M INIS TERS TV O VN ITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Praha 5. září 2018
Počet listů: 4
Přílohy:
Zápis
z jednání odborné kynologické komise
Termín:

27. června 2018 od 13.00 hod.

Místo:

MV – GŘ HZS ČR (místnost 359)

Účast:

GŘ HZS ČR:plk. Ing. Martin Pávek, kpt. Ing. Radim Křenek;
Ing. Lenka Vlachová, nstržm. Ing. Jiří Šlechta, František Schejbal, Pavel
Smejkal, Ing. Helena Šabatová, Michal Sitte, pprap. Mgr. Petr Klega, Mgr.
Richard Váňa, kpt. Ing. Vladimír Makeš, Ing. Marcela Coufalíková

Zápis z jednání a jeho výsledky
Jednání zahájil plk. Ing. Martin Pávek, který přivítal přítomné a zahájil odbornou
kynologickou komisi (dále jen „OKK“). Ing. Lenka Vlachová navrhla, aby byl zvolen
ověřovatel zápisu OKK. OKK se shodla na dvou zástupcích a to: Ing. Lenka Vlachová a Michal
Sitte.

Program
1.

Posouzení žádosti Českého červeného kříže o vstup do OKK,

2.

Mistrovství ČR IZS,

3.

Vyhodnocení atestačních zkoušek – sutiny (dále jen „S“) a plochy (dále jen „P“),

4.

Termíny atestačních zkoušek a vyjádření examinátorů,

5.

Ostatní – diskuze.
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Posouzení žádosti Českého červeného kříže (dále jen „ČČK“) o vstup do
OKK
Plk. Ing. Martin Pávek předal slovo zástupci oblastní spolu ČČK Ing. Marcele Coufalíkové,
která byla požádána panem Romanem Váňou o přípravu podkladů (představení kynologů,
interní zkušební řád ČČK, základní informace o vzniku kynologické skupiny ČČK pro OKK.
Otázky a diskuze:


Nstržm. Ing. Jiří Šlechta
Jaké je postavení oblastního spolku ČČK Olomouc a doporučuje, aby oblastní spolek
zastupoval celý ČČK.



František Schejbal
Položil otázku přímo paní Ing. Marcele Coufalíkové, která zastupuje více organizací.
Pokud by OKK schválila členství ČČK, zastupovala by již třetí organizaci. V tomto vidí
pan František Schejbal problém.



Nstržm. Ing. Jiří Šlechta
Jaké jsou cíle oblastního spolku ČČK a proč mají zájem se stát členem OKK. Dále
zdůraznil udržitelnost organizace jako takové.



Kpt. Ing. Vladimír Makeš
Kolik členů oblastního spolku ČČK není zároveň členem jiné organizace, která již má
svého zástupce v OKK - jedná se o 2 z 8 členů.



Mgr. Petr Klega
Navrhl, aby MV-GŘ HZS ČR komunikovalo přímo s ČČK.



Nstržm. Ing. Jiří Šlechta
Navrhl řešení situace, aby oblastní spolek ČČK využil možnosti přezkoušení psovodů
u organizace již zastoupené v OKK, popřípadě se obrátil s žádostí o přezkoušení
psovodů ČČK na plk. Ing. Pávka, který by přezkoušení zprostředkoval a který by také
zástupcům ČČK zasílal pozvánky na připravované akce.
Plk. Ing. Martin Pávek souhlasí s tímto řešením a poděkoval paní Ing. Marcele
Coufalíkové.

Závěr: Kynologové skupiny ČČK Olomouc bude i nadále zváni na atesty po přezkoušení
organizací zastoupenou v OKK. Po rozšíření a zastřešení záchranářské kynologie v celé
organizaci ČČK dojde k opětovnému posouzení žádosti.
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Vyhodnocení atestačních zkoušek – S a P
SUTINY
Místo

Datum

Počet

Úspěšnost

Kaznějov

13-14. dubna 2018

11/4

36%

Kaznějov

18-19. května 2018

10/5

50%

Celkem bylo evidovaných 36 přihlášek:




10 – 2 pokusy (7 starší 9 let) – zde je na zvážení organizace. V případě jejich opětovného
přezkoušení budou zařazeni k atestům
13 – 1 pokus (2 starší 9 let),
13 – 0 pokud (1 x 9 let, 5 x 8 let).

Otázky a diskuze:


Nstržm. Ing. Jiří Šlechta upozornil na to, že při druhých atestech S jeden z kynologů
cvičil před samotnými atesty. Je důležité, aby měli všichni stejné podmínky. (Následně
bylo zjištěno, že necvičil na prostorech atestů)



Nstržm. Ing. Jiří Šlechta
V souvislosti se změnami v provádění atestů P a v souvislosti se změnou koncepce
odborné přípravy („psovodi by na atesty měli chodit již vyškoleni a plně připraveni pro
praxi“) doporučil připravit materiály či osnovu odborné přípravy pro kynology
připravující se na atesty, aby každý psovod věděl, co se od něj na atestech bude očekávat
ať už po teoretické stránce tak po praktické stránce.



Plk. Ing. Martin Pávek rozešle členů OKK aktivní psy a jejich kynology. Organizace
provede posouzení svých členů.

PLOCHY
Místo

Datum

Počet

Úspěšnost

Hejnice

28. dubna 2018

8/5

62%

Žihle

3. května 2018

7/2

28%

Pouště

21. května 2018

6/3

50%

Dobrotice

15. června 2018

4/1

25%

Další termíny:
12. 9. 2018; 10:00-24:00; Plumlov-Hamry; komise: Makeš V., Pávek M., Smejkal P., Sitte M.,
Foltýnek V., Mlotek R.
20. 10. 2018; 10:00-24:00; Kaňkov; komise: Makeš V., Pávek M., Smejkal P., Sitte M.,
Foltýnek V., Schejbal F., Šimek M., Vlachová L.
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1.-2. 11. 2018; 18:00-12:00; Kounov; komise: Makeš V., Pávek M., Sitte M., Foltýnek V.,
Schejbal F., Kyselo J.
2. 11. 2018; 13:00-24:00; Kounov; komise: Makeš V., Pávek M., Smejkal P., Sitte M., Foltýnek
V., Schejbal F., Kyselo J.
Z evidence žadatelů o absolvování atestační zkoušky na plošné vyhledávání osob byli vyřazeni:
-

Leoš Vokál, na žádost zástupce SZBK ČR pí. Šabatové
Lenka Vlachová na vlastní žádost
Edita Labíková na vlastní žádost
Francová Alena na žádost zástupce KZJ pí. Šabacké

Kpt. Ing. Vladimír Makeš zpracuje seznam k plánované účasti žadatelů pro jednotlivé termíny
a následně rozešle všem členům OKK.
Otázky a diskuze:



Plk. Ing. Martin Pávek
Rozešle členů OKK nominace pro následující termíny atesty.
František Schejbal v návaznosti na diskuzi ohledně neúspěšného třetího pokusu
kynologa, navrhl, pokud dosahuje pes/kynolog takových kvalit, je důležité mu dát šanci
přezkoušení u jiné organizace. Pokud by kynolog uspěl, dostal by další tři termíny
na atesty S/P. Tento návrh obecně nebyl odsouhlasen



Cílem kpt. Ing. Vladimíra Makeše a plk. Ing. Martina Pávka je, aby každá organizace
obdržela jmenný seznam lidí, na jaké atesty jsou nominováni. Zároveň nominovaný
účastník obdrží od organizace, na jaké atesty byli vybráni.



Ing. Helena Šabatová požaduje, aby po atestech organizace obdržela report
o (ne)úspěšných účastnících atestů. Kpt. Ing. Vladimír Makeše souhlasí s tímto
návrhem a obecně OKK ho kvituje.



Ing. Lenka Vlachová požádala o vyřazení z atestů na P a tedy i vyřazení z termínu
20. října 2018 (Kaňkov). Dále předala zprávu pana Gustava Hotového, která byla dále
diskutována OKK. Vyjádření k jeho námitkám je přílohou tohoto zápisu.



Ing. Vlachová položila otázku: Z jakého důvodu nebyla pozvána v termínu řádné
prolongace P. Zamykalová?
Ing. Pávek a Ing. Makeš: Jedním z důvodů byla vzdálenost od místa bydliště. Vlachová
podotkla, že prolongace se koná po dvou letech a nevidí důvod, proč by kynologové
neměli být zváni na termín, se kterým dlouhodobě počítají a zároveň nevidí problém se
vzdáleností do místa konání atestů, právě s ohledem na prolongaci (po 2 letech). Pávek:
Výše uvedená kynoložka neodpověděla na pozvánku ani nezvedala telefon pro
konzultaci termínu pozvánky



Ing. Vlachová: Z jakého důvodu byli upřednostněni kynologové pozvaní na jarní
termíny plošných atestů, oproti kynologům, kteří mají evidovanou přihlášku dříve a
zároveň mají bydliště v lokalitě s minimálním pokrytím (přihlášky těchto kynologů byly
zaevidovány na GŘ v lednu a únoru 2018)
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Z důvodu sestaveného celoročního plánu, tak aby se mohli atestů zúčastnit všichni
čekatelé, a aby byli pozváni na atest co nejblíže svému bydlišti. To vše za dodržení, že
držitel platného atestu bude pozván v příslušném pololetí, tak jak tomu bylo vždy, když
byl pouze jeden termín jarní a jeden termín podzimní a nikdo nikdy neoperovat
s přesným datem.


Ing. Vlachová: Proč byla pozvána na plošné atesty V. Kosinová, když 2x po sobě
nesplnila? Kdo tedy nese zodpovědnost za její třetí neúspěch a tím definitivní ukončení
možnosti splnit plošný atest.

Odpovědná je sama kynoložka, která po potvrzení organizace žádala o využití termínu
blízko jejího bydliště. Ing. Šabatová, jakožto zástupce V. Kosinové podotkla, že
předvedla perfektní práci na interním závodě, čímž byla splněna podmínka přezkoušení
před 3. pokusem a na základě tohoto výsledku jí bylo umožněno nastoupit k atestaci.
Vlachová uvedla, že toto je v rozporu s dohodou OKK, že ti žadatelé, kteří 2x po sobě
neuspějí, budou přezkoušeni vysílající organizací a k dalším atestům budou přizváni v
následujícím roce z důvodu odstranění nedostatků a možnosti se zdokonalit v přípravě.
Pozn. Pávek: Kosinová absolvovala 2. pokus v září 2017. 3. termín v květnu 2018. Tedy
byla nominována až v dalším roce. Navíc její organizace přezkoušením garantovala, že
chyby byly odstraněny.
 Ing. Vlachová: Proč je komise pro plošné atesty složena z tolika členů zejména z řad
PČR, jakou mají funkci, jaké mají výsledky a zkušenosti v oblasti záchranářské
kynologie?
Ing. Makeš vysvětlil, že tito jím nominovaní komisaři jsou odborně zdatní – např.
vykonávají funkci vedoucích oddělení, anebo policejních psovodů. Postup stanovení
komise byl v souladu s dohodou při předcházejícího jednání OKK. Návrh
nominovaných komisařů předložím OKK min 40 dni před termínem atestační zkoušky –
což bylo splněno, a všichni členové OKK mohou projevit zájem být nominovaní do
atestační komise (až na výjimky nebylo využito z řad členů OKK). V souladu s návrhem
člena OKK p. Šabackého z minulého jednání komise bude složena z řad PČR a členů
OKK, kteří projevili zájem posuzovat. Počet komisařů na jednotlivých zkouškách není
pevně stanoven pokyn 48/2003 přesný počet nestanovuje.

Plk. Ing. Martin Pávek předal slovo kpt. Ing. Vladimíru Makešovi, který zahájil prezentaci
„Atesty MV – Plochy 2018“.

Atesty MV – Plochy 2018
Úvod a seznámení s průběhem atestační zkoušky:


Seznámení:
o ovladatelnost – přivolání za působení rušivých vlivů (divoká zvěř),
o ověření reakcí psa při vyhledání osoby (značení nezraňujícím způsobem),
o ovladatelnost – odložení psa při poskytování první pomoci nalezené osobě,
bylo puštěno video z atestů P (Michal Sitte na videu).
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Denní část – doba na hledání 30 minut plus za každý nález 3 minuty (řešení nalezené
osoby),
Písemný test – 30 otázek bez stanoveného časového limitu, organizacím bude zaslán
seznam otázek. Opakované problémy, které se vyskytují, jsou s topografií a se
základy komunikace s vysílačkou. Organizace by se měla na tyto problémy zaměřit.
Vyhodnocení denní části a písemného testu.
Noční část – cca 3 ha, zadány v GPS (možnost využití libovolného přístroje). Dvojice
hledá 0 – 4 subjekty. Doba na hledání 30 minut plus za každý nález 3 minuty.
Vyhodnocení noční části.

Zpětná vazba od účastníků po atestech je ve většině případů pozitivní. Obecným
nedostatkem je, že účastníci atestů pracují pouze v označeném prostoru. Může dojít k tomu, že
hledaná osoba bude na hranici vytyčených úseků. Prezentace bude poskytnuta kpt. Ing.
Vladimírem Makešem OKK.
Otázky a diskuze:


Ing. Lenka Vlachová
S jakými mapami je pracováno při atestech? Jsou používány vojenské mapy (při zásahu
složek IZS je s nimi pracováno) a mapy z katastrálních úřadů. Je úkolem organizace
zabezpečit školení kynologů v oblastech topografie. Při atestech bude ověřeno, jak
s nimi kynolog pracuje.



Nstržm. Ing. Jiří Šlechta a Mgr. Petr Klega
Ze strany MV-GŘ HZS ČR by měla vzniknout osnova pro školení a odbornou přípravu.
Plk. Ing Martin Pávek bude pracovat na tomto úkolu společně s kpt. Ing. Vladimírem
Makešem.



Mgr. Petr Klega
Jaký je postoj k obměňování psa pamlsky při nalezení osoby. Kpt. Ing. Vladimír Makeš
vznesl dotaz na OKK, která s tímto nemá problém, ale nemělo by zůstávat zbytky
pamlsků na místě.



Kpt. Ing. Vladimír Makeš
Předal OKK nově zavedený formulář pro figuranty, který popíše průběh atestační
zkoušky. Díky tomu získáme zpětnou vazbu.

Byly prezentovány celkové počty kynologů s platnými atesty a dále plán dalších atestů P pro
2., 3. pokus (viz prezentace).






V návaznosti na dopis pana Gustava Hotového, kde bylo poukazováno na složení
komise. Byly rozebrány složení komisí pro jednotlivé atestační zkoušky. Ing. Lenka
Vlachová poukázalo na to, že v komisích měli být více zastoupeni členové OKK.
Kpt. Ing. Vladimír Makeš uvedl, že členové OKK měli možnost se přihlásit na
jednotlivé atestační zkoušky jako zkušební komisaři.
A nominace dalších členů komise byla v souladu s dohodou z minulého jednání OKK.
Každá organizace opětovně potvrdí, že i na 2 pokus je kynolog připraven
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TERMÍNY DALŠÍCH ATESTŮ P
1) Plumlov-Hamry (začátek 13:00, konec 1:00), termín středa 12. září,
2) Kaňkov (začátek 13:00, konec 1:00), termín sobota 20. října,
3) Kounov (začátek 13:00, konec 1:00), termín 1. a 2. listopadu, bude se jednat
s největší pravděpodobností o dvoudenní akci.
OKK nemá výhrady ve složení zkušení komise.

Mistrovství ČR IZS (Přední Výtoň (Spáleniště(), 7-9. září 2018
Plk. Ing. Martin Pávek obdržel od Ing. Heleny Šabatové propozice o akci Mistrovství ČR
IZS, které budou poslány k připomínkování a následné korekci paní Ing. Heleně Šabatové. Poté
budou zaslány finální propozice pro přihlašování (uzávěrka přihlášek je 20. srpna 2018).
OKK má zájem shlédnout prostory pro atesty (Spáleniště) během letních prázdnin, nahlásí
termín paní Ing. Heleně Šabatové, která dále seznámila s průběhem akce (stravování, ubytování
a stručný plán akce).

Termíny další akcí
SUTINY
Místo

Datum

Počet

Kaznějov

21-22. 9. 2018

10-11 osob

Kaznějov

5-6. 10. 2018

10-11 osob

Místo

Datum

Počet

Plumlov

12. 9. 2018

max. 7

Kaňkov

20. 10. 2018

max. 7

Kounov

1. 11. 2018

max. 7

Kounov

2. 11. 2018

max. 7

PLOCHY

Termín pro IMZ S, MZO a HZS bude upřesněno.
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Diskuze





Ing. Lenka Vlachová
Proč při IMZ byl přítomný účastník ze Slovenska? Plk. Ing. Martin Pávek uvedl, že jeho
účast proběhla přes oficiální žádost o možnost se zúčastnit zástupce ze Slovenska. Cílem
je prohloubení přeshraniční spolupráce a výměna informací. Navíc se jednalo o
atestovaného kynologa.
Ing. Helena Šabatová pozvala členy OKK na akci v Žatci a Chbanech (pro další
informace kontaktujte paní Šabatovou).
Kpt. Ing. Vladimír Makeš pozval členy OKK na akci „Pátrač“ (pro další informace
kontaktujte pana Makeše).

Zpracoval:
kpt. Ing. Radim Křenek

Ověřil:
Michal Sitte
Ing. Lenka Vlachová
Schválil:
Martin Pávek
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