Zápis z jednání Odborné kynologické komise
Praha, 14. listopadu 2012
Přítomni:
Předseda komise:
Členové komise:

Gustav Hotový – MV-GŘ HZS ČR
Josef Žalud – MP Pha
plk. Ing. Jaroslav Slabý – PČR (pověřen zástupcem v OKK za PČR)
mjr. Ing. Martin Červenka DiS – HZS ČR
Jitka Dědinová – SZBK ČR (pověřená zástupcem v OKK za SZBK ČR)

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

Bc. Jiří Pavlovský – MP Pha

Omluveni:

Vladimír Kuchta – SZBK ČR
František Schejbal – SDH Hejnice
kpt. Ing. Vladimír Makeš – PČR
Pavel Smejkal – HS ČR, o.p.s.
Miroslav Švestka – ZBK JmK
Soňa Šabacká – KZJ ČR

Program jednání komise:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

zahájení,
vyhodnocení konání kynologických atestů – sutiny, plochy,
vyhodnocení taktického cvičení USAR odřadů v Ostravě 2012,
vyhodnocení 8. Mistrovství České republiky záchranných psů, psovodů složek
integrovaného záchranného systému,
možnost přijetí dalších organizací zabývající se záchranářskou kynologií do OKK Záchranáři Česká Kamenice, o.s., Sirius, o.s.,
možnost zajištění figurantů na kyn. akce (cvičení, atesty, výcviky) - studenti, web., hasiči,
prezentace zajímavých nasazení kynologických týmů - Ústí n. L., Zlín,
revize a aktualizace přihlášek k atestacím,
informace o dotacích pro nestátní neziskové organizace,
informace PČR pro OKK k vypracování podrobných atestačních kritérií ve specializaci pro
vyhledání osob na základě starých pachových stop (Mantrailing),
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 2 - 3. listopadu se v Mostě konaly kynologické atestační zkoušky MV v sutinovém
vyhledávání, které organizovalo MV-GŘ HZS ČR. Příslušníci ZÚ HZS ČR se speciální technikou
provedli demolici tří bytových domů a tím připravili reálné podmínky pro vyhledávání osob v sutinách.
Atestů se účastnilo celkem 10 kynologů se psy, zdárně vykonali zkoušky 4 psovodi. Velké poděkování
patří hasičům z PS Litvínov a členům SDH Hora Svaté Kateřiny, kteří si dobrovolně lehli pod sutiny
a představovali na zkouškách figuranty. Poděkování za spolupráci patří i HZS ULK, který pro účely
kynologických atestů poskytl týlový kontejner se stanem a obsluhou. Z 20 pozvaných kynologů
se na atest dostavilo 10 psovodů, z nichž 3 úspěšně získali kynologický atest ve specializaci sutinové
vyhledávání. Předseda OKK proběhlé atestační zkoušky popsal a zhodnotil ostatním členům OKK.
Předseda zkušební komise:
Examinátoři:

p. Gustav Hotový
p. Josef Žalud, p. František Schejbal, pí. Soňa Šabacká

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2012 proběhly ve výcvikovém středisku PČR v Dobrotiscích
u Holešova kynologické atestační zkoušky MV ve specializaci plošné vyhledávání. Zkoušky pořádalo
MV-GŘ HZS ČR z úzké spolupráci s Policií ČR, která zajistila potřebný počet figurantů a také týlové
zázemí pro průběh atestačních zkoušek. Z 28 pozvaných kynologů se na atest dostavilo 18 psovodů,
z nichž 5 úspěšně získalo kynologický atest ve specializaci plošné vyhledávání.
Předseda zkušební komise:
Examinátoři:

III.

ktp. Ing. Vladimír Makeš
p. František Schejbal, pplk. Ing. Roman Hejzlar

Vyhodnocení taktického cvičení USAR odřadů v Ostravě 2012

MV – GŘ HZS ČR ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje pořádalo ve dnech 16. – 19.
října 2012 taktické cvičení USAR odřadů Ostrava 2012 (dále jen „cvičení“), které se konalo v lokalitě
Dolních Vítkovic v Ostravě. Cvičení se účastnily celkem tři střední USAR týmy a jeden těžký USAR
tým Polsko.
Cílem cvičení byla prověrka aktivace, nasazení a demobilizace dvou vyhledávacích a záchranných
odřadů ze zřícených budov USAR Praha a USAR Ostrava (dále jen „středních USAR odřadů“)
na mezinárodní záchrannou operaci v souladu s metodikou INSARAG a spolupráce se zahraničními
USAR odřady (USAR Polsko a USAR Slovensko).
Do celého cvičení byli zapojeni kynologové předurčení pro mezinárodní záchranné operace
z České republiky téměř ze všech organizací, které jsou zastoupeny v Odborné kynologické komisi
zřízené MV – GŘ HZS ČR. Kynologové byly rozděleni do dvou skupin po šesti psovodech
a začleněni do struktur USAR týmů Praha a Ostrava. Dva psovodi se psy vytvořili i jeden záchranný
IRO tým, který byl přičleněn k USAR týmu ze Slovenska Praktické nasazování USAR týmů probíhalo
nepřetržitě do 14:00 hod dne 18. 10. 2012, kdy byly vyhledávací a záchranné práce ukončeny
a proběhlo slavnostní zakončení cvičení.

Pan Hotový konstatoval, že cvičení USAR odřadů splnilo svůj účel a všem účastníkům,
prostřednictvím členů jednotlivých organizací zastoupených v komisi, poděkoval za jejich účast
a osobní nasazení na předmětné akci. Závěrem se kriticky vyjádřil k přípravě scénářů cvičení pro
jednotlivá pracoviště, na kterých byly záchranné týmy nasazováni. Sdělil, že organizátor cvičení (HZS
Moravskoslezského kraje) dostatečně kvalitně nepřipravil úkryty pro figuranty, které by měli
představovat reálné podmínky na místě zásahu.
IV.

Vyhodnocení 8. Mistrovství České republiky záchranných psů, psovodů složek
integrovaného záchranného systému

Ve dnech 14. – 16. září 2012 se na území hl. m. Prahy konalo 8. Mistrovství ČR záchranných psů,
psovodů složek integrovaného záchranného systému (dále jen „MČR IZS“), které letos pořádala
z pověření MV–GŘ Hasičského záchranného sboru ČR Městská policie hl. m. Prahy. Akce se účastnilo
celkem 10 kynologických týmů z České republiky, z toho jeden ze Slovenska. Kynologické týmy
se záchrannými psy byli postupně nasazováni na pracovištích, kde v časovém limitu prováděli
vyhledání osob v sutinách resp. ve volném terénu. Za nález osob byly týmy bodově ohodnoceni. Opět
se potvrdilo, že strážníci MP Ostrava a MP Praha jsou v oblasti služební záchranářské kynologie
vycvičeni na velmi vysoké úrovni, což dokázali tím, že se umístili na předních pozicích celé soutěže,
jak v kategorii týmů, tak i v kategorii jednotlivců. Kynologický tým HZS ČR, který byl složen
z příslušníků ZÚ HZS ČR a příslušníka HZS Libereckého kraje se umístil na pátém místě.
Předseda OKK poděkoval zástupcům MP Praha za vynikající a bezchybnou organizaci MČR IZS.

V.

Možnost přijetí dalších organizací do OKK - Záchranáři Česká Kamenice, o.s., Sirius,
o.s.

Pplk. Ing. Hejzlar představil dvě organizace zabývající se záchranářskou kynologií, které mají
zájem vstoupit do OKK. Oba subjekty poskytly vstupní informace ohledně struktury, členění
organizace, působnosti a náplni činnosti. Dále uvedly vnitřní zkušební řády pro zkoušku odborné
způsobilosti psovoda a vycvičenosti psa, počty kynologů (členové organizace, žadatelé o atest MV,
držitelé atestu MV) a navržené jméno zástupce organizace v OKK. Po diskusi ta dané téma se zástupci
přítomných organizací shodli, že přijetí dalších subjektů do OKK není jednoduchý proces
a jednomyslně se dohodli, že tento bod programu bude zařazen na další jednání OKK. A to i s ohledem
na velkou absenci ostatních zástupců v OKK na předmětném jednání.
VI.

Prezentace zajímavých nasazení kynologických týmů

Předseda komise přítomné informoval o zajímavých nasazení atestovaných kynologů se psy,
kterých se osobně účastnil spolu s dalšími držiteli kynologických atestů.
24. 7. 2012, Sedlec, Karlovarský kraj (HZS ČR + SZBK ČR).
Jednalo se o částečné sesunutí neobydlené budovy následkem požáru a podezření na zasypanou
osobu.
10. 9. 2012, Duchcov, Ústecký kraj (HZS ČR + SZBK ČR + SDH Hejnice).
Jednalo se o částečné sesunutí střechy průmyslového objektu, pravděpodobně neopatrnou
manipulací s ocelovými nosníky sběrači kovů. Vzhledem k tomu, že mohlo dojít k zavalení těchto
osob bylo rozhodnuto povolat kynologický tým.

19. 9. 2012, Ústí n. Labem, Ústecký kraj (SDH Hejnice + SZBK ČR).
Zásahu se zúčastnili čtyři psovodi: Petra Řeháčková, Ladislav Pozdníček, Petr Linda a Gustav
Hotový. Okolo 13:40 byla jako první povolána operačním důstojníkem Petra Řeháčková a na místo
dorazila cca 14:25, postupně se dostavili i zbylí dva psovodi. Po příjezdu psovodi propátrali
prostory v druhém patře s negativním výsledkem. Okolo 16:00 hod po vyproštění první zavalené
ženy mohli psovodi prohledat i první patro, kde všichni psi označili místo s druhou zavalenou
osobou. Prohledávané prostory byly velmi nestabilní a proto psovodi nevstupovali přímo do místa
závalu, ale pouze tam vysílali své psy. Toto opatření se ukázalo později jako správné, protože při
dalším upřesňování polohy zavalené osoby ve 22:50, došlo k uvolnění a následnému zřícení části
podlahy půdního prostoru na prohledávanou plochu. Naštěstí hledající pes psovoda Pozdníčka,
nebezpečí včas rozpoznal a stihl tento prostor opustit. Oba psovodi Pozdníček a Řeháčková, kteří
se pohybovali v daném prostoru prvního patra, nebyli zraněni. Psovodi po dohodě s velitelem
zásahu, po nálezu zavalené osoby ve 24:00 hod akci ukončili.
17. 10. 2012, Zlín, Zlínský kraj (HZS ČR – GŘ a ZÚ HZS ČR, ZBK JMK).
Při stavebních činnostech (betonování) došlo k pádu ztraceného bednění a jeho následného
zřícení na stavební dělníky konající na místě pracovní činnost. Byl předpoklad i zavalení jedné
osoby, proto byl na místo povolán kynologický tým, který byl sestaven z kynologů účastnících
se cvičení v Ostravě a letecky pomocí vrtulníku PČR Bell 412 dopraven na místo MU.
Více o nasazení kynologů na http://www.usar.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=325.

VII.

Revize a aktualizace přihlášek k atestacím

Pplk. Ing. Hejzlar přítomné zástupce jednotlivých organizací v OKK vyzval k aktualizaci
přihlášek kynologů k atestačním zkouškách MV. Důvodem je fakt, že informace uvedené
na přihlášce jednotlivých kynologů jsou mnohdy neaktuální a zastaralé což znesnadňuje organizaci
atestačních zkoušek (pozvání na atesty, korespondence). Taktéž je v tomto problém s čerpáním
dotací pro nestátní neziskové organizace zabývající se záchranářskou kynologií neboť se jedná
o tzv. černé duše.
VIII. Informace o dotacích pro nestátní neziskové organizace
Pplk. Ing. Hejzlar seznámil komisi s rozdělením finančních prostředků pro nestátní neziskové
organizace na rok 2013. Uvedl, že finanční příspěvek dostanou ty organizace, které o dotaci
zažádali a do stanoveného termínu (30. 9. 2012) dodali veškeré potřebné náležitosti. Dále uvedl,
že objem finančních prostředků na rok 2013 je výrazně nižší než tomu bylo na rok 2012, ovšem
v dotačním programu č. 8 – Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci
na vyžádání (oblast záchranářské kynologie) se finanční částky krátit nebudou.
IX.

Informace PČR pro OKK k vypracování podrobných atestačních kritérií
ve specializaci pro vyhledání osob na základě starých pachových stop (Mantrailing)

Zástupci PČR na jednání OKK v 08/2012 představili vstupní návrh atestačních kritérií
ve specializaci pro vyhledání osob na základě starých pachových stop (Mantrailing). OKK se dohodla
a pověřila 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. PČR chce
dané kritérium pro tuto specializaci (další metoda vyhledání osob) vypracovat co nejdříve neboť v ČR

se touto metodou zabývají kynologické organizace, které pro PČR provádějí pátrání po pohřešovaných
osobách.
Zástupce PČR navrhl specializaci zapracovat jako další specializaci do systému atestačních
zkoušek v rámci integrovaného záchranného systému – atestační zkoušky MV v gesci MV-GŘ HZS
ČR. Zástupcům HZS ČR se tento návrh nezamlouvá neboť v současné době není v OKK (ani u PČR)
žádný odborník, který by garantoval vycvičenost psů v této specializaci. Nehledě na to, že se jedná
o specializaci stopování, která patří výhradně do kategorie specializací v rámci PČR.
OKK se dohodla, že v této oblasti bude hledat přijatelné řešení a téma výše uvedené specializace
bude na programu příštího jednání OKK.
X.

Různé

Plán akcí na rok 2013:
1.

02/2013

IMZ v zimních podmínkách pro držitele kynologického atestu, Klíny

2.

22. – 25. 3. 2013
pro MZO)

cvičení pro střední USAR odřad Ostrava v Bulharsku (5 kynologů

3.

22. – 24. 4. 2013
MZO)

cvičení pro těžký USAR odřad ČR v Polsku (12 kynologů pro

4.

04/2013

kynologické atesty S a P (bude upřesněno v 03/2013)

5.

06/2013

IMZ pro držitele kynologického atestu S, Kaznějov

6.

09/2013

MČR složek IZS, pořádá ZBK JMK, Vlčnov

7.

09/2013

kynologické atesty S a P (bude upřesněno v 08/2013)

Další jednání OKK proběhne počátkem roku 2013.

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

