MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Č. j.: MV-19042-29/PO-IZS-2021
Praha 20. května 2021
Počet listů: 3
Zápis z jednání odborné kynologické komise
Termín:
Místo:
Přítomni:

18. května 2021
MV-GŘ HZS ČR
plk. Ing. Martin Pávek, kpt. Mgr. Pavel Smejkal, kpt. Ing. Vladimír Makeš,
Ing. Pavel Troller, Ing. Lenka Vlachová, Pavel Smejkal (HS), František
Schejbal, Michal Sitte, por. Mgr. Petr Klega, hosté: Naděžda Kramolišová,
Regina Samlíková

PROGRAM:

termíny akcí 2. pol. 2021

MČR v záchranářské kynologii 2021

MČR v záchranářské kynologii v dalších letech

Návrhy Sirius k atestačním zkouškám

Plošné vyhledávání, pracovní skupiny a aktuální dění

ostatní/diskuze
Zápis:
Komise stanovila termíny akcí na 2. pol. 2021:
S-sutinové vyhledávání:

08. – 09. října (místo bude upřesněno)

22. – 23. října (místo bude upřesněno)
P-plošné vyhledávání:

24. - 26. září (Pouště – zdvojený termín)

15. – 17. října (Poustky – zdvojený termín)
MČR v záchranářské kynologii:

10. – 12. září (místo bude upřesněno)
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MČR v záchranářské kynologii 2021
MČR v záchranářské kynologii v roce 2021 pořádá SH ČMS. Jakmile bude jasné,
kde se mistrovství bude konat, stanoví SH ČMS termín rekognoskace terénu a porady
pro členy OKK. Nejpozději však do 16. července. Následně SH ČMS zajistí vydání propozic
nejpozději do 31. července 2021.
MČR v záchranářské kynologii v dalších letech
MV-GŘ HZS ČR chce dál pokračovat v pořádání MČR v záchranářské kynologii
v intervalu 1x ročně za předpokladu, že k pořádání každý rok nějaká organizace zastoupená
v OKK přihlásí. Pokud se v daném roce nikdo nepřihlásí, bude snahou o udržení frekvence
pořádání max. 1x za 2 roky.
Návrhy Sirius k atestačním zkouškám








Každý psovod s sebou bude vozit 1 figuranta na atesty.
o Návrh nepřijat. Komise se shodla na společném postupu, kdy při nedostatku
figurantů požádá pořadatel atestů o pomoc zástupce organizací.
Scénář a požadavky (instrukce) pro každou práci budou v písemné formě a každý
psovod dostane tento dokument při startu na pracoviště.
o Návrh částečně akceptován. Komise se shodla na tom, že tento požadavek
je vhodné provádět na plošných atestech, kdy budou instrukce upravovány dle
povahy konkrétních atestů. V sutinových atestech neakceptováno.
Každý psovod má právo absolvovat celý atest v plném rozsahu, výsledek se dozví
až po ukončení všech prací, ale – každý psovod má právo odstoupit po první práci
(i kdykoliv během atestu) pro špatnou kondici či zdravotní stav psa nebo psovoda.
o Neakceptováno – Pokud se na začátek atestů projeví náznaky špatné práce
je psovod již dnes vpuštěn do další části. Pokud se projeví zásadní nedostatky
v práci, není v podmínkách atestu dělat psovodům prostor pro výcvik.
Vytvořit velmi jednoduchý formulář (ne bodovací list) pro poznámky posuzujících
k výkonu psa a psovoda.
o Každý komisař po ukončení atestu dává psovodovi zpětnou vazbu o průběhu
zkoušky. V plošném vyhledávání jsou případné chyby dále evidovány
na hodnotícím formuláři a následně zapisovány do databáze. V sutinovém
vyhledávání bude hodnotící formulář upraven, aby se chyby mohly dále
evidovat.

Plošné vyhledávání, pracovní skupiny a aktuální dění
kpt. Makeš seznámil celou komisi s aktuálními informaci v plošném vyhledávání
a popsal kroky k budoucímu uchopení plošných atestů. Dále seznámil s přítomné s dosavadní
prací pracovní skupiny pro plochy.
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GŘ HZS uvedlo rozšíření pracovní skupiny o příslušníka HZS ČR. Aktuální seznam
osob pracovních skupin je nyní takový:
Pracovní skupina pro plošné vyhledávání:

Naděžda Kramolišová

Pavel Troller

Pavel Morávek

Pavel Smejkal (HS)

Michal Sitte
Pracovní skupina pro sutinové vyhledávání:

Jan Hepnar

Zdeněk Čmejrek

František Schejbal

Regina Samlíková

Jiří Šlechta

Ivo Jeřela
Ostatní/diskuze
V rámci bodu ostatní byl připomenut termín nahlášení na červnový sutinovým IMZ.
Dále kpt. Makeš představil termín pro plošný IMZ pořádaný ve dnech 17. – 18. června 2021.
Bližší informace o plošném IMZu budou předány cestou e-mailu atestovaným kynologům
ze strany kpt. Makeše.

Zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Smejkal (tajemník OKK)
Schválil: plk.. Ing. Martin Pávek (předseda OKK)
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