
Národní zkušební řád SZBK ČR 

Národní zkušební řád záchranářů České republiky obnáší soubor 20 zkoušek, zahrnujících 

všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, 

na vodních plochách a stopařskou práci. Prověřuje rovněž schopnost psů pro hledání živých i 

mrtvých osob. 

 

Základním požadavkem na práci záchranných psů je při všech cvicích temperament, ochota a 

radost z výkonu. Bez této hřivny se nemohou propracovat k žádoucímu výsledku. 

 

 Všeobecná ustanovení 

 Prováděcí pokyny poslušnosti 

 Podmínky účasti psa na zkoušce 

 Výkonnostní třídy a vyznamenání 

Výkonnostní kvalifikace se ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR rozděluje na 

část "praktickou", oceňující výsledky dosažené při praktických zásazích a část 

"sportovní" oceňující úspěchy soutěžní  

 Šampionát výkonu a Mistrovství ČR 

Zkouška vstupní 

 ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti 

Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni 

počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším 

výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade 

tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze 

záchranářské discipliny.  

Zkoušky základní 

 ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň 

Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a 

různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.  

 ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň 

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a 

různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty 

nalézá.  

http://www.zachranari.cz/cs/22/vseobecna-ustanoveni-pro-narodni-zkusebni-rad
http://www.zachranari.cz/cs/31/provadeci-pokyny-poslusnosti
http://www.zachranari.cz/cs/24/podminky-ucasti-psa-na-zkousce-nzr
http://www.zachranari.cz/cs/29/vykonnostni-tridy-a-vyznamenani
http://www.zachranari.cz/cs/30/sampionat-vykonu-a-mistrovstvi-cr-zachrannych-psu
http://www.zachranari.cz/cs/10/1/zzz---zkouska-zachranarske-zpusobilosti
http://www.zachranari.cz/cs/10/2/zzp1---zkouska-zachrannych-praci-1--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/3/zlp1---zkouska-lavinovych-praci-1--stupen


 ZVP1 - zkouška vodních prací 1. stupeň 

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci 

ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným 

prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí 

dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a 

soustředění psa na prováděnou činnost.  

 ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň 

Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro 

hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.  

 ZZS1 - zkouška záchranného stopování 1. stupeň 

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. 

Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby 

pes nesplnil limit zkoušky.  

Zkoušky vyšší 

 ZZP2 - zkouška záchranných prací 2. stupeň 

Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a 

různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.  

 ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň 

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a 

různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty 

nalézá.  

 ZVP2 - zkouška vodních prací 2. stupeň 

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci 

ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným 

prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí 

dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a 

soustředění psa na prováděnou činnost.  

 ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň 

Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro 

hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.  

 ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň 

http://www.zachranari.cz/cs/10/4/zvp1---zkouska-vodnich-praci-1--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/5/ztv1---zkouska-terenniho-vyhledavani-1--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/6/zzs1---zkouska-zachranneho-stopovani-1--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/7/zzp2---zkouska-zachrannych-praci-2--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/8/zlp2---zkouska-lavinovych-praci-2--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/9/zvp2---zkouska-vodnich-praci-2--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/10/ztv2---zkouska-terenniho-vyhledavani-2--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/11/zzs2---zkouska-zachranneho-stopovani-2--stupen


Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. 

Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby 

pes nesplnil limit zkoušky.  

Zkoušky speciální 

 ZZP(C) - zkouška záchranných prací Cadaver 

 ZLP(C) - zkouška lavinových prací Cadaver 

 ZVP(C) - zkouška vodních prací Cadaver 

 ZTV(C) - zkouška terénního vyhledávání Cadaver 

 ZZL - zkouška záchranných prací ze zamrzlé plochy 

 ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky 

Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické 

nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného 

psovoda do pohotovostní jednotky SZBK.  

Zkoušky vrcholové 

 ZZP3 - zkouška záchranných prací 3. stupeň 

Zkoušku ZZP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Mistrovství 

ČR ZP a Český pohár s kvalifikací pro toto mistrovství.  

 ZVP3 - zkouška vodních prací 3. stupeň 

Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český 

pohár vodních prací, který je přeborem ČR.ve vodních pracích.  

 ZLP3 - zkouška lavinových prací 3. stupeň 

Zkoušku ZLP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český 

pohár lavinových psů, který je přeborem ČR.v lavinových pracích.  

 ZTV3 - zkouška terénního vyhledávání 3. stupeň 

Poslušnosti 

 Poslušnosti pro zkoušky ZZP1, ZTV1, ZZS1 

 Poslušnosti pro zkoušky ZZP2, ZTV2, ZZS2 

 Poslušnosti pro zkoušky ZLP1, ZLP2, ZLP3 

 Poslušnosti pro zkoušky ZVP1, ZVP2, ZVP3 

 

http://www.zachranari.cz/cs/10/12/zzpc---zkouska-zachrannych-praci-cadaver
http://www.zachranari.cz/cs/10/13/zlpc---zkouska-lavinovych-praci-cadaver
http://www.zachranari.cz/cs/10/14/zvpc---zkouska-vodnich-praci-cadaver
http://www.zachranari.cz/cs/10/15/ztvc---zkouska-terenniho-vyhledavani-cadaver
http://www.zachranari.cz/cs/10/16/zzl---zkouska-zachrannych-praci-ze-zamrzle-plochy
http://www.zachranari.cz/cs/10/20/zpj---zkouska-pohotovostni-jednotky
http://www.zachranari.cz/cs/10/17/zzp3---zkouska-zachrannych-praci-3--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/18/zvp3---zkouska-vodnich-praci-3--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/19/zlp3---zkouska-lavinovych-praci-3--stupen
http://www.zachranari.cz/cs/10/40/zkouska-terenniho-vyhledavani-tretiho-stupne
http://www.zachranari.cz/cs/10/21/poslusnosti-pro-zkousky-zzp1-ztv1-zzs1
http://www.zachranari.cz/cs/10/22/poslusnosti-pro-zkousky-zzp2-ztv2-zzs2
http://www.zachranari.cz/cs/10/23/poslusnosti-pro-zkousky-zlp1-zlp2-zlp3
http://www.zachranari.cz/cs/10/24/poslusnosti-pro-zkousky-zvp1-zvp2-zvp3

