
Test pro členy ZBK JmK ČR, kteří žádají o nominaci na atest IZS MV ČR 
 
Test posuzuje vedoucí brigády, popřípadě osoba jím pověřená (národní rozhodčí ZBK 
JmK ČR, výcvikář). 
 
Test plošné prohledání: 
Prostor o rozloze zhruba 3 ha, (30 000 m2), 0 – 4 osoby, doba vypracování 30 min. Figuranti 
buďto leží nebo sedí na povrchu terénu, mohou být zakryty plachtou nebo dekou, jedna osoba 
musí být od tří do čtyř metrů výšky. 
 
Prováděcí ustanovení: 
 Po nahlášení psovoda posuzovateli dostává psovod od posuzovatele základní 
informace, jak co se týče osob, tak velikosti prohledávaného prostoru a pohybu psovoda 
v něm, popřípadě osy postupu. Prostor nemusí být vyznačen páskou. 
 Je pouze na posuzovateli testu, zda psovodovi nahlásí počet ukrytých osob, 
posuzovatel má taky právo určit osu postupu popřípadě vstup psovoda do prostoru a pohyb 
psovoda v něm. 
Psovod při hlášení posuzovateli nahlašuje své jméno, jméno psa, druh testu na který nastupuje 
a způsob označení osob psem. Na pokyn posuzovatele zahájí psovod se psem prohledání 
určeného prostoru. Po označení osoby psem je tato z prohledávaného prostoru vyvedena. Po 
nalezení osob, ukončení prohledání  psovodem nebo vypršením časového limitu jde psovod 
k posuzovateli kde oznamuje výsledek práce, posuzovatel jeho práci zhodnotí a ohlásí 
psovodovi výsledek testu.. 
 Je povoleno jedno falešné označení, jak druhé falešné označení tak napadení figuranta 
psem znamená ukončení práce.. Do počtu tří figurantů je potřeba ke splnění testu všech osob, 
v případě ukrytí čtyř osob je potřeba nalézt minimálně tři osoby, záleží na posuzovateli, jak 
ohodnotí práci obou členů záchranného týmu  a systém prohledání určeného prostoru, 
popřípadě důvod nenalezení osoby,. Po zvážení všech těchto okolností se posuzovatel 
rozhodne, zda psovod test splnil či nikoliv. 
 Způsob označení osob psem nahlašuje psovod před zahájením prohledání prostoro, ale 
budou mu uznány i osoby označené jiným způsobem, avšak zřetelně a nahlášené psovodem, 
bude k nim však  přihlíženo jako k chybám, které budou zahrnuty do celkového hodnocení 
práce psa. 
 
 
Hodnocení testu:     Splnil                                       Nesplnil 
  
 
Výsledek testu bude psovodovi zapsán do pracovní knížky ZBK JmK ČR, kterou od 
posuzovatele obdrží. Držitel mezinárodní záchranářské zkoušky RH – FL B na test nemusí 
nastupovat, tato zkouška splňuje nominační podmínky ZBK JmK ČR. 
 


