Příloha
Zápis z jednání odborné kynologické komise
Bedřichov, 3. prosince 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
mjr. Roman Končel
Za MV-GŘ HZS ČR: plk. Ing. Jiří Šlechta
Další účastníci:
p. Pavel Hořejší – HS ČR o.p.s.
Omluveni:

mjr. Ing. Martin Červenka DiS

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.
plán atestů a dalších akcí na rok 2010,
IV.
mistrovství kynologů záchranářů složek IZS 2009 - informace, připomínky
k mistrovství,
V.
mistrovství kynologů záchranářů složek IZS 2010,
VI.
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 mjr. Romana Končela.
II.

Vyhodnocení proběhlých akcí v roce 2009
P. Hotový informoval o průběhu proběhlých akcí:
•
•
•
•
•
•

III.

Plošné atesty Medlánky (18 účastníků - 13 splnilo)
Sutinové atesty Ostrava (14 účastníků - 6 splnilo)
Sutinové atesty Fojtovice (12 účastníků - 8 splnilo)
Plošné atesty Klíny (9 účastníků - 4 splnili)
Cvičení Polsko 2009
IMZ Kamenice nad Lipou
Připravované akce 2010
Přítomní byli seznámeni s akcemi připravovanými v roce 2010.
Byl sestaven přehled akcí plánovaných na rok 2010.

Plán atestů a dalších akcí na rok 2010
Akce

Datum

Pozn.

1.

Polsko

?

Bude upřesněno

2.

Sutiny

26. – 27. 3. 2010

Náhradní termín 9. - 10. 4. 2010

3.

IMZ

?

4.

Plochy

14. – 15. 5. 2010

5.
6.

IV.

Pouze pro držitele kynologického atestu
Folmava

Mezinárodní cvičení USAR
?
týmů
Certifikační cvičení USAR
10. – 15. 10. 2010
CZ

Holandsko
Bude upřesněno

7.

Soutěž kynologů

11. – 12. 9. 2010

Náhradní termín 28. -29. 8. 2010

8.

Sutiny

?

Místo konání bude upřesněno

9.

Plochy

?

Místo konání bude upřesněno po dohodě
s PČR

Mistrovství kynologů záchranářů složek IZS 2009

P. Švestka zhodnotil průběh soutěž, informoval přítomné o výsledcích a přednesl připomínky
k mistrovství.
připomínky – závěry:
• pořadatel stanoví harmonogram soutěže a předá jej k odsouhlasení hlavnímu
rozhodčímu dostatečně včas před zahájením soutěže
• prostory pro mistrovství připravuje komise rozhodčích několik dní před mistrovstvím,
vybere si z vytipovaných prostor pořadatelem a pořadatel dále poskytuje pouze osoby
potřebné pro vlastní přípravu prostor. Poslední úpravy prostor se provádějí před
zahájením soutěže, což musí být zohledněno v harmonogramu soutěže
• prostory se připravují ve spolupráci a na základě pokynů hlavního rozhodčího
• případné protesty během soutěže řeší hlavní rozhodčí, nikoli pořadatel
• hlasováním nebyla odsouhlasena navrhovaná změna velikosti plošných terénů a
způsobů označení nalezeného figuranta
• na základě připomínky p. Schejbala (možnost nasadit 2 soutěžní družstva pouze
pořadatelem v případě neúčasti některé ze složek IZS) p. Šabacký zpracuje
harmonogramy soutěže pro 10 a 20 účastníků na speciálu – předloží na příštím zasedání
OKK
V.

Mistrovství kynologů záchranářů složek IZS 2010

V roce 2010 bude mistrovství pořádat KZJ ČR o.s.
VI.
•
•
•

Různé
plk. Ing. Šlechta informoval přítomné o zásahu v Praze na Soukenické ulici
p. Hotový informoval přítomné o zásahu v Pardubicích – sutiny – kde byl nasazen pouze 1
pes a dále informoval přítomné o probíhajících jednáních s PČR v oblasti využívání
kynologů ostatních složek IZS při pátracích akcích
v souvislosti s certifikačním cvičením týmu USAR CZ prověří všichni zástupci OKK
platnost očkování u členů svých organizací a jejich psů zařazených na seznam pro
mezinárodní záchranné operace a jejich vybavení

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

