
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,  

Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 

 
 

 

Příloha č. 1  metodického pokynu SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS 
v oblasti psovodů záchranných psů 

 
ODBORNOSTI PSOVODŮ, ČEKATELŮ, TECHNICKÉ PODPORY A 

VEDENÍ PSOVODŮ SH ČMS 
 

OZNAČENÍ PSOVODŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
I., II., III., a IV STUPNĚ 

  
PSOVOD I. STUPNĚ 

 

 
od 1 do 5 složených zkoušek 

 
 PSOVOD II. STUPNĚ 

 

 
6 - 10 složených zkoušek 

 
PSOVOD III. STUPNĚ 

 
11 - 15 složených zkoušek, včetně složení postupové řady zkoušek v některé z daných kategorií 

PSOVOD IV. STUPNĚ 



 

 
15 a více zkoušek 

OZNAČENÍ TECHNICKÉ PODPORY PSOVODŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 I., II. a III. STUPNĚ 

Technické zabezpečení psovodů I. stupně 

 
 

Technické zabezpečení psovodů II. stupně 

 
se specializací (lezec, potápěč, zdravotník atd.) 

 
Technické zabezpečení psovodů III. stupně  

 
vyšší specializace -  (lékař, veterinář, koordinátor zahraničních misí psovodů SH ČMS) 

 
OZNAČENÍ ČEKATELE PSOVODŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 
Psovod čekatel 

 



 

OZNAČENÍ VEDENÍ PSOVODŮ SH ČMS 

Velitel družstva 
Hodnost psovoda SH ČMS, s bílým lemováním nahoře a dole 

 
Zástupce velitele družstva 

Hodnost psovoda SH ČMS s bílým lemováním nahoře 
 

Zástupce velitele psovodů SH ČMS 

 

Velitel psovodů SH ČMS 
 

 

 

Upřesnění získání odborností 

Odbornost vyššího stupně může být udělena vždy až po získání odbornosti stupně nižšího. 

Složenými zkouškami v rámci odbornosti psovoda SH ČMS se rozumí pouze zkoušky složené dle 
zkušebního řádu psovodů SH ČMS s kterýmkoli vlastním psem. Vstupní zkouška čekatele se 
nezapočítává.  

Velitel psovodů SH ČMS má právo udělit psovodovi o jeden stupeň vyšší odbornost, než mu náleží 
vzhledem k počtu splněných zkoušek, a to za předpokladu vysokého počtu praktických nasazení, 
náročného praktického nasazení mimo území ČR, nebo praktického nasazení vedoucího k přímé 
záchraně lidského života. 

Stupně odborností, které byly uděleny před platností tohoto pokynu, jsou všem psovodům 
ponechány. 

Velitelům družstev je propůjčena odbornost o jeden stupeň vyšší, než jim náleží vzhledem k počtu 
složených zkoušek. 


