Příloha
Zápis z jednání odborné kynologické komise
Praha, 15. prosince 2008
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
Za MV-GŘ HZS ČR: kpt. Ing. Jiří Šlechta, plk. Ing. Roman Francl
Omluveni:

kpt. Bc. Michaela Kranátová, mjr. Ing. Martin Červenka DiS, plk. MVDr.
Miloslav Martinec

Program jednání komise:
I.
zahájení, představení nového zástupce PČR v OKK
II.
vyhodnocení proběhlých akcí v roce 2008, plošných a sutinových atestací a dalších akcí
pořádaných MV-GŘ HZS ČR,
III.
připravované akce 2009,
IV.
plán atestů a dalších akcí na rok 2009 (termíny),
V.
III. Mezinárodní setkání kynologických týmů USAR odřadů (stanovení termínu)
VI.
vyhodnocení Mistrovství kynologů záchranářů složek IZS
VII. různé, příspěvky jednotlivých účastníků, diskuze.
Obsah jednání:
I.

Zahájení
Předseda odborné kynologické komise přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání.

II.

Vyhodnocení proběhlých akcí v roce 2008
P. Hotový informoval o průběhu proběhlých akcí:
•
•
•
•

Plošné atesty Balková (12 účastníků - 2 splnili)
Sutinové atesty Třešť (12 účastníků - 7 splnilo)
Sutinové atesty Praha (11 účastníků - 5 splnilo)
Plošné atesty Klíny (20 účastníků - 8 splnilo) – p. František Schejbal upozornil na časté
nevykrývání celých terénů jednotlivými psovody
• Cvičení COOperation 2008
• IMZ Chomutov
• Mezinárodní cvičení OSTRAVA 2008
• MČR kynologů záchranářů složek IZS – zhodnocení pořadatelem a rozhodčími, pan
Šabacký navrhl změnu v bodování (dávat jiný počet bodů za osobu nalezenou psem
a jiný počet bodů za osobu nalezenou psovodem) – tato a další případné změny
ve stanovených pravidlech se budou projednávat na jarním zasedání OKK

• Vyhodnocení zásahů v roce 2008 – Přítomni byli seznámeni se zásahy, při kterých byli
nasazeni atestovaní psovodi. Připomínky: zajistit informovanost a osvětu příslušných
operačních středisek HZS a PČR, které jsou za povolávání atestovaných psovodů
odpovědné. Snažit se zajistit při mimořádných událostech většího rozsahu vyžadujících
si nasazení atestovaných psovodů se specializací na sutiny alespoň čtyři psovody
z důvodu překrývání.
III.

Připravované akce 2009
Přítomní byli seznámeni s akcemi připravovanými v roce 2009.
Byl sestaven přehled akcí plánovaných na rok 2009.
Bylo odsouhlaseno, že se nebude striktně dodržovat střídání míst konání atestů (Morava
– Čechy)

IV.

Plán atestů a dalších akcí na rok 2009

V.
•
•
•
•
•

Akce

Datum

Pozn.

1.

Polsko

6. – 10. 4. 2009

mezinárodní cvičení USAR týmů –
zástupci OKK navrhnou psovody pro
cvičení

2.

Sutiny

24. – 25. 4. 2009

Ostrava

3.

IMZ

14. – 16. 5. 2009

Místo konání bude upřesněno

4.

Plochy

22. – 23. 5. 2009

Místo konání bude stanoveno po dohodě
s PČR

5.

III. mezinárodní setkání
kynologických týmů

26. – 29. 8. 2009

Místo konání bude upřesněno

6.

Soutěž kynologů

19. – 20. 9. 2009

informace pro organizace nezastoupené
v OKK poskytne kpt. Ing. Jiří Šlechta
(jiri.slechta@grh.izscr.cz)

7.

Sutiny

16. - 17. 10. 2009

Místo konání bude upřesněno

8.

Plochy

6. – 7. 11. 2009

Místo konání bude upřesněno po dohodě
s PČR

Různé
Pan Švestka velice kladně hodnotil proběhlé cvičení kynologů s HZS Olomouckého kraje –
ÚO Prostějov, které velkou měrou přispělo k oboustranné informovanosti účastníků v dané
problematice.
Plk. Ing. Roman Francl seznámil přítomné s MRT (testy připravenosti pro zásah), které
jsou připravovány odbornou skupinou v rámci INSARAG. Tyto minimální požadavky
budou pro informaci elektronicky zaslány jednotlivým členům OKK.
Pan Žalud upozornil na problémy v organizaci pátracích akcí, kterých se účastnili psovodi
MP hl. m. Prahy na výzvu PČR. Tyto připomínky budou prokonzultovány s PČR.
pan Šabacký vyslovil zájem KZJ ČR o pořádání Mistrovství kynologů záchranářů složek
IZS v roce 2010.
Pan Schejbal nabídl spolupráci SDH Hejnice při pořádání jarních plošných atestů (zajištění
terénů a pomoc při organizaci).

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

