Příloha
Zápis z jednání odborné kynologické komise
Praha, 8. února 2012
Přítomni:
Předseda komise:
Členové komise:

p. Gustav Hotový
p. František Schejbal
p. Josef Žalud
mjr. Bc. Roman Končel
p. Šabacký Pavel
plk. Ing. Martin Červenka DiS

Za MV-GŘ HZS ČR: plk. Ing. Jiří Šlechta
Další účastníci: plk. Ing. Jaroslav Slabý (PČR), kpt. Ing. Vladimír Makeš (PČR), Jiří Kozák
Omluveni: p. Pavel Hořejší, p. Švestka Miroslav, p. Vladimír Kuchta

Program jednání komise:
I.
zahájení,
II.
Vyhodnocení akcí v roce 2011
III.
plán atestů a dalších akcí na rok 2012,
IV.
mistrovství kynologů záchranářů složek IZS 2012,
V.
různé, příspěvky jednotlivých účastníků.
Obsah jednání:
I. Zahájení
Předseda odborné kynologické komise přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání.
II.
Vyhodnocení akcí v roce 2011
Předseda odborné kynologické komise seznámil přítomné s výsledky atestů v roce 2011.
Plošné atesty: Býchory, 15. – 16. 4. 2011, splnilo16, nesplnilo 5
Dobrotice, 16. – 17. 9. 2011, splnilo 3, nesplnilo 11
Sutinové atesty: Kaznějov, 20. – 21. 5. 2011, splnilo 11, nesplnilo 6
Most, 20. – 21. 10. 2011, splnilo 10, nesplnilo 6
Atesty byly zhodnoceny také zástupci OKK z pozice examinátorů.
Dále předseda odborné kynologické komise seznámil přítomné s průběhem IMZ v Kaňkově a
cvičením USAR odřadu v Kaznějově. Proběhlo také vyhodnocení MČR kynologů složek IZS,
které proběhlo v roce 2011 v Mostě.

III.

Plán atestů a dalších akcí na rok 2012
Akce

Datum

6.

Sutiny

říjen 2012

Místo konání bude upřesněno

7.

Plochy

listopad 2012

Místo konání bude upřesněno po
dohodě s PČR

1.
2.
3.
4.
5.

Pozn.
Třešť
6. – 7. 4. 2012
Plochy
(náhr. termín 20. – 21. 4. 2012)
18. – 19. 5.
Velké Meziříčí (Kaznějov)
Sutiny
(náhr. termín 25. – 26. 5. 2012)
2012
2. polovina Zaměření – „Plochy“ ve spolupráci
IMZ
roku 2012
s PČR
4. Mezinárodní setkání 2. polovina
Zaměření - „Sutiny“ (Kaznějov)
června
kynologů + IMZ
pořádající organizace: MP Praha,
MČR kynologů složek 1. polovina
(náhradní termín 1. polovina října
září 2012
IZS
2012)

• Byla stanovena atestační komise pro atestační zkoušky ve specializaci „S“ 18. – 19. 5.
2012, Hotový, Žalud, Červenka, (náhr. Schejbal)
• Byla stanovena atestační komise pro atestační zkoušky ve specializaci „P“ 6. - 7. 4.
2012, Hotový, Schejbal, Končel (popř. Makeš)
IV.
Mistrovství kynologů záchranářů složek IZS 2012
Pan Kozák seznámil členy komise se záměrem Městské policie hl. m. Prahy uspořádat v roce
2012 Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS v Praze. Tato skutečnost byla všemi
členy komise kladně přijata. Na základě vytipování prostor pro konání mistrovství bude
zpracován harmonogram soutěže. Plk. Šlechta rozešle pozvánky s dotazem, zda daná
organizace vyšle družstvo soutěžících. Dle počtu družstev bude rozhodnuto, zda nebude
umožněno přihlášeným organizacím nominovat dvě družstva. Předpokládaný termín konání
mistrovství je 1. polovina září 2012 (7. – 9. nebo 14. – 16.) nebo náhradní termín 1. polovina
října 2012 (5. -7. nebo 12. – 14.)
V.
Různé
plk. Slabý seznámil přítomné s tendencemi zapojovat do pátrání po pohřešovaných osobách
neatestované psy cvičené k vyhledání osob sledováním velmi starých pachových stop. Navrhl
vytvořit v co nejkratším čase atestační kriteria pro tento typ vyhledání tak, aby mohly být
pátrací týmy vyhledávající osoby tímto způsobem zapojeny cestou IZS do pátracích akcí.
Uvedený způsob vyhledání by mohl zejména vyplnit časovou mezeru mezi vyhledáním
pohřešovaných osob plošným vyhledáním a vyhledáním po stopách s použitím policejních psů,
kde je dána současná horní hranice je v kategorii P4 osm hodin starou pachovou stopou. Časová
ztráta od počátku pohřešování do možného uvedení psa k vyhledání stopy je zpravidla ještě
větší. Atestační kriteria pro práci v terénu by tedy měla začínat stářím sledovaných stop min.
deset hodit s ověřením čistoty práce psa při diferenciaci stop.
plk. Slabý na příštím jednání kynologické komise předloží návrh atestačních kriterií
vycházejících z místních potřeb a zahraničních zkušeností s tímto typem pátrání.

Zapsal: plk. Ing. Jiří Šlechta
Schválil: Gustav Hotový

