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STANDARDY ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ – RESCUE STOPAŘI
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Občanské sdružení Rescue stopaři (dále jen „RS“), v souladu s článkem
2 odst. 2 písm. c) stanov1, vydává standardy pro přípravu a praktické využití psovodů
se psy ve specializaci záchranného stopování (dále jen „standardy RS“).
(2) Standardy RS slouží k usměrnění přípravy psovodů se psy ve specializaci
záchranného stopování a pro ověření jejich úrovně výcviku a dále pak jako garance
odborné, fyzické a psychické způsobilosti psovodů a psů pro praktické využití při pátrání po pohřešovaných osobách.
Čl. 2
Výklad pojmů
(1) Pro účely tohoto předpisu se rozumí:
a) Individuálním pachem – pach, který je geneticky podmíněnou součástí pachu
člověka, a který je pro každou osobu charakteristický a jedinečný.
b) Kategoriemi standardů – standardy RS, které mají stejný základní účel.
c) Kladečem stopy – pomocník, který při testu simuluje hledanou osobu.
d) Kynologický tým – psovod se psem, který je nedělitelný a neměnný pro činnosti
v rámci provádění testů a záchranných akcí.
e) Pachem – odpařené nebo sublimované molekuly, nebo atomy, které svým složením charakterizují objekt, ze kterého pochází a které jsou schopny při specifické
koncentraci u psa vyvolat pachový vjem.
f) Pachovými podmínkami – vnější podmínky ovlivňující šíření pachu do prostředí,
vytváření a uchování specifické koncentrace pachu; pachové podmínky jsou závislé zejména na teplotě vzduchu, atmosférickém tlaku, síle a směru proudění
vzduchu, vlhkosti vzduchu, profilu terénu a pevných překážek, pohybu osob, zvířat a věcí.
g) Pachovou stopou – prostor, ve kterém se nachází individuální pach osoby o
specifické koncentraci, který osoba v prostoru zanechá svou přítomností (svým
pohybem případně i setrváním na místě).
h) Pachovým předmětem – věc, na které ulpěl individuální pach osoby a jehož prostřednictvím lze individuální pach osoby přenášet a uchovávat pro další využití.
i) Pomocníkem – poučená osoba, která při provádění testu vykonává činnost dle
pokynů komisařů.
j) Standardem RS – soubor stanovených znalostí, schopností a dovedností psovoda se psem pro určitý stupeň přípravy psovoda se psem ve specializaci záchranného stopování.
k) Sumací pachu – seznámení psa s individuálním pachem osoby pomocí pachového předmětu pro potřeby diferenciace individuálního pachu a sledování požadované pachové stopy.
l) Testem – praktické ověření a posouzení stanovených znalostí, schopností a dovedností psovoda se psem podle konkrétního standardu RS.
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m) Topografickými pomůckami – buzola, mapa, topografické šablony a měřítka,
navigační přístroje apod.
n) Viditelnými stopami – změny v prostoru způsobené pohybem, případně přítomností osoby; zejména se jedná o otisky obuvi v měkkém podkladu, narušený povrch, odhozené nebo ztracené předměty.
o) Záchranným stopováním – vyhledání pohřešované osoby v prostoru s pomocí
vyhledání a sledování jeho pachové stopy s použitím metody ztotožnění jeho individuálního pachu z pachového předmětu a zanechané pachové stopy v terénu
(např. „mantrailing“).
Čl. 3
Kategorie standardů RS
(1) Rozdělení standardů RS do kategorií:
1. stopařského výcviku (S.1) zahrnuje tři stupně přípravného stopařského výcviku
pro ověření splnění přípravných požadavků kladených na psovody se psy:
S.1.1 – 1. stupeň výcviku stopaře záchranáře (ověření vloh psa stopaře)2
S.1.2 – 2. stupeň výcviku stopaře záchranáře (stopař začátečník)3
S.1.3 – 3. stupeň výcviku stopaře záchranáře (stopař se základním výcvikem)4
2. praktického stopování (S.2) zahrnuje tři stupně pro komplexní ověření odborné
způsobilosti psovodů a psů k použití v praktických podmínkách na vyhledávání
pohřešovaných osob po pachové stopě:
S.2.1 – 1. stupeň stopaře záchranáře (mírně pokročilý stopař záchranář)5
S.2.2 – 2. stupeň stopaře záchranáře (pokročilý stopař záchranář)6
S.2.3 – 3. stupeň stopaře záchranáře (stopař záchranář)7
Čl. 4
Podmínky pro provádění testů
(1) Podle standardů RS může být posouzen psovod se psem, který splní stanovené požadavky a doručí předsedovi RS řádně vyplněnou žádost8 o provedení
testu.
(2) Standardy RS jsou určeny pro spolehlivě identifikovatelný kynologický tým.
Pro přihlášení k testu podle standardu vyššího stupně musí tentýž kynologický tým
úspěšně vykonat test podle standardu předcházejícího stupně a pro přihlášení
k testu podle standardu vyšší kategorie musí úspěšně vykonat testy všech stupňů
standardů kategorie předcházející.
(3) Požadavky na psovoda:
a) Na základě pozvánky RS se dostavit s potřebnou výbavou a se psem ve stanovený čas na stanovené místo.
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b) Zdravotní, fyzická a psychická způsobilost k dlouhodobému pohybu v členitém
terénu (psovod prokazuje čestným prohlášením9).
(4) Požadavky na psa:
a) Pes nebo fena v minimálním věku stanoveném pro příslušný standard.
b) Dobrý zdravotní stav a platné očkování (psovod prokazuje čestným prohlášením9
a očkovacím průkazem).
c) Spolehlivá identifikace psa pomocí tetování nebo implantovaného mikročipu.
d) Testu se může zúčastnit i háravá fena, pokud tuto skutečnost oznámí psovod pořadatelům testu nejpozději jeden den před konáním testu.
Čl. 5
Provádění testů
(1) Posouzení práce psovoda se psem probíhá na výcvikových akcích RS a
provádí jej dvou členná komise (dále jen „komisaři“). Na příslušné období nebo výcvikovou akci jmenuje komisaře výbor RS.
(2) Komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která:
a) Je starší 18-ti let.
b) Prokáže znalost zkušebního řádu RS.
c) Má praktické zkušenosti s vyhledáváním osob po pachové stopě a úspěšně složila minimálně 2 zkoušky10 obsahující přezkoušení ze sledování pachové stopy staré minimálně 3 hodiny, o délce minimálně 500m a s minimálně jedním křížením
klamnou stopou.
(3) Testy jsou prováděny v jakékoliv denní nebo noční době. U kategorie
standardů praktického stopování (S.2) musí být minimálně jedna stopa vypracována
v noční době a minimálně jedna stopa v denní době.
(4) Pokud standard obsahuje více jak jednu stopu, tak při jeho provádění musí být psovodovi se psem zajištěn odpočinek mezi jednotlivými stopami minimálně 1
hod.
(5) Pro jednotlivé standardy jsou stanoveny parametry stop, které zahrnují
zejména stáří stopy, její délku a prostředí ve kterém je pachová stopa vytvořena. U
stáří stopy se jedná o střední hodnotu s tolerancí 20% a u délky stopy se jedná o
střední hodnotu s tolerancí 10%. Žádná stopa standardů RS nemá specifikovaný
tvar, vždy se jedná o reálný pohyb osoby prostorem.
(6) Psovod se psem může pracovat jakýmkoliv způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky11.
(7) Komisaři zaznamenají časové údaje, povětrnostní podmínky, charakter terénu a další skutečnosti ovlivňující pachové podmínky v době posouzení.
(8) Každý komisař samostatně ohodnotí stupněm úspěšnosti (tabulka 1),
všechny posuzované znalosti, dovednosti a schopnosti psovoda12 a všechny posu9

Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení o zdravotní, fyzické a psychické způsobilosti psovoda a dobrém zdravotním stavu psa
10
Oficiální zkoušky nebo testy řádně zaregistrovaných organizací.
11
Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška MZe
č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
12
Příloha č. 9 – Soubor hodnocených znalostí, dovedností a schopností psovoda
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zované dovednosti a schopnosti psa13. V případě potřeby doplní komentář popisující
podrobnosti a okolnosti hodnocení. Pro úspěšné splnění testu nesmí být psovod ani
pes v jakékoliv části standardu hodnocen stupněm „NESPLNIL“ žádným z komisařů.
Z provedených dílčích hodnocení komisaři vypracují závěrečné hodnocení, které zaznamenají do formuláře14 pro hodnocení standardů RS, přičemž respektují kritičtější
hodnocení.
(9) Splnění stanovených kritérií z kategorie standardů „S.1.“ je dokladem
úspěšné přípravy psovoda se psem pro specializaci stopování.
(10) Splnění stanovených kritérií z kategorie standardů „S.2.“ je dokladem
dosažení odborné způsobilosti pro sledování pachové stopy po osobě v praktických
podmínkách odpovídajících obsahu úspěšně splněného standardu.
(11) Po absolvování testu je psovodovi předána kopie formuláře pro hodnocení standardů RS. V případě splnění všech stanovených kritérií je úspěšné absolvování testu potvrzeno do průkazu stopaře RS, který je psovodovi vydán po úspěšném
absolvování testu podle prvního stupně z kategorie standardů stopařského výcviku
S.1.1.
(12) Na základě úspěšného absolvování testu z kategorie standardů praktického stopování (S.2) občanské sdružení Rescue stopaři vydá psovodovi certifikát
záchranného stopování podle příslušného standardu RS.
Tabulka 1: Stupně hodnocení práce psovoda a psa
VÝBORNĚ

Nadstandardní výkon.

SPLNIL

Splnění kritérií standardu.

NESPLNIL

Nesplnění kritérií standardu.

NEHODNOCEN Není požadováno pro daný druh standardu, nebo nelze hodnotit z
jiných příčin.
(13)

Test nebude proveden nebo bude ukončen v těchto případech:

a) Průběh trasy pohybu kladeče je zřetelně viditelný více jak na 10% jejího průběhu.
b) Pachová stopa je nadměrně znehodnocena (např. zemědělskými pracemi, povodní, silným větrem).
c) Při extrémních klimatických podmínkách na základě rozhodnutí komisařů po posouzení konkrétní situace.
d) Zhoršení zdravotního stavu psa nebo psovoda v průběhu výcvikové akce.

13
14

Příloha č. 10 – Soubor hodnocených dovedností a schopností psa
Příloha č. 11 – Formulář pro hodnocení standardu RS
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Příloha č. 1 – Standard RS č. S.1.1

1. Účel
Standardem jsou stanovena základní kritéria pro ověření vloh psa pro výcvik psa
stopaře a úroveň osvojení základních návyků stopařského výcviku psovodem pro
další výcvik ve specializaci záchranného stopování. Standard je zaměřen zejména na
ověření schopnosti psa rozlišit individuální pach hledané osoby od dalších pachů
osob (diferenciace pachu) a také na zájem psa o vyhledání osoby sledováním její
pachové stopy (motivace).
2. Minimální věk psa
6 měsíců.
3. Příprava testu
Stopa S.1.1.1
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.);

Délka stopy

200m ( ± 10% );

Stáří stopy

15 minut ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

bez překážek;

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

může být pro psa známý z výcviku; může mít u sebe motivační předmět;

Prostor pro vyhledání

kladeč stopy přišel do prostoru společně s jedním pomocníkem, kde se rozdělí a každý odchází z prostoru jiným směrem (pachový vějíř);

4. Provedení testu
V určený čas se psovod dostaví se psem a potřebnou výbavou na předem stanovené
místo, kde mu komisař před zahájením testu předá pachový předmět, který kladeč
sám vložil do ochranného obalu a předal do úschovy komisaři. Komisař specifikuje
psovodovi prostor o maximální velikosti 100m2, kde se kladeč prokazatelně pohyboval.
Psovod musí nejpozději do 15 minut od předání pachového předmětu uvést psa k
vyhledání pachové stopy. Psovod se nesmí před zahájením práce vzdálit od místa
specifikovaného jako poslední výskyt osoby více jak 50m. Od uvedení psa
k vyhledání stopy (povel nebo posunek k vyhledání stopy) musí psovod do 10 minut
dojít po pachové stopě k osobě kladeče. Test končí okamžikem, kdy psovod slovním
prohlášením označí osobu kladeče anebo uplynutím časového limitu.
5. Hodnocení testu
Psovod

A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3
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Příloha č. 2 – Standard RS č. S.1.2

1. Účel
Standardem jsou stanovena základní kritéria pro ověření úrovně základního výcviku
psa a osvojení základních návyků psovoda pro specializaci záchranného stopování.
Standard je zaměřen zejména na ověření schopnosti psa rozlišovat individuální pach
hledané osoby od dalších pachů osob (diferenciace pachu), na rozvoj motivace psa k
vyhledání osoby sledováním její pachové stopy a schopnost překonávání jednoduchých překážek.
2. Minimální věk psa
9 měsíců.
3. Příprava testu
Stopa S.1.2.1
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.);

Délka stopy

200m ( ± 10% );

Stáří stopy

30 minut ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

bez překážek;

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

může být pro psa známý z výcviku; může mít u sebe motivační předmět;

Prostor pro vyhledání

kladeč stopy přišel do prostoru společně s dvěma pomocníky, kde se rozdělí a každý odchází z prostoru jiným směrem
(pachový vějíř).

Stopa S.1.2.2
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou frekvencí pohybu osob (polní cesty, lesní cesty apod.);

Délka stopy

500m ( ± 10% );

Stáří stopy

1 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

drobné překážky (příkop, strouha, nízká zídka apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

může být pro psa známý z výcviku; může mít u sebe motivační předmět;

Prostor pro vyhledání

kladeč stopy přišel do prostoru společně s dvěma pomocníky, kde se rozdělí a každý odchází z prostoru jiným směrem
(pachový vějíř);
6

Příloha č. 2 – Standard RS č. S.1.2

4. Provedení testu
V určený čas se psovod dostaví se psem a potřebnou výbavou na předem stanovené
místo, kde mu komisař před zahájením testu předá pachový předmět, který kladeč
sám vložil do ochranného obalu a předal do úschovy komisaři. Komisař psovodovi
specifikuje prostor o maximální velikosti 300m2, kde se kladeč stopy prokazatelně
pohyboval.
Psovod musí nejpozději do 15 minut od předání pachového předmětu uvést psa k
vyhledání pachové stopy. Psovod se nesmí před zahájením práce vzdálit od místa
označeného jako poslední výskyt osoby více jak 50m. Od uvedení psa k vyhledání
stopy (povel nebo posunek k vyhledání stopy) musí psovod se psem dojít po pachové stopě k osobě kladeče:
a) do 10 minut u stopy S.1.2.1
b) do 20 minut u stopy S.1.2.2
Test končí okamžikem, kdy psovod slovním prohlášením označí osobu kladeče anebo uplynutím časového limitu.
5. Hodnocení testu
Stopa S.1.2.1
Psovod

A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3

Stopa S.1.2.2
Psovod

A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3, B4

Poznámka:
Při testu jsou stopy vypracovány dle jejich stanoveného pořadí.
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Příloha č. 3 – Standard RS č. S.1.3

1. Účel
Standardem jsou stanovena základní kritéria pro ověření úrovně pokračujícího výcviku psa a úroveň osvojení potřebných návyků psovoda pro specializaci záchranného
stopování. Standard je zaměřen zejména na ověření schopnosti psa rozlišovat individuální pach hledané osoby od dalších pachů osob (diferenciace pachu) v pachově
složitějším prostředí, na dosažení potřebné motivace psa k vyhledání osoby sledováním její pachové stopy a schopnost překonávání složitějších překážek.
2. Minimální věk psa
12 měsíců.
3. Příprava testu
Stopa S.1.3.1
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou až
běžnou frekvencí pohybu osob (polní a lesní cesty, okrajové
části měst a obcí, apod.)

Délka stopy

200m ( ± 10% );

Stáří stopy

30 minut ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

bez překážek;

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku; může mít u sebe motivační
předmět;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru (místo s běžným pohybem osob) kladeč
stopy prochází společně s dvěma pomocníky, a po min 50m
se jejich trasy pohybu postupně rozdělují a každý odchází jiným směrem (souběh stop s následným rozdělením).

Stopa S.1.3.2
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou frekvencí pohybu osob (polní cesty, lesní cesty apod.);

Délka stopy

1000m ( ± 10% );

Stáří stopy

2 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrváním na místě po dobu několika minut (pachová ložiska) apod.;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);
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Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku; může mít u sebe motivační
předmět;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru kladeč stopy přišel do prostoru společně
s dvěma pomocníky, kde se rozdělí a každý odchází
z prostoru jiným směrem (pachový vějíř) anebo kladeč stopy
prochází společně s dvěma pomocníky, a po min 50m se jejich trasy pohybu postupně rozdělují a každý odchází jiným
směrem (souběh stop s následným rozdělením).

Stopa S.1.3.3
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou až
běžnou frekvencí pohybu osob (polní a lesní cesty, okrajové
části měst a obcí, apod.);

Délka stopy

500m ( ± 10% );

Stáří stopy

30 min. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku; může mít u sebe motivační
předmět;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru (místo s běžným pohybem osob) kladeč
stopy přišel do prostoru společně s dvěma pomocníky, kde
se rozdělí a každý odchází z prostoru jiným směrem (pachový vějíř) anebo kladeč stopy prochází společně s dvěma pomocníky, a po min 50m se jejich trasy pohybu postupně rozdělují a každý odchází jiným směrem (souběh stop s následným rozdělením).

4. Provedení testu
V určený čas se psovod dostaví se psem a potřebnou výbavou na předem stanovené
místo, kde před zahájením testu musí získat od určené osoby potřebné informace a
samostatně zajistit individuální pach z určeného pachového předmětu pro svoji práci.
Na žádost psovoda je určenou osobou specifikován prostor o maximální velikosti
500m2, kde se kladeč stopy prokazatelně pohyboval.
Psovod musí nejpozději do 15 minut od zajištění pachového předmětu uvést psa k
vyhledání pachové stopy. Psovod se nesmí před zahájením práce vzdálit od místa,
specifikovaného jako poslední výskyt osoby, více jak 50m. Od uvedení psa
k vyhledání stopy (povel nebo posunek k vyhledání stopy) musí psovod se psem do
15 minut začít sledovat pachovou stopu kladeče a dojít po pachové stopě k osobě
kladeče:
a) do 10 minut u stopy S.1.3.1
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b) do 30 minut u stopy S.1.3.2
c) do 20 minut u stopy S.1.3.3
Test končí okamžikem, kdy psovod slovním prohlášením označí osobu kladeče anebo uplynutím časového limitu.
5. Hodnocení testu
Stopa S.1.3.1
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3

Stopa S.1.3.2
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.1.3.3
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3, B4

Poznámka:
Psovod nezná pořadí vypracování stop, které libovolně určí zkušební komisaři.
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1. Cíl
Standardem jsou stanovena základní kritéria pro ověření ukončení základního výcviku psa a osvojení potřebných návyků, znalostí a dovedností psovoda pro specializaci
záchranného stopování. Standard je zejména zaměřen na schopnost psovoda se
psem vyhledat osobu kladeče (pohřešovanou osobu) v praktických podmínkách modelové situace sledováním jeho pachové stopy a také schopnosti psovoda určit, že
se pachová stopa totožného individuálního pachu z určeného pachového předmětu
na místě nenachází (ověření negativní stopy).
2. Minimální věk psa
18 měsíců.
3. Příprava testu
Stopa S.2.1.1
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.);

Délka stopy

200m ( ± 10% );

Stáří stopy

1 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze;

Úmyslné křížení

minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;

Překážky

bez překážek;

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50 cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 3 pomocníci, kteří odchází různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace).

Stopa S.2.1.2
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou frekvencí pohybu osob (polní cesty, lesní cesty apod.);

Délka stopy

2000 m ( ± 10% );

Stáří stopy

4 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení

minimálně 2x stopy jiných osob stáří cca 30 minut až 5 hod;

Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

11

Příloha č. 4 – Standard RS č. S.2.1

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 1 až 3 pomocníci, kteří odchází
různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.1.3
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou i
běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí);

Délka stopy

1000 m ( ± 10% );

Stáří stopy

1 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení

minimálně 2x stopa jiných osob stáří cca 30 minut až 2 hod.;

Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 1 až 3 pomocníci, kteří odchází
různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.1.4
Prostor (povrch)

místa s mírnou až běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové
části měst a obcí);

Stopa

není vytvořena (negativní stopa);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku (osoba, jejíž individuální pach je
na pachovém předmětu);

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se kladeč nesmí minimálně 1 rok pohybovat;

4. Provedení testu
V určený čas se psovod dostaví se psem a potřebnou výbavou na předem stanovené
místo, kde před zahájením testu pro svoji práci samostatně získává od určené osoby
potřebné informace a zajišťuje individuální pach z určeného pachového předmětu.
Na žádost psovoda je určenou osobou specifikován prostor o maximální velikosti
1000m2, kde se kladeč stopy údajně pohyboval.
Psovod musí nejpozději do 15 minut od zajištění pachového předmětu uvést psa k
vyhledání pachové stopy. Psovod se nesmí před zahájením práce vzdálit od místa,
specifikovaného jako poslední výskyt osoby, více jak 50m. Od uvedení psa
k vyhledání pachové stopy (povel nebo posunek k vyhledání pachové stopy) musí
psovod se psem do 15 minut začít sledovat pachovou stopu kladeče nebo oznámit,
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že se v uvedeném prostoru pachová stopa kladeče nenachází. V případě sledování
pachové stopy musí po pachové stopě dojít k osobě kladeče:
a) do 10 minut u stopy S.2.1.1
b) do 60 minut u stopy S.2.1.2
c) do 30 minut u stopy S.2.1.3
Test končí okamžikem, kdy psovod pomocí radiostanice oznámí místo nálezu kladeče nebo psovodovým oznámením, že se v uvedeném prostoru pachová stopa kladeče nenachází, anebo uplynutím časového limitu.
5. Hodnocení testu
Stopa S.2.1.1
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3

Stopa S.2.1.2
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.2.1.3
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.2.1.4
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1,

Poznámka:
Psovod nezná pořadí vypracování stop, které libovolně určí zkušební komisaři.
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1. Účel
Standardem jsou stanovena základní kritéria pro ověření úrovně pokročilého výcviku
psa a osvojení potřebných návyků, znalostí a dovedností psovoda pro specializaci
záchranného stopování v pachově náročných situacích. Standard je zaměřen zejména na schopnost psovoda se psem vyhledat osobu kladeče (pohřešovanou osobu)
v praktických podmínkách modelové situace sledováním jeho pachové stopy a také
schopnosti psovoda určit, že se pachová stopa totožného individuálního pachu
z poskytnutého pachového předmětu na místě nenachází (ověření negativní stopy).
2. Minimální věk psa
18 měsíců.
3. Příprava testu
Stopa S.2.2.1
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.);

Délka stopy

200m ( ± 10% );

Stáří stopy

1 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze;

Úmyslné křížení stopy minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;
Překážky

bez překážek;

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50 cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 3 pomocníci, kteří odchází různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.2.2
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou frekvencí pohybu osob (polní cesty, lesní cesty apod.);

Délka stopy

3000 m ( ± 10% );

Stáří stopy

8 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení stopy minimálně 2x stopy jiných osob stáří cca 30 minut až 5 hod;
Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

14

Příloha č. 5 – Standard RS č. S.2.2

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 1 až 3 pomocníci, kteří odchází
různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.2.3
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou i
běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí);

Délka stopy

2000 m ( ± 10% );

Stáří stopy

3 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení

minimálně 2x stopa jiných osob stáří cca 30 minut až 2 hod.;

Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 1 až 3 pomocníci, kteří odchází
různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.2.4
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky les apod.), místa s mírnou až běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí);

Stopa

není vytvořena (negativní stopa);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku (osoba, jejíž individuální pach je
na pachovém předmětu);

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se kladeč nesmí minimálně 1 rok pohybovat;

4. Provedení testu
V určený čas se psovod dostaví se psem a potřebnou výbavou na předem stanovené
místo, kde před zahájením testu pro svoji práci samostatně získává od určené osoby
potřebné informace a zajišťuje individuální pach z určeného pachového předmětu.
Na žádost psovoda je určenou osobou specifikován prostor o maximální velikosti
1000m2, kde se kladeč stopy údajně pohyboval.
Psovod musí nejpozději do 15 minut od zajištění pachového předmětu uvést psa k
vyhledání pachové stopy. Psovod se nesmí před zahájením práce vzdálit od místa,
specifikovaného jako poslední výskyt osoby, více jak 50m. Od uvedení psa
k vyhledání pachové stopy (povel nebo posunek k vyhledání pachové stopy) musí
psovod se psem do 15 minut začít sledovat pachovou stopu kladeče nebo oznámit,
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že se v uvedeném prostoru pachová stopa kladeče nenachází. V případě sledování
pachové stopy musí po pachové stopě dojít k osobě kladeče:
a) do 10 minut u stopy S.2.2.1
b) do 90 minut u stopy S.2.2.2
c) do 60 minut u stopy S.2.2.3
Test končí okamžikem, kdy psovod pomocí radiostanice oznámí místo nálezu kladeče nebo psovodovým oznámením, že se v uvedeném prostoru pachová stopa kladeče nenachází, anebo uplynutím časového limitu.
5. Hodnocení testu
Stopa S.2.2.1
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3

Stopa S.2.2.2
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.2.2.3
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.2.2.4
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1,

Poznámka:
Psovod nezná pořadí vypracování stop, které libovolně určí zkušební komisaři.
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1. Účel
Standardem jsou stanovena základní kritéria pro ověření úrovně vysokého stupně
výcviku psa a osvojení potřebných návyků, znalostí a dovedností psovoda pro specializaci záchranného stopování v pachově velmi složitých situacích a náročných podmínkách. Standard je zaměřen zejména na schopnost psovoda se psem vyhledat
osobu kladeče (pohřešovanou osobu) v praktických podmínkách modelové situace
sledováním jeho pachové stopy a také na schopnosti psovoda určit, že se pachová
stopa totožného individuálního pachu z poskytnutého pachového předmětu na místě
nenachází (ověření negativní stopy).
2. Minimální věk psa
18 měsíců.
3. Příprava testu
Stopa S.2.3.1
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.);

Délka stopy

200m ( ± 10% );

Stáří stopy

1 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze;

Úmyslné křížení

minimálně 1x stopa jiné osoby stáří cca 30 minut;

Překážky

bez překážek;

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50 cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 3 pomocníci, kteří odchází různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.3.2
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou frekvencí pohybu osob (polní cesty, lesní cesty apod.);

Délka stopy

4000 m ( ± 10% );

Stáří stopy

12 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení

minimálně 2x stopy jiných osob stáří cca 30 minut až 5 hod;

Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
100cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;
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Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 1 až 3 pomocníci, kteří odchází
různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.3.3
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky, lesy apod.) a místa s mírnou až
vysokou frekvencí pohybu osob (okrajové i velmi frekventované části měst a obcí);

Délka stopy

2000 m ( ± 10% );

Stáří stopy

3 hod. ( ± 20% );

Styl položení stopy

běžná chůze, rychlá chůze, běh, přeskok překážky, válení po
povrchu, setrvání na místě po dobu několika minut (pachová
ložiska) apod.;

Úmyslné křížení

minimálně 2x stopa jiných osob stáří cca 30 minut až 2 hod.;

Překážky

běžné překážky (příkop, strouha, zídka, padlý strom, prudké
svahy, potoky apod.);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku;

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se společně (a nebo před a nebo po)
s kladečem pohybují další 3 pomocníci, kteří odchází různými směry nebo setrvávají na místě (praktická situace);

Stopa S.2.3.4
Prostor (povrch)

přírodní terén (pole, louky les apod.), místa s mírnou až běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí);

Stopa

není vytvořena (negativní stopa);

Pachový předmět

předmět z textilního materiálu o velikosti povrchu minimálně
50cm2 (kladeč je s ním v kontaktu minimálně 20 minut);

Kladeč stopy

pro psa neznámý z výcviku (osoba, jejíž individuální pach je
na pachovém předmětu);

Prostor pro vyhledání

v určeném prostoru s běžnou frekvencí pohybu osob (okrajové části měst a obcí) se kladeč nesmí minimálně 1 rok pohybovat;

4. Provedení testu
V určený čas se psovod dostaví se psem a potřebnou výbavou na předem stanovené
místo, kde před zahájením testu musí získat od určené osoby potřebné informace a
samostatně zajistit individuální pach z určeného pachového předmětu pro svoji práci.
Na žádost psovoda je určenou osobou specifikován prostor o maximální velikosti
1000m2, kde se kladeč stopy údajně pohyboval.
Psovod musí nejpozději do 15 minut od zajištění pachového předmětu uvést psa k
vyhledání pachové stopy. Psovod se nesmí před zahájením práce vzdálit od místa,
specifikovaného jako poslední výskyt osoby, více jak 50m. Od uvedení psa
k vyhledání pachové stopy (povel nebo posunek k vyhledání pachové stopy) musí
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psovod se psem do 15 minut začít sledovat pachovou stopu kladeče nebo oznámit,
že se v uvedeném prostoru pachová stopa kladeče nenachází. V případě sledování
pachové stopy musí po pachové stopě dojít k osobě kladeče:
a) do 10 minut u stopy S.2.3.1
b) do 120 minut u stopy S.2.3.2
c) do 80 minut u stopy S.2.3.3
Test končí okamžikem, kdy psovod pomocí radiostanice oznámí místo nálezu kladeče nebo psovodovým oznámením, že se v uvedeném prostoru pachová stopa kladeče nenachází, anebo uplynutím časového limitu.
5. Hodnocení testu
Stopa S.2.3.1
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1, B2, B3

Stopa S.2.3.2
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.2.3.3
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Pes

B1, B2, B3, B4, B5

Stopa S.2.3.4
Psovod

A1, A2, A3, A4, A5

Pes

B1,

Poznámka:
Psovod nezná pořadí vypracování stop, které libovolně určí zkušební komisaři.
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Příloha č. 7 – Žádost o provedení standardu RS

Žádost o přezkoušení Standardu o.s. Rescue stopaři
MAJITEL:
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa:
Email:
Telefon:

PES/FENA:
Jméno, chovatelská stanice:
Pohlaví:
Datum narození:
Identifikační kód:
(číslo tetování, číslo čipu)

Kategorie Standardu *
Stupeň standardu *

S.1.1

S1
S.1.2

S.1.3

S.2.1

S2
S.2.2

S.2.3

* Označte požadovaný Standard a jeho stupeň
 Přijetí žádosti bude potvrzeno a stanovení termínu přezkoušení bude oznámeno na emailovou
adresu nejméně 10 dní předem.
 Předepsaného věku pro jednotlivé standardy a jeho stupně musí pes dosáhnout nejpozději v den
přezkoušení.
 K žádosti musí být přiloženy:
- kopie průkazu původu psa, u psů bez PP kopie očkovacího průkazu nebo jiného dokladu obsahující číslo identifikačního čipu
- doklad (kopie) o uhrazení zálohy poplatku ve výši 200,-Kč (netýká se standardu S.1.1, který je
bez poplatku). Částku uhraďte na účet 290031271/2010, jako variabilní symbol uveďte datum
narození psovoda (RRRRMMDD). Žádost nebude vyřízena bez dokladu o zaplacení zálohy!
 V den přezkoušení bude provedena kontrola pasu pro malá zvířata nebo očkovacího průkazu. Pes
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) zákona 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
 Psům s kupírovanýma ušima nebude umožněna účast na testech podle Standardů záchranného
stopování o.s. Rescue stopaři (dle zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném
znění.
 Protest proti rozhodnutí komisařů není přípustný.
Prohlášení psovoda: Beru na vědomí že, Občanské sdružení Rescue stopaři nezodpovídá za případné
škody způsobené psem nebo psovodem, dále za zranění, úhyn nebo ztrátu psa a za možné zranění
nebo onemocnění psovoda vzniklé během testu. Test podstupuji dobrovolně na vlastní žádost a své
vlastní riziko, což stvrzuji svým podpisem. Souhlasím se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů pro potřeby o.s. Rescue stopaři, za účelem k němuž byly poskytnuty.

V............................................ dne....................................

........................................................
podpis

__________________________________________________________________________________
o.s. Rescue stopaři, Doubravice 28, 544 51, Doubravice u Dvora Králové nad Labem,
email: paula.vit@rescue-stopari.cz

Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení o zdravotní, fyzické a psychické
způsobilosti psovoda

Čestné prohlášení o zdravotní, fyzické a psychické způsobilosti psovoda
a zdravotní způsobilosti psa
Jméno psovoda: ________________________________

Datum narození: __________________

Bydliště: __________________________________________________________________________

Pro potřeby o.s. Rescue stopaři prohlašuji, že se cítím zdráv/a a jsem zdravotně, fyzicky
i psychicky způsobilý/á k absolvování testů podle Standardů záchranného stopování, které
obnášejí zejména dlouhodobý pobyt v členitém terénu.
Za stejným účelem prohlašuji, že pes/fena ________________________________________,
označený/á identifikačním kódem* ______________________ vykazuje dobrý zdravotní stav
a je schopný/á absolvovat testy podle Standardů záchranného stopování.
Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a nezamlčel/a jsem žádné významné
informace o zdravotním stavu mém a psa/feny.

V _________________________________

dne _______________________

____________________________________
podpis

* tetovací číslo nebo číslo mikročipu

Příloha č. 9 - Soubor hodnocených znalostí, dovedností a schopností
psovoda
číslo kritérium
A1

Získání potřebných
informací pro práci

popis kritéria

hodnocení

Nezeptal se na základní informace, neudělal si po- NESPLNIL
známky.
Získal základní popis a dostatek informací pro svoji SPLNIL
práci (vyhledání osoby po pachové stopě).
Před zahájením práce vede výborný, ale stručný roz- VÝBORNĚ
hovor, ptá se na všechny potřebné okolnosti pro provedení vyhledání (popis osoby a známé údaje k případu, typ prostoru, známá nebezpečí v oblasti, druh a
rozmístění dalších sil a prostředků v oblasti, předpověď
klimatických podmínek, způsob spojení).

A2

Zajištění pachového
předmětu a práce s
ním

Nedokáže zajistit a správně použít pachový předmět.

NESPLNIL

Dokáže zajistit pachový předmět a použít jej odpovída- SPLNIL
jícím způsobem.
Provedl spolehlivé zajištění pachového předmětu a VÝBORNĚ
vhodně jej využívá.

A3

Příprava před uvedením psa k vyhledání
pachové stopy

Neprovedl dostatečnou přípravu před uvedením psa NESPLNIL
k vyhledání stopy.
Provedl dostatečnou přípravu, která spočívala SPLNIL
v provedení základních úkonů před uvedením psa
k vyhledání stopy (vyvenčení psa, prohlídka místa pro
vyhledání pachové stopy se stanovením taktického
postupu jejího vyhledání).
Provedl komplexní přípravu před uvedením psa VÝBORNĚ
k vyhledání stopy (vyvenčení psa, prohlídka místa pro
vyhledání stopy se stanovením taktického postupu
vyhledání, kontrola funkčnosti a úplnosti výbavy potřebné pro práci, dohoda s doprovodem o způsobu
postupu a komunikace při vyhledávání a sledování
pachové stopy).

A4

A5

Schopnost rozpoznání reakcí psa

Znalost zákonitostí
šíření pachu a odhad
pachových podmínek

Neumí číst reakce svého psa, brání psovi jít po stopě,
nutí psa jít mimo sledovaný pach, v případě potřeby
psa nepodpoří.

NESPLNIL

Adekvátní čtení reakcí svého psa, vhodně podporuje
svého psa, když potřebuje pomoct s prací a zájmem.

SPLNIL

Výborné čtení reakcí svého psa; ví, jak pomoci psovi
při problému, přesně pozná, kdy sleduje pach a kdy je
potřeba psa usměrnit k práci.

VÝBORNĚ

Nedokáže odhadnout pachové podmínky, což má za
následek neschopnost psa vyhledat nebo sledovat
pachovou stopu.

NESPLNIL

V běžných situacích dokáže odhadnout pachové pod- SPLNIL
mínky. Rozumí zákonitostem pohybu pachu, a proto při
problémech může psovi pomoci s vyhledáním a sledováním pachu.
Dokáže velmi přesně odhadnout pachové podmínky za VÝBORNĚ
každé situace. Velmi dobře rozumí zákonitostem pohybu pachu, a proto při problémech vhodně pomáhá
psovi s vyhledáním a sledováním pachu.

Příloha č. 9 - Soubor hodnocených znalostí, dovedností a schopností
psovoda
A6

A7

A8

A9

Zajištění dostatečné- Psychická kondice a motivace psa či schopnost sledoho odpočinku pro psa vat pachovou stopu klesá psovodovým zanedbáním
poskytnutí vhodných přestávek a vody.

NESPLNIL

Přiměřené poskytování přestávek a vody psovi.

SPLNIL

Včasné a výborné rozložení poskytování vody a odpočinku psovi, který zůstává v dobré pracovní kondici.

VÝBORNĚ

Je úplně nevšímavý k viditelným stopám.

NESPLNIL

K výrazným stopám není nevšímavý.

SPLNIL

Je pozorný ke svému okolí a viditelné stopy dobře
vyhodnocuje pro další využití.

VÝBORNĚ

Schopnost komunika- Nepoužívá radiostanici, nebo ji používá nevhodně.
ce radiostanicí
Nedokáže předávat informace.

NESPLNIL

Ostražitost k okolí a
viditelným stopám

Radiostanicí komunikuje srozumitelně, věcně a správně.

SPLNIL

Radiostanicí komunikuje jasně, stručně, srozumitelně.
Předává informace o postupu práce, o své poloze,
nalezených stopách, o stavu nalezené osoby a o své
poloze.

VÝBORNĚ

Schopnost používání Neumí používat mapu. Nedokáže určit svoji polohu na
topografických pomů- mapě. Nemá základní schopnosti předávání informací
cek
o své poloze nebo předá chybné údaje o své poloze.

NESPLNIL

Má základní znalosti a zkušenosti. Mapu umí používat. SPLNIL
Když je tázán, dokáže určit polohu na mapě, a ukázat
průběh sledované pachové stopy.

A 10 Kondice psovoda

Má výborné znalosti a dovednosti v používání mapy a
kompasu k přesné orientaci v terénu. Dokáže vždy
přesně určit polohu na mapě, a ukázat přesný průběh
sledované pachové stopy.

VÝBORNĚ

Psovod je ve špatné fyzické kondici, v terénu se pohybuje s velkými obtížemi a s velkým rizikem vzniku úrazu.

NESPLNIL

Fyzická kondice psovoda odpovídá požadavkům standardu.

SPLNIL

Psovod je ve skvělé fyzické kondici, pohybuje se jistě a VÝBORNĚ
bez obtíží v nejrůznějším terénu.

Příloha č. 10 - Soubor hodnocených dovedností a schopností psa
číslo

kritérium

popis kritéria

hodnocení

B1

Vyhledání pachové
stopy kladeče

Pes není schopen v daném časovém limitu vyhledat,
rozlišit a začít sledovat pachovou stopu kladeče podle
jejího individuálního pachu.

NESPLNIL

Pes dokáže v daném časovém limitu vyhledat, rozlišit a SPLNIL
začít sledovat pachovou stopu kladeče podle jejího
individuálního pachu.

B2

Sledování pachové
stopy kladeče

Pes dokáže rychle a spolehlivě vyhledat, rozlišit a začít
sledovat pachovou stopu kladeče podle jejího individuálního pachu.

VÝBORNĚ

Pes není schopen po celou dobu spolehlivě sledovat
pachovou stopu kladeče i s pomocí a podporou ze
strany psovoda.

NESPLNIL

Pes s potřebným zájmem s podporou psovoda je scho- SPLNIL
pen spolehlivě sledovat pachovou stopu kladeče
v daném terénu.

B3

B4

B5

Pes sleduje pachovou stopu kladeče se stálým a výrazným zájmem po celou dobu a bez potřeby pomoci a
podpory ze strany psovoda.

VÝBORNĚ

Pes není schopen v daném časovém limitu vyhledat
kladeče na konci jeho pachové stopy.

NESPLNIL

Pes dokáže vyhledat kladeče na konci jeho pachové
stopy.

SPLNIL

Pes dokáže rychle a spolehlivě vyhledat kladeče na
konci jeho pachové stopy.

VÝBORNĚ

Obratnost (pohyb
v terénu a překonávání přírodních překážek)

Obratnost psa neodpovídá terénu.

NESPLNIL

Obratnost psa odpovídá terénu.

SPLNIL

Pes má výbornou obratnost i v náročném terénu.

VÝBORNĚ

Vytrvalost a kondice
psa

Pes se příliš brzy unaví a není schopen dokončit vypracování pachové stopy nebo vyhledání kladeče.

NESPLNIL

Výdrž psa odpovídá druhu standardu, přestože časem
ztrácí počáteční energii.

SPLNIL

Pes má vynikající výdrž. Vykazuje ochotu pracovat po
celou dobu testu.

VÝBORNĚ

Vyhledání kladeče

Příloha č. 11 - Formulář pro hodnocení testu podle standardu RS
Označení standardu Rescue stopaři

SPLNIL

Jméno psovoda:

datum narození:

Jméno psa:

datum narození:

NESPLNIL

Identifikační kód:

Rasa psa:

Stopa 1

Stopa 2

Stopa 3

Stopa 4

Prostor testu:

Datum testu:
Čas zahájení:
Čas ukončení:
Počasí
Teplota

A

Celkové hodnocení psovoda
e) Výborně
f)
g) Splnil
h)
i)

Nesplnil

j)
B

Celkové hodnocení psa
k) Výborně
l)
m) Splnil
n)
o) Nesplnil
p)

Chtěli byste, aby Vás tento tým hledal?
______________________________

ANO / NE
______________________________

(jméno, příjmení a podpis komisařů)

Příloha č. 11 - Formulář pro hodnocení testu podle standardu RS

A1

Získání potřebných informací pro práci
q) Výborně
r)
s) Splnil
t)
u) Nesplnil

A2

Zajištění pachového předmětu a práce s ním
v) Výborně
w)
x) Splnil
y)
Nesplnil

A3

Příprava před uvedením psa k vyhledání pachové stopy
Výborně

Splnil

Nesplnil

A4

Schopnost rozpoznání reakcí psa
Výborně

Splnil

Nesplnil

A5

Znalost zákonitostí šíření pachu a odhad pachových podmínek
z) Výborně

Splnil

Nesplnil

Příloha č. 11 - Formulář pro hodnocení testu podle standardu RS

A6

Zajištění dostatečného odpočinku pro psa
Výborně

Splnil

Nesplnil

A7

Ostražitost k okolí a viditelným stopám
Výborně

Splnil

Nesplnil

A8

Schopnost komunikace radiostanicí
Výborně

Splnil

Nesplnil

A9

Schopnost použití topografických pomůcek
Výborně

Splnil

Nesplnil

A 10

Kondice psovoda
Výborně

Splnil

Nesplnil

Příloha č. 11 - Formulář pro hodnocení testu podle standardu RS

B1

Vyhledání pachové stopy kladeče
Výborně

Splnil

Nesplnil

B2

Sledování pachové stopy kladeče
Výborně

Splnil

Nesplnil

B3

Vyhledání kladeče
Výborně

Splnil

Nesplnil

B4

Obratnost (pohyb v terénu a překonávání běžných překážek)
Výborně

Splnil

Nesplnil

B5

Vytrvalost a kondice psa
Výborně

Splnil

Nesplnil

Vyhledání kladeče

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5

Vytrvalost a kondice psa

Sledování pachové stopy kladeče

S.1.2
A8

Obratnost (pohyb v terénu a překonávání přírodních
překážek

Vyhledání pachové stopy kladeče

X

A7

Kondice psovoda

X

A6

Schopnost použití topografických pomůcek

X

A5

Schopnost komunikace radiostanicí

Znalost zákonitostí šíření pachu a odhad pachových
podmínek

X

A4

Ostražitost k okolí a viditelným stopám

Schopnost rozpoznání reakcí psa

X

A3

Zajištění dostatečného odpočinku pro psa

Příprava před uvedením psa k vyhledání pachové stopy

X

A2

Zajištění pachového předmětu a práce s ním

S.1.1
A1

Získání potřebných informací pro práci

Příloha č. 12 – Přehled hodnocených kritérií u jednotlivých standardů

Kritéria hodnocení psovoda
Kritéria hodnocení psa

S.1.3
X
X
X
X
X

S.2.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S.2.2
S.2.3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Příloha č. 13 – Přehled obsahu jednotlivých standardů

max. velikost prostoru pro vy2
hledání stopy [ m ]

vějíř

křížení jinou stopou

chůze

stáří stopy (hod.)

délka stopy (m)

kladeč psovi známý

motivační předmět

časový limit (min.)

100

20

2

100

X

X

Xst

X

0,25

200

X

X

10

S.1.2

S.1.2.1

9

rozlišení

100

20

3

300

X

X

X

X

0,5

200

X

X

10

stopa T

100

20

3

300

X

X

X

X

1

500

X

X

20

rozlišení

100

20

3

500

X

X

0,5

200

X

X

10

S.1.3.2

stopa T

100

20

3

500

X

X

2

1000

X

X

30

S.1.3.3

stopa F

100

20

3

500

X

X

0,5

500

X

X

20

rozlišení

50

20

4

1000

X

X

1

200

X

10

S.2.1.2

Stopa T

50

20

1-4 1000

X

X

X

X

X

4

2000

X

60

S.2.1.3

Stopa F

50

20

1-4 1000

X

X

X

X

X

1

1000

X

30

S.2.1.4

neg. st.

50

20

0

1000

X

15

rozlišení

50

20

4

1000

S.2.2.2

stopa T

50

20

1-4 1000

X

S.2.2.3

stopa F

50

20

1-4 1000

X

S.2.2.4

neg. st.

50

20

1-4 1000

rozlišení

50

20

S.2.3.2

stopa T

50

20

1-4 1000

X

S.2.3.3

stopa F

50

20

1-4 1000

X

S.2.3.4

neg. st.

50

20

1-4 1000

S.1.2.2

S.1.3

S.2.1

S.2.2

S.2.3

S.1.3.1

S.2.1.1

S.2.2.1

S.2.3.1

12

18

18

18

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kladeč psovi cizí

různé

způsob položení

běh

vysoká frekvence osob

zastavěná území měst a
obcí (frekvence osob)

terén s mírnou frekvencí
osob

prostor (typ)

terén

praktická situace

počet osob

rozlišení

souběh

min. doba k napachování
předmětu v min.

6

stáří psa v měsících

S.1.1.1

stopa

S.1.1

standard

textilní materiál (plocha
2
min. v cm )

Parametry sledované stopy

cíl - zaměření

Parametry pro vyhledání stopy
typ situace po
pach předm.
vyhledání

1

200

X

10

X

8

3000

X

90

X

3

2000

X

60

X

15

1

200

X

10

X

12

4000

X

120

X

3

2000

X

80

X

15
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