Příloha
Zápis z jednání odborné kynologické komise
Praha, 14. července 2009
Přítomni:
Předseda komise:
Členové komise:

p.Gustav Hotový
p. František Schejbal
p. Josef Žalud
p. Karel Novák
p. Švestka Miroslav
p. Šabacký Pavel
p. Vladimír Kuchta
kpt. Bc. Michaela Kranátová
mjr. Ing. Martin Červenka DiS,
Za MV-GŘ HZS ČR: pplk. Ing. Jiří Šlechta
Omluveni:
Program jednání komise:
I.
zahájení, představení zástupce PČR v OKK,
II.
vyhodnocení proběhlých akcí v roce 2009, plošných a sutinových atestací a dalších akcí
pořádaných MV-GŘ HZS ČR,
III.
připravované akce - II. pololetí 2009 (IMZ, ATESTY)
IV.
mistrovství kynologů záchranářů složek IZS - informace, předání propozic,
V.
různé, příspěvky jednotlivých účastníků, diskuze.
Obsah jednání:
I.

Zahájení

Předseda odborné kynologické komise přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a
Představil zástupce PČR v OKK kpt. Bc. Michaelu Kranátovou.
Vyhodnocení proběhlých akcí v roce 2009

II.

P. Hotový a Šlechta informovali o průběhu proběhlých akcí:
•
•
•
•

Sutinové atesty Ostrava (14 účastníků - 6 splnilo)
Plošné atesty Medlánky (18 účastníků - 13 splnilo)
Cvičení Polsko 2009 – účastnili se 4 kynologové
Vyhodnocení zásahů v roce 2008, 2009 – Přítomni byli seznámeni se zásahy, při kterých
byli nasazeni atestovaní psovodi - 12.12. 2008 - zřícená střecha skladu v Rudolicích, 25.
2. 2009 - zřícení budovy Praha – 1 osoba ex
Připomínky:
Šabacký - při plošných atestech dbát na větší samostatnost práce psa
Schejbal – nevylučovat při atestech množnost hledání stojící osoby

III.

Připravované akce II. pololetí 2009
Přítomní byli seznámeni s akcemi připravovanými v II. pololetí roku 2009.
• IMZ Pelhřimov (Kamenice nad Lipou) 3. – 5. září 2009
• Atesty plochy – 6. - 7. listopadu 2009

•
•
IV.

Atesty sutiny – 16. – 17. říjen 2009
Mistrovství kynologů složek IZS 18. – 20. 9. 2009 Prostějov

5. Mistrovství kynologů záchranářů složek IZS

• všem přítomným byly předány propozice mistrovství
• Rozhodčí:
Plochy – Schejbal, Novák
Sutiny – Šlechta, Červenka
hlavní rozhodčí - Žalud
P. Schejbal podal námitku proti možnosti nasadit pořadatelem do soutěže dvě družstva
v případě, že se některá ze složek IZS nezúčastní.
Bylo rozhodnuto o změně v propozicích – falešné značení – změnu provede Šlechta a společně
s pořadatelem rozešlou všem účastníkům nové propozice. Propozice budou umístěny
na internetové stránky HZS ČR.
V.

Různé

Všem účastníkům byla podána informace o semináři k plošnému vyhledávání, který proběhl
v Nekoři.

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

