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Úvodní slovo předsedy, místopředsedy a hlavního výcvikáře 
 

 

Vážení příznivci Českého centra signálních zvířat,  

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Českého centra signálních zvířat, z.s. za rok 2019.  

Od roku 2016 se zabýváme výzkumem včasné detekce nádorových onemocnění u lidí, konkrétně 
rakoviny vaječníků a plic, za pomoci čichových schopností psů. Stali jsme se průkopníky této činnosti 
v České republice a dosud jsme ve státě jedinou organizací zabývající se touto problematikou. 

Pro rok 2019 jsme si stanovili dva zásadní cíle – získat nové prostory a zajistit dostatečné množství vzorků 
onkologických pacientů. Díky navázání kontaktů se zastupiteli Moravskoslezského kraje se nám podařilo 
pro naši specifickou práci získat nové prostory a díky spolupráci s doc. MUDr. Daliborem Valíkem, PhD., 
DABCC (dnes již profesorem) a souběžnému výzkumu (čichové schopnosti psů) nám brněnské 
Masarykovo onkologické centrum zpřístupnilo svou onkologickou banku. 

Ale nejprve popořadě. V březnu 2019 proběhlo školení našich psovodů, přijel za námi věhlasný trenér 
zvířat RNDr. František Šusta, PhD., který v rámci celého dne předával své zkušenosti s výcvikem zvířat. 
Účastnili jsme se také „Přehlídky technických profesí“, tzv. Dne otevřených dveří VOŠ, SOŠ, SOU 
v Kopřivnici, kde jsme byli požádáni o prezentování naší činnosti. V dubnu 2019 nastal první zlomový 
okamžik, byli jsme pozváni Masarykovým onkologickým ústavem v Brně k aktivní účasti na 43. ročníku 
Brněnských onkologických dnů, kde jsme prezentovali naši činnost celé řadě odborníků z oblasti 
onkologie a dalších oborů, včetně praktické ukázky čichových schopností psů. Aktivně se zde účastnil 
jeden z našich nejlepších psů, australský honácký pes Boolomo. Byla to pro nás velká výzva, která se i 
přes naše obavy setkala se samými pozitivními reakcemi, za což jsme nesmírně vděčni. Boolomo byl 
čestným a váženým hostem celé konference. Po takovém úspěchu jsme se dále účastnili 3. ročníku 
Urologické konference ve Spa hotelu Lanterna na Ostravici pod záštitou Nadačního fondu Pavla 
Novotného. Na této konferenci jsme navázali spolupráci s několika urology. Díky nim jsme mohli začít 
rozšiřovat portfolio výzkumu o další tři typy nádorů – prostaty, močového měchýře a ledvin. Byla nám 
také schválena individuální dotace z města Kopřivnice, která nám pokryla náklady za nájem dosavadních 
prostor centra, spotřební materiál a mohli jsme si dovolit koupit novou lednici a mrazící boxy na 
uskladňování vzorků pacientů a zdravých osob. Ze severní Itálie za námi přijela i se svými dvěma psy paní 
Hauptová, která u nás absolvovala výcvik a proběhla domluva na společném fungování a na možném 
založení pobočky v Itálii. Tímto odstartovala naše spolupráce jak s ní, tak s italskými onkology.   
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Rok 2019 byl pro nás úspěšný také z hlediska mediálního. Byli jsme prezentováni v časopise Téma, měli 
rozhovor v Českém rozhlase, objevili se také v poledních Televizních novinách na Nově a v TV Relax.  
V říjnu 2019 jsme poprvé uspořádali „Open day“ pro sponzory Českého centra signálních zvířat, z.s., kde 
jsme prezentovali svou činnost a výsledky, proběhla praktická ukázka výcviku a prohlídka stávajícího 
centra. V listopadu nastal druhý zlomový okamžik. Zástupci Moravskoslezského kraje s vedením VOŠ, 
SOŠ, SOU nám předali starou výměníkovou stanici s pozemkem, kterou dle smlouvy musíme do 
závazného termínu zrekonstruovat. Hned poté jsme oslovili místního Ing. arch. Kamila Mrvu, Ph.D. za 
účelem zpracování návrhu studie rekonstrukce. Zahájili jsme proto komunikaci s případnými investory 
nebo donory, kteří by nám mohli být nápomocni. Měsíc listopad upozorňuje na rakovinu a nádorové 
onemocnění, což je také naším tématem a posláním. Proto jsme se aktivně účastnili přednášky 
„Konference: Rakovina-riziko v každém z nás“. Listopad 2019 byl pro nás co se týká akcí náročný. 
Účastnili jsme se „Adventu plného křídlení“, společenské akce, kde se prezentovaly neziskové 
organizace. Rádi bychom se v příštím roce do Křídlení také přihlásili. Tato organizace mimo jiné pomáhá 
neziskovým organizacím zviditelnit se. Dále naše činnost zaujala plk. Mgr. Petra Kozáka (dnes vedoucího 
odboru služební kynologie a hipologie ČR), který nás pozval přednášet pro psovody kriminalisty 
z Moravskoslezského kraje. Navzájem jsme si předali zkušenosti v pachových pracích a celý večer byl 
tedy velmi přínosný.   

V roce 2019 jsme také přivítali do týmu několik nových členů spolu s jejich psy. 

Za uplynulý rok bychom rádi poděkovali jak psovodům a jejich psům, kteří věnují svůj volný čas a úsilí      
k tréninku, tak našim příznivcům, podporovatelům a sponzorům. Ze sponzorů bychom chtěli zvlášť 
zmínit pojišťovnu Kooperativa a Nadační fond Pavla Novotného.  

Zprávy o našich aktivitách jsou podrobněji zpracovány v následujících částech Výroční zprávy Českého 
centra signálních zvířat, z. s. Pro zpestření textové části jsou součástí výroční zprávy i fotografie. 

Děkujeme za Vaši přízeň,  

Spiros Tavandzis, Petra Riedlová, Josef Kaňa – zakladatelé Českého centra signálních zvířat, z.s. 

 

http://www.signalnizvirata.cz/
mailto:info@signalnizvirata.cz


                                                                 Výroční zpráva ČCSZ 
 

České centrum signálních zvířat, z. s.      Dostojevského 1387/5, 741 01 Nový Jičín        www.signalnizvirata.cz      info@signalnizvirata.cz  

 
4 

 
 

 

Zakladatelé spolku 
 

Předsednictvo 

Mgr. Spiros Tavandzis                                                                                                                                                               
- předseda, výzkumný pracovník, molekulární genetik 

Mgr. Petra Riedlová Matulová                                                                                                                                                  
- místopředseda, výzkumný pracovník, epidemiolog 

Josef Kaňa                                                                                                                                                                                     
- člen výboru, psovod specialista, hlavní výcvikář                                                                                                                  
- německý ovčák Endy z Valašského pomezí, australský honácký pes Boolomo Dingo´s Creek 

Zakládající členové 

Ing. Miroslava Tobiášová                                                                                                                                                            
- psovod specialista, projektový manažer                                                                                                                              
- labradorský retriever Bugs 

Iva Jašíčková                                                                                                                                                                                    
- psovod specialista, správa dat                                                                                                                                                
- chodský pes Argas Gery-Jane 

MVDr. Tereza Kaňová                                                                                                                                                           
- psovod specialista, veterinární dozor                                                                                                                                                                
- australský honácký pes Bentley Dingo´s Creek 

Lenka Richterová                                                                                                                                                                         
- psovod specialista                                                                                                                                                                            
- slovenský čuvač Killi, kříženec Sam 

Jaromír Šustek                                                                                                                                                                            
- psovod specialista                                                                                                                                                                     
- německý ovčák Idar z Bukovské zahrady      
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Psovodi ve výcviku 

 

Ing. Libor Krajčír (pomocník výcvikáře), německý ovčák 

Barbara Hermanová, německý ovčák 

Alena Hauptová, dva zlatí retrieveři 

Simona Zemanová, kříženec tibetské dogy a bloodhounda 

Vladimír Procházka, německý ovčák 

Kateřina Ficková, mini australský ovčák 

Monika Ficková, border kolie 

Adéla Němcová, zlatý retriever 

Johana Biluseacová, american bully 

Ladislav Růža, německý ovčák 
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Čím se zabýváme? 
 

Snažíme se odhalit raná stádia rakovin vaječníků a plic u lidí, kteří nevykazují klinické příznaky, nebo 
vykazují nespecifické klinické příznaky.  

Posláním naší organizace je významně přispět ke snížení úmrtnosti na vybrané typy nádorů v ČR, 
prodloužit přežití a zlepšit možnost uzdravení. 

Naše motto: To, co uniká běžnému lékařskému screeningu, chceme zachytit my…..psím čichem. 

 

 

 

 

Psi specializovaní na nádory vaječníků :                                                                                                                                            
-   Killi, Argas, Endy, Bentley, Idar, Corffi, Esmen, Jessie, Pandora, Candy    

 

Psi specializovaní na nádory plic:                                                                                                                                                
- Sam, Bugs, Boolomo, Charon                                                                                                                                                  
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Proč to děláme? 
 

Počet případů nádorů v populaci roste. V průměru každý třetí člověk onemocní rakovinou, každý čtvrtý 
na ni zemře. Léčba je dokonalejší, diagnostika pokulhává. 

 

Zdroj: ÚZIS 

 

 

 

Zdroj: ÚZIS 
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Víme, že čich psa je o dva až pět řádů citlivější než diagnostické přístroje. 

                                   

Úspěšnost nad 96%          Úspěšnost do 94% 

1 : 1000 000 000 000           1 : 1-10 000 000 

                                    

Je to právě rakovina vaječníků a rakovina plic, u kterých v praxi chybí neinvazivní metody raného záchytu.  

Dosud se činnosti věnujeme na úrovni výzkumu, přesto jsme byli osloveni dobrovolníkem o kontrolu 
jeho vzorku. Našim pejskům se podařilo odhalit u něj rakovinu, a to o tři měsíce dříve, než došlo k jejímu 
zjištění pomocí speciální zobrazovací metody (tzv. PET-CT). Podařilo se nám takto odhalit nádorové 
onemocnění ve velmi raném stádiu. A obecně je známo, že čím dříve je nádorové onemocnění odhaleno, 
tím stoupá šance na jeho úspěšné vyléčení. Je to pro nás velký úspěch a zároveň důkaz toho, že to, co 
děláme, má skutečně smysl.  
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Vize a plány do budoucna 
 

Vytvořit a nabízet systém včasné výstrahy přítomnosti nádoru v těle s napojením na léčbu či preventivní 
zákroky. 

Hlavní cíle:  

1. Získání dostatečného počtu klientů ze všech cílových skupin pro samostatnou udržitelnost 
projektu. 

2. Vycvičení dostatečného počtu diagnostických psů (min. 10) s přesností detekce vyšší než 80 % 
pro využití k včasné výstraze a k preventivní onkologické péči.  

Dílčí cíle:  

• provádění výcviku kynologů v oblasti olfaktometrie 

• vývoj systému detekce chování psů 

• rozšíření detekce dalších typů nádorů (prostata, močový měchýř, ledviny) 

V blízké budoucnosti bychom se také rádi věnovali Alzheimerově chorobě. 

Námi vyvíjená metoda má sloužit jako prevence u high-risk osob (geneticky ohrožené rodiny, osoby 
pracující v karcinogenním prostředí). Další cílovou skupinou jsou vyléčení pacienti (brzké podchycení 
návratu onemocnění – před prvními příznaky). Metoda je určena také pro osoby ze zdravé populace, 
které mají zájem o své zdraví. 

 

Od roku 2016 máme v Kopřivnici v pronájmu vlastní výcvikovou laboratoř se zázemím pro přípravu 
vzorků a následný výcvik psů, vše je ale zastaralé a neodpovídá hygienickým normám. Zázemí máme 
v plánu změnit tak, abychom přispěli k rozvoji této diagnostické metody a její validaci. Máme před sebou 
ještě poměrně dlouhou a náročnou cestu. Vyvíjíme vlastní postupy tréninku i vlastní detekční systém 
včetně odběrové soupravy vzorků pachu. 
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Instituce, se kterými spolupracujeme 
 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Masarykův onkologický ústav v Brně 

Vítkovická nemocnice v Ostravě 

Nemocnice ve Frýdku Místku 

Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně 

Nemocnice Havířov 

Moravskoslezský kraj 

město Kopřivnice 

Vysoká škola Báňská v Ostravě 

lékařská fakulta Ostravské univerzity 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

České vysoké učení technické v Praze 

VOŠ SOŠ SOU Kopřivnice 

soukromé gynekologické ambulance 

Nadační fond Pavla Novotného 
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Fotogalerie – rok 2019 v obrazech 
 

15.2.2019 – Setkání s panem Novotným z Nadačního fondu Pavla Novotného 

S panem Novotným jsme navázali vazby již před několika lety, jako potenciální prvek prevence 
u onkologických onemocnění jsme pravidelně zváni na akce pořádané jeho nadací. Zde se 
setkáváme jak s odbornou, tak i s laickou veřejností zajímající se o danou tématiku. 

 

 

4.3.2019 – Setkání se zástupci Moravskoslezského kraje    
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5.3.2019 – Školení našich psovodů pod vedením mezinárodně uznávaného trenéra zvířat RNDr. 
Františka Šusty, PhD.  

Jednalo se o naše již druhé celodenní setkání. Velmi efektivně a příjemně využitý čas v mnohém 
obohatil jak kynology, tak výzkumné pracovníky stran výcviku, chování a práce zvířat i člověka. 
Panu doktorovi patří díky za to, že přijal pozvání, aby se podělil o své dlouholeté zkušenosti. 

 

 

 

15.03.2019 - Byli jsme se podívat s  Ing. arch. Kamilem Mrvou, Ph.D.na již nevyužívanou budovu, 
která po rekonstrukci bude vhodná pro přestěhování našeho centra. 
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03.04.2019 - Představili jsme se na Přehlídce technických profesí pořádané VOŠ, SOŠ a SOU 
Kopřivnice 

Díky již probíhající spolupráci se školou, zejm. Mgr. Ondřejem Kovalákem, měli studenti 
technických oborů možnost zapojit se do řešení technických problémů spojených s naší činností 
(pomůcky při pachování vzorků aj.). 
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12.04.2019 - Zúčastnili jsme se 43. Brněnských onkologických dnů 

Doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD., DABCC nás pozval, abychom zde přednášeli o naší činnosti, 
provedli praktickou ukázku se psem a odpovídali na případné otázky. Prezentace měla velmi 
pozitivní ohlasy, navázali jsme zde několik užitečných kontaktů. 
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26.04.2019 – Tento den došlo k navázání spolupráce s paní Hauptovou z Itálie. 

Paní Hauptová nás oslovila s přáním naučit své dva psy základy diagnostické olfaktometrie. 
Podstoupila u nás měsíční výcvik završený úspěšnou zkouškou. 

 

 

 

30.-31.5.2019 – Zúčastnili jsme se 3. ročníku Uroonkologické konference 

Přijeli jsme na konferenci přednášet o naší činnosti a besedovat o možnostech prevence v této 
oblasti medicíny. Podařilo se nám zde navázat spolupráci s lékaři několika nemocnic 
Moravskoslezského kraje. 
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15.07.2019 – polední noviny na Nově 

Jedna z našich mediálních prezentací, tentokrát na TV Nova. 

 

 

 

11.10.2019 – Vyšel o nás článek v časopise Téma 
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24.10.2019 – Pořádali jsme Open day pro naše sponzory  

Všichni naši sponzoři měli možnost nahlédnout, v čem naše práce konkrétně spočívá a zeptat 
se na cokoliv by je zajímalo. 

Děkujeme  VOŠ SOŠ SOU Kopřivnice za poskytnutí prostor pro tento účel. 
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4.11.2019 – Jsme blíže našemu snu 

Tímto dnem nám byla předána od Moravskoslezského kraje budova bývalého výměníku, kterou 
si plánujeme zrekonstruovat. Jsou to velice zajímavé prostory a moc se těšíme, až se nám splní 
sen v podobě nového centra, které bude splňovat veškeré požadavky.                 

 Tímto chceme Moravskoslezskému kraji velmi poděkovat za další krok k našemu snu! 
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8.11.2019 - Reportáž v TV RELAX 

 

 

 

 

 

29.11.2019 – Zúčastnili jsme se akce „Advent plný křídlení“  
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3.12.2019 – Zajímavé setkání, byli jsme představit naši činnost psovodům kriminalistům 

Nebylo jednoduché odprezentovat naši práci takovým odborníkům, jakým jsou profesionální 
kynologové Policie ČR, pro které jsou pachové práce se psy denním chlebem. Nakonec měla 
přednáška i následná beseda pohodovou atmosféru a všichni v této akci vidíme příslib možné 
další spolupráce. 

 

 

 

19.12.2019 - V Kopřivnických novinách vyšel článek o našem centru 
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VÝKAZ ZISKU/ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU K 31.12.2019 

Výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb 

 
České centrum signálních zvířat, z. s. 

Dostojevského 1387/5 
742 21  Nový Jičín 

 

Tel. 605 809387 
 

 

    
Číslo 

 Činnosti  
 

Označení 
 

Název ukazatele 
    

 

  
řádku Hlavní Hospodářská Celkem  

    
 

     5 6 7 
 

A. Náklady   1    
 

       
 

I Spotřebované nákupy a nakupované služby  2 164.696,56 Kč  164.696,56 Kč 
 

       
 

II Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  3    
 

        
 

III Osobní náklady   4    
 

        
 

IV Daně a poplatky   5    
 

        
 

V Ostatní náklady   6 54.514 Kč  54.514 Kč 
 

      
 

VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 7    
 

        
 

VII Poskytnuté příspěvky   8    
 

        
 

VIII Daň z příjmů   9    
 

        
 

 Náklady celkem   10 219.210,56 Kč  219.210,56 Kč 
 

        
 

B. Výnosy   11    
 

        
 

I Provozní dotace   12    
 

        
 

II Přijaté příspěvky   13 254.428 Kč  254.428 Kč 
 

       
 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží  14    
 

        
 

IV Ostatní výnosy   15    
 

       
 

V Tržby z prodeje majetku  16    
 

        
 

 Výnosy celkem   17 254.428 Kč  254.428 Kč 
 

       
 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním  18 35.217,44 Kč  35.217,44 Kč 
 

       
 

D. Výsledek hospodaření po zdanění  19 35.217,44 Kč  35.217,44 Kč 
 

        
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

IČO: 06006205 
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Podrobný rozpis nákladů za rok 2019 

Datum Spotřebované nákupy a nakupované služby Částka v Kč 

07.08.2019 Nájem Správa sportovišť 4 405,00  

07.08.2019 Lidl – spotřební materiál 89,90  

31.07.2019 Lékarna Benu 185,00  

16.07.2019 plastový materiál 196,00  

04.06.2019 Office 2x NTB 2 832,00  

29.05.2019 Penny 262,80  

21.05.2019 Výroba diagnostických pomůcek 4 250,00  

15.05.2019 Lidl – spotřební materiál 59,80  

20.04.2019 Ikea – spotřebni materiál 906,00  

31.03.2019 uklízecí potřeby 192,00  

12.03.2019 Hotel on Booking – setkání se sponzory 2 012,34  

11.03.2019 konferenční poplatek BOD 550,00  

11.03.2019 konferenční poplatek BOD 550,00  

06.03.2019 pronájem skautského centra Vanavian 1 000,00  

06.03.2019 Lidl – spotřební materiál 219,00  

28.02.2019 Pronájem + energie 8 810,00  

28.01.2019 překlad webových stránek 6 818,00  

26.01.2019 Benu – spotřební materiál 109,00  

22.01.2019 České centrum signálních zvířat 2 638,00  

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 164696,56 

Datum Ostatní náklady Částka v Kč 

23.12.2019 nákup tiskárna 10 841,00  

20.12.2019 Vila Machů – porada vedení 315,00  

12.12.2019 Superzoo 1 133,00  

07.12.2019 nákup 2x mražák 28 379,00  

06.12.2019 nákup lednice 7 990,00  

21.08.2019 nákup stojany na zkumavky 2 057,00  

13.08.2019 nákup malý mrazák 3 799,00  

Ostatní náklady celkem 54514,00 

Náklady celkem 219210,56 

 

 

Podrobný rozpis přijatých příspěvků za rok 2019 

Datum  Částka v Kč 

23.12.2019 Lenka Kubečková 10 000  
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20.12.2019 Jaroslav Heiniš 5 000  

18.12.2019 Sponzorský dar zahraničí 5 088  

16.12.2019 Sponzorský dar zahraničí 15 000  

11.12.2019 ARFE 10 000  

01.11.2019 Mužná Monika 1 000  

31.10.2019 Hofmanovi Skotnice 1 000  

22.10.2019 Tymphany Acoustic 10 000  

16.10.2019 Blahut Jan 1 000  

07.10.2019 Monika Jakešová 1 000  

10.09.2019 Bezúročná půjčka Tavandzis 20 000  

09.09.2019 Bezúročná půjčka Riedlová 20 000  

09.09.2019 Bezúročná půjčka Kaňa 20 000  

05.09.2019 Brezinová Viera 1 000  

30.08.2019 Rybárová Ilona 800  

20.08.2019 Nadace pojišťovny Kooperativa 44 540  

15.07.2019 Karolina Severnyák 200  

05.06.2019 Město Kopřivnice 65 800  

19.03.2019 Veronika Zajíčková 3 000  

11.03.2019 Vrácení půjčky a platby -10 810  

11.03.2019 Nadační fod Pavla Novotného 20 000  

28.02.2019 půjčka Tavandzis 8 810  

28.01.2019 převod z pokladny 2 000  

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 254428 
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