Pochůzková  činnost  psovoda  se  psem  spočívá  v procházení  určeného objektu a 
kontrola klidového stavu. Pokud při pochůzce objeví změnu situace, tak zasahují a 
snaží se vše vrátit do klidového stavu. Pochůzková činnost by měla trvat maximálně 
tři a půl hodiny, následuje půl hodiny na odpočinek a vyvenčení psa. Tento cyklus se 
opakuje vícekrát, avšak nesmí překročit 12 hodiny pracovní doby.  

Výjezd při narušení objektu 

Při narušení objektu dochází k výjezdu psovoda se psem. Pes během přepravy musí 
být umístěn v prostoru,  v kterém přirozeně cirkuluje vzduch, zvířeti umožňuje 
přirozené postavení, teplotu v rozsahu  10-25°C a má neklouzavý povrch. Po převozu 
je nutné psa vyvenčit, aby zásah nebyl narušen. Po vstupu do střeženého prostoru 
psovod kontroluje terén a samotné chování psa při avizaci. Je-li pes vycvičen na 
samostatnou činnost, může psovod vypustit psa a vést ho k narušenému prostoru. Pes 
označí osobu štěkáním.  

Ochrana objektu volně pobíhajícím psem 

Tuto ostrahu využívá spousta firem a jsou s nimi spokojené. Psychologicky působí na 
odrazení od vstupu dětí, bezdomovců a jiných náhodných kolemjdoucích. Jestli má 
opravdu, někdo zájem narušit hlídaný prostor, lze to poměrně snadno a to otrávenou 
návnadou, hárající fenou nebo přátelským chováním s chutnými pamlsky. Správné 
chování psa a případné zadržení osoby do příchodu psovoda je podmíněno pravidelný  
odborným  výcvikem  a  dodržováním  daných  pravidel.  Pokud  má  pes  hlídat v noci, 
musí být přes den zavřený v kotci.  Je-li pes volně puštěn po celý den, spánek si určuje 
sám a to nejčastěji v poledne a o půlnoci, což je nežádoucí. 

 

 



Pes jako signalizační prvek 

Činnost je hodně podobná volně pobíhajícímu, jen s tím rozdílem, že psovod je v 
blízkosti, aby mohl reagovat na signalizaci psa. Pes může být volně puštěn v celém 
objektu, koridoru nebo pracuje na pohyblivém stanovišti. Vyplývá z toho několik výhod, 
psa není snadné otrávit, nepřichází do kontaktu s narušitelem, protože narušení hlásí 
zvětší vzdálenosti a psovod má čas zareagovat. Pes nemusí absolvovat, tak náročný 
výcvik, jako samostatně pracující pes, protože nemusí dojít ke kontaktu s narušitelem.  

Ochrana veřejného pořádku 

Demonstrace, sportovní utkání, koncerty a jiné akce s velkým pohybem osob jsou 
náročné na dodržování pořádku. Proto se využívá psa jako preventivního prvku. Zde 
musíme dbát na výběr psa s odolnou nervovou soustavou, jelikož dochází k silnému 
hluku, světelným efektům a velkému množství osob, které mohou být pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek.  Pes se psovodem může dohlížet na celou akci, 
ale je zapotřebí psa držet dál od nejvyšší hladiny hluku a možnost psovi dopřát 
uvolnění a krátký odpočinek v klidu. Přímá ochrana psovoda  nebo aktivní zásah nesmí 
přesáhnout dobu patnácti minut.  


