Zápis z jednání odborné kynologické komise
Praha, 26. července 2011
Přítomni:
Předseda komise:
Členové komise:

Gustav Hotový
Josef Žalud
Miroslav Švestka
mjr. Ing. Martin Červenka DiS
Vladimír Kuchta
Pavel Šabacký
František Schejbal

Za MV-GŘ HZS ČR: plk. Ing. Jiří Šlechta, kpt. Ing. Roman Hejzlar
Další účastníci:
Pavel Hořejší, Mgr. Jiří Zeman
Omluveni:
mjr. Bc. Roman Končel
Program jednání komise:
I.
II.
III.
IV.
V.

zahájení,
vyhodnocení konání výcviku kynologů - Kaňkov
zhodnocení nasazení kynologů v Ústeckém kraji
organizační zajištění Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS
různé, příspěvky jednotlivých účastníků.

Obsah jednání:
I. Zahájení
Předseda odborné kynologické komise přivítal členy komise a přítomné seznámil
s programem jednání.
II.

Vyhodnocení konání výcviku kynologů – IMZ Kaňkov

Ve dnech 9. - 11. června 2011 proběhla, v policejním středisku výcviku policistů a psů
Kaňkov, odborná příprava držitelů kynologických atestů MV-generálního ředitelství HZS ČR.
Během dvou dnů se při teoretickém bloku přednášek účastníci seznámili s novinkami v oblasti
lokalizační a záznamové techniky a při praktickém výcviku si vyzkoušeli taktické postupy při
sutinovém a plošném vyhledávání osob při denním i nočním nasazení.
Pan Hotový konstatoval, že instrukčně metodické zaměstnání splnilo svůj účel a všem
účastníkům, prostřednictvím členů jednotlivých organizací zastoupených v komisi, poděkoval
za jejich aktivní přístup k výcviku.
III.

Zhodnocení činnosti atestovaných kynologů předurčených pro území severních
Čech

Předseda komise nastínil situaci v lokalitě severních Čech – Karlovarský, Ústecký
a Liberecký kraj, kde v současné době pro specializaci plošného vyhledávání není žádný
atestovaný kynolog předurčený pro záchranné a vyhledávací práce. Pro specializaci sutinové
vyhledávání jsou atestovaní dva kynologové, ovšem jeden má trvalé bydliště v Praze a druhý

psovod se při aktivaci přes operační a informační střediska složek IZS již poněkolikáté (cca 6
případů) omluvil, že se nemůže dostavit na místo mimořádné události a provádět záchranné
a vyhledávací práce.
Tato situace je značně nevyhovující, komise informaci vzala na vědomí s tím, že
ji výhledově bude řešit.
IV.

Organizační zajištění Mistrovství záchranných psů, psovodů složek IZS

Předseda komise přítomné seznámil se základními informacemi v souvislosti s konáním
výše uvedené akce.
Termín akce:
Místo konání:
Funkcionáři:

23. – 25. 9. 2011
Sportovní areál Benedikt, Rekreační 1048, 434 01 Most
plk. Ing. Jiří Šlechta, MV GŘ HZS ČR – ředitel soutěže
Gustav Hotový – hlavní rozhodčí soutěže
Mgr. Jiří Zeman – hlavní pořadatel soutěže

Účastníci soutěže:
Celkem 10 tříčlenných kynologických týmů nominovaných zástupcem v OKK, z toho
3 zahraniční kynologické týmy (Slovensko, Spolková republika německo, Polsko)
Nasazení týmů:
Každý tým bude provádět jedno denní a jedno noční nasazení. Prostor pro sutinové vyhledávání
budou tvořit tři vedle sebe samostatně stojící objekty. 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. Končel, p. Červenka.
Přihlášení týmů:
Do 10. 8. 2011 potvrdit účast za organizaci, do 22. 8. 2011 stanovit jmenný seznam týmu na
e-mailovou adresu jiri.zeman@sarsystem.cz
Kritéria pro posuzování:
1) Rozhodujícím kritériem je nález všech osob (figurantů) v daném prostoru vyhledávání –
sutiny i plochy.
2) Dalším kritériem je čas při nálezu všech osob v daném prostoru vyhledávání.
3) Pokud tým nenajde určený počet osob, zapisuje se celý časový limit stanovený pro
vyhledání.
4) Počet nalezených osob v denním i nočním nasazení se pro tým sčítá, stejně jako doba
vyhledávání.
5) V případě rovnosti nálezu osob a doby vyhledávání rozhoduje časový nález poslední
osoby.
6) Při nahlášeném druhém falešném nálezu se ukončuje činnost člena týmu v daném
denním či nočním nasazení.

7) Při vzniklém napadení figuranta psem se činnost člena týmu v daném nasazení ukončuje
a počet nalezených osob se anuluje. O tomto rozhoduje rozhodčí na daném úseku
po poradě s ostatními rozhodčími.
Předseda OKK v souvislosti s pořádáním této akce zmínil možnost prezentace každého
kynologického týmu v průběhu soutěže formou různých přednáškových bloků, banerů
s fotografiemi, ukázek techniky a technických prostředků apod.
Členové OKK jednomyslně schválili a pověřili p. Žaluda k jednání s Městskou policií
Ostrava v souvislosti s účastí jejich organizace na předmětném mistrovství.
Zástupce OKK za SDH Hejnice sdělil, že se nebudou účastnit soutěže vzhledem
k nedostatku finančních prostředků.

V.
Různé
Zástupcům OKK byly předány seznamy přihlášených osob k atestačním zkouškám a
zástupci byli požádáni o ověření aktuálnosti těchto přihlášek.

Další jednání OKK by mělo proběhnout ke konci roku 2011.

Zapsal: kpt. Ing. Roman Hejzlar
Schválil: plk. Ing. Jiří Šlechta, Gustav Hotový

