Zápis z jednání Odborné kynologické komise
Praha, 1. srpna 2012
Přítomni:
Předseda komise:
Členové komise:

Gustav Hotový – MV-GŘ HZS ČR
Josef Žalud – MP Pha
Miroslav Švestka – ZBK JmK
mjr. Ing. Martin Červenka DiS – HZS ČR
kpt. Ing. Vladimír Makeš – PČR
Pavel Hořejší – HS ČR, o.p.s.

Za MV-GŘ HZS ČR: kpt. Ing. Roman Hejzlar
Hosté:

plk. Ing. Jaroslav Slabý, mjr. Bc. Roman Končel – PČR
Ing. Václav Bláha, Bc. Jiří Pavlovský, Jiří Kozák – MP Pha
Pavel Smejkal – HS ČR, o.p.s.

Omluveni:

Vladimír Kuchta – SZBK
Pavel Šabacký – KZJ
František Schejbal – SDH Hejnice

Program jednání komise:
I.
II.
III.
IV.
V.

zahájení,
vyhodnocení konání kynologických atestů – sutiny, plochy,
vyhodnocení konání IV. Mezinárodního setkání kynologických týmů USAR odřadů,
organizační zajištění Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS,
různé, příspěvky jednotlivých účastníků.

Obsah jednání:
I.

Zahájení

Předseda odborné kynologické komise (dále jen “OKK“) přivítal členy komise a přítomné
seznámil s programem jednání.
II.

Vyhodnocení konání kynologických atestů – sutiny, plochy

Ve dnech 20. - 21. dubna 2012 proběhly v areálu výcvikového střediska Policie ČR Pouště
u Třeště kynologické atestační zkoušky ve specializaci plošné vyhledávání. Zkoušky pořádalo MVGŘ HZS ČR z úzké spolupráci s Policií ČR. Z 16 přihlášených kynologů úspěšně získalo
kynologický atest ve specializaci plošné vyhledávání 7 psovodů. Zástupce PČR zhodnotil z pohledu
organizátora výše uvedené zkoušky a zmínil negativa a pozitiva, která se v průběhu vyskytly.
Ve dnech 25. - 26. května 2012 proběhly v areálu bývalého výrobního závodu v Kaznějově
kynologické atestační zkoušky ve specializaci sutinové vyhledávání. Zkoušky pořádalo MV-GŘ HZS
ČR a z 16 přihlášených kynologů úspěšně získalo kynologický atest ve specializaci sutinové
vyhledávání 7 psovodů. Předseda OKK proběhlé atestační zkoušky popsal a zhodnotil ostatním
členům OKK.

III.

Vyhodnocení konání IV. Mezinárodního setkání kynologických týmů USAR odřadů

MV – GŘ HZS ČR pořádalo ve dnech 13. – 16. června 2012 IV. Mezinárodní pracovní
setkání kynologických týmů USAR odřadů (dále jen „cvičení“), které se konalo v lokalitě bývalého
výrobního závodu v Kaznějově. Setkání kynologických týmů je organizováno pravidelně jednou
za dva roky s cílem procvičit, prověřit a zdokonalit úroveň praktických zkušeností plnit úkoly, které
plynou z poslání kynologů-záchranářů.
Celá akce byla nosně zaměřena na praktické nasazování psovodů se psy předurčených
k vyhledávacím a záchranným pracím ve zřícených objektech městské zástavby. Námětem cvičení
bylo zřícení převážné většiny budov města vlivem seismického jevu – zemětřesení.
Do celého cvičení byli zapojeni předurčení kynologové z České republiky téměř ze všech
organizací, které jsou zastoupeny v Odborné kynologické komisi zřízené MV – GŘ HZS ČR a dále
kynologové ze Slovenska, konkrétně kynologický tým Slovenské policie. Součástí cvičení bylo
i instrukčně metodické zaměstnání atestovaných kynologů a také cvičení USAR odřadu Praha (dále
jen „USAR“), příslušníků ZÚ HZS ČR a příslušníků Zásahové jednotky KŘP Plzeňského kraje (dále
jen „zásahová jednotka“). Praktické nasazování kynologických týmů a hodnocení jejich práce
při plnění jednotlivých úkolů probíhalo soutěžní formou, kdy dvoučlenný kynologický tým plnil
úkoly podle předem stanoveného scénáře.
Pan Hotový konstatoval, že IV. Mezinárodního setkání kynologických týmů USAR odřadů
splnilo svůj účel a všem účastníkům, prostřednictvím členů jednotlivých organizací zastoupených
v komisi, poděkoval za jejich aktivní přístup k výcviku a rozhodčím za provedené posuzování na
místech nasazení.
IV.

Organizační zajištění Mistrovství záchranných psů, psovodů složek IZS

Zástupce MP Praha v OKK přítomné seznámil se základními informacemi v souvislosti
s konáním výše uvedené akce. Propozice soutěže byly elektronickou cestou rozeslány na zástupce
jednotlivých organizací v OKK. Níže uvedeny základní informace.
Termín akce:
Místo konání:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

14. – 16. 9. 2012
území hl. m. Prahy
Bc. Jiří Pavlovský, MP Praha
Gustav Hotový, MV-GŘ HZS ČR

Účastníci soutěže:
Každá organizace zastoupená v OKK nominuje pouze jeden soutěžní tým.
Nasazení týmů:
Každý tým bude provádět jedno denní a jedno noční nasazení. Prostory pro sutinové a plošné
vyhledávání budou vždy vedle sebe a soutěžící budou provádět činnost současně na obou pracovištích
(1 kynolog na sutině, 2 kynolog na ploše), pro které bude stanoven stejný časový limit.
Rozhodčí – posuzování:
Stanoven bude jeden hlavní rozhodčí soutěže a další čtyři rozhodčí pro dané sektory, jejichž úkolem
bude posuzovat činnost kynologických týmů přímo v jednotlivých sektorech. OKK jmenovala tyto
rozhodčí – hl. rozhodčí soutěže p. Hotový, sektorový rozhodčí – p. Žalud, p. Švestka, p. Makeš,
p. Schejbal..

Přihlášení týmů:
Do 31. srpna 2012 elektronicky na email: vedouci.up@mppraha.cz, případně poštou na adresu
Městská policie hl. m. Prahy, Útvar psovodů, V Soudním, PSČ 190 14, Praha 9 – Klánovice
V.

Různé

1.

Předseda OKK přítomné seznámil s případem plošného pátrání po pohřešované osobě, který
se stal 27. 6. 2012 v Ústeckém kraji nedaleko města Ústí n. Labem v lokalitě hradu Střekov.
Při pátrání po pohřešované osobě, která chtěla s největší pravděpodobností ukončit svůj život
spácháním sebevraždy, PČR nepostupovala dle standardních taktických postupů a nepovolala
pro propátrávání prostorů držitele kynologických atestů ve specializaci plošné vyhledávání.
Místo těchto sil a prostředků nasadila na pátrání po výše uvedené osobě pouze příslušníky
a členy složek IZS ve formě pátracích rojnic. Po dvou dnech bylo PČR pátrání odvoláno
s negativním výsledkem. 4. 7. 2012 našla tělo osoby držitelka kynologického atestu
ve specializaci P, která po osobě pátrala sama po ukončení policejní akce. Tělo našla v těžko
přístupném terénu v místech, které bylo prohledáno pátrací rojnicí.
Zástupce PČR se k předmětnému případu také vyjádřil a zmínil, že poslední dobou
probíhá soustavná odborná příprava příslušníků zařazených na různých řídících úrovní PČR,
tak aby bylo povědomí o možnosti nasazení sil a prostředků (atestovaných kynologů) v rámci
IZS.

2.

Zástupce PČR v souladu s úkoly posledního jednání OKK představili vstupní návrh
atestačních kritérií ve specializaci pro vyhledání osob na základě starých pachových stop
(Mantrailing). OKK se dohodla, že pověří zástupce PČR, aby vypracovali podrobné atestační
kritéria k výše uvedené specializaci, které bude využito pro stanovení určitých standardů,
na základě kterých se bude udělovat atest.

3.

Jedním z dalších témat na příštím jednání OKK bude, jaký postoj zaujmout k přijímání
dalších organizací zabývající se záchranářskou kynologií do OKK.

Další jednání OKK proběhne v druhé polovině měsíce září roku 2012.

Zapsal: kpt. Ing. Roman Hejzlar
Schválil: plk. Ing. Lenka Rašovská, Gustav Hotový

